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ÖNSÖZ 

 

Ġnsan hayatı bir bütün olsa da geliĢim özellikleri açısından, yaĢamda 

birbirinden ayrılan ve geliĢim dönemleri olarak isimlendirilen evreler bulunmaktadır. 

Birçok faktörün etkisiyle Ģekillenen geliĢim dönemlerini kesin çizgilerle sınırlamak 

güçtür. Ancak yapılan çalıĢmalarda iĢbirliği sağlanması için bu tür sınıflandırmaların 

yapılması gerekmektedir. ÇalıĢmamızda örneklem olarak yaĢlılık dönemindeki 

bireyler seçilmiĢtir.  

Ġnsan yaĢamında son geliĢim aĢaması olan yaĢlılık dönemi, 60 yaĢ ve üzeri 

bireyler için kullanılan hayat evresidir. YaĢlılık, çökmenin ve gerilemenin baĢladığı, 

yaĢam sürecinin doğal ve zorunlu bir aĢaması ve son safhasıdır. YaĢlılık fiziksel ve 

psikolojik kayıplar ve sosyal iliĢkilerin azalmasıyla birlikte ölüm kaygısının da 

yoğun biçimde yaĢandığı bir dönem olarak insanların karĢısına çıkmaktadır. 

YaĢlı insanın hayatı ölümün kaçınılmazlığı gerçeğiyle iç içe geçer. Kalan 

zamanının sınırlı olduğunun bilinciyle yaĢlı insan ölüm düĢüncesini yok sayamaz. Bu 

bağlamda dinî eğilimler yaĢlı insanların psiko-sosyal uyumu için önemli bir yere 

sahiptir. YaĢlılar için dinî inançlar kadar ölümü anlamlandırabilecek baĢka bir sistem 

söz konusu değildir. Çünkü ölüm, dindarlar tarafından yeni bir hayatın baĢlangıcı 

olarak görülmekteyken, ahiret inancından yoksun bazı kiĢiler tarafından ise bir yok 

oluĢ olarak algılanmakta ve bazı ruhsal rahatsızlıkların nedeni olabilmektedir. 

ÇalıĢmamızda yaĢlılık döneminde son derece önem kazanan ölüm kaygısı ve 

dindarlık arasındaki iliĢki açıklanmaktadır. ÇalıĢmamız giriĢ ve dört bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde araĢtırmamızın teorik çerçevesine yer verilmektedir. 

Kavramsal çerçevede ilk olarak geliĢim psikolojisinin temel kavramlarına ve yaĢlılık 

dönemindeki geliĢim özelliklerine yer verilmiĢtir. Bu bağlamda yaĢlılık kavramı 

açıklanmıĢ ve bu dönemde gerçekleĢen bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyolojik 

değiĢimlere açıklık getirilmiĢtir. Ġkinci olarak din, dindarlık ve dinî hayatın boyutları 

ile dinî geliĢim dönemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Daha sonra ise ölüm kaygısı 

konusu açıklanmıĢtır. Bunun için kaygı ve nedenleri; kaygıyla baĢa çıkma yolları ve 

dinî baĢa çıkma, ölüm kaygısı ve ölüm kaygısı karĢısında geliĢtirilen tutumlara yer 

verilmiĢtir. Teorik kısımda son olarak ölüm kaygısı ve dindarlık iliĢkisi ile 

ölümsüzlük arzusu ve ahiret inancı konularına değinilmiĢ, ayrıca yaĢlılık dönemi dinî 
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geliĢimi, yaĢlılıkta ölüm kaygısı ve yaĢlılıkta ölüm kaygısı ve dindarlık iliĢkisi 

üzerinde durulmuĢtur.  

AraĢtırmamızın ikinci bölümünde araĢtırmanın konusu, amacı, önemi, 

hipotezlerine yer verilmiĢ; araĢtırmanın sınırları ile anket çalıĢmasının uygulandığı 

evren ve örneklem tanıtılmıĢtır. Bu bölümde son olarak araĢtırmanın yöntemi, 

yürütülmesi, veri toplama araçları ile veri analizinde kullanılan istatistiksel iĢlemler 

hakkında bilgi verilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde araĢtırmanın bulgularına yer verilmiĢtir. Bu 

bölümde dindarlık, ölüm kaygısı ve ölüm kaygısı ile dindarlık iliĢkisiyle ilgili 

bulgular aktarılmıĢtır.  

AraĢtırmamızın dördüncü bölümde ise araĢtırma neticesinde ulaĢılan bulgular 

değerlendirilerek yaĢlılık döneminde ölüm kaygısı ve dindarlık iliĢkisi konusunun 

aydınlatılması hedeflenmiĢtir. 

ÇalıĢmamıza birçok kiĢinin doğrudan ve dolaylı katkıları bulunmuĢtur. BaĢta 

çalıĢmam sırasında ilgi ve yardımını esirgemeyen değerli hocam ve danıĢmanım 

Doç.Dr.Adem ġAHĠN Bey‘e, beni bilimsel çalıĢmaya teĢvik eden ve araĢtırma 

boyunca desteklerini yanımda hissettiğim aileme ve bu çalıĢmada katkısı olan 

herkese sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 
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YAġLILARDA ÖLÜM KAYGISI VE DĠNDARLIK 

 

AraĢtırmamızın konusu yaĢlılık dönemindeki bireylerde ölüm kaygısı ve 

dindarlık arasındaki iliĢkidir. ÇalıĢmamızda yaĢlılarda dindarlıkla ölüm kaygısı 

arasında bir iliĢkinin olup olmadığının açıklanması amaçlanmaktadır. Ayrıca 

yaĢlılık döneminde dindarlığa ve ölüm kaygısına etki eden faktörler üzerinde de 

durulmaktadır.  

AraĢtırmamızın evreni ülkemizdeki yaĢlı bireylerdir; örneklemi ise Konya 

ilindeki yaĢlılardan oluĢan 212 denekten oluĢmaktadır. Alan araĢtırması 

Ģeklinde yürütülen çalıĢmamızda dindarlıkla ilgili ölçümlerde “Dinî Hayat 

Ölçeği” ve ölüm kaygısının ölçümünde ise “Ölüm Kaygısı Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın uygulanması sürecinde bu iki ölçek ile beĢ soruluk 

demografik özellikleri ölçen soruların birleĢtirilmesiyle oluĢan bir anket 

formunun denekler tarafından doldurulması sağlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamız neticesinde, ölüm kaygısı ile dindarlık ve dindarlığın duygu ve 

davranıĢ boyutları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkilerin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda yaĢlılıkta dindarlık düzeyi yükseldikçe 

ölüm kaygısının da arttığı saptanmıĢtır. Ayrıca ölüm kaygısı arttıkça dindarlık 

ve dindarlığın duygu ve davranıĢ boyutlarından alınan puanlar da 

yükselmektedir. Buna göre yaĢlılıkta dindarlık ölüm kaygısını etkilemekte ve 

ölüm kaygısı da bu yaĢ döneminde dindarlık üzerinde etkili olan faktörlerden 

biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: dindarlık, ölüm kaygısı, yaĢlılık. 



 

 

vii 

 

SUMMARY 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

   

Adı Soyadı Emel Nuriye DAĞLI Numarası: 074245051001 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 

Felsefe ve Din Bilimleri / 

Din Psikolojisi 

DanıĢmanı Doç. Dr. Adem ġAHĠN 

Tezin Ġngilizce Adı DEATH ANXIETY AND PIETY IN THE ELDERLY 

 

DEATH ANXIETY AND PIETY IN THE ELDERLY 

 

The subject of this study is the relationship between death anxiety and 

piety in the elderly. I will try to investigate whether there is such a relationship. 

I will also explore the factors that may have impact on piety and death anxiety.  

The realm of my study is the elderly population of Turkey in general. The 

samples consist of 212 subjects from the elderly people of Konya. I employed 

“Religious Life Scale” in measuring piety and “Death Anxiety Scale” in 

measuring death anxiety. During the research process, I gave the subjects a 

questionnaire form that is combined from these two scales and five questions 

that are designed to measure the demographical characteristics. 

As a result of my study, I found out that there is a positive and meaningful 

relationship between death anxiety and piety on one hand and its emotional and 

behavioral aspects on the other. In consequence of my analyses, I discovered 

that death anxiety increases in the elderly as far as piety increases. In addition, 

as far as death anxiety increases, the scores of piety and its emotional and 

behavioral aspects increase, too. So, there is a clear correlation between piety 

and death anxiety in the elderly. 

Key Words: piety, death anxiety, the elderly. 
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GĠRĠġ 

 

 Din Psikolojisi, psikolojik bakıĢ açısıyla dinî olayları incelemekte, insanın dinî 

hayatının çeĢitli yönlerini ortaya koymakta, dindarlığın neden ve sonuçlarını 

araĢtırmaktadır. Din Psikolojisi, dinin ve dindarlığın insan hayatına tesirlerini 

açıklamaya çalıĢmakta, bu etkileri nedenleriyle birlikte incelemektedir. Bu nedenle 

bireyi tanımada Din Psikolojisi çalıĢmalarının bulguları aydınlatıcı olmaktadır. 

Çünkü kiĢinin dinî bakıĢ açısı onun hayatı nasıl anlamlandıracağını belirlemektedir.  

Din Psikolojisi psikolojinin diğer alt dallarıyla iĢbirliği halinde çalıĢarak 

onların bilgi birikiminden de yararlanmaktadır. Konumuzla ilgili olarak Din 

Psikolojisi tarafından açıklanması hedeflenen insanın geliĢim dönemlerindeki dinî 

özellikler incelenirken GeliĢim Psikolojisinin sunduğu, geliĢim evrelerine ait 

niteliklere dair açıklamalardan yararlanma imkânı da doğmaktadır. 

Psikolojinin en önemli konularından birini ‗kaygı‘ oluĢturmaktadır. Özellikle 

de kaçınılmaz bir son olarak istisnasız her insanın zihninde az veya çok yer edinen 

ölüm kaygısı çokça merak edilmektedir. Ancak insan psikolojisinin çok karmaĢık, 

kendi içinde kompleks bir yapıya sahip olması konu ile ilgili bazı kavramların net bir 

Ģekilde açıklanmasını zorlaĢtırabilmektedir. Ölüm kaygısıyla ilgili edinilen araĢtırma 

verileri de onun derinlemesine açıklanmasında yetersiz kalabilmektedir. Ölüm 

kaygısının değiĢik yönleriyle incelenmesi daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle konunun aydınlanmasına katkıda bulunmak için çalıĢmamızda yaĢlılık 

dönemindeki bireylerde ölüm kaygısı ile dindarlık arasındaki iliĢki ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır.  

Ġnsanların dinî tercihleri, ölüm kaygısına karĢı geliĢtirdikleri tavrın 

Ģekillenmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bunun için ölüm kaygısı ve dindarlık 

arasındaki iliĢkinin anlaĢılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması önem arz 

etmektedir. Din Psikolojisi alanında yapılan çalıĢmalarda kiĢilerin dinî bakıĢ açıları 

ile psikolojik durumları arasında karĢılıklı bir etkileĢimin olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmamız daha önce yapılan çalıĢmaları tamamlar mahiyettedir. Bunun için ölüm 

kaygısının en yoğun Ģekilde yaĢandığı hayat evresi olan yaĢlılık dönemi üzerinde 

durulmuĢ ve yaĢlılarda dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki iliĢkinin ortaya konması 

hedeflenmiĢtir. 
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ÇalıĢmamızda niteliksel ve niceliksel yaklaĢımların bir arada kullanıldığı 

karma yöntem tercih edilmiĢtir. Niceliksel yaklaĢımda nesnel gerçeklik değer 

yargılarından bağımsız yapılan ölçümlerin verilerinden oluĢur. AraĢtırma yöntemleri 

ve veri toplama tekniklerinde niceliksel yaklaĢım kullanılmıĢtır. Niteliksel 

yaklaĢımda ise, bireysel ve sosyal gerçekliğin, bir ölçüde de olsa, kiĢisel yorumlarla 

oluĢtuğu ve sosyal verilerin ancak yorumlandıklarında anlam kazandığı kabul edilir. 

AraĢtırmamızda uygulanan anket çalıĢmamızdan edindiğimiz bulguların 

yorumlanması ve değerlendirme aĢamasında ise bu yaklaĢımdan yararlanılmıĢtır. 

Ayrıca çalıĢmamızın teorik çerçevesi dindarlık, yaĢlılıkta geliĢimi etkileyen faktörler, 

ölüm kaygısı ve yaĢlılıkta dindarlık ve ölüm kaygısı ile ilgili konuları kapsadığından 

belgeye dayalı veri toplama tekniklerinden de yararlanılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın teorik kısmında öncelikle konumuzun temel değiĢkenlerinden 

yaĢlılık kavramı ile yaĢlılık döneminde geçirilen geliĢimin bedensel, zihinsel, 

psikolojik ve toplumsal boyutlarından bahsedilmiĢtir.  Ardından diğer temel değiĢken 

olan dindarlık kavramı açıklanmıĢtır. Bunun için din, dindarlık, dindarlığın boyutları 

ve dinî geliĢim dönemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Kavramsal çerçeveye yer 

verilen bölümde ayrıca ölüm kaygısı, kaygının nedenleri ve baĢa çıkma yaklaĢımları 

ile ölüm kaygısına karĢı dinden alınan yardım açıklanmıĢtır. Bu bölümde son olarak 

ölüm kaygısı ve dindarlık iliĢkisi ile konumuzun yaĢ açısından sınırlarını belirleyen 

yaĢlılıktaki dinî geliĢim özellikleri ve ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiye dair bulgular 

belgeye dayalı bilgi toplama yöntemleriyle ortaya konmuĢtur.  

ÇalıĢmamızın ikinci bölümü araĢtırmanın konusu, amacı, önemi, hipotezleri, 

varsayımları, sınırları, evreni ve örneklemi, yöntemi, yürütülmesi, veri toplama 

araçları ile veri analizinde kullanılan istatistiksel iĢlemlerin açıklanmasından 

oluĢmaktadır. AraĢtırmamızın konusu ―YaĢlılarda Ölüm Kaygısı ve Dindarlık‖ dır. 

Temel olarak çalıĢmamızda yaĢlılık dönemi dindarlığı ile ölüm kaygısı arasındaki 

iliĢki tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ölüm olasılığının yükseldiği dönem olan yaĢlılıkta 

meydana gelen fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal değiĢimler ölümü daha sık gündeme 

getirmektedir. Ölümün kaçınılmazlığının farkına varan insan ise ölüm kaygısı 

yaĢamaktadır. Ölüm kaygısı yaĢayan ve ölüm gerçeğini anlamlandırma ihtiyacı 

hisseden yaĢlılar için dinî inanç ve tutumlar önemlidir. Çünkü dindarlık düzeyi ölüm 

kaygısını etkilediği gibi ölüm kaygısı düzeyi de dindarlığı etkilemektedir. 
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Ölüm kaygısı ve dindarlık ile ilgili Psikoloji ve Din Psikolojisi alanlarında 

araĢtırmalar yapılmakta olsa da konuyla ilgili edinilen bilgiler yeterli değildir. 

Yapılan literatür taramalarında ölüm kaygısını, dindarlığı veya yaĢlılıkta dinî hayatı 

inceleyen araĢtırmalara rastlanmıĢtır. Ancak ölüm kaygısı ve dindarlık iliĢkisini 

yaĢlılık bağlamında ortaya koyan kapsamlı bir çalıĢma bulunmamaktadır. Ülkemizde 

yapılan ve ölüm kaygısı ile dindarlık arasındaki iliĢkiyi incelen araĢtırmalar da 

vardır. Bunlardan 1997‘de Faruk KARACA‘nın hazırladığı ―Psikolojik Açıdan Ölüm 

ve Dinî Ġnanç ĠliĢkisi‖ adlı doktora tezi ile Murat YILDIZ‘ın 1998‘de tamamladığı 

―Dinî Hayat Ġle Ölüm Kaygısı Arasındaki ĠliĢki Üzerine Bir AraĢtırma‖ adlı doktora 

tezi konuyla ilgili baĢlıca kaynaklardır. Ancak bu çalıĢmalar, seçilen yaĢ aralığı 

açısından yaĢlılık dönemi dindarlık ve ölüm kaygısı iliĢkisini içermemektedir. 

AraĢtırmamız yaĢlılarda dindarlıkla ölüm kaygısı arasında bir iliĢkinin olup 

olmadığını ve eğer bu iki kavram arasında bir iliĢki söz konusuysa bunun içeriğinin 

ne Ģekilde olduğunu ortaya koymaktadır. ÇalıĢmamız bu açıdan ilgili konuda yapılan 

araĢtırmalara katkı sağlayacaktır. Çünkü konu ile ilgili eldeki verilerin yetersizliği ve 

ülkemiz örneklemindeki niteliğinin aydınlatılması ihtiyacı söz konusudur. 

Ölümün en yoğun hissedildiği yaĢam evresi olan yaĢlılıkta ölüm kaygısına 

karĢı geliĢtirilen tutumlarının belirlenmesi önemlidir ve araĢtırmamız konu hakkında 

daha net bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Bu çalıĢma ülkemizde yapılan, 

dindarlığı ve ölüm kaygısını bir arada inceleyen araĢtırmalardan biri olmakla birlikte, 

yaĢlılık dönemini örneklem alması açısından diğer çalıĢmalardan farklılık arz 

etmektedir. AraĢtırmamız bu alanda bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması ve 

konuyla ilgili yapılacak çalıĢmalara referans olmayı amaçlaması açısından önemlidir.  

AraĢtırma, Din Psikolojisi‘nde bir alan araĢtırmasıdır. ÇalıĢmamızda veri 

toplama tekniklerinden anketten yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmamızın evreni ―yaĢlı‖ olarak 

tanımlanan 60 yaĢ ve üstü bireylerdir. Örneklemimiz ise Konya ilinde yaĢayan ve 

gönüllü olarak anketimize katılan 212 yaĢlıdan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın konusu ve ifade edilen amaçlar doğrultusunda çalıĢmamız çeĢitli 

hipotezler üzerinde kurulmuĢtur. ÇalıĢmamızın ana hipotezi yaĢlılık dönemindeki 

kiĢilerin dindarlıkları ile ölüm kaygıları arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

yönündedir. AraĢtırmamızda ayrıca, yaĢlılarda cinsiyet, yaĢ, medeni durum, 
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ekonomik durum, öğrenim durumu gibi demografik özelliklerle dindarlık ve ölüm 

kaygısı düzeyi arasındaki iliĢkilere dair hipotezler de test edilmiĢtir. 

AraĢtırmamızda deneklerin hem dinî hayatlarını hem de ölüm kaygısını en iyi 

Ģekilde ortaya koyabileceği düĢünülen ölçme araçları kullanılmıĢtır. Dinin kabul 

gören çok boyutlu yapısını ölçmek üzere ―Dinî Hayat Ölçeği‖; ölüm kaygısını 

ölçmek için ise ―Ölüm Kaygısı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Dindarlıkla ilgili değiĢkenler 

dinî hayatın inanç, ibadet, duygu ve bilgi boyutlarıyla ele alınmıĢtır. Ölüm kaygısı 

değiĢkeni de on beĢ madde halinde incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Dinî Hayat Ölçeği ve 

Ölüm Kaygısı Ölçeği birleĢtirerek tek bir anket formunda deneklere uygulanmıĢtır. 

Dinî Hayat Ölçeği, D.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

öğretim elemanları tarafından geliĢtirilmiĢtir. Dinî Hayat Ölçeği, inanç, duygu, 

davranıĢ ve bilgi boyutları olmak üzere, dindarlık düzeyini ölçmeyi amaçlayan dört 

boyutlu bir araçtır. Ölçeğin 31 maddesinden inanç boyutu 4 madde, duygu boyutu 7 

madde, davranıĢ boyutu 10 madde ve bilgi boyutu 10 temel maddeden meydana 

gelmektedir. Ölçekten en az 0 en fazla 69 puan alınabilmektedir. 

Ölüm Kaygısı Ölçeği, Templer (1970) tarafından geliĢtirilmiĢtir ve 15 

maddeden oluĢmaktadır. Ölçek ölüme iliĢkin kaygı ve korku gibi duyguları dile 

getiren ifadelerden oluĢmaktadır. Her bir maddede iki seçenek bulunan cümleler 

evet-hayır Ģıklarından birinin seçilmesi Ģeklinde cevaplandırılmaktadır. Ölçekten en 

az 0, en fazla ise 15 puan alınabilmektedir. 

AraĢtırmada kullanılan Dinî Hayat Ölçeği ile Ölüm Kaygısı Ölçeği, yapılarına 

uygun bir Ģekilde sayısal değerlere dönüĢtürülmüĢtür. Ölçeklerden elde edilen 

verilerin istatistiksel analizleri tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA testi), 

korelasyon katsayısı formülü (Pearson Correlation), T-testi ve çoklu karĢılaĢtırma 

testlerinden Tukey-HSD testi kullanılarak yapılmıĢtır. Bu teknikler seçilirken, 

araĢtırmanın hipotezleri göz önünde bulundurulmuĢtur.  

AraĢtırmada denekler aldıkları dindarlık puanlarına göre ―yüksek‖, ―orta‖ ve 

―düĢük‖ dindarlık düzeyinde olarak gruplandırılmıĢtır. Ancak anket sonucunda 

deneklerimiz arasında ―düĢük‖ dindarlık düzeyinde kimse bulunmadığı için ―orta‖ ve 

―yüksek‖ dindarlık düzeyleri arasında değerlendirme yapılmıĢtır. Ayrıca denekler 

ölüm kaygısı puanlarına göre ―düĢük‖, ―orta‖, ―yüksek‖ olarak gruplandırılmıĢtır. 

Yapılan istatistiksel analizler bu gruplandırmalar esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM   

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. YAġLILIK DÖNEMĠ GELĠġĠM ÖZELLĠKLERĠ 

 

Ġnsanoğlu tarih boyunca hem kendisini hem de diğer insanları tanıma çabasında 

olmuĢtur (Aytaç, 2000: 39). Ġnsanı anlamak için yapılan çalıĢmaların sistemli Ģekilde 

yürütüldüğü alan olarak psikoloji bilimi kurulmuĢtur (Cüceloğlu, 2004: 37–40). 

Psikolojinin deneysel psikoloji, geliĢimsel psikoloji, kiĢilik psikoloji, sosyal 

psikoloji, danıĢmanlık psikolojisi, din psikolojisi vb. birçok alt dalı bulunmaktadır. 

YaĢlılık dönemi yukarıda verilen alanlardan geliĢim psikolojisinin araĢtırma 

alanına girmektedir. GeliĢim psikolojisi içinde bulunduğu yaĢı dikkate alarak bireyin 

geliĢim özelliklerini açıklar. Bu alan, insanda meydana gelen fiziksel, zihinsel, 

psikolojik, sosyal ve daha pek çok alandaki geliĢimleri ve değiĢimleri inceler. Bu 

nedenle konunun aydınlanması için öncelikle geliĢim psikolojisinin temel 

kavramlarına dair açıklamalar yapılması yerinde olacaktır. YaĢlılık dönemi 

incelenirken ise konu psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyolojik boyutlarıyla 

açıklanmaktadır. 

 

1.1.1. GeliĢim Psikolojisi ve GeliĢimin Temel Ġlkeleri 

 

Psikoloji, insan davranıĢını ve davranıĢın altında yatan temel süreçleri 

inceleyen bilimdir (Cüceloğlu, 2004: 37–40). Bireyi anlayabilmek için öncelikle 

onun geliĢimi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. GeliĢim derinlemesine incelenmesi 

gereken çok yönlü karmaĢık bir süreçtir; içinde niteliksel ve niceliksel olayları 

birlikte barındırmaktadır. Bu nedenle insan ancak geliĢim psikolojisinin temel 

kavramları aydınlatılarak derinlemesine açıklanabilir (Aytaç, 2000: 40). 

GeliĢim psikolojisi, bireyin kronolojik durumu ile onun davranıĢ tarzı 

arasındaki iliĢkiyi inceler (Cüceloğlu, 2004: 36–37). Bu bağlamda geliĢim 

psikolojisi, geliĢim dönemlerinin niteliklerini, hangi değiĢkenin geliĢimi ne Ģekilde 

etkilediğini ve geliĢim bozukluklarını nedenleriyle birlikte açıklar (Arı, 2003: 31).  
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GeliĢim psikolojisinde bireyler arasındaki geliĢim benzerlik ve farklılıkları 

ortaya konur, geliĢimin neden belirli bir yolda ilerlediği ve bu yolda bireylerin neden 

birbirinden farklı olduğu açıklanmaya çalıĢır (Onur, 2006: 18). Bu yaklaĢımla 

geliĢim psikolojisi, geliĢimsel açıdan tipik olguları açığa çıkarır. GeliĢim 

psikolojisinin olgularının, örneğin yaĢlılar için, geliĢim özelliklerine uygun fırsatlar 

yaratılması gibi pratikte birçok kullanımı da vardır (Butler ve Mc Manus, 1998: 97). 

GeliĢim psikolojisinin en temel kavramı geliĢimdir. GeliĢim düzenli, uyumlu 

ve sürekli bir ilerlemeyi ifade eder. GeliĢim bir süreçtir. GeliĢim süreci ileriye dönük 

olup, değiĢiklikler arasındaki iliĢkiyi de kapsar. Bu nedenle de geliĢimin her evresi 

kendisinden bir sonraki evreyi etkiler. Kümülâtif olarak ilerleyen bu geliĢme 

durumu, insandaki değiĢikliklerin niceliğini olduğu kadar niteliğini de içermektedir. 

Bu bağlamda geliĢim sadece sayısal ölçümlerle açıklanmayan, aynı zamanda birçok 

yapı ve iĢlevi bütünleĢtiren karmaĢık bir olgudur (Yavuzer, 2003: 29). 

Ġnsanda geliĢimin hızı her dönemde aynı değildir ve değiĢik yönlerin geliĢimi 

değiĢik zamanlarda hızlanır. Ġnsanda yetenek ve becerilerin geliĢimi belli bir sıra 

izlediği gibi geliĢmede belli yönelimler de vardır. Hem iç hem dıĢ faktörlerden 

etkilenen geliĢimde bireysel farklılıklar da etkili olmaktadır (Baymur, 1994: 51–54). 

Bu nedenle geliĢimin, genetik bireyselliğin bir sonucu olduğu ve ayrıca giderek de 

artan bir özelleĢme sürecini içerdiği ifade edilebilir (Yavuzer, 2003: 28). 

GeliĢimin hızında veya niteliğindeki bireysel farklılıklar, bireyin kalıtım ve 

çevre özelliklerindeki değiĢikliklerinin sonucu ortaya çıkar (Aytaç, 2000: 42). 

TaĢınan bu farklı kalıtsal yapılar ve sahip olunan çevre koĢulları nedeni ile hiçbir 

birey diğerine tam olarak benzemez (Erden ve Akman, 2001: 39). Bunlara ek olarak 

geliĢim sağlık durumu ve duygusal durumlar gibi iç etkenlerden etkilendiği gibi 

besin ve iklim gibi dıĢ etkenlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle insanın 

davranıĢlarının nedenlerini bulmak zor olup, davranıĢları önceden kestirebilmek için 

davranıĢları etkileyen bütün iç ve dıĢ etmenler bilinmelidir (Baymur, 1994: 54). 

GeliĢim sürecinde karĢılaĢılan bireysel farklılıklar değiĢik geliĢim alanlarında 

kendisini gösterebilmektedir. Ġnsan geliĢiminin çeĢitli alanlarında yapılan 

incelemelerde, ortalama yaĢlar saptanarak geliĢim durumları konusunda 

değerlendirme yapılmasında bu standartlardan yararlanılsa bile tüm bireyler bu yaĢ 

sınıflamalarına uymayabilir. Bu durum bireyin normal olmadığını göstermez. Çünkü 
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her bireyin kendine özgü bir geliĢme temposu vardır. Bazıları bedensel, bazıları 

zihinsel, bazıları ise duygusal bakımdan yaĢıtlarından ilerde veya geride olabilir, bir 

alanda geride olsa dahi bir diğer geliĢim alanında üstün olabilir (Baymur, 1994: 54).  

GeliĢim yordanabilir bir sıra iledir, geliĢimde yapısal ve iĢlevsel özellikler 

belirli bir sıra izler (Erden ve Akman, 2001: 39). Buna karĢın aynı zamanda insan 

geliĢimi karmaĢık ve çok yönlü bir yapıdadır. Bedensel geliĢim zihinsel geliĢime, 

zihinsel geliĢim de duygusal ve sosyal geliĢime zemin hazırlar. GeliĢimin bir yönünü 

diğerinden ayırmak zordur; örneğin kiĢide duygusal ve sosyal geliĢimin 

desteklenmesi bedensel ve zihinsel geliĢime katkı sağlar (Baymur, 1994: 53–54). 

GeliĢim dönemleri iç içe geçmiĢ ve birbirini tamamlayan bir bütün gibidir. 

Ancak bazı geliĢim türleri için değerlendirilmesi gereken uygun evreler vardır. Birey 

bu dönemlerde çevre etkilerine daha duyarlıdır ve bu özellik bu zaman dilimlerinde 

diğer evrelerden daha hızlı kazanılabilir. Kritik geliĢim dönemleri denen bu yaĢam 

sürelerinde belirli bir özellik gerektiği gibi yerleĢmezse bu özellik bütün 

potansiyeliyle geliĢmeyebilir (Koç vd., 2001: 24). Bu nedenle de insanın her geliĢim 

dönemine dair kazanması gereken temel özellikleri tespit edilmeli ve öğrenilmesi 

gereken davranıĢ kalıplarının eksikliği zamanında telafi edilmelidir.  

YaĢamın farklı geliĢim dönemlerinde değiĢik türden değiĢmeler önem 

kazanmaktadır. Bebeklik döneminde bedensel ve motor geliĢim, psikolojik ve 

zihinsel geliĢimden daha baskın olarak ortaya çıkmaktadır. Ergenlik çağında ise 

psikolojik ve cinsel geliĢim ön planda yaĢanırken, yetiĢkinlikte bedensel ve motor 

geliĢim önemini kaybeder (Erden ve Akman, 2001: 39). GeliĢim dönemlerinin önem 

arz eden özellikleri farklı olmakla birlikte her organın geliĢim hızı da birbirinden 

farklıdır, bu değiĢim hızı nöbetleĢe devam eder. Ancak nihayetinde her geliĢim 

aĢaması kendinden öncekine dayalı ve kendinden sonrakini hazırlayıcı nitelikte olup 

geliĢim aĢamaları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıĢ değildir (Ataman, 2004: 16). 

GeliĢim kavramı her yaĢ grubundaki insan için içeriği farklı Ģekilde 

doldurularak anlamlandırılabilir. Çünkü döllenmeden baĢlayarak çok hızlı ilerleyen 

geliĢme yaĢ ilerledikçe yavaĢlar (Ataman, 2004: 15). GeliĢmede meydana gelen 

değiĢiklikler baĢlangıçta insandaki güçlerin artması Ģeklinde iken daha sonra güçler 

belli bir düzeyde kalmak üzere geliĢme faklı alanlarda meydana gelir (Baymur, 1994: 

51–52). Anne karnındaki dönem en hızlı geliĢim evresiyken, geliĢim bebeklikte 
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yavaĢlar, çocukluk döneminde ve ergenlikte ise tekrar hızlanırken (Aytaç, 2000: 43); 

zaman ilerledikçe bu hız yavaĢlar ve belli bir sınırda duraklar (Baymur, 1994: 52).  

GeliĢimle ilgili olarak insanın fiziksel geliĢimin yanında zihinsel, duygusal, 

psikolojik, sosyal, kiĢisel ve ahlakî olarak da geliĢtiği belirtilebilir. Bunun yanı sıra 

geliĢimin bazı boyutları sürekliyken bazıları süreklilik göstermez. Ġnsanın fiziksel, 

cinsel, hormonal ve zihinsel geliĢimi belli bir evrede yavaĢlarken duygusal, sosyal, 

kiĢisel ve ahlakî geliĢimler ise hayatta süreklilik gösterir (Aytaç, 2000: 41).  

GeliĢim yaĢam boyu sürer, aĢama aĢama ilerler ve bir önceki basamak 

diğerinin üzerine temellenir. GeliĢim basamaklarının ilerlemesi birbiri ile yakından 

ilgilidir. Bir basamağı çıkmadan diğerine geçilemediği gibi geliĢimde de bir özellik 

kazanılmamıĢ ise onu takip eden diğer özellikler de kazanılamaz. Eksik kalmıĢ bir 

özellik diğer geliĢim özelliklerini de olumsuz etkiler (Aydın, 2005: 54). Çünkü her 

geliĢim döneminde bir önceki dönemin bazı özellikleri varlığını devam ettirir. Ayrıca 

her geliĢim dönemi kendisinden öncekine dayalı ve bir sonraki dönemi hazırlayıcı 

mahiyettedir (Koç vd. 2001: 24).  

Yapılan araĢtırmalar arasında iĢbirliği sağlanabilmesi için belirli özelliklerin 

yoğunlaĢtığı yaĢlar birbirinden ayrılmıĢtır. En yaygın dönem sınıflaması da yaĢa göre 

yapılandır. Bu sınıflandırmada genel olarak bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetiĢkinlik 

ve yaĢlılık dönemleri bulunmaktadır (Selçuk, 2001: 17).  

GeliĢim dönemlerindeki yaĢ dilimlerinin baĢlangıç ve bitiĢleri birkaç yıl 

farklılık göstererek sınıflandırılabilmektedir. Ancak geliĢim dönemlerinin 

sıralamaları hiç değiĢmemektedir. Genel kabul gören geliĢim dönemleri 

sınıflandırmasında doğumdan sonraki ilk iki yıl bebeklik dönemi, 2 ila 6 yaĢ arası ilk 

çocukluk dönemi, 7 ve 12 yaĢ arası son çocukluk dönemi olarak isimlendirilir. 12–20 

yaĢ arası ise ergenlik dönemi olarak kabul edilir. 20 yaĢından sonra gençlik dönemi 

veya ilk yetiĢkinlik dönemi, 40 ila 60 yaĢ arası orta yaĢlılık dönemi ve nihayetinde 60 

yaĢ üstü de yaĢlılık dönemi olarak sıralanır (Erden ve Akman, 2001: 44). 

ÇalıĢmamızda bir sonraki konuda geliĢim aĢamalarından yaĢlılık evresinin 

geliĢim özellikleri hakkında alt baĢlıklar halinde açıklamalar yapılmaktadır. Konu ile 

ilgili olarak öncelikle yaĢlılık kavramının genel hatlarıyla açıklamasına yer verilecek; 

ardından yaĢlılık döneminde meydana gelen zihinsel, bedensel, psikolojik ve 

toplumsal değiĢim ve geliĢimler açıklanacaktadır. 
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1.1.2. YaĢlılık Kavramına Genel BakıĢ 

 

YaĢlılık, yaĢam sürecinin geç dönemindeki geliĢme ve değiĢmeleri anlatır. 

YaĢlılık da insanın yaĢam dönemlerinden biri olup biyolojik, fizyolojik, psikolojik, 

sosyolojik ve kronolojik boyutları olan bir kavramdır (Arpacı, 2005: 14). YaĢlılığın 

bu boyutları araĢtırmamızda bedensel ve zihinsel, psikolojik ve toplumsal yaĢlanma 

baĢlıkları altında açıklanacaktır. Ancak bundan önce yaĢlılık kavramının neyi ifade 

ettiği konusu üzerinde durulacaktır. YaĢlılık nedir, hangi yaĢ aralığıyla sınırlanmıĢtır, 

hangi özellikleriyle diğer dönemlerden belirgin olarak ayrılmaktadır?  

YaĢlılık belirgin olarak fiziksel ve zihinsel yetersizlik ile sağlıkta azalmanın 

yaĢandığı dönemdir (Aytaç, 2000: 53). YaĢlanma süreciyle ilgili kullanılan normal 

yaĢlanma terimi ile zamanın geçiĢine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik yapı ve 

fizyolojik iĢlev değiĢiklikleri tanımlanmaktadır. Bu bağlamda biyolojik yaĢlanma 

döllenme ile baĢlayıp tüm yaĢam boyu süren bir olguyu; sosyal yaĢlılık, genelde 

kiĢinin aktif çalıĢma dönemini tamamlayarak yaĢadığı dönemi; kronolojik yaĢlılık 

kavramı ise geçen zamana göre yapılan yaĢlılık tanımını belirtir (Güler, 1998: 105).  

YaĢlılık insanın ruhsal açıdan olgunlaĢtığı ve genel itibariyle bireyde sükûnetin 

hâkim olduğu dönemdir (Kılavuz, 2002: 83–84). Ġnsanda olgunluğun belirgin bir 

Ģekilde gözlendiği bu dönem, bireyin geliĢimi sırasında adeta yaklaĢmakta olan sona 

doğru gidiĢi ifade eder. Bunun nedeni yaĢlılığın temel özelliklerinden birinin insanın 

bundan sonra baĢka bir geliĢim döneminin olmayıĢıdır (Koç, 2003: 89).  

YaĢlılıkta baĢta ölümün yaklaĢmıĢ olduğu fikri ve yaĢlanmanın getirdiği 

fiziksel, psikolojik ve toplumsal değiĢimlerle baĢa çıkabilmek için bir takım 

stratejilerin geliĢtirilmesini gerektirmektedir (Arpacı, 2005: 14). Çünkü yaĢlanma 

eğer piĢman olunmuĢ bir geçmiĢi içeriyorsa, sona yaklaĢırken geçmiĢteki olanakların 

yaĢama katılmamıĢ olması insanı mutsuz etmektedir (Mumcu, 2001: 188). 

YaĢlanma insanda biyolojik geliĢimin tamamlanmasından sonra iniĢe geçilen 

bir süreçtir. Birey, aslında biyolojik geliĢimini tamamladıktan sonraki yaĢlar olan 

40‘lı veya 50‘li yaĢlarda da yaĢlanma sürecine girmiĢ olur (Kılavuz, 2005: 98). 

Ancak dünya genelinde yaĢlılık kavramı, 60 yaĢ üzeri bireyler için kullanılmaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletler, 1982 yılında Viyana'da düzenlenen Dünya YaĢlılık 

Kurultayında 60 ve üzeri yaĢ grubu insanları ―yaĢlı‖ olarak kabul etmiĢtir. Buna 
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göre, yaĢlanma süreci kronolojik olarak üç döneme ayrılmıĢtır. Bunlar, 45 ile 59 yaĢ 

arası olan ―orta yaĢ‖,  60 ile 74 yaĢ arası olan ―yaĢlılık‖ ve 75 yaĢ ve üzerindekiler 

için ise ―ileri yaĢlılık‖ veya ―ihtiyarlık‖ olarak adlandırılan dönemlerdir (Terakye ve 

Güner, 1997: 95). Ġhtiyarlık, yaĢlılıktan sonraki evre olup geliĢimin son aĢamasıdır. 

Ġhtiyarlık dönemi, özellikle fiziksel ve zihinsel süreçlerde duraklamaların görüldüğü 

hayatın son evresidir (Aytaç, 2000: 56). 

YaĢlılık döneminin 60 ve üzeri yaĢtaki bireylerin geliĢim özelliklerini 

açıklayan bir evre olmasına karĢın diğer taraftan bazı ülkelerde 65 yaĢ ve üzeri yaĢ 

grubunun ―yaĢlı‖ olarak tanımlandığı da görülmektedir (Terakye ve Güner, 1997: 

95). YaĢlılığın 65 yaĢından itibaren baĢlatılmasının nedeni genellikle ileri geliĢmiĢlik 

düzeyindeki ülkelerde emeklilik yaĢının 65 ve civarı olmasından kaynaklanmaktadır 

(Aytaç, 2000: 53). 

Belirlenen yaĢ sınırının ötesinde yaĢlılık kavramı faklı toplumlarda farklı 

Ģekilde algılanabilmektedir. Çünkü toplum kiĢiye, yaĢlılık statüsüne iliĢkin bir anlam 

atfeder. Farklı kültürler ve dönemlerde, toplumların yaĢ kategorilerine atfettiği 

anlamlar da değiĢir. Genel bir sosyal tutum olarak toplumun bireyi belirli bir yaĢa 

geldiğinde artık onu yaĢlı olarak düĢünmesi söz konusu olur. Ancak tüm insanlar 

aynı hızda yaĢlanmazlar. Bu nedenle de yaĢlılık yaĢını belirlemek için kesin bir yaĢ 

çizgisinin olmaması gerektiğine dair bazı görüĢler ifade edilmektedir (Arpacı, 2005: 

23). Çünkü yaĢlanma, bireyin kalıtımla getirdiği özelliklere, çevre koĢullarına ve 

kültürel çabalara göre değiĢebilen bir olgu olup, belirtilen yaĢlardan daha erken ya da 

geç dönemlerde ortaya çıkarabilmektedir (Arpacı, 2005: 16). 

Özellikle yaĢlı bireyleri ilgilendiren bir konu olarak insan ömrünü uzatma 

çabaları her geçen gün artmaktadır. Bu çalıĢmalarının temel amacı ise sağlıklı, 

üretken ve kaliteli bir yaĢam için gerekli önlemlerin alınmasıdır (Batman, 2002: 

123). Ancak yaĢlılar için yapılabilecek en iyi hizmet yaĢlılık döneminin incelenmesi 

ve bireyleri psikolojik olarak yaĢlılığa hazırlamak için gerekli etkinliklerin 

gerçekleĢtirilmesidir. YaĢlılıkta bireylerin içinde bulundukları döneme psikolojik ve 

fizyolojik olarak adapte olmalarında yapılacak etkinlikler önemli bir yer 

tutmaktadırlar (Koç, 2003: 98). Ancak baĢta ülkemizde olmak üzere yaĢlılık 

dönemini aydınlatmak için yapılan bilimsel çalıĢmalar akademik alanda yeterli bir 

literatür oluĢturacak kadar geliĢmemiĢtir. 
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YaĢlılıkla ilgili konuları araĢtırmak üzere geliĢen bilim dallarından Geriatri, 

yaĢlıların sağlık sorularını ve tedavisini (Onur, 2006: 286), Gerontoloji ise yaĢlanma 

olayını her yönüyle konu edinen çalıĢmaları kapsar ve yaĢlanma fizyolojisi olarak da 

tanımlanmaktadır (Güler, 1998: 105). 

YaĢlılıkta hem zamana bağlı olarak yaĢanan ortama uyum sağlamada hem de 

organizmada iç ve dıĢ etmenler arasındaki dengenin sağlanmasında güçlük yaĢanır 

(Batman, 2002: 123). Buna karĢın dünya genelinde daha geliĢmiĢ bir tıbbi bakım ve 

fiziksel sağlığa ilginin artması ile yaĢlı nüfusun sağlık durumu iyileĢmekte ve yaĢlı 

sayısı da artmaktadır (Atkinson vd., 1999: 112). Ancak yaĢlılık sorunlarının tam 

anlamıyla çözümlenmesi bir ülkenin endüstrileĢme, sağlık kültürü düzeyi ve sosyal 

yapısı ile yakından ilgili olan kompleks bir durumdur (Batman, 2002: 123). 

Bilim ve teknolojideki geliĢmeler doğrultusunda çevre koĢullarında sağlanan 

iyileĢmeler ile yeni tedavi yöntemlerinin bulunması, toplumların demografik yapısına 

yansımıĢ ve insan ömrünün uzaması Ģeklinde sonuçlanmıĢtır. Bu sayede insanlara 

ileri yaĢlara kadar ulaĢma Ģansı doğmuĢtur. Böylelikle, toplumlarda ileri yaĢlardaki 

kiĢi sayısı artmıĢ ve dolayısıyla toplumlar da yaĢlanmaya baĢlamıĢtır (Bilir, 2004). 

Geçtiğimiz 40–50 yıl içinde dünyada, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde yaĢlı nüfusta 

meydan gelen artıĢ toplum yapısında bazı değiĢiklere neden olmuĢtur (Bilir, 2004). 

Bu bağlamda toplumlar için de yaĢlılıktan söz edilir olmuĢtur. Nüfus içindeki 60–65 

yaĢ grubu birey sayısı yüksek olan toplumlar bu Ģekilde sınıflandırılır. Buna göre 65 

yaĢ üzeri nüfus oranı % 4‘den az olan toplum, genç toplum olarak; % 4–7 olan 

toplum, olgun toplum Ģeklinde; %7–10 olan toplum, yaĢlı toplum ve % 10‘un 

üzerindeki ise çok yaĢlı toplum olarak isimlendirilmektedir (Arpacı, 2005: 23–24). 

YaĢlılıkla ilgili belirli bir bakıĢ açısı geliĢtirilmesine neden olan durumların 

kaynağında aydınlatılması beklenen bazı kalıp yargılar vardır. YaĢlılıkla ilgili olarak 

ifade edilen bu kliĢe düĢünceler ise genelde olumsuzdur (Butler ve Mc Manus, 1998: 

113). Bunların baĢında, kronolojik yaĢlanma yani yaĢadığı yıllarla insanın yaĢlılığına 

karar verme önyargısı bulunmaktadır. Hâlbuki psikolojik ve toplumsal nedenlerle 

bireyden bireye yaĢlılık değiĢir. Yine yaĢlıların üretim dıĢı olduklarına dair bir 

önyargı vardır; oysa hastalık olmaması durumunda yaĢlılarda üretken olma ve 

yaĢama katılma eğilimi bulunur (Onur, 2006: 356). Çünkü birey geçmiĢ yaĢantısında 

geliĢtirdiği üretkenliği yaĢlılıkta da devam ettirebilir (Öz, 2002: 19). 
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YaĢlının yaĢamdan kopma ve yalnız yaĢama eğiliminde olduğu önyargısı 

vardır ve bunu destekleyen bir bulgu da yoktur (Onur, 2006: 356). Yine yaĢlıların 

çoğunun hastane veya huzurevi gibi yerlerde yaĢadığı veya yaĢamlarının büyük 

bölümünü yatalak olarak geçirdikleri yönündeki söylemlerin aksine yaĢlılar 

toplumsal hayattan kopuk değillerdir ve yaĢamlarını kısıtlı veya hasta sürdürenlerin 

oranı iddiaların doğru olmadığını ortaya koymaktadır (Koç, 2003: 90–91). 

YaĢlıların gençlerle anlaĢamayacakları düĢüncesi de önyargılı bakıĢ açısından 

kaynaklanmaktadır. Gencin enerjisi, dinamizmi, yaĢlının bilgeliği ile bütünleĢerek 

daha üretken toplumlar oluĢturulabilir. Zaten bu iki kuĢağın anlaĢamayacakları 

önyargısına neden olan bazı yaĢlılardaki hoĢgörüsüzlük, yaĢlılığa özgü bir özellik 

olarak ortaya çıkmamakta, bir kiĢilik niteliği olarak belirmektedir (Öz, 2002: 20). 

Diğer bir önyargı ise yaĢlıların esnek olmamasıdır; ancak insanın değiĢime açık 

olmaması da daha çok yaĢla değil de kiĢilik yapısı ile ilgilidir (Onur, 2006: 356).  

Toplumların yaĢlılara, her zaman bir tecrübe kaynağı olarak gereksinimleri 

vardır. YaĢlıların geçirdikleri deneyimler birey, aile ve toplumların geliĢmesinde 

zaman kaybını önleyerek kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilecek fırsatlardır. 

YaĢamının doğal bir döneminde olan ve fiziksel gücünden ve görünümünden bazı 

kayıplara uğramıĢ, sosyal ve ekonomik gücü bir ölçüde azalmıĢ bireyleri mutlu 

kılmak ise toplumdaki herkesin görevidir (Arpacı, 2005: 24).  

Tüm bu sayılan kalıp yargılara rağmen toplumsal, psikolojik ve teknolojik 

değiĢimler yaĢlılık dönemi anlayıĢını değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Günümüzde yaĢlılığa 

iliĢkin yargılar giderek değiĢmektedir. Fiziksel sağlığın korunması, olası kayıplara 

hazır olma, baĢ etme becerilerini geliĢtirme, yeni roller edinebilme gibi yaĢantılar, 

bireylerin yaĢlılığa bakıĢ açısını değiĢtirebilmektedir (Öz, 2002: 19–20). Artık 

günümüzde yaĢlı insanlar geçmiĢe bağlı ve yaĢamın dıĢında kalmıĢ kiĢiler olarak 

görülmezler. Çünkü yaĢlılar karĢılaĢtıkları sorunlara rağmen olgunluk seviyeleri 

ölçüsünde yaĢama bağlanma Ģansına sahiptirler. Bunun için ise yaĢlıların hayata ve 

kendilerine gereken ilgiyi göstermeleri gerekmektedir. Bakım kurumlarının yaĢlılara 

verdiği destek yeterli olmadığından yaĢlıları pasif bırakmayacak önlemlerin alınması 

gerekir. YaĢlarına uygun etkinliklerle onları aktif hale getirmek, yaĢlıların kendilerini 

bu desteklerle yenilemesine imkân sağlayacaktır (Onur, 2006: 358). 
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1.1.2.1. Bedensel ve Zihinsel YaĢlanma 

 

YaĢlılık bedensel, psikolojik ve toplumsal açıdan birçok değiĢikliğin bir arada 

bulunduğu kendi içinde kompleks bir olgudur (Bekaroğlu, 1991, 104). YaĢlılık 

dönemi bireyin üretimden çekilmesi, rol ve statü kayıplarının yaĢanması ve 

bağımlılığın artması gibi durumlarla tanımlanabilen bir geliĢim dönemidir. Ancak 

yaĢlılıkta en belirgin kayıplar bedensel ve zihinsel özelliklerde yaĢanır. Bu dönem 

fiziksel gücün azaldığı, yeti yitimlerinin arttığı, bedenin dıĢ çevreye uyumunun 

zayıfladığı yaĢ aralığıdır (Terakye ve Güner, 1997: 96). 

GeliĢme süreci çocukluktaki kadar belirgin olmasa da hayatın ileriki 

dönemlerinde de kendine özgü bir biçimde devam eder. Fiziksel geliĢim açısından 

bakılırsa otuzlu yaĢlardan sonra bireyin bedensel faaliyetlerinde yavaĢlama baĢlar. 

Ġnsanda organların yenilenmemesi ve hücre kaybı bedensel ve zihinsel faaliyetleri 

etkiler (Cüceloğlu, 2004: 364). Bu nedenle yaĢlanma aniden baĢlamaz; gittikçe 

ilerleyerek yaĢam boyu görülen değiĢikliklerle ortaya çıkar (Arpacı, 2005: 17). 

YaĢlılıktaki bedensel ve zihinsel değiĢimler genelde düĢüĢ yönündedir (Onur, 

2006: 305). YaĢlanmadaki en belirgin özellikler vücut hareketlerinde yavaĢlama ile 

güçte, algılamada ve olayların yakın geçmiĢini hatırlamada gösterilen performansta 

azalmadır. YaĢlı daha çabuk yorulur ve bu da fiziksel olarak daha az aktif bir yaĢam 

sürdürmesine neden olur (Arpacı, 2005: 15). Çünkü sinir sistemindeki değiĢimler 

reflekslerin ve tepkilerin yavaĢlamasına neden olur (Onur, 2006: 305). YaĢlıda 

gittikçe artan fiziksel değiĢimlerle bağımlılık artar ve hastalık etkenleri bu yaĢlarda 

insanı daha fazla etkiler. Bu nedenle yaĢlılık bireyin özellikle bedensel hastalıklara 

yatkın olduğu bir dönemdir (Terakye ve Güner, 1997: 96–97).  

Ġnsanların değiĢik dönemlerdeki sorunları birbirinden farklıdır (Batman, 2002: 

123). YaĢlılarda en çok hareket sistemi ile ilgili sorunlarla görme ve iĢitme kayıpları 

gibi fizyolojik değiĢimlerin yol açtığı problemler görülür (Bilir, 2004). Tüm 

duyularda yaĢlanma ile bir pasifleĢme yaĢanır. YaĢlılıkta koku ve tat duyuları 

azalarak beslenmeyi bozar, mekân algısındaki azalma bireyin eĢgüdümünü etkiler, 

görme alanında azalma olur, iĢitme azalır ve konuĢmayı etkiler (Onur, 2006: 304). 

Saçların dökülmesi ve beyazlaması, deride ve kemiklerdeki değiĢiklikler gibi 

hususlar da fiziksel değiĢiklikler olarak ortaya çıkmaktadır (Sancaklı, 2006: 49–71). 
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YaĢlılıktaki bedensel kayıplar çöküntü ve kuĢkuculuğa neden olabilmekte ve 

yaĢlının psikolojik yapısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Koç, 2002: 288). 

Ġnsanlar tarafından anlaĢılmadığını hisseden yaĢlı bireydeki yalnızlık duygusu kendi 

kabuğuna çekilmesine yol açabilmektedir (Öz, 2002: 22). YaĢlılar, genelde bir iĢe 

yaramadıklarını düĢünerek kendilerini değersiz sayabilir ve umutsuzluk, çaresizlik, 

ilgisizlik gibi olumsuz duygular hissedebilirler (Sancaklı, 2006: 49–71). 

YaĢlılarda belirgin olarak bilinç durumu da değiĢir. Bilincin bozulmasıyla 

kendinden ve çevreden haberdar olma azalır. Bilinç alanı daraldığı için düĢüncelerin 

bağlanmasında güçlük ve dikkatin yöneltilmesinde yetersizlik görülür, ayrıca algıda 

yavaĢlama ve yönelimde aksamalar olur (Köknel, 1998: 171). YaĢlılarda görülen 

zihinsel fonksiyonlardaki kayıplar ise bu bireylerde kanın beyine yeterli miktarda 

gidememesinden kaynaklanmaktadır (Cüceloğlu, 2004: 365). 

YaĢlılıkta yaĢa bağlı olarak bellek fonksiyonlarının azalması ve özellikle de 

yeni yaĢantılarla ilgili olanların hatırlanamaması, dikkat ve düĢünme kıvraklığının 

zayıflaması gibi semptomlar da görülür (Budak, 2003: 829). Bu yaĢlarda düĢünce 

akıĢı ve içeriği ile ilgili mantık hatalarına ve sapmalarına da sık sık rastlanır, 

kavramlar arasında kıyaslama ve karĢılaĢtırmalar yapılamaz, doğru yargılara ulaĢma 

zorlaĢır (Köknel, 1998: 173). YaĢlanmayla algılamada azalma yaĢanır,  önceden 

edinilen bilgiler sağlam kalsa da yeni öğrenilenler çabuk unutulur (Arpacı, 2005: 19).  

YaĢlılarda en sık görülen değiĢikliklerden biri de bellekteki bozukluktur. 

Bellek, anıları, kalıpları, simgeleri depolama, saklama, anımsama, canlandırma gibi 

iĢlevleri yerine getirir. YaĢlılarda sık sık bellek azalması, hatırlamada tutukluk ve 

zorluk görülmekte; kusurlu ve eksik hatırlama ve ayrıca bellek sapması yani gerçek 

olmayan anıların gerçek olarak kabul edilmesi ile karĢılaĢılır (Köknel, 1998: 172). 

Ancak zihinsel ve fiziksel iĢlevleri azaltan hastalıklar, zararlı alıĢkanlıklar ve yetersiz 

beslenme gibi durumlar yaĢanmadıkça bu tür kayıplara her zaman rastlanmadığı da 

görülmektedir (Atkinson vd., 1999: 112). 

YaĢlılık bunaması da bu dönemde kiĢinin gündemindeki bir problemdir. Bu 

durum sinir hücrelerinin ölmesi ile birlikte beyinde ortaya çıkan genel körelme ile 

ilgili olarak ilerlemeli bir tür bunamadır. Bu, kısa süreli bellek iĢlevlerinde zayıflama 

ile birlikte düĢünme ve hareketlerde yavaĢlama, zihin karıĢıklığı, yönelim kaybı, 
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depresyon ve iletiĢim bozukluğu gibi belirtilerin bulunduğu ve özellikle de 65 yaĢ ve 

üzerindeki insanlarda görülen bir hastalıktır (Budak, 2003: 829–830).  

YaĢlılarda cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu gibi etkenler bu yaĢlarda biliĢsel 

bozukluk görülmesini etkilemektedir. Alınabilecek önlemlerle yaĢlanma sürecinin 

daha iyi geçirilmesi sağlanabilir (Çuhadar vd., 2006: 238). Bunun için de yaĢlıların 

hayattan soyutlanmaması için önlemler alınmalıdır. Çünkü insanlar yaĢlandıkça 

toplumdan geri çekilmeye teĢvik edilirler. YaĢlı insanlar için toplumda üstlenecekleri 

rol azalmıĢtır (Butler ve Mc Manus, 1998: 112). Bunu önlemek ve yaĢlıların hayata 

etkin katılımını sağlamak yoluyla biliĢsel gerilemeleri yavaĢlatmak mümkündür.  

BiliĢsel ve duygusal alanda görülen değiĢimler ve çöküntüleri yaĢlılığın ölçütü 

olarak görmek ve yaĢlıları hayattan soyutlamak yanlıĢtır. Çünkü duygusal yoğunluk 

ve coĢkular gençlik çağındaki Ģiddetini daha yetiĢkinlik yıllarında yitirir. Yine algı, 

dikkat ve bellek de yetiĢkinlikte zayıflamaya baĢlar. Bedensel kayıplar da yetiĢkinlik 

çağına gelmeden görülmeye baĢlar. Görme, iĢitme gibi duyulardaki uyum gücü yirmi 

yaĢından sonra düĢüĢ gösterir (Köknel, 1998: 169). Ancak öğrenmeye meraklı ve 

insanlarla sürekli iletiĢim içinde bulunan kiĢiler sosyal ve zihinsel yönden aktif 

olmayanlara oranla zihnen daha yavaĢ çökerler. Çünkü zihinsel faaliyette bulunanlar 

bulunmayanlara oranla daha az beyin hücresi kaybeder (Cüceloğlu, 2004: 365). 

Diğer taraftan yaĢlılıkla birlikte insan vücudunda ortaya çıkan bir takım 

fizyolojik değiĢiklikler, olumsuz sağlık davranıĢları ve bazı çevre faktörleri ile 

etkisini daha da olumsuz hale gelmektedir. Olumsuz davranıĢlardan kaçınarak ve 

çevre koĢullarını olumlu hale getirerek yaĢın ilerlemesi ile ortaya çıkabilecek 

bedensel yaĢlanmayla ilgili sorunlardan bir ölçüde korunabilinir (Bilir: 2004). 

YaĢlılık döneminde sıkça karĢılaĢılan durumlardan biri olan pasif bir yaĢam sürmek 

yerine fiziksel aktivitelerin yaĢlılarda fonksiyonel bağımsızlığı sağlama ve yaĢam 

kalitesini iyileĢtirmede faydaları dikkate alınmalıdır. Çünkü aktif yaĢamı destekleyen 

etkinlikler yaĢlılığın etkilerini azaltmaktadır (Soyuer ve Soyuer, 2008: 223).  

Dünyada yaĢlı nüfus giderek artıĢ gösterdiğinden nüfusun değiĢen yaĢ 

özellikleri göz önünde bulundurularak, geleceğe yönelik hedeflerinin 

belirlenmesinde yaĢlılara gereken önem verilmelidir. Çünkü yaĢlılık kendine has 

özellikleri olan bir dönemdir. YaĢlıya bakıĢın tıbbi, sosyal, psikolojik öğeleri içeren 

multidisipliner ve bütüncül bir yaklaĢım olması gerekmektedir (Uncu, 2003: 31). 
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1.1.2.2. YaĢlılıkta Toplumsal GeliĢim 

 

Ġnsan doğar, büyür, olgunlaĢır, sosyalleĢir, kiĢilik kazanır, yaĢar, ardından 

hayatında gittikçe artan Ģekilde gerilemeler baĢlar, psikolojik, bedensel ve sosyal 

olarak iyice yetersizleĢir ve sonunda ölür. Ġnsanın her geliĢim döneminde olduğu gibi 

yaĢlılık döneminde de sorunları olur (Bekaroğlu, 1991: 103). Buna bağlı olarak 

yaĢam koĢullarının iyileĢmesiyle yaĢlı nüfustaki artıĢ çoğu zaman toplumsal sorunlar 

doğurabilmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden birisi endüstrileĢmenin sosyal 

yapıyı etkileyerek aile kurumunda çekirdekleĢmeye yol açmasıdır. Aile yapısında 

oluĢan farklılaĢma yaĢlının aile içi statüsünün değiĢmesine ve ailelerin yaĢlıların 

ihtiyaçların karĢılamada yetersiz kalmasına neden olmuĢtur (Arpacı, 2005: 24). 

YaĢlanma ile birlikte aile içi iliĢkiler yeniden düzenlenmektedir (Öz, 2002: 20). 

Eski çağlarda ailenin atası sayılıp, otoriteyi temsil eden yaĢlılar ilerleyen dönemlerde 

iĢe yaramaz olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır (Karaca, 2000: 241). GeçmiĢte aile 

içindeki yaĢlı da sorumluluk alıyor ve iĢe yaradığını ölüme kadar hissediyorken; artık 

değiĢen yapısındaki ailede yaĢlının yeri bulunmamaktadır (Bekaroğlu, 1991: 103).  

Toplumsal değiĢimle birlikte bireyselleĢme artmıĢtır. Ancak toplumsallaĢma 

ihtiyacı diğer dönemler gibi yaĢlılık döneminde de karĢılanmak zorundadır (Öz, 

2002: 20). Çünkü yaĢlının beden ve ruh sağlığı yerinde olsa dahi toplumla iliĢkisi ve 

iletiĢimi kesilince, yani toplumsal yeri ve rolü kaybolunca yaĢlılık belirtileri daha net 

ortaya çıkar. YaĢlının çevresindeki desteğin azalması, eĢin ölümü, çocukların evden 

ayrılması, emekli olması, uğraĢılarının azalması, eski toplumsal iliĢkilerini 

sürdürememesi ise onun toplumla iletiĢimini bozar (Köknel, 1998: 179).  

Diğer taraftan aile üyeleri ve arkadaĢlar tarafından yaĢlıların psikolojik refahını 

arttıran destekler ise kiĢisel iliĢkileri ve ömrün uzunluğunu etkilemektedir. Aile 

bireyleri arkadaĢlardan daha fazla destek sağlamakla birlikte arkadaĢlar ailenin 

olmadığı durumlarda daha kısa süreli, ancak etkili olabilmektedir. Sevdiklerini 

kaybeden yaĢlılar ölüme karĢı arkadaĢ desteğini daha tamir edeci bulabilmektedirler. 

Aileler günlük kiĢisel bakım konusunda sürekli destek sağlarken duygusal destek 

açısından arkadaĢların aileden daha önemli olabildiği durumlar görülebilmektedir 

(Onur, 2006: 364–365). Ancak bu durum ailenin önemini ortadan kaldırmaz. Çünkü 

yaĢlılıktaki bunalımları aĢmak için aile desteği gereklidir (Cüceloğlu, 2004: 368). 
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Tüm dünyada yaĢlı nüfusun artması, evde bakımın güçleĢmesi, huzurevinde 

kalan yaĢlıların da artmasına neden olmaktadır. YaĢlılar, alıĢageldiği sosyal ortamdan 

farklı olan huzur evinde yaĢamanın ek sorunlarıyla karĢılaĢır (Konak ve Çiğdem, 

2005: 60). Bu nedenle toplum, yaĢlıları daha çok aileyle birlikte tutmayı tercih 

edebilmektedirler (Özkömür vd., 2006: 86–87). Çünkü yapılanmalarıyla kaçınılmaz 

olarak görülse de huzurevleri yaĢlıların sorunlarını çözemeyebilir. YaĢlıların 

sorunları mümkünse kendi aileleri içinde çözülmelidir (Bekaroğlu, 1991: 105). Buna 

ek olarak yaĢlılara yardım etmek için onların toplumdaki yerlerinin korunması 

amacıyla yapılması gerekenler araĢtırılabilir (Yertutan, 1991: 66).  

YaĢlılığa geçen insan değiĢen durumuna, geliĢen kiĢiliğine ve yaĢadığı 

toplumun beklentilerine göre davranıĢlarını ayarlamaktadır. Hayatın her döneminde 

kazanılması gereken yeni davranıĢ biçimleri olan geliĢme ödevleri toplumda 

beğenilen davranıĢlardır. Bunlar hayatın belli dönemlerinde ortaya çıkar ve baĢarılı 

Ģekilde yerine getirilmesi insanın mutlu olmasını sağlar. Ġnsan her zaman yeni 

Ģartlara uyabilmek için yeni Ģeyler öğrenmeli ve bazı alıĢkanlıkları bırakarak yeni 

beceriler kazanmalıdır. YaĢlılıkta ise birey emeklilik hayatına baĢarı ile uyum 

sağlamayı ve uzun yıllardır birlikte yaĢadığı sevdiklerini kaybedince onlar olmadan 

yaĢamayı öğrenme durumları ile karĢılaĢır (Baymur, 1994: 56). Ayrıca yaĢlılıkta 

azalan güç ve çabuk bozulabilen sağlık durumuna uyum gösterme, emeklilik 

durumuna ve azalan gelir durumuna uyum gösterme, ölen eĢ ile meydana gelen 

yalnızlığa uyum gösterme, kendi yaĢıtları çevresine uyum gösterme rolleri 

kazanılmalıdır. Devam eden sosyal görevleri karĢılayabilmesi ve durumuna uygun 

fiziksel yaĢama koĢullarını düzene koyması rollerinin de yaĢlılık döneminde yerine 

getirilmesi gerekir (Baymur, 1994: 63). 

YaĢlılık döneminde kiĢi daha önce edindiği sosyal rollerde bazı değiĢiklikler 

yaĢar. Emeklilik de yaĢlılıktaki en önemli olayların baĢındadır. Emeklilik mutluluğu 

azaltan olaylardan biridir ve bireyi baĢarısızlık duygusuna hazırlıksız yakalar (Aytaç, 

2000: 55). Emekliliğin zamanından daha önce olması ise ruhsal sıkıntıya ait 

belirtilerin ortaya çıkması riskini artırmaktadır (Arpacı, 2005: 21). Çünkü bütün 

yaĢamı boyunca çalıĢmaya alıĢan bireyin, alıĢkanlıkları değiĢerek boĢ kalması onda 

yıkıcı bir etki yapabilir. KiĢi kendisini birden boĢlukta hissedebilir, iĢinin sağladığı 

sosyal ortamdan, otoriteden ve gelirden yoksun kalır (Koptagel-Ġlal, 1991: 371).  
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Psiko-sosyal bütünlük için yaĢlı, toplumda bir yeri olduğuna inanmalı, 

geleceğe yönelik beklentileri, tasarımları olmalı ve bunlara ulaĢmak için çaba 

göstermelidir (Köknel, 1998: 186). YaĢlıların, bu yaĢ dönemine uyum 

sağlamalarında yakın çevreleri önemli yere sahiptir. Çevrenin desteği yaĢlının yaĢam 

doyumunu artırabilmekte ve rol değiĢimlerine uyumunu kolaylaĢabilmektedir. YaĢlı 

bireyin toplumdan kopmaması toplumda hala bir Ģeyler yapma gücünde olduğuna 

inanması sosyal uyum sağlamasında etkili olmaktadır (Öz, 2002: 22).  

DıĢ dünyayla iliĢkilerin koparılmaması yaĢlılarda sıkça yaĢanan anksiyeteyi 

ortadan kaldırırken (Bahar vd., 2005: 236); boĢ zamanların kullanımı konusunda 

bilgilendirilmesi hayata uyumunu kolaylaĢtırır (ġener, 2009: 13). Ayrıca yaĢlının 

toplumsal ihtiyaçları göz önünde tutularak günlük hayatta bir takım tedbirler 

alınmalıdır (Sancaklı, 2006: 49–71). Mesela yaĢlıların sağlıklı bir sosyal geliĢim 

yaĢamalarını sağlamak amacı ile onlara toplum tarafından sorumluluklar verilmelidir. 

Bunların yanında yaĢlılık alanında gerekli araĢtırmaların yapılarak hukuki, sosyal, 

psikolojik sorunların çözümlenebileceği danıĢma merkezlerinin arttırılması 

önemlidir. YaĢlı bireylere toplumun onlara her zaman gereksinim duyabileceğinin 

hissettirilmesi gerekmektedir (Batman, 2002: 124). 

YaĢ ilerledikçe yaĢlıların etkinliklere aktif katılımlarının desteklenmesi 

(Kekovalı vd., 2002: 9) ve onların sosyal iliĢkiler içine çekilerek toplumla 

kaynaĢtırılması da gerekmektedir (Batman, 2002: 124). Çünkü ancak yaĢlılıkta 

depresyona ve risk etkenlerine erken müdahale ile yaĢam kalitesinin artırılması ve 

dönemin daha verimli geçirilmesi sağlanabilir (Kılıçoğlu, 2006: 52). Bunun için 

topluma düĢen görevlerin yanı sıra devletin yaĢlılarla ilgili aldığı tedbirler 

bulunmaktadır. Anayasa'nın 61. maddesinde, "...YaĢlılar, Devletçe korunur. YaĢlılara 

Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Bu 

amaçlarla gerekli teĢkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur." hükümleri yer almaktadır 

(TC 1982 Anayasası, 2006: 53). Devlet de bu doğrultuda yaĢlı nüfusa özgü koĢulları 

hazırlamak gereğini duyarak huzur evleri kurmuĢtur. Yine yaĢlılara götürülen 

hizmetler huzur evleri ile sınırlı kalmayıp, yaĢlı bireylerin yaĢam kalitesini arttırmak 

üzere sosyal ve ekonomik yardım ile psikolojik destekler de sunulmaktadır (Batman, 

2002: 124). Çünkü yaĢlılığın sorunları onlara mutlu birer birey olmanın yolları 

öğretilerek aĢılabilir (Konak ve Çiğdem, 2005: 60). 



 

 

19 

 

1.1.2.3. YaĢlılıkta Psiko-Sosyal Uyum 

 

YaĢlılık bireyin belli bir olgunluk düzeyine geldiği ve geliĢimin yavaĢladığı bir 

dönemdir. YaĢlanmada organlar yenilenmediği için bedensel faaliyetler yavaĢlar 

(Aytaç, 2000: 54). Birey yaĢlandıkça dıĢ uyaranlara verdiği tepkilerde yavaĢlama ve 

zayıflamanın yanında vücutlarının tamir hızlarının ağırlaĢması, fonksiyonel 

kapasitede devamlı bir gerileme de dikkati çeker. Bu nedenle de yaĢlılık döneminde 

fizyolojik ve psikolojik açıdan uyum gücü oldukça azalır (Koç, 2002: 290). 

Psikolojik yaĢlanma, yaĢın kronolojik ilerlemesine bağlı olarak bireyin 

algılama, öğrenme, problem çözme gibi bellek gücü ile kiĢilik kazanma alanlarında 

uyum sağlama kapasitelerindeki değiĢmeleri kapsar. Bireyin davranıĢsal uyum 

yeteneğindeki yaĢa bağlı değiĢimler psikolojik yaĢlanmayı oluĢturur. YaĢlılıkta 

yetersizlik duygusu, baĢkalarına yük olma ve iĢe yaramama tedirginliği insanı 

yıpratır (Arpacı, 2005: 18). YaĢlanma sürecinde karĢılaĢılabilecek problem ruhsal bir 

depresyondan yersiz ve aĢırı bir sevince ya da gelecek için aĢırı bir kaygı duymaktan 

düĢünmeden yapılan ani davranıĢlara kadar değiĢebilir (Ak, 1991: 67–68). 

Ruh sağlığı için insanın hayatın önüne koyduğu hedeflere uyması ve benliğin 

istekleriyle toplumun isteklerini uzlaĢtırması gerekir (Enç, 1964: 63). YaĢlılarda da 

ruhsal nedenlere bağlı depresyonlar genelde toplumsal ortamdan kaynaklanır. 

YaĢlıların depresyona girmesinin temelinde baĢkalarıyla iletiĢimin azalması gelir. 

EĢin ölmesi, çocukların evden ayrılması ve emeklilik yaĢlının toplumla bağlarını 

ortadan kaldırır. Çevresiyle iliĢkileri zayıflayan yaĢlı, duygu ve düĢüncesini 

açıklayamaz; mutsuzluğu paylaĢamaz; karamsarlığına çözüm getirecek insanları 

çevresinde bulamaz. Bu nedenle de kaygılı ve tedirgin olur (Köknel, 1998: 180). 

YaĢlı insanların en önemli psikolojik sorunlarının baĢında yalnızlık gelir. Eski 

dönemlerdeki geniĢ aile tiplerinde ailenin yaĢlı kiĢileri genç kuĢakların bakımı ile 

güvence içinde iken, değiĢen toplum yapısıyla aileler küçüldükçe yaĢlılık önemli bir 

psiko-sosyal sorun haline gelmiĢtir. YaĢlı insanın yeni yaĢam koĢullarına uyumu 

zordur. YaĢlılarda duygu ve davranıĢlar esnekliğini kaybederek katılaĢabildiğinden 

uyum güçlüğü ortaya çıkabilir (Koptagel-Ġlal, 1991: 370). Bu nedenle de yaĢlılarda 

yakınlarla duygusal bağlar azalır, duygulanımda bozulma, mizaçta değiĢim, yaĢam 

gücünde azalma ve isteksizlik ortaya çıkabilir (Köknel, 1998: 170). 
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YaĢlılar birtakım fiziksel yetersizliklerinden dolayı bazı psikolojik sorunlarla 

karĢı karĢıya gelebilmektedirler. Ġyi iĢitmeyen yaĢlı yanında konuĢulanların kendisi 

hakkında olduğunu düĢünebilmekte veya konuĢulanları tam olarak anlayamadığından 

yüksek sesle konuĢtuğu ve konuĢulanları tekrar ettirdiği için insanları rahatsız ettiğini 

düĢünerek yalnızlığı tercih edebilmektedir. YaĢlı, gittikçe kötüleĢen fiziksel 

durumunu düĢünerek depresyona da girebilir. Geleceklerinin ne olacağı ve kendi 

bakımlarının kimin tarafından gerçekleĢeceği korkuları da yaĢlıların psikolojik 

durumunu olumsuz etkilemektedir (Köylü, 1998: 192).  

YaĢlıların psiko-sosyal uyumu için iletiĢimde önemli noktalardan biri onları 

dinlemek ve sözlerine değer verildiğini belli etmektir. YaĢlının hayattan kopmaması 

için yapmaktan hoĢnut olduğu iĢlerin desteklenmesi gerekir. Çünkü yaĢlılar ne kadar 

iĢe yararsa zihinsel yeterliliğini o denli iyi korurlar (Arpacı, 2005: 20). YaĢlı 

insanların yakınları ve toplum tarafından ilgi ve saygı görmemesi, onlara değer 

verilmemesi, desteklenmemesi, iĢe yaramaz gözüyle bakılması onların ruh sağlığını 

bozar, kendine güvenlerini ve özsaygılarını azaltır. GeçmiĢ yıllara bakıp yaĢamla da 

hesaplaĢan yaĢlı kiĢi geçmiĢte gerçekleĢtiremediği amaçlara gelecekte de 

ulaĢamayacağı düĢüncesiyle üretici yönlerini ortaya koyamaz (Köknel, 1998: 175). 

YaĢlılık bir düĢünme, geçmiĢte yaĢanan olaylara dönüp bakma dönemi 

olduğunda bu durum psiko-sosyal bir bunalım sebebi olabilir. KiĢi, hayatının daha 

önceki döneminde yaĢadığı sorunlarla baĢarılı biçimde baĢa çıktığı ölçüde, iyi bir 

yaĢamın yol açtığı bir bütünlük duygusuna sahip olur. Eğer kiĢi geçmiĢine baktığı 

zaman piĢmanlık duyuyor ve birçok fırsatı kaçırdığı ve baĢarısızlığa uğradığı 

kanısına varıyorsa hayatının son yılları umutsuzluk içinde geçecektir (Atkinson vd., 

1999: 112). Çünkü yaĢlılar beklentilerine ne derece ulaĢtığı, inançlarına ne derece 

bağlı kaldığı, ilkelerini ne denli uyguladığını gözden geçirirler; geçmiĢte 

yapamadıklarını düĢünerek umutsuzluğa düĢebilirler (Köknel, 1998: 179). 

YaĢlılarda yaĢam doyumu önemli bir olgudur. YaĢam doyumu kiĢinin yaĢamda 

ne istediği ile ne elde ettiğinin karĢılaĢtırılmasıdır. Yapılan araĢtırmalar yaĢ 

ilerledikçe yaĢam doyumunun genelde azaldığını ortaya koymaktadır. YaĢlıların 

sağlık durumu, ekonomik durumu ve etkinlik düzeyi gibi etkenler yaĢam doyumu 

için oldukça belirleyicidir. Bununla birlikte yaĢam doyumunun yaĢlanmayla birlikte 

daha yerleĢik duruma geldiğini ifade eden iddialar da mevcuttur (Onur, 2006: 358). 
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YaĢlılıkta duygu alanı daralır, coĢkular kaybolur, ilgisizlik ortaya çıkar, 

uyaranlar karĢısında duyarsızlık meydana gelir. Genelde yaĢlılarda elem 

doğrultusunda artan duygulanım daha sık görülür. Hatta bu durum çoğunlukla 

yaĢlının huyu olur, günlük duygu durumunda en sık ortaya çıkan duygulanım olur. 

YaĢlıların bir kısmında ise öfke durumu hâkimdir. Ġleri yaĢ grubundaki bireylerde 

engellenme sonucu ortaya çıkan aĢırı ve ölçüsüz bir kızgınlık durumu yaĢanır. Bu 

durumda aĢırı coĢku ve öfke nedeniyle bilinç bulanması görülür (Köknel, 1998: 171). 

YaĢlılık döneminde duygu yaĢantısında belirgin değiĢmeler meydana 

gelebilmektedir. YaĢlılar duygu durumlarındaki dengesizlikten ötürü olaylardan 

çabuk etkilenip çabuk reaksiyon verebilir veya önemli durumlar karĢısında beklenen 

bir yoğunlukla tepki göstermeyebilirler (Koptagel-Ġlal, 1991: 371). YaĢlılık 

psikolojisinin temel belirtilerinden biri de yaĢlının ben-merkezci bir tutum 

geliĢtirmesidir. YaĢlıda duygulanım durumu bozulur ve kendisinden baĢkasına önem 

vermeme ve yalnız kendini sevme tarzında bir yaklaĢım ortaya çıkabilir (Koç, 2002: 

291). YaĢlı birey çevreye karĢı daha az ilgili, buna karĢılık kendine karĢı daha çok 

ilgili olup, iliĢkilerde daha derin ve seçici olabilmektedir (Arpacı, 2005: 19). 

YaĢlı bireylerin yaĢamlarında durağanlık hâkimdir. Onların düĢüncelerinde, 

davranıĢlarında ve alıĢkanlıklarında değiĢim güçleĢir ve yenilikler onlar için zaman 

zaman kaygı verici hale gelir (Öz, 2002: 21). Yenilikten kaçan yaĢlı birey, her yeni 

hatırayı unuturken, yıllarca önce yaĢanmıĢ olayları anımsayabilir (Koç, 2002: 291). 

Ayrıca yaĢlılıkta bedensel rahatsızlıkların meydana getirdiği psikolojik 

olumsuzlukların yanında bellek zayıflar ve öğrenme zorlaĢır, her durum değiĢikliği 

yaĢlılar için bir stres anlamı taĢıyabilir. YaĢlılıkta geçmiĢte var olan bazı kiĢilik 

özellikleri de abartılmıĢ olarak ortaya çıkabilir. Gençliğinde ciddi bir insan 

yaĢlılığında her Ģeyden yakınan aksi birisi olabilmektedir (Koptagel-Ġlal, 1991: 371).  

YaĢlı nüfusta en sık görülen psikiyatrik bozukluk depresyondur. YaĢlı nüfusta 

depresyon, sıklıkla tıbbi hastalıklarla birliktelik gösterir, yaĢam kalitesi üzerine 

olumsuz etkilidir ve intihar için yüksek risk doğurur. YaĢlılardaki depresyonun 

ortaya çıkıĢında birçok etken rol oynar. Depresyonda önemli risk etkenleri; normal 

yaĢlanma süreci, tıbbi hastalıklar, beslenme bozuklukları, ilaçlar, psiko-sosyal 

etkenler ve genetik etmenlerdir. YaĢlı nüfusta görülen depresyonda bedensel 

Ģikâyetler ve biliĢsel bozulmalar çok sıktır (GöktaĢ ve Özkan, 2006: 30). 
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YaĢlılığın doğal seyri ve buna eĢlik eden fiziksel hastalıkların sıklığı, biliĢsel 

problemlerin varlığı gibi nedenlerden dolayı yaĢlılarda depresyon sıklıkla görülebilir. 

YaĢlı depresyonunda anksiyete, enerji kaybı, ilgi kaybı, uykusuzluk, ağrı yakınmaları 

genellikle ilk sıralarda gelmektedir. HoĢnutsuzluk ve hayattan eskisi gibi zevk 

alamama da sıklıkla görülür (Özmenler, 2001: 112).  

YaĢlılık döneminde ortaya çıkan fiziksel rahatsızlıklar ve biliĢsel bozukluklar 

ise olası depresyonun tanınmasını ve dolayısıyla tedavi edilmesini güçleĢtirmektedir. 

YaĢlılık çağı depresyonun özelliklerinin bilinmesi, bu hastalara olan yaklaĢımın daha 

sağlıklı olmasını sağlayacaktır (Tamam ve Öner, 2001: 59). 

YaĢlılıkta görüldüğü belirtilen özellikle psiko-sosyal ve biyolojik etkenler bir 

bütün olarak yaĢlıyı depresyona açık hale getirir. Buna karĢın sosyal destek yaĢlılık 

döneminde koruyucu olabilmektedir. Bu nedenle yaĢlılara yönelik sosyal 

aktivitelerin artırılması gerekir (Kılıçoğlu, 2006: 52). Bu bağlamda hem yaĢlılara 

bireysel yardım etmek hem de onlara destek verecek kiĢi ve kurumları arttırmak, 

onların yaĢam standardının yükselmesi için önemlidir (Koç, 2002: 292). 

Ġçinde yaĢadığı toplumun, yaĢlıları hatalı ve yetersiz davranacakları düĢüncesi 

ile özerk davranmalarına hoĢgörülü olunmaması onların aktifliğine olanak tanımaz. 

Hâlbuki beden ve ruh sağlığı yerinde olan yaĢlılar belli bilgi, deneyim ve gözlemlere 

sahip olup özgür davrandığında üretici niteliğini koruyabilirler (Köknel, 1998: 175). 

Yapılan araĢtırmaların sonuçları göz önüne alındığında yaĢlanmanın 

önlenemeyeceği, ancak yavaĢlatılabileceği görüĢü mevcuttur (Bıyık vd., 2002: 73). 

YaĢlılarının yaĢam doyumunu arttırmak amacıyla gerekli etkinliklerinin geliĢtirilmesi 

sağlanmalıdır. Bu sebeple yaĢlıların zamanlarını daha üretken ve yararlı biçimde 

geçirebilmelerine fırsatlar sağlayacak etkinliklerin sunulması yararlı olmaktadır 

(Aylaz vd., 2005: 182). Bu bağlamda yaĢlıya sağlanacak aile ve toplum desteği 

bireylerde psiko-sosyal uyuma katkı sağlayacaktır (Bahar vd., 2005: 237). 

YaĢlıların sağlıklı bir yaĢlılık dönemi geçirmeleri için doğru bilgilendirilmeleri, 

toplum kaynaklarından haberdar edilmeleri, bu kaynakların harekete geçirilmesi, 

yeterli maddi gücü olmayanlara ekonomik ve sosyal yardım sağlanması 

gerekmektedir. Tedavi ve yaĢamlarını olumsuz etkileyen psiko-sosyal etmenlerin 

sosyal ve psikolojik desteklerle azaltılması gibi çok yönlü hizmetler sunularak yaĢlı 

bireylerin bu ve benzeri sorunları giderilmelidir (Batman, 2002: 123). 



 

 

23 

 

1.2. DĠN VE DĠNDARLIK 

 

Din, hem insan ile Tanrı arasındaki iliĢkiyi düzenleyen kurallar bütünü olup 

hem de insanın ruh sağlığını dengeleyen ilkelerdir. Dindarlık ise dinin bireyin 

yaĢamını Ģekillendirmesidir. Dindarlık hayata bakıĢta dini referans almaktır. 

Dindarlık içinde dinî inanç, duygu, düĢünce ve davranıĢları barındıran geniĢ 

kapsamlı bir kavramdır. AraĢtırmamızın bu bölümünde din, dindarlık, dindarlığın 

boyutları ve dinî geliĢim dönemleri ele alınacaktır. 

 

1.2.1. Din  

 

Dinler arasında öz, kaynak, mahiyet, hedef, değerler bakımından farklılıklar 

bulunmakla birlikte tüm dinler, din olmak itibariyle aynı isim altında birleĢmektedir. 

Bununla birlikte gelmiĢ geçmiĢ tüm dinleri kucaklayan bir din tanımı yoktur (Günay, 

2005: 217). Çünkü din tanımları, tarif eden kiĢinin dine bakıĢ açısı ve amacına göre 

değiĢebilmektedir (Peker, 1993: 22). Her din tanımı bir yönüyle gerçeği yansıtırken; 

dinin ne olduğu tam anlamıyla tasvir edilememekte (Yapıcı, 2007: 8); teolojik, 

psikolojik veya sosyolojik bakıĢ açısıyla yapılan açıklamalar ağırlık kazanabilmekte, 

bütüncül bir din tanımı, dinin çok yönlü yapısı nedeniyle oluĢturulamamaktadır. 

Arapçada din kelimesi ‗de-ye-ne‘ veya ‗dâ-ne‘ kökünden gelmekte ve usul, 

adet, tutulan yol, huy anlamlarına gelmektedir. Arâmi-Ġbrani dillerde din, idare 

etmek, hükmetmek, ceza, yargı, hesap, mükâfat anlamındadır. Farsçada ise, din ve 

mezhep edinmek, inanmak, âdet edinmek, kiĢinin bağlandığı ve uyduğu nazari ve 

ameli yol anlamlarındadır (Günay, 2005: 212). Hemen her dinde, boyun eğilen aĢkın 

güç yani ilah, kurallar ve o kurallara uyanlara vaat edilen bir karĢılık bulunmaktadır. 

Kur‘an-ı Kerim‘de din yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, tapma, tevhit, Ġslam, 

Ģeriat, hudut, âdet, ceza, hesap, millet gibi kavramlarla eĢanlamlı kullanılmaktadır 

(bkz. Al-i Ġmran 19; Rum 30; Nisa 125; Saf 9; Fatiha 4; Zariyat 6; Enam 161 vd.). 

Ġslam‘da din, Allah‘ın, peygamberler aracılığı ile akıl sahibi insanlara bildirdiği 

ve onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuĢturan sistem ve Allah‘ın koyduğu 

kurallar bütünü olarak ifade edilir (Eryarsoy, 1990: 394). Ġslam‘da genel itibariyle 



 

 

24 

 

din, doğru-yanlıĢ olarak ikiye ayrılmakta, doğru dinin fıtratla örtüĢtüğü (Rum/30) ve 

Ġslam dininin, tek hak din olarak sayıldığı kabul edilmektedir (Al-i Ġmran/85). 

Batı dillerinde din sözcüğü iki kökten gelmektedir. Bunlardan birincisinde din 

sözcüğünün ‗religare‘ yani bağlanmak kökünden geldiği ve insanların din yoluyla 

Tanrı‘ya ve birbirlerine bağlanmalarını ifade ettiği belirtilir. Bu bağlılık korku ve 

saygı ile bağlılıktır. Bu konuda ortaya atılan ikinci görüĢte ise din sözcüğünün 

‗religere‘ kökünden geldiği savunulmaktadır. Religere, bir iĢi tekrar tekrar yapmak 

anlamında olup, bununla da ibadet ve ayinler kastedilmektedir (Günay, 2005: 213).  

Batı‘da yapılan tarifler, çalıĢmamızda psikolojik yönü bulunanlar ile diğer 

alanlarda yapılan tarifler olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu bağlamda öncelikle Batı‘da, 

din bilimleri ve sosyal bilimler açısından yapılmıĢ tarifler sunulacak ve ardından 

psikologların din hakkındaki açıklamalarına yer verilecektir. 

C. Geertz dini, ―insanlarda geniĢ kapsamlı, uzun süreli ve güçlü güdüler 

yerleĢtirmeye çalıĢan bir semboller sistemi‖ olarak tanımlayarak dindeki sembolik ve 

fonksiyonel yönü vurgulamaktadır. J. Frazer ―din, tabiatın ve beĢer hayatının akıĢına 

yön verdiğine ve onu idare ettiğine inanılan üstün güçlerin insan için elveriĢli hale 

getirilmesidir‖ diyerek dinin tanımı yapmaktadır (Aktaran: Günay, 2005: 217–220). 

J. Martineau, dini, ―bir ruh ve irade Ģeklinde var olan ve kâinata hâkim bir 

Tanrı‘ya inanmak‖ Ģeklinde tarif etmiĢtir. F. Schleiermacher‘in din tarifi ―insanın 

kâinat karĢısında duyduğu acizlik ve hayranlık‖ Ģeklindedir. J.M.E. Mc. Taggart ise 

dini, ―insanla âlem arasında kurulan ahenge inanmakla ilgili heyecan‖ ifadeleriyle 

tanımlamaktadır (Aktaran: Erdem, 2004: 24–25). 

R. Otto‘nun yaptığı tanıma göre din, insanın kutsal saydığı Ģeylerle iliĢkisidir 

yani kutsalın yaĢanmasıdır. Kutsal olan herhangi bir nesne insanın imanî dünyasını 

etkiliyorsa bu, din olarak tanımlanabilir.  E. Durkheim ise dine, bir cemaatin 

oluĢmasını sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak bakmaktadır; yani din, 

toplulukları bir arada tutan potansiyel bir güçtür (Aydın, 2004: 13).  

Tolstoy dini, ―insanın kendisini parçası hissettiği ve davranıĢları için yol 

gösterici ilkeler çıkardığı bütünle kurduğu iliĢki‖ Ģeklinde tanımlar. Bu nedenle din, 

akıl sahibi insanın vazgeçilmez bir Ģartıdır. Tüm dinler insan ile kendini bir bütün 

hissettiği yol gösterici ilkeler sunan insanüstü varlık arasındaki iliĢkidir. Din, insanı 
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sonsuz varlığa bağlamıyorsa, din değildir. Ġnsanla sonsuz arasında değil de sadece 

insanlık arasında iliĢki kuran sistem, buna göre din değildir (Tolstoy, 1999: 13–16). 

Psikoloji alanında yapılan din tanımlarına gelince, Din Psikolojisinin kurucusu 

W. James dini, ―tek baĢına ferdin kendisini ilahî kabul ettiği Ģeyle münasebet halinde 

olarak mülahaza ettiği durumdaki duyguları, hal ve hareketleri, tecrübeleri‖ olarak 

ifade etmektedir (Aktaran: Günay, 2005: 221). W. James, dini insan psikolojisi 

üzerindeki etkinliği açısından değerlendirerek, dinin insanın aĢkın varlıkla iliĢkisi 

durumundaki duygu, düĢünce ve davranıĢlarına yaptığı etkiye dikkat çekmektedir.  

A. Maslow din ve Tanrı hakkındaki görüĢlerini, insanın biyolojik yapısıyla 

ilintilendirilir. Din, insanın doğasında olduğu için doğaüstü bir anlam taĢımaz. Ona 

göre, Tanrı‘nın da aĢkın bir boyutu yoktur. Din belirli ritüellerle sınırlandırılmamalı 

ve kurumsal din yerine bireysel bir din olmalıdır (Ayten, 2006: 121). 

V. Frankl ise dinin fonksiyonelliği üzerinde durmakta ve dinin insana hiçbir 

yerde bulamayacağı bir anlam ve güven duygusu kazandırdığını vurgulamaktadır. 

Tanrı inancının hiçbir zaman yok olmayacağını ve insanların geleceğinde kurumsal 

dinden bireysel dine doğru bir dönüĢ olacağını ifade etmektedir (Ayten, 2006: 146). 

S. Freud‘a göre dinin kaynağı ilkel düĢüncedir. Ona göre bilimin güçsüz 

olduğu dönemlerde din insanlarda anlama, mutluluk arama ve yönlenme ihtiyacını 

karĢılamıĢ; bilimin ilerlemesi ile bu alanlar dinin tekelinden çıkmıĢ ve bilime 

devredilmiĢtir. Ona göre, bilim hayatın gerçeklerinin olduğu gibi anlaĢılmasını 

sağlayarak dinin fonksiyonelliğini azaltmıĢtır (Köse, 2000: 168–169). Çünkü insan 

bilim ile bir olgunluk düzeyine varmıĢ, düĢünceleriyle ilkel güdüleri denetlemeye 

baĢlamıĢtır. Ġnsan yaĢanan dünyayı anlamakta aciz kaldığı sürece de dinî ve gizemli 

duyguları kabul eder, inancı bir dünya görüĢü olarak görür (Portakal, 1997: 13). 

C.G. Jung‘a göre din, isteğe bağlı keyfi hareketlerin sonucu olmayan dinamik 

bir varlık veya etkiye, dikkatli ve özenli bir Ģekilde uymaktır. Din, insanı kavrayarak 

kontrolü altına alır (Jung, 1998: 6). Jung‘a göre din, yalnızca tabiat olayları veya 

toplumun engellemeleri karĢısında hissedilen çaresizlik ve güçsüzlüğün etkisiyle 

sığınma ve güven arayan kiĢiye telafi edici bir fonksiyona sahip değildir. Jung‘a göre 

din iĢlevseldir. Bu yönüyle din telafi edici özelliğinin ötesinde tüm psiĢik hayatı 

düzenler ve bu sayede kiĢilik bütünlüğünü sağlayıcı bir fonksiyona da sahiptir 

(Bahadır, 2007: 277–278).  
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E. Fromm ise dinleri, kiĢinin geliĢimini destekleyip desteklememesine göre 

ikiye ayırır. Otoriter dinler, Tanrı‘ya itaati önceleyen, insanın Tanrı karĢısında 

güçsüzlüğünü vurgulayan dinlerdir. Hümaniter din ise kendini geliĢtirme sürecinde 

insana destek olur ve insanın özgürlüğünü vurgular (Ayten, 2006: 92). 

Din, Tanrı açısından, hâkim olma, itaat altına alma, hesaba çekme, 

cezalandırma anlamlarındayken; insan açısından ise teslim olma, boyun eğme, itaat 

etme, ibadet etme anlamlarındadır. Çünkü din, Tanrı ve insan arasındaki iliĢkiyi 

düzenleyen bir sistemdir. Din, insanın Allah‘a, kendisine, insanlara ve diğer 

varlıklara karĢı görevlerini düzenleyen bir kurallar bütünüdür (Erdem, 2004: 23). 

Dinin kuralları insanın tabiatına uygun ilkelerdir. Dinî kurallar, insanın dünyadaki 

yerini algılamasını sağlayan ve ona sorumluluk yükleyen, kendisine ve Tanrı‘sına 

yabancılaĢmasını önleyen genel ilkelerdir (Düzgün, 1997: 29). 

Din teriminde genelde iki farklı boyut dikkat çekmektedir. Dinin biri objektif, 

diğeri sübjektif olmak üzere iki boyutu olduğu ileri sürmüĢtür. Bunlardan ilki, 

tapanla tapılan arasındaki bağlılıktır. Fert açısından bakıldığında dindarlık, sübjektif 

bir haldir. Dinin bir vicdan meselesi ve kiĢisel bir seçim iĢi olduğu ifade edilirken 

kastedilen dindarlık da budur (Günay, 2005: 214). Din, insanın içindeki bir etkinlik 

ve düzenlemedir. Sübjektif gerçekliği dikkate alındığında din, insana rehberlik eder 

ve onu dengeye sokar. Bütün hayatı din haline getirmek ve tüm davranıĢları dinî 

ilkelere bağlı kılmak, ideal insanın geliĢimine ve ideal toplumun ilerlemesine götüren 

tek yol olarak görünmektedir (Aurobindo, 1996: 238–239). Dinin sunduğu prensipler 

beden ve ruh sağlığı için önemli esaslardır. Dinlerde sabır, tevazu, hoĢgörü, paylaĢma 

gibi olumlu özellikler ve ahlaka aykırı durumlara dair yasaklar kiĢiyi ruhsal açıdan 

olgunlaĢtırmayı hedefler (Köylü, 2007: 65). 

Dinin ikinci boyutu, objektif bir gerçeklik olarak insanların inĢa ettiği 

kurumlardır. Din, inanç, ibadet, ahlak kurallarını içeren ilahî kaynaklı bir sistemdir. 

Din, bu sistemi kabul eden birey ve toplumları etkileyerek onların hayatlarına yön 

verir (Uysal, 2005: 42). Din, insanlara bir yaĢam tarzı sunar, onları belli bir dünya 

görüĢü etrafında toplar, ahlakî yönü olan bir değer koyma ve değer biçme tarzıdır 

(Aydın, 2001: 6). Din, ahlakî bir kurum olarak insanların hayatına yön veren, en 

mükemmel ve en sıkı kanunlardan daha kuvvetli bir Ģekilde kiĢiyi içten kuĢatan, 

kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir (Tümer, 1993: 317). 
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Din, fertleri mukaddes duygu, ortak Ģuur ve vicdan etrafında birleĢtiren bir 

etken olduğu gibi toplumları da yükselten bir kurumdur (Tümer, 1993: 317). Din her 

zaman insanlar arasındaki inanç ve kültür münasebetlerinin geliĢtirilmesinde önemli 

bir iletiĢim aracı olmuĢ (Cilacı, 1990: 61) ve insanlar arası iliĢkiler, insanın tutum ve 

davranıĢları ve toplumsal hayat üzerinde etkileri görülmüĢtür (Çapcıoğlu, 2008: 50). 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca toplumsallık duygusuyla geliĢmektedir. Ġnsanlığın 

mutluluğu tüm dinlerin ortak paydasıdır (Adler, 2004: 15). KiĢi inanarak ve bir inanç 

sisteminin üyesi olarak kendini güvende hisseder. Ġnsan büyük bir gruba girerek, 

kendi baĢına düĢünmekten ve karar vermekten kurtulur (Fromm, 1994: 85). Din, 

insandaki aidiyet duygusuna ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir sistemdir.  

Toplum üyeleri, ancak ortak bir inanca ve ona bağlı ahlak düzenine 

bağlılıklarıyla bir araya gelebilir. Ġman kaynaklı ahlakta, toplum üyeleri ortaklaĢa 

inandıkları bir mutlak hakikat kaynağının bildirdiği esasları benimsediklerinden 

birbirlerine yakınlık hissederler (Özakpınar, 1999: 42–43). Fromm‘a göre din, 

bireylere saygı duyulacak bir objeyle, davranıĢlarını ayarlayabilecekleri ve onlara 

yön veren bir düzenleme sunar. Bu yönüyle geçmiĢteki ve günümüzdeki toplumlar 

dindardırlar ve gelecekteki toplumlar da dindar olacaktır (Fromm, 1994: 231–232). 

Dinî uygulama ve inançlar, en basitten en karmaĢığa tüm topluluklarda görülür. 

Dindar olmayan bireyler bile din olgusundan etkilenirler. Tarih boyunca dinin 

insanlar üzerindeki yaptırımı ve insanların hayatındaki yönlendirmeleri gözlenmiĢtir. 

Bireylerin dindar olup olmamaları yaĢam biçimlerine yön vermektedir. Ġnsanların ruh 

sağlığı ve toplumun huzuru, din tarafından olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenmektedir (Acar vd., 1996: 55–56). Konuyla ilgili yapılan araĢtırmalar 

neticesinde de insanların dörtte üçünün bir dine inandığının ve insanların inandığı 

dinlerin onlar için iĢlevsel olduğunun tespit edilmesi dinin önemine dikkat çeker. Bu 

çok yönlü durum aynı zamanda çok sayıda din, mezhep, tarikat, dinî grup vs. olduğu 

anlamına da gelir ki bu da dinin ne olduğu konusunda bir fikir birliğine 

varılamamasına neden olmaktadır. Aynı din mensuplarının bile farklı dinî inanç ve 

uygulamalarının varlığı, dinin tanımlanmasını güçleĢtirmektedir. Bu konuda dinin 

çok boyutlu ve karmaĢık bir yapısının olması da etkili olmaktadır (ġahin, 2007: 17). 

Dinin tanımından daha çok dinin insanların yaĢamına etkisi yani dindarlık ve 

boyutları daha açıklayıcı olabilmektedir. 
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1.2.2. Dindarlık 

 

Ġnsan hak veya batıl bir Ģeye inanma, bağlanma ihtiyacındadır. Bu inanma 

ihtiyacının somut hale gelmesi dindarlığı oluĢturur (Gölcük, 1997: 37). Dindarlık, 

genel anlamıyla dinin yapılmasını emrettikleri yapma, yasaklarından kaçınmadır. 

Dindarlık, insanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu dinî tutum ve davranıĢ 

biçimini, yani dinî yaĢantıyı ifade eder (OkumuĢ, 2006: 174–175). 

Dindar insan, hayata bakıĢı yani dünya görüĢü ve yaĢam tarzı olarak dini 

referans alan kiĢidir; dinî emir ve yasakları yerine getirme gayretindeki bireydir. 

Dindarlar, dini yaĢama dereceleri bakımından farklılık göstermektedirler. Dini 

yaĢama hali olan dindarlık, en çok kiĢinin hayatında dinî kurallara uyması ile kendini 

göstermektedir (Bilgin, 2003: 195). Çünkü dindarlık, sadece bir dinin mensubu 

olmaktan daha öte bir durum olup inanılan ve bağlanılan dinin kurallarını hayatın 

temel referansı yapmaktır. 

Dindarlık, dinin, bireyin inanç, duygu, düĢünce, davranıĢ ve iliĢkilerinde etkili 

olduğu kadar ahlak üzerinde de etkilidir. KiĢide dindarlığın zeminini oluĢturan bir 

ahlakî alt yapı olduğu söylenebilir (Uysal, 2005: 49). Çünkü insanın doğası ahlakî 

geliĢmeye uygundur ve din de bu geliĢmeyi desteklemektedir. Dinî ve ahlakî değerler 

birbirini tamamlar (Uysal, 2005: 57). Ayrıca çevrede görülen ahlakî bozulmaların 

vicdanda oluĢturduğu sıkıntılar da insanı dine yöneltebilir (Kayıklık, 2002: 29). 

Dindarlığın ahlaki temellerinin yanı sıra psikolojik kaynakları da vardır. Bunlar 

bireyin yaratılıĢında bulunan din duygusu, acizlik ve çaresizlik duyguları, entelektüel 

etkenler, kiĢisel ihtiyaçlar, korkular, toplumsal etkiler olarak sıralanabilir. Bir kiĢinin 

dindarlığının temelinde bunların bir veya birkaçı bulunabilir; bunların hepsi aynı 

düzeyde etkili olmayabilir. Çünkü insanın inancının temelinde, doğuĢtan getirdiği ve 

sonradan kazandığı kiĢilik özellikleri etkilidir. Hangisinin ön plana çıkacağı kiĢinin 

psikolojik yapısına ve içinde yaĢadığı çevre koĢullarına bağlıdır (Kayıklık, 2002: 38). 

Dindarlığın kaynakları üzerinde yapılan araĢtırmalar sonucunda, bazı temel 

faktörlerin, kiĢide dindarlıkla ilgili bir yapı oluĢmasına zemin hazırladığı ile ilgili 

bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bunlardan insan psikolojisinin dindarlığa referans olan 

özelliklerini ön plana çıkaranlardan birkaçı burada belirtilecektir.  
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Thouless‘e göre toplumsal etkiler, çeĢitli deneyimler, gereksinimler ve 

entelektüel etkenler dindarlığın kaynaklarıdır. Thouless gibi gereksinimleri 

dindarlığın kaynaklarından olduğunu ifade eden Argyle‘e göre dindarlığın temel 

referansları, gereksinimler, sıkıntı ve endiĢeler, suçluluk duygusu, koruyucu ana-

baba düĢüncesinin yüceltilmesi, kimlik kazanma giriĢimi, çözümsüz ve ĢaĢırtıcı 

konulara çözüm arama ve vücut yapısında olan değiĢimlerdir. Thouless gibi çevresel 

etkiler ve Argyle gibi sıkıntı, endiĢe, çaresizlik tecrübelerinin dindarlığın kaynakları 

arasında bulunduğunu belirten Peker, dindarlığa insan psikolojisinde temel olarak, 

modelden öğrenme, güçsüzlük ve çaresizlik, bir varlığa bağlanma gereksinimi, akıl, 

yürütme ve zihinsel tatmin, korku, ölümsüzlük arzusu, suçluluk ve günahkârlık 

duygularını görür (Kayıklık, 2002: 37–38). 

Dinin objektif gerçekliğini göz ardı eden Freud‘a göre koruyucu baba imajının 

yüceltilmesi, gelenekler, kültürel olarak taĢınan kanıtlar olmak üzere üç neden insanı 

dindarlığa götürür. Freud gibi dinin ilahî kaynağını dindarlığın referansları arasında 

zikretmeyen Vergote de engellenme ve ahlakî gerekliliği ön plana çıkarır, dindarlığın 

kiĢisel ve toplumsal etkilerini vurgular. Ona göre hayal kırıklığı ve engellenmeler, 

toplumu ve ahlakı koruma arzusu, entelektüel arayıĢ, kaygı ve güvenlik dindarlığın 

temel referanslarıdır. Korkuların dindarlığın kaynağı olduğunu iddia eden Russell‘a 

göre doğadan kaynaklanan korkular, diğer insanlardan kaynaklanan korkular, 

piĢmanlık duyulacak davranıĢlardan kaynaklanan korkular dindarlığa kaynaktır. Yine 

korkuları dindarlığın nedeni olarak kabul eden Hume‘a göre ise geleceğe iliĢkin 

kaygı ve korkular dindarlığın kaynaklarıdır (Kayıklık, 2002: 37–38). 

Dindarlığın psikolojik kaynaklarından bazılarıyla günlük hayatta sıklıkla 

karĢılaĢılır. Örneğin, insan bir acıyla karĢılaĢtığında bunu birçok yönden sorgular, 

yaĢadığı durumu anlamaya çalıĢır (Kula, 2004). Sıkıntılı durumlar insanlarla birlikte 

daha da dindarlaĢabilir (OkumuĢ, 2002: 365). Yapılan araĢtırmalar da çaresizlik 

karĢısında dinî bir davranıĢa eğilimin arttığını göstermektedir. Ġnsanların çoğunun 

güçlükler içerisinde bulundukları zaman Allah‘ı düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır 

(Hökelekli, 2005: 89–90). Çünkü Allah‘a iman, umutsuz olduğu zamanlarda insanı 

rahatlatır, ona özgüven verir, stresle daha rahat baĢ etmesini sağlar (Matthews, 2002: 

83–84). En çaresiz ve ümitsiz durumlarda her Ģeyi duyan, bilen ve gücü yeten bir 

kudrete inanmak, sığınmak ve güvenmek kiĢiye huzur verir (Tarhan, 2008). 
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BaĢta hiçbir Tanrı düĢüncesine yer vermeden sadece insanî bir tatmin bulmak 

için hareket ederken bireyin engellenmiĢ arzularına cevap bulmak için dindarlaĢtığını 

iddia eden çeĢitli görüĢler de ileri sürülmüĢtür. Freud ve Marks gibi bazı sosyal 

bilimciler dinin ilahî hakikatini dikkate almayarak, dini tatmin bulmamıĢ insanî 

arzuların bir yan ürünü olarak izah etmeye çalıĢmıĢtır (OkumuĢ, 2002: 340–341). 

Çünkü gücünü aĢan, onu çaresizlik içinde bırakan tehlike ve felaket gibi durumlarda 

tabiatüstü bir güce ve ilahî bir yardıma kendiliğinden baĢvurma eğilimi insanda sıkça 

görülmektedir. Ġnsanlar bu tür engellenme durumlarında sıkıntılarını Tanrılara, 

ruhlara, Allah‘a, velilere vs. açarlar. Ġlkel veya medenî olsun çoğu insanda 

engellenme karĢısında görülen bu evrensel davranıĢ dinî davranıĢın temelinde bir 

psikolojik kendiliğindenlik olduğu iddiasını ortaya çıkarmıĢtır (Hökelekli, 2005: 87). 

Hâlbuki eğer yapı olarak dinî inançtan önce gelen ve onu destekleyen bir 

kendiliğindenlik olmasaydı, insanlar uçsuz bucaksız bu kâinatta fırtınalardan, 

hastalıklardan, düĢmanlardan daha kuvvetli bir varlığın kendisini iĢittiğine ve 

kendisiyle ilgilendiğine dair kesin bir inanç besler miydi? Her insan belli bir dinî 

kültür çevresinde yetiĢtiğine göre zaten psikolojik mekanizmanın tek baĢına etkili 

olduğunu söylemek yanlıĢtır (Vergote, 1999: 47).  

Dinin temelinde var olan ilahi hakikatin göz ardı edilemeyeceği gibi, 

dindarlığın oluĢumunda, psikolojik temellerin yanı sıra içinde yaĢanan toplumun 

etkileri de inkâr edilemez. Çünkü insan bilinçli veya bilinçsiz olarak çevrenin 

değerlerini benimser ve bunlar yaĢayıĢını etkiler. Toplumlarda yaygın olan dinsel 

inançlar, o toplumun içinde yaĢayan bireyin ruhuna yerleĢir (Kayıklık, 2002: 28). 

Dindarlığın kaynaklarından birisinin de insanın çevresinde olup bitenleri 

anlama çabası olduğu bilinmektedir. Kâinatın nasıl var olduğu, yeryüzündeki 

canlıların ve insanların nasıl ortaya çıktığı, ölüm, dünyadaki iyilik ve kötülüklerin 

öldükten sonra mükâfat veya cezaya dönüĢüp dönüĢmeyeceği gibi soruların cevabını 

insan sürekli arar. Dinî içerikli soruların derinlik ve kapsamları herkeste farklı olsa 

da ilk çağlardan beri insanların zihnini meĢgul ettiği belirtilebilir (Peker, 1993: 49). 

Sonuç olarak insanın dindarlığının temelinde, duyguları, düĢünceleri, 

davranıĢları, istekleri, ümitleri, korkuları, kaygıları, endiĢeleri, beklentileri, 

eğilimleri, kiĢilik özellikleri gibi pek çok etken bulunabilmektedir. Çünkü insan bu 

etkenlerden bilinçli veya bilinçsiz olarak etkilenmektedir (Kayıklık, 2002: 39). 
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1.2.3. Dindarlığın Boyutları 

 

Din ve dindarlık üzerine araĢtırma yapan bilim insanları dindarlığın değiĢik 

sayı ve nitelikte boyutlarının olduğunu ileri sürmüĢlerdir. ÇalıĢmamızda bu baĢlık 

altında birçok faktörün etkili olduğu dindarlık olgusunu açıklamak için dinî hayatın 

veya dindarlığın boyutları olarak adlandırılan, Glock‘un dindarlığın beĢli 

sınıflandırmasının inanç, ibadet, duygu, bilgi ve etki boyutlarından bahsedilecektir.  

 

1.2.3.1. Ġnanç Boyutu 

 

Ġnanç, içimizde varlığını hissettiğimiz, az çok bilgisine sahip olduğumuz bir 

objenin varlığını kabul etmektir. Dinî inanç yani iman ise dinî içerikli daimi ve 

değiĢmez zihnî kesin bir kanaat, itaat, teslimiyet, güven ve saygı duygusudur 

(Hökelekli, 2005: 158–159). Ġnanç, imandan daha genel bir psikolojik olaydır. Ġnanç, 

her çeĢit kavram arasındaki iliĢkiyi kapsarken, iman bir dinin ilkelerine inanmaktır. 

Ġnsanlar tarafından dinî inancın gerektirdiği Ģekilde bir kiĢilik geliĢtirilmeye 

çalıĢılır. Dinî inanç, bir inançlar örgüsüdür, kopmaz bağlarla bağlı bir bütündür. Bu 

bağların kopması inanç bütünlüğüne zarar verdiği gibi kiĢide tutarsızlıklara da neden 

olur. Bu yüzden sağlıklı bir Ģahsiyetin temelinde sağlıklı bir inanç sistemi bulunur 

(ġentürk, 1997: 185–186). KiĢinin dinî inanç esaslarına bağlılığı, dinî değerleri kabul 

etmesi ve bunları uygulamadaki hassasiyeti, dindarlığının derecesini göstermektedir. 

Dinî inanca duygu, düĢünce ve motivasyonla iliĢkisi açısından bakıldığında 

imanın kiĢinin iç dünyasının temellerini oluĢturduğu görülür. Çünkü duygu, düĢünce, 

davranıĢ ve motivasyonların inançlara göre Ģekillendiği veya inançlarla uyumlu hale 

geldiği bilinir. KiĢinin temelinde inanç sisteminin bulunduğu bir dünya görüĢüne 

sahip olması onun iç dünyasını kendi içinde uyumlu hale gelir (ġentürk, 1997: 199). 

 

1.2.3.2. Ġbadet Boyutu 

 

Dindarlık, boyutları arasında sıkı bağlar bulunan bir bütündür. Bu nedenle dinî 

inancın davranıĢlar üzerinde etkileri vardır. Ġnançlar, hem dinî hem de doğrudan dinî 

olmayan davranıĢlar üzerinde etkilidir. Dinî davranıĢlara inancın yansıması ise 
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ibadetlerdir. Ġnanan kiĢi inancının gereği dinin emrettiği ibadetleri yapar. KiĢinin dinî 

inancı ve dinî bilgi seviyesi onun davranıĢları, ibadetleri ve ahlakî davranıĢlarında 

etkilidir (ġentürk, 1997: 97). Ġbadetleri düzenli yapma alıĢkanlığına bakılıp dindarlık 

değerlendirilirse ibadet, dine bağlılığın temel göstergelerindendir. 

Ġbadetler, dindar kiĢinin samimiyet derecesini; dinî inancının gücünü ortaya 

koyan davranıĢlardır. Çünkü kiĢilerin iç dünyaları tam olarak bilinemeyeceğinden 

davranıĢlarına bakılarak değerlendirilebilirler. Dindarlık da davranıĢlar halinde 

ortaya çıkar (ġentürk, 2000: 44). Buna göre dindarlık, bireyin inandığı dinin emir ve 

yasaklarına uygun davranmasıdır. Ġbadetlerin yerine getirilip getirilmemesi kiĢinin 

dini nasıl değerlendirdiğini ve dine verdiği önemi gösterir (Yapıcı, 2007: 33). 

 

1.2.3.3. Duygu Boyutu 

 

Duygular, kiĢiye özgü farklı biçimlerde, güçleri, kaliteleri, derinlik ve 

yüzeysellikleri, süreklilik ve gelip geçici oluĢlarıyla kendilerini duyurur (Yavuz, 

1979: 30–31). Duygular öznel olduğundan ve kiĢiye ve zamana göre değiĢtiklerinden 

bunları birtakım kurallara bağlamak mümkün değildir (Taner, 1942: 162–163). 

Kompleks ve her biri iç içe girmiĢ duygular zamanla açığa çıkıp geliĢmektedir. 

Öncelik kazanan duygularda dıĢ etkenlerin önemli yeri vardır (Bilgili, 2005: 38–40). 

Din duygusu, insanın yaratılıĢına bağlı tabii bir özelliktir ve tüm insanlar 

tarafından paylaĢılır (Uysal, 1996: 24). Dinî duygular inançsız bir hayatın anlamsız 

olduğunu ve dinin kiĢiye verdiği emniyet ve güveni ifade eder (KoĢtaĢ, 1995: 67). 

Dinî duygular, kiĢinin Allah ile kurduğu duygusal iliĢki Ģekilleridir. Allah ile 

iliĢki içerisinde, insanın dinin dıĢında yaĢadığı tüm duygular dinî bir anlam kazanır. 

Din duygusu, insanı devamlı ilahî âlemle temas haline getiren bir duygudur. Dinî 

duygu açık seçik görülmez. Çünkü duygular son derece değiĢken ve renklidir, her 

Ģahsa göre türlü Ģiddet ve netlikte ortaya çıkar. Dinî korku, sevgi, hayranlık, bağlılık, 

dayanma, güvenme, sığınma, teslim olma, ümit, sabır, Ģükür, minnettarlık, saygı, 

hürmet, tazim, hüzün, rıza, hayâ vb. duygular dindarlık açısından önemlidirler. Buna 

göre dindarlığın duygu boyutunu, tek bir duygu Ģekli değil; dinî konular karĢısında 

kiĢide beliren duyguların tümü oluĢturmaktadır (Hökelekli, 2005: 139–140). 
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1.2.3.4. Bilgi Boyutu 

 

Tüm dinlerde taraftarlar inançları hakkında bilgi sahibidirler. Dindarlığın bilgi 

boyutuyla, din mensuplarının dinleri ile ilgili sahip oldukları bilgiler kastedilir. 

Bireylerin dinî bilgi edinme konusundaki tutumları ve dinî bilgiye verdikleri önem, 

dindarlıkları hakkında bilgi vermektedir (Mehmedoğlu, 2004: 29).  

Dinî bilgi birçok alanı kapsar. Ġnanç esasları ve ibadetler dindarların bilmesi 

gereken en temel konulardır. Dinin kurucusunun hayatının, ilk dönem tarihinin, 

kurallarının ve ahlak kurallarının da dinin taraftarlarınca bilinmesi gerekir; bunlar 

hakkında edinilen bilgiler dindarlığın yansımalarıdır. BaĢta inanç boyutu olmak 

üzere dinin her boyutu da bilgi boyutuyla iliĢkilidir. Bunun nedeni dinî bilginin 

anlam kazanmasının ancak inançla mümkün olmasıdır. Bir dinin mensubu olmayan 

bireyin o din ile ilgili bilgileri herhangi bir değer ifade etmez. Bu nedenle de 

dindarlık, boyutları birbiriyle iliĢkili bir bütündür (ġahin, 2007: 24).  

Dinî bilginin insanın ruh sağlığı için de önemlidir. Bu bilgilerin yetersizliği 

kiĢiyi mutsuz edebilir. Mesela Allah‘ın cezalandırıcı sıfatları düĢünülür de 

bağıĢlayıcı sıfatları hakkında bilgi sahibi olunmazsa, yapılan yanlıĢtan dolayı inanan 

kiĢinin duyduğu aĢırı sorumluluk duygusu ruh halini bozabilir (Öner, 1988: 61–62). 

 

1.2.3.5. Etki Boyutu  

 

Dindarlığın etki boyutu dinin bireysel ve sosyal hayattaki etkilerini ifade eder. 

Dinlerde genellikle ferdin dindarlığı, hayatın tüm alanlarına yansır. Dengeli bir 

dindarlık için öncelikle hayatı bir bütün olarak görmek gerekmektedir. Hayatın tümü 

din ile etkileĢimdedir. Ruh sağlığı da din tarafından olumlu veya olumsuz etkilenir. 

Dinî yaĢantıdaki farklar kiĢilerin kendini gerçekleĢtirme düzeyini de önemli ölçüde 

etkiler (Acar vd., 1996: 55-56). KiĢinin iç dünyasındaki birlik ve bütünlük; duygu, 

inanç ve düĢünceleri arasındaki uyuma bağlıdır. Ġç dünyada bütünlük sağlanmazsa 

çatıĢmalar yaĢanır (ġentürk, 1997: 96). Bu bağlamda dindarlık hayatın tümünde 

yansımalarını ve etkilerini göstererek dengeli bir yaĢam geçirilmesine imkân sağlar. 
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1.2.4. Dinî GeliĢim Dönemleri 

 

Hayat, bir yönüyle insanın karĢılaĢtığı yeni durumlara uyum sağlama sürecidir. 

Doğumla baĢlayan ve ilk aĢamada dar bir çerçevede sınırlı olan uyum süreci 

ilerleyen yaĢlarda daha geniĢ alanlarda ve giderek daha da karmaĢıklaĢan iliĢkiler ağı 

içerisinde gerçekleĢir. Aynı zamanda insan, diğer uyum mekanizmalarını etkileyen 

ve kendisi de uyum mekanizması olarak kabul edilen dinî geliĢimi gerçekleĢtirir. 

Din, insanın uyum sürecinde etkili olan en etkili faktörlerdendir (ġahin, 2007: 13). 

GeliĢim dönemlerinin ortak özelliklerinin bilinmesi psikolojik geliĢimin 

sağlıklı olarak gerçekleĢip gerçekleĢmediğini anlamayı sağlar, ruhsal uyumsuzlukları 

aydınlatır. Bunun gibi dinî geliĢim dönemlerine dair genel özelliklerin bilinmesi de 

bireyin dinî geliĢiminin normal seyrinde gidip gitmediğini açıklamada önemlidir. 

Dinî geliĢim, insanın çocukluktan itibaren dinî hayatının geçirmiĢ olduğu 

değiĢim sürecidir (ġentürk, 1995: 63). Dinî hayat da geliĢim dönemlerine ayrılarak 

incelendiği takdirde dinî davranıĢları daha net anlaĢılabilir. 

GeliĢim dönemleri genel itibariyle Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır: 

1. Çocukluk Dönemi:   

a. Bebeklik Dönemi: 0–2 YaĢ 

b. Ġlk Çocukluk Dönemi: 2–7 YaĢ 

c. Son Çocukluk Dönemi: 7–11/13 YaĢ 

2. Ergenlik Dönemi:   

a. Ergenliğin BaĢları: 11–13 (Kız), 13–15 YaĢ (Erkek) 

b. Ergenliğin Ortaları: 14–16 (Kız), 15–17 YaĢ (Erkek) 

c. Ergenliğin Sonları: 16/17–20 YaĢ 

3. YetiĢkinlik Dönemi:  

a. YetiĢkinliğin BaĢları: 21–30 YaĢ 

b. YetiĢkinliğin Ortaları: 30–45 YaĢ 

c. YetiĢkinliğin Sonları: 45–60/65 YaĢ 

4. YaĢlılık Dönemi: 60/65–75 YaĢ 

5. Ġhtiyarlık Dönemi: 75 YaĢ Üstü  (Aytaç, 2000: 47). 

Dinî hayatın geliĢim dönemlerini de yukarıdaki sınıflandırma paralelinde 

çocukluk, ergenlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık dönemi olarak sınıflandırmak mümkündür. 
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1.2.4.1. Çocuklarda Dinî GeliĢim 

 

Dinin çocuğun ruhsal yapısına uygun olduğu, çocuğun dine hazır ve kabiliyetli 

olduğu hatta çocuğun Tanrı‘ya inanmak için dinî ilgisi, eğilimi ve özlemi olduğu 

daha küçük yaĢlarda görülür (Yavuz, 1979, 43). Çocukta dinî hazırlık ve eğilimin 

açığa çıkmasında ise himaye altında bulunma ihtiyacı baĢlangıç kabul edilebilir. Bu, 

dinî inancın çekirdeği olan Allah‘ın yardımına sığınma ve O‘na bağlanma duygusuna 

benzer (Hökelekli, 2005: 253). Çocuğun duyduğu bu ilginin teĢvik edilmesi, ona 

inanma imkânı verilmesi ile dinde ilerleme fırsatı sunulur (Yavuz, 1994: 114–116). 

Çocuklukta dinî geliĢim, ilk çocukluk dönemini kapsayan 7 yaĢ öncesi dönem 

ve son çocukluk dönemi olan 7–12 yaĢ arası dönem olarak iki adımda açıklanabilir. 

Çocuğun dinî geliĢimi, dinî tezahürlerin görülmesi oranında çeĢitli yaĢlarda 

birçok değiĢiklikler ile ortaya çıkmaktadır. Çocukta dinî geliĢim özellikleri ilk 

çocuklukta değiĢik süre, oran ve yoğunlukta görülebilir. Bazılarında bu sürekli 

bazılarında daha yoğun bazılarında ise daha geçicidir (ġentürk, 1995: 64). Genelde 

çocuklarda dinî uyanıĢta iki Ģekilde olur; bazıları yavaĢ yavaĢ, bazıları ise birdenbire 

uyanır. Bunda çocuğa yakın kiĢilerin etkisi büyük olduğu gibi kiĢisel düĢüncelerin de 

dinî geliĢimde önemli etkisi vardır. Buna göre içli olanlar dinî uyanıĢlara candan 

sarılırken, sakin tabiatlılar dinî duygularını saklı tutarlar (Armaner, 1980: 89–90). 

Yedi yaĢ öncesi dönemin ilk aĢaması olan bebeklik evresinde yani iki yaĢa 

kadarki çocuklarda görülen dinî davranıĢlar, büyüklerini taklide çalıĢmadan öte bir 

durumu değildir (ġentürk, 1997: 93). Çünkü ilk yaĢlarda dinî bir duygu yoktur. 

Çocuk ancak üç yaĢından sonra dinî anlamda bir söz veya davranıĢla ilgilenir, 

Allah‘a karĢı saygı ve korku hissetmeye baĢlar. Bu yaĢlarda dilin geliĢmesi ile çocuk 

anlamını bilmese de duyduğu dinî ifadeleri kullanır (Hökelekli, 2005: 254–255).  

Çocuğun kendine göre bir din dili geliĢtirdiği bu dönemde, çevreden duyup 

anlamını bilmeden kullandığı kavramları vardır (Akyürek, 2004: 171). Dinî 

kavramlar; hayal evresi, gerçekçi evre ve bireysel evre olarak üç evreden geçer; 

yaratıcılık ise sadece bireysel evrededir. Dört yaĢından itibaren çocuk dinî sorular 

sorar. Çözümlere varamayınca da onların sihir ve tılsım biçiminde etkili olduğunu 

düĢünür. BeĢ-altı yaĢında ise çocuk sorulara verilen yanıtları hayal gücüyle tamamlar 

(Armaner, 1980: 82–83).  
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Ġlk çocukluk döneminin temel dinî geliĢim özellikleri taklitçilik, meraklılık, 

somut düĢünme, animizm, antropomorfizm gibi özelliklerdir. Bu dönemde dinî 

hislerin, inançların, davranıĢların sorgulanmadan kabul edilip ezberlenerek taklit 

edildiği görülür (Konuk, 1994: 24). Bireyler çocukluk çağında Allah‘a itiraz 

etmeden, kuĢkulanmadan ve nedenini araĢtırmadan içtenlikle inanır (Yavuz, 1979, 

43). Çocuk bu dönemde ailenin dinî inanç ve davranıĢlarından etkilenir. Ġlk çocukluk 

çağında çocuk inancın sebebini araĢtırmaz. Zihni soyut Ģeyleri kavrayabilecek 

Ģekilde geliĢmediğinden çocuk itiraz etmeden inanırken, duyguları düĢüncelerinden 

daha belirgin olduğundan da akıl yürütmeden inanır (Armaner, 1980: 86–88).  

Çocuklukta ruhsal geliĢim bağımlılıktan bağımsızlığa, yetenekler yalından 

karmaĢığa, düĢünceler ise somut düĢünceden soyut ve mantıklı düĢünmeye yönelir 

(Yörükoğlu, 1994: 28). Son çocukluk dönemi olan 7–12 yaĢın özellikleri arasında ise 

sosyalleĢme, zihinsel geliĢmede somut iĢlemler dönemi ve ilk çocukluk dönemine 

göre dinî konulara daha fazla ilgi görülür (ġentürk, 1997: 103). Çocuklukta insanın 

güçlüklere karĢı koymasında ona yardımcı olan ve derin bir güven duygusu veren 

yüce bir varlığa inanç oluĢur, inançsız hayatın anlamsızlığı ve dinin kiĢiye emniyet 

verdiğini hissedilir (KoĢtaĢ, 1995: 67). Bu dönemde, artık bilinçli ve gerçekçi bir din 

anlayıĢı oluĢmaya baĢlar. Altı yaĢından önce Allah‘ı insana ait modeller, çizgiler 

içinde düĢünen çocukta yedi yaĢından on bir yaĢına kadar bu kavrayıĢın yerini 

gitgide sembolik ve manevi bir anlayıĢ alır (Armaner, 1980: 86–88). 

Çocuğun Allah‘ın varlığı ile ilgili soruları gittikçe çoğalır. Çocuk bunlara 

tatmin edici cevaplar arar. 6–7 yaĢlarından sonra çocuklar her Ģeyin kaynağını, ilk 

insanı ve yeryüzünün yaratılıĢını, Allah‘ın nasıl bir varlık olduğunu bilmek ve 

anlamak ister ve bu ilgi 12 yaĢındaki çocuklarda dahi kaybolmamıĢ olarak yaĢanır. 

Çocuk artık dini dıĢ tesirlerle yaĢamayla yetinmez, bunları içselleĢtirir ve kendine 

mal eder. Bu açıdan çocuk ruhunda dinî inancın uyanmaya ve geliĢmeye baĢlaması 

7–9 yaĢlarında ilk denemelerini yapsa da bu durum 10–12 yaĢlarında daha belirgin 

ve daha kapsamlı bir hale gelir (Hökelekli, 2005: 255–257). Zira çocuk bağlanma, 

dayanama, güvenme ihtiyacı duyar. Bunları da sağlayacak olan her Ģeyin üstünde bir 

varlıktır. Onlar çaresiz kaldıklarında Allah‘tan baĢka bir kurtuluĢun olmadığına ve 

hayatlarını sürdürmelerinin O‘na bağlı olduğuna inanırlar. Çocuk rahatlatıcı ve 

umutlandırıcı bir inanç ile Allah‘a isteyerek bağlanır (Yavuz, 1994: 124–127). 
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Çocukta Allah‘a inanma vazgeçilmez bir istek olur ve çocuk Allah‘ı daha çok 

anlamak, kavramak ve böylece kendi dinî dünyasını oluĢturmak ister. Zamanla 

Allah‘a duyduğu ilgiyi diğer dinî konulara da duyar. Dinî isteğin uyanması, çocuğa 

duygularını gösterme imkânı verilmesiyle yakından ilgilidir (Yavuz, 1994: 129–131). 

Dinî yaĢayıĢın geliĢmesi yönünde desteklenen çocuklarda tabii olan dinî uyanıĢ 

kendini açıkça belli eder. TeĢvik edilmeyenlerin bile Allah‘a inanmak ve bu inancı 

içlerinde geliĢtirmek için istekli oldukları görülür (Yavuz, 1979: 47–52). 

Dinî isteklerin yanı sıra dinî inanç ve tutumların oluĢumunda çocukluk 

döneminde aile iliĢkileri önemli faktörlerdendir. Aile dinî duyguların uyanmasında, 

dinî inancın Ģekillenmesinde, dinî alıĢkanlık ve uygulamaların kazanılmasında 

etkilidir. Çocuğun dinî sorularına anne babanın verdiği cevaplar onun dinî uyanıĢına 

yardımcı olur ve çocukta var olan tabii dinî eğilimini açığa çıkarır (Hökelekli, 2005: 

257–259). Ayrıca yetiĢkinlerin dinî söz ve davranıĢlarını çocuk kendine model alır. 

Son çocukluk döneminde birey bunları tekrarladıkça daha çok öğrenir ve alıĢkanlık 

edinir. Böylece taklit ve özdeĢleĢmeyle baĢlayan dinî hayat çevrenin etkisi ve 

çocuğun kabiliyeti ile geliĢip derinleĢir (Hökelekli, 2005: 254–257). Çünkü çocuk 

ailesi ile yaĢarken onun dilini, dinini, kültürünü, ahlakını, yaĢayıĢ biçimini öğrenir, 

yaĢadığı çevrenin hayatına, tutum ve davranıĢlarına, dinî ve ahlakî değerlerine 

alıĢarak dini dünyasına yerleĢtirip benimser (Yavuz, 1994: 136). 

Ailenin ve yakın çevrenin dinî atmosferi ile dinî tutum ve davranıĢ biçimleri 

çocuğu sürekli etkiler. Bu sırada o ne yaptığının farkından olduğundan sadece 

büyüklerini kopya etmez, zaman zaman dinî pratikleri denemeye giriĢir. Sonuçta 

derlenen dinî bilgilerle çocuğun onları kendine mal ederek tek baĢına isteyerek ve 

severek yapar hale gelmesi dinî davranıĢları oluĢturur (Yavuz, 1994: 188–190). 

Çocuk dinine sadece ana baba dindarlığının çocuğa aktarılıĢı ve çocuk 

dindarlığına da yalnız yetiĢkinlerin dindarlığını taklit Ģeklinde bakmak çocukluk 

döneminin dinî gerçeğini tam olarak yansıtmaz. Çünkü çocuk dindarlığı, 

yetiĢkinlerin dindarlığından inanç Ģekli bakımından farklılıklar gösterir. Ayrıca dinî 

açıdan çocuğun yetiĢkinlere yöneliĢi hedef değil aksine Allah‘a yönelebilmek için bir 

vasıtadır. Burada yetiĢkinlerin etkisi çocuğa olumlu yönde olduğu kadar olumsuz 

yönde de geliĢebilir. Çünkü yetiĢkin isterse çocuğa dini öğreteceği gibi çocuktaki 

dinin yıkılmasına da sebep olabilmektedir (Yavuz, 1979: 47–52). 
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1.2.4.2. Ergenlerde Dinî GeliĢim  

 

Ergenlik biyolojik, psikolojik ve toplumsal alanlarda kritik geliĢmeler ile 

duygu, düĢünce ve tutumlarda köklü değiĢmelerin yaĢandığı ve davranıĢlarda 

kararsızlık ve tutarsızlıkların görüldüğü bir geliĢim dönemidir (Bahadır, 2001: 111). 

Ergenlik dönemini pek çok yönden değiĢimin yoğun bir Ģekilde görüldüğü ve 

çocukluk ile yetiĢkinlik arasında çok boyutlu bir geçiĢ evresidir (Bahadır, 2002: 255).  

Genel olarak ergenlik dönemi 13–21 yaĢlar arasında sınırlandırılmakta ve bu 

dönem ön ergenlik, ilk ergenlik ve son ergenlik gibi alt sınıflandırmalara da tabi 

olmaktadır (Bahadır, 2001: 112–113). Gençlik olarak da anılan bu dönem, genelde 

sorunlu ve bunalımlı bir evredir. Kimlik bunalımı yaĢama, bireyin kendisini tanıması, 

toplumdaki rolünü ve hayattaki amacını belirlemesi dönemidir (Hökelekli, 2002: 11).  

YaĢadığı değiĢimlere ve soyut düĢünmenin geliĢimine bağlı olarak ergen 

bütüncül bir dünya görüĢüne sahip olma ihtiyacı duyar (Kula, 2002: 31). Genç, 

hayatı anlamlandırmak için kimlik arayıĢındadır. Çocuklukta derine inmeden inanan 

zihinsel yapı, ergenlikte derinlik ve geniĢlik kazanan kapasite ile metafizik konuları 

düĢünebilmeye baĢlar (Albayrak, 2002: 307). Soyut düĢünme yeteneğinin geliĢmesi 

ergende zihinsel süreçlerdeki zenginliğin kaynağıdır (Bahadır, 2001: 112–114).  

Hayatın anlamı ve kimliğin tanımı gibi baĢta entelektüel konular olmak üzere 

hem psikolojik hem de sosyal birçok arzunun tatmini gençlerde dinî güdülenmede 

önemli rol oynamaktadır (Hökelekli, 2002: 15). Bu açıdan ergenlikte dinî geliĢimin 

bu dönemin fiziksel, biliĢsel, psikolojik ve sosyal geliĢimle yakın iliĢkisi vardır. Dinî 

geliĢim ergenlikteki geliĢim özellikleri ile yakından ilgilidir (ġahin, 2007: 23). 

Gençlikte birey genelde yüksek bir dinî potansiyele sahiptir; ancak dinî Ģüphe 

ve arayıĢlar ile dinî kararsızlıklar da görülür. Bu dönemde dinî geliĢim; dinî uyanıĢ 

ve bilinçlenme, geleneksel değerlere karĢı tepki, Ģüpheci ve güvensiz bir tutum, yeni 

dinî arayıĢlara yönelme, geçici veya uzun süreli dinî ilgisizlik veya dinî bir grup 

içerisinde kendini bütünüyle dine verme Ģeklinde oluĢabilir (Hökelekli, 2002: 13). 

Ergenlerde kiĢiyi dindarlığa sevk edebilecek birçok psiko-sosyal etken 

bulunabilmektedir. Bunların baĢında ergenlikteki zihinsel durumda meydana gelen 

değiĢimler gelir (ġahin, 2007: 25). Ergenlik döneminde soyut düĢünme kabiliyetinin 

geliĢmesi ile birlikte metafizik konular da düĢünülebilmektedir (Kula, 2002: 37). 
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Bunun yanında baĢta aile ve arkadaĢlar olmak üzere sosyal çevrenin ergen 

üzerinde dinî konularda etkili olduğu göz ardı edilemez. Ailenin verdiği dinî eğitim 

sorgulanmaya müsait olsa da etkisi kalıcıdır. Çocuklukta sorgulanmadan kabullenilen 

inanç ve görerek öğrenilen ibadet alıĢkanlığı ilerleyen yıllarda bir temel oluĢturması 

açısından önemini korumaktadır. Yine arkadaĢ çevresinin dinî etkileri görülebilir. 

Ergende kiĢisel özellikler de dinî eğilimi Ģekillendirmektedir (ġahin, 2007: 26–28). 

Hayatın anlamlandırılmasında alınan dinî destek de ergeni dine yönlendirebilir. 

Çünkü din, hayatta bir anlam ve amaç bulma çabasındaki gençlere bütüncül bir 

dünya görüĢü sunmaktadır. Kimlik karmaĢası yaĢayan gence din, bir kimlik 

kazandırmaktadır. Bu da gencin tutarlı ve dengeli bir benliğe sahip olmasını ve 

ayrıca hayata ve insanlara olumlu bakmasını sağlamaktadır (Hökelekli, 2002: 21). 

Dinî geliĢim açısından da ergenlik evrelere ayrılabilmektedir. Ergenlik dönemi 

dinî geliĢimi dinî uyanıĢ, Ģüphe ve çatıĢmalar, suçluluk ve günahkârlık duyguları, 

tövbe ve dine dönüĢ, dinî inanç ve tutumların netleĢmesi olarak beĢ aĢamada 

incelenebilmektedir (Hökelekli, 2005: 267–281). ÇalıĢmamızda ise ergenlik 

dönemindeki dinî geliĢim temel olarak üç evrede incelenmektedir. Bunlar dinî Ģuurun 

uyanıĢı, dinî bunalım ve Ģüpheler ve dinî tutumların belirginleĢmesi dönemleridir. 

Dinî Ģuurun uyanması ergenliğin baĢlarında görülmektedir. Bu dönemde birey 

biliĢsel geliĢim açısından en üst düzeydedir ve soyut düĢünme becerisi kazanır. Bu 

sayede ergende hiçbir eleĢtiri getirmeden kabullendiği ailesine ait inançların tek 

gerçek olduğu düĢüncesini değiĢtirir (ġahin, 2007: 31). ġuurlu Ģekilde kavranmaya 

baĢlanan dinî bakıĢ ile dinî uyanıĢ dönemi yaĢanır. Bu Ģekilde bir uyanıĢ ile o zamana 

dek benimsenen din anlayıĢı kiĢisel olarak kavranır ve geliĢtirilir (Kula, 2002: 38). 

ġuurlu bir dinî uyanıĢın oluĢtuğu bu dönemde metafizik konularda düĢünme 

yetisi geliĢtiren ergen dinî konulardan kendisini soyutlayamaz (Bahadır, 2002: 255). 

Din, ergenin hayatı anlamlandırma çabasında önemli bir referans kaynağıdır. Çünkü 

ergenlikte hayatla ilgili bütünlük arayıĢı içinde olunur. ġuurlu bir dinî uyanıĢın 

yaĢandığı bu dönemde dindarlık da tekrar yapılanmaktadır (ġahin, 2007: 14). 

Dinî Ģuurun uyanması ile dinî değerlerin önemi üst seviyeye ulaĢmıĢken diğer 

yandan yaĢanan bağımsızlık isteği ergenin her türlü otoriteye karĢı reaksiyon 

göstermesine neden olmakta ve dinî ilgideki yükseliĢ fazla uzun sürmemektedir. Her 

Ģeye bakıĢta beliren soru süzgeci dinî konular için de geçerlidir (Bahadır, 2002: 256). 



 

 

40 

 

Ergenlik dönemi dinî geliĢimin ikinci aĢaması olan dinî bunalım ve Ģüpheler 

evresi 14–18 yaĢ arasında görülür. Dinî uyanıĢ sürecini uyumla gerçekleĢtiremeyen 

ergenlerde bazı Ģüphe ve çatıĢmalar ortaya çıkabilmektedir (ġahin, 2007: 31). Genel 

itibariyle bunalımlı ve Ģüpheci bir yapıda geliĢen ergenlik dönemi özellikleri dinî 

geliĢime de yansımaktadır (Kula, 2002: 38). Bağımsız olma isteğinin ön plana çıktığı 

bu dönemde ergenlerde dinî karasızlıklar yaĢanabilmektedir (Bahadır, 2001: 114).  

Ergenlikte sıklıkla dinî Ģüphe ve bunalımlara sebep olan durumlar arasında 

bağımsızlık duygusu ve isyankâr eğilimler, dinî bilgilerin yetersizliğinden doğan 

olumsuz dinî sosyalleĢme, dindarların olumsuz dinî tutumları sıralanabilir (Kula, 

2002: 39). Ergenlikte yaĢanan tüm kararsızlıklara rağmen yapılan araĢtırmalar 

ergenlerin çoğunluğunun Allah‘ın varlığına ve birliğine inandığını göstermektedir. 

Allah‘a inanmasına rağmen ergende cennet-cehennem ve ahiret hayatı hakkında 

oluĢan Ģüpheler cehennemin cezalandırma olarak kabul edilmesinin güçlüğünden 

kaynaklanır. Ancak ergenler dünyada yapılanların sonucunda mükâfatlandırma ve 

cezalandırmanın gerekliliği de kabul etmektedir (Çevik, 2005: 109–110).  

ġüpheler, ergende dinî konularda daha fazla bilinçlenmeye ve daha derin 

araĢtırmalara neden olabilir. Bu da dinî tutumların belirginleĢmesi ve tekrar dine 

sarılmayla sonuçlanabilir (Bahadır, 2002: 303). Dinî tutumların belirginleĢmesi 

genelde 18 ile 21 yaĢ arasına denk gelmektedir. Dinî anlamaya çalıĢma ve ardından 

dini tenkit etme Ģeklinde geliĢen kararsızlıklar dinî konularda gencin aydınlanması 

ile dinî tutumların belirginleĢmesi halini alabilir (Kula, 2002: 40). Bu dönemde ergen 

çocukluktaki inançlarına geri dönebilir, inançlarını yeniden düzenleyerek Ģuurlu bir 

inanca sahip olabilir veya dinle ilgili her Ģeye sırtını çevirebilir (Bahadır, 2002: 257). 

Ergenlik dönemi geleneksel değerlere karĢı tenkitler ve güvensizliğin geliĢtiği, 

yeni dinî arayıĢ ve tercihlerin yaĢandığı, dine ilgisizliğin veya bütünüyle kendini dine 

vermenin görülebileceği kompleks bir yaĢam periyodudur (Koç, 2006: 32). Ergenin 

dinî geliĢiminde dinin olumlu bir yer edinmesi ise dini içselleĢtirmesiyle mümkündür 

(Albayrak, 2002: 309). Bu dönemde ergende bir büyüğü gibi olma arzusu veya siyasi 

ve ideolojik gruplara yönelme görülebilir (Kula, 2002: 31). Ergenlerdeki bu 

özdeĢleĢme süreci dinî inanç, düĢünce ve davranıĢlarına yansır. Aile ile çatıĢmalar 

yaĢanırken arkadaĢ çevresi ile kurulan özdeĢim etkilidir (Kılavuz, 2002: 250–251). 

Çünkü özdeĢleĢme ile de dinî ilgi bilinçli olarak geliĢebilir (Hökelekli, 2005: 268). 
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1.2.4.3. YetiĢkinlik Döneminde Dinî Hayat 

 

Çok yönlü ve karmaĢık bir yapısı olan insan hayatındaki dönemlerden 

yetiĢkinlik, çeĢitli açılardan farklı Ģekillerde tarif edilebilmektedir. Köken itibariyle 

yetiĢkinliğin akıllılık, normallik, rasyonellik, devamlılık, sorumluluk, hikmet sahibi 

olma gibi anlamları vardır. GeliĢimsel olarak ise yetiĢkinlik açıklanırken önceki ve 

sonraki geliĢim basamaklarıyla ilgisi ile psikolojik, biyolojik ve sosyo-kültürel 

faktörlerin etkileri birlikte incelenir. Buna göre yetiĢkinlik, sosyal açıdan bireyin 

toplumun yetiĢkinlikte beklediği rolleri yerine getirdiği ve psikolojik açıdan ise 

kendisini hayatı için sorumlu hissettiği zaman dilimidir (Köylü, 1998: 174–177). 

Kesin çizgilerle birbirinden ayrılamasa da, genelde kabul gören görüĢe göre, 

yetiĢkinlik dönemi üç aĢamadır. Bunlardan ilk yetiĢkinlik 20–40 yaĢ arası, orta 

yetiĢkinlik 40–60 yaĢ arası, son yetiĢkinlik 60 yaĢ üstü olan dönemlerdir. Her dönem 

kendine has biyolojik, psiko-sosyal ve dinî özellikleri ile diğerlerinden ayrılır.  

YetiĢkinlik dönemi aĢamalarından her birinde görülen geliĢim özellikleri farklı 

çizgiler taĢımaktadır. YetiĢkinlik dönemi birçok defa tekrarlanan iç içe kriz olayı ile 

açıklanabilir. YetiĢkinlikte birey kiĢiliğinin daha çok farkına varmakta, bütünleĢmek 

ve olgunlaĢmak için içten gelen bir hazırlık hissetmektedir. Daha önce farkına 

varılmayan gerçeklerle yüzleĢen kiĢi bunları hayatın bütünü ile temasa geçirme ve 

içselleĢtirme noktasında ciddi problemler yaĢayabilmektedir (Hökelekli, 2005: 281). 

 Ericson yetiĢkin yani olgun kiĢinin hayat krizlerine karĢı baĢarılı bir Ģekilde 

cevap veren kiĢi olduğunu belirtmektedir. Fromm‘a göre olgun insan sevgi, Ģefkat, 

adalet ve bağımsızlık için mücadele eden bireydir. DavranıĢçı ve sosyal öğrenme 

teorileri insanların sosyalleĢmesinin olgunluk anlamına geleceğini belirtir. Zihinsel 

geliĢim teorileri ise yetiĢkinlikte tam olarak rasyonel birey imajını benimser. 

VaroluĢçu ve hümanist düĢünceden Rogers‘a göre olgun kiĢi hem mutlu, hem üretici, 

hem Ģuur ve iletiĢime yönelik engelleri kaldırmaya çalıĢan, kendine güvenen 

insandır. Maslow, olgun bireyi kendini gerçekleĢtiren kiĢi olarak tanımlar. Bunlar 

kiĢisel potansiyellerini her alanda yerine getirebilmiĢ, kültürel ve kiĢisel 

sınırlıklarında hür olan bireylerdir. Allport ise olgun kiĢinin, yaĢanılan kültüre uygun 

bir Ģekilde uyum sağlayan insan olduğunu belirtir. YetiĢkinler kendi hayatlarına yön 

verip uyum sağlayacak bir bakıĢ açısına sahiptirler (Köylü, 1998: 178–182). 
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YetiĢkinlik döneminin ilk aĢamasında bir iĢte karar kılma, aile ve toplumla yeni 

bir iliĢki kurma gibi çeĢitli bireysel ve sosyal görevler yerine getirilir. Dönemin temel 

özelliği bağımsızlık olup aile bağlarından ayrılma ve toplumda kendi kiĢiliğini kurma 

çabası görülür. Sosyal açıdan ise birçok rol ve sorumluluğun bulunduğu bir dönem 

olup kendi baĢına kazanma, çalıĢma ve aile sorumluluğu yüklenme gibi rolleri vardır. 

Orta yetiĢkinlikte fiziksel olarak görme ve iĢitme kaybı görülmeye baĢlanır. 

Psikolojik olarak bu dönem karmaĢanın baĢlangıcı ve durgunluk dönemidir. Ayrıca 

sosyal açıdan ekonomik yaĢam standardı kurma, toplumsal sorumlulukları yerine 

getirme, orta yaĢın getirdiği fiziksel özellikleri kabullenme dönemidir. Son 

yetiĢkinlik dönemi ise 55 veya 60 yaĢ ve üstü yaĢlar kapsayan yaĢlılık dönemidir 

(Köylü, 1998: 183–188). 

Freud‘a göre yetiĢkinlik daha yüksek bir varlığa müracaat etmeden dünya 

hayatıyla mücadele edebilmedir. Ona göre din, yetiĢkinin olgunlaĢmasında onu 

engelleyen temel etmendir. Jung ise olgunluğun ancak birtakım hastalıklarla ve ölüm 

gibi sıkıntılarla yüz yüze geldiğinde tamamlanacağını, ayrıca dinî inancın olgunluğun 

geliĢmesinde önemli rol oynadığını iddia eder (Köylü, 1998: 177–178). Çünkü 

yetiĢkinlik döneminde yaĢanan bunalım ve sıkıntılar insanda dinî tecrübe, inanç ve 

dinî uygulama durumlarını etkiler. KiĢinin dinî inanç ve değerleri, bireysel hayat 

yapısındaki olgunlaĢmada belirleyici rol oynamaktadır (Hökelekli, 2005: 282).  

YetiĢkinlik psikolojisinde dinî geliĢim, zihinsel ve duygusal açıdan önemlidir. 

Din duygusu diğer duygularla da yakın iliĢkide olduğu için bu yaĢ dönemindeki tüm 

geliĢimi etkiler. Ġnsanlar ilk yetiĢkinlik döneminde önemli problemlerin çoğunu 

halletmiĢ, hayatına bir yön vermiĢ ve yaĢamını düzenleme açısından önemli mesafe 

kat etmiĢ olduğundan daha istikrarlı bir dinî hayata sahip olabilir (ġentürk, 1995: 75).  

Ġlk yetiĢkinlikte ergenlik döneminin dinî kararsızlıkları yerini durulmaya 

bırakır.  Dinî hayatta dengelenme, yeniden yapılanma, eski inançları gözden geçirme 

yönünde geliĢmeler yaĢanır. Bu dönemde yaĢanan dinî geliĢimler duygusallıktan 

akılcılığa doğru yönelir.  Ġlk yetiĢkinlik döneminde kiĢi ya dinî Ģüphelerini çözerek 

kendi açısından tatmin edici olan dine dayalı bir hayat felsefesi geliĢtirmekte ya da 

kendisi için herhangi bir anlamı olmadığını düĢündüğünden kendi ailesinin dinini 

reddedebilmektedir (Hökelekli, 2005: 282). Dinî eğitimin yeterince alınmadığı 
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durumlarda, dinî Ģuuru tam olarak geliĢmemiĢse, kiĢi kendisini daha çok dünyevi 

Ģeylerle meĢgul eder ve dinî bakından fazla ilgili olmayabilir (ġentürk, 1995: 75). 

Genel anlamda genç yetiĢkinler için din önemli bir yere sahip bir ilgi alanı 

olmaktan uzaklaĢmaktadır. Dönem baĢında görülen dinî ilginin düĢüĢü en çok 

ibadete katılımdaki düĢüĢ ve bazı dinî faaliyetlere gösterilen ilgisizlikle ortaya 

çıkabilir. Bu dönem hayatın en az dindar olunan aĢamasıdır. Dinî hayatın yaĢa bağlı 

olarak gösterdiği değiĢime iliĢkin araĢtırma sonuçlarında da ilk yetiĢkinlik yaĢlarında 

dinî uygulama en düĢük seviyeye inerken daha sonra yaĢla birlikte devamlı 

artmaktadır. Dönemin baĢlarındaki dinî ilgisizlik daha sonraki yıllarda aile kurmanın 

insana yüklediği sorumlulukların hissedilmesiyle tekrar dine karĢı bir ilgiye dönüĢür 

(Hökelekli, 2005: 282–283).  

Ġlk yetiĢkinlik döneminin sonlarına doğru kiĢide bir durulma ve olgunluk 

görülür. Bu durum kiĢinin hayatın gerçeklerini fark edebilmesi, bilgi ve tecrübelerin 

artması sonucunda ortaya çıkan psikolojik olgunluğun bir sonucudur. Dönemin 

sonuna doğru geliĢimde çocukluğun hayalciliği, gençliğin idealizmi, yetiĢkinliğin 

gerçekçiliği ön planda olduğu için artık bu aĢama hayatın tüm gerçekliğinin fark 

edildiği yıllardır. Bedende meydana gelen geliĢimler insana gençliğin zevkli 

günlerinin kalmadığını gösterir ve bu da insanı kaygılandırır (ġentürk, 1995: 75–76). 

Bu geliĢim döneminin ortalarından itibaren ruhsal yaĢayıĢta da değiĢiklikler 

görülmektedir. Ġnsanda yaĢın ilerlemesiyle birlikte yaĢanan tecrübeler kiĢinin kendisi 

ile daha fazla karĢı karĢıya gelmesine neden olmaktadır. KiĢi bu evrede hem 

kendisiyle hem de çevresi ile hesaplaĢmakta ve aynı zamanda hayatın da genel bir 

değerlendirmesini yapmaktadır. Bu süreçler birçok sıkıntı ile birlikte Ģuur 

geniĢlemesine de neden olmaktadır. Dinî geliĢim açısından kiĢi ilk yetiĢkinlikte dinî 

gerçeği derinden kavramaya baĢlayarak içselleĢtirmektedir (Hökelekli, 2005: 283). 

Bu yaĢlarda ölüm insan tarafından belirgin bir Ģekilde fark edilir. Çevresindeki 

insanların birer ikiĢer ölmeye baĢlaması insana ölümün yaklaĢtığını hissettirir. 

Organizmanın eskimeye baĢlaması, bedendeki değiĢimler ve yaĢanan hastalıklar 

ölümü ciddi bir Ģekilde hatırlatmaktadır. Ölüm düĢüncesi dinî duygu, düĢünce ve 

inanç ile yakın iliĢkide olduğu için bu dönemde dinî yöneliĢte bir artıĢ olabilmekte ve 

daha yoğun bir dinî hayat yaĢamaya yönelim görülebilmektedir. Çünkü ölüm 

karĢısındaki acizliğe dayanma gücü ancak dinde bulunur (ġentürk, 1995: 75–77). 
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Orta yaĢ gerçeği insanın hayatı yeniden değerlendirip yaptıklarını ve 

yapacaklarını gözden geçirmesi gerektiğine dair kendi kendine sorduğu sorulara 

aldığı cevaplarla tatmin olması veya daha önce belirlediği hedeflerden çoğuna 

ulaĢamadığı için piĢmanlık yaĢaması Ģeklinde belirir. Ġnsanlar bu dönemlerde tatmin 

oldukları noktalarda kendilerde güven duygusu geliĢtirirken bu baĢarılardan cesaret 

alırlar. Tatmin olmadığı noktalarda ise kendine güveni zayıflar. Bu dönemdeki 

bireylerin bedensel ve psikolojik kapasitelerindeki eksiklik onlarda psikolojik bir 

bocalama yaĢatabilir ve bireysel ve sosyal iliĢkilerde problemler kendini gösterir. 

Orta yaĢ krizi denilen bir bunalım yaĢanabilir. Bu dönemde yaĢanan psikolojik 

problemler ile baĢa çıkmak için bazıları umarsız bir hayata kendilerini kaptırırlarken 

bazıları ise kendisini dine verir ve dinî konulara ilgi gösterebilir (ġentürk, 1995: 78). 

Orta yaĢ dönemi olan yıllarda motive edecek bir amaçtan yoksunluk ile insanın 

önünde kısa bir zamanın kaldığına dair düĢüncelerin hâkim olması bireyi gittikçe 

artan bir karamsarlığa iter. Hayatın kaçınılmaz olarak ölümle son bulacağı düĢüncesi 

de yine bu yaĢlarda insanı muhakeme yapmaya zorlar. Orta yaĢ krizini aĢanlar 

ölümün kaçınılmazlığını anlar ve gerçekleri kabullenirler  (Hökelekli, 2005: 284). Bu 

krizin aĢılmasında insanın aldığı eğitim, yaĢadığı sosyal çevre ve dinî ortam ile buna 

bağlı olarak irade gücü de önemli etkilere sahiptir. Bu yaĢlar genelde kiĢide hayatın 

geçen kısmının gözden geçirildiği ve kalan kısmının daha iyi değerlendirilmesine 

dair nasıl telafi edileceğinin düĢünüldüğü dönemdir (ġentürk, 1995: 78). 

Din, bu yaĢtaki insanların psiko sosyal uyumu açısından kaçınılmaz bir 

etkendir. Daha önceki hayat dönemlerinde dinî inanç ve tecrübelerle az çok ilgili 

olmuĢ kiĢiler bunları yeniden ve daha dikkatli bir Ģekilde hayatlarında etkin kılmadan 

tam bir psikolojik dengeye ulaĢmakta zorluk çekmektedirler. Çünkü ilgi alanlarının 

daralması dinin bunların yerini tutmasına neden olmaktadır. Daha önce dinî ilgisi 

olanlar ise sıradan bir dinî hayat yerine daha derunî tecrübeler elde etmek konusunda 

istekli olabilmektedir. Bu Ģekilde zaten dindar olan birey daha kuvvetli bir Ģekilde 

dinî tecrübelere sahip olmaya baĢlamaktadır (Hökelekli, 2005: 285–286). 

Son yetiĢkinlik dönemi de denilebilen yaĢlılık dönemini 60 yaĢ ve sonrası 

hayat evresini kapsar. YaĢlılık dönemi geliĢim açısından birçok alanda çok önemli 

değiĢikliklerin yaĢandığı bir dönemdir. Bu dönem, yaklaĢan ölümün tedirginliğinin 

yaĢandığı evredir. YaĢlılıkta görülen dinî geliĢim ilerleyen konularda açıklanacaktır. 
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1.3. ÖLÜM KAYGISI 

 

ÇalıĢmamızda bu baĢlık altında kaygı ve korku kavramları açıklanacak; 

kaygının meydana getirdiği psikolojik uyarılmayı azaltmak için insanın uyguladığı 

baĢa çıkma etkinliklerinden, dinin yardımına baĢvurarak yapılan dinî baĢa çıkmadan 

bahsedilecek ve ölüm kaygısı ve buna karĢı geliĢtirilen tepkilere yer verilecektir.  

 

1.3.1. Kaygı ve Nedenleri 

 

Korku, algılanan bir tehdit veya tehlike durumunda hissedilen ve insanda 

rahatsız edici bir gerilim, güçlü bir kaçma veya saldırganlık dürtüsüne neden olan 

yoğun bir duygusal uyarılma halidir (Budak, 2003: 465). Korku, bilinçli olarak dıĢtan 

gelen tehdit veya tehlikelere karĢı oluĢan duygusal tepkidir (Ersevim, 1997:180).  

Korku, insanın belli bir duruma karĢı koyabilme gücünden mahrum olduğu 

duygusunun bir sonucudur. Ġnsan, bazen tehlikeli bir durumda olduğuyla ilgili korku 

geliĢtirir (Sherman, 2000: 65). Bunun dıĢında korku oluĢturan sebepler çeĢitlidir. 

KoĢullanma yoluyla insan korku geliĢtirebilir. Yüksek bir yerden düĢüp canını acıtan 

insan yüksekten korkar. Yine korkular anne babayı örnek almak yoluyla da oluĢabilir 

veya onların anlattığı Ģeylerden meydana gelebilir (Morgan, 1984: 227–228). 

Korku veren durumlar yaĢ ilerledikçe değiĢir. Bebeklik dönemindeki temel 

korku kaynağı fiziksel desteğin kaybolması ve beklenmedik Ģekilde ortaya çıkan 

yabancı durumlardır. Çocuklar genelde hayal ürünü varlıklardan, yalnız kalmaktan, 

karanlıktan ve ileri yaĢlarında ise alay gibi sosyal tehditlerden korkarlar. Ergenlik 

dönemine geçildikçe grubun dıĢında kalma, yaĢıtları tarafından alay edilme ve 

sevilmeme gibi tehditler korkunun kaynağını teĢkil eder (Morgan, 1984: 227). 

Ġnsanın dıĢ çevreden gelen tehlikelere karĢı olağan tepkisi korkudur (Gençtan, 

1997: 64). Kaygı da korkma hissiyle eĢdeğerdir. Korku genelde dıĢ dünyada var olan 

herhangi bir Ģeye karĢı duyulan histir (Hall, 1999: 74). Korku tehlikenin varlığını ve 

tanınmasını gerektirirken, kaygı bilinmeyen tehlike ihtimalinden kaynaklanır. Kaygı, 

içerik bekleyen bir boĢluk biçimidir. Bu içerik dolduğunda ve belirli bir nesne 

kaygıyı ele geçirdiğinde kaygı korkuya dönüĢür (Karaca, 2000: 146). 



 

 

46 

 

Kaygı genelde geleceğe dönük bir durumun ortaya çıkaracağı sonuçla ilgilidir 

ve bireyin kendisini muhtemel olumsuz bir durumdan korumasına yönelik bir 

heyecandır (Cüceloğlu, 2004: 279). Kaygı, tehlike veya talihsizlik korkusunun ya da 

beklentisinin yarattığı tedirginliktir. Kaygının tanımlandığı çevreye ve kullanıldığı 

bağlama göre içeriğinde farklılıklar olabilir (Budak, 2003: 432–433). 

Kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, baĢarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe 

ve yargılanma heyecanlarından birini veya birçoğunu içerir. Korku ile kaygı arasında 

kaynak, Ģiddet ve süre olmak üzere temelde üç önemli fark bulunmaktadır. Korkunun 

kaynağını bilinse de kaygının kaynağı belirsizdir. Korku kaygıdan daha Ģiddetlidir ve 

korku daha kısa süreli iken kaygı uzun süre devam eder (Cüceloğlu, 2004: 276–277). 

Korkudan farklı olarak kaygıda tehlikeye karĢı çaresizlik duygusu vardır. 

Çaresizlik yaratan Ģeyler dıĢ etkenler de iç etkenler de olabilir. Aynı durum bireyin 

tehlikeyle mücadele yetisine bağlı olarak korku da kaygı da yaratabilir. Duruma karĢı 

aktif tepki gösterenin duyduğu korku iken, tehlikeye karĢı çaresizlik hisseden kiĢinin 

durumu kaygıdır (Horney, 1999: 163). Korkunun nesnel, kaygının ise öznel bir 

tehdide karĢı gösterilen tepki olması aralarındaki belirgin farklardandır. Ayrıca korku 

daha rasyonelken kaygı bilinçdıĢından kaynaklanır (Karaca, 2000: 146). 

Kaygı yaratan durumun kaynağı bilinçdıĢında olabilir ve bu durumu fark 

etmekte birey zorlanabilir. Bir ihtiyacın tatminiyle, sosyal kuralların engelleyici 

etkileri arasında birey sıkıĢır ve karar verememenin sıkıntısını çeker (Arık, 1996: 

381). Freud‘a göre de idin istekleri ile süper ego tarafından diretilen sınırlamalar 

arasındaki çatıĢma sonucunda kaygı oluĢur. Ġdin birçok isteği kiĢisel ve toplumsal 

değerlerle çeliĢince bunlar tehdit oluĢturarak kaygıya neden olur (Sağlam, 2008). 

Kaygının ortaya çıkmasında temel nedenlerden bir diğeri desteğin çekilmesidir. 

AlıĢılagelmiĢ çevrenin ortadan kalktığı durumlarda insanlar kaygı duyar. Olumsuz 

bir sonucu beklemek de insanda kaygı uyandırdığı gibi iç çeliĢki de insanda kaygıya 

neden olur. Ġnanılan ve önem verilen bir fikir ile yapılan davranıĢ arasında bir çeliĢki 

ortaya çıktığı zaman kaygı duyulur. ÇeliĢkiyi giderecek bir çözüm yolu bulunana dek 

de kaygı devam eder. Kaygının temel nedenlerinden biri de belirsizliktir. Gelecekte 

ne olacağını bilmemek insanı kaygıya götürür (Cüceloğlu, 2004: 277–278). 

Kaygı nedenlerinden bir diğeri ise korkutucu bir durumla ilgili bilinçaltıdır. 

Korkutucu durum rahatsız edici olduğundan bilinçsiz olarak bastırılmıĢ olabilir, 
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hatırlanmayabilir. Bu nedenle korkunun koĢullandığı durumla her karĢılaĢıldığı 

zaman nedeni bilinmeyen bir kaygı duyulur. Bir diğer kaygı oluĢturan durum da 

uyarıcı genellemesidir. Ġlk duruma benzer bir durumla karĢılaĢılınca önceden 

öğrenilen tepki gösterilir. YaĢanılan durum farkında olmadan uyarıcı genellemesi 

yoluyla farklı durumlara aktarılır ve tekrar kaygı yaĢanır (Morgan, 1984: 228). 

Kaygı ve gerginlik belirtileri genel olarak sıralanırsa nefes darlığı, terleme, 

nefes alıp vermede düzensizlik, kesik kesik nefes alma, gerginlik, kalp çarpıntısı, 

aniden sinirlenme, aĢırı tepkide bulunma, titreme, sürekli yorgunluk, sürekli baĢ 

ağrısı söylenebilir (Cüceloğlu, 2004:  293). Kaygının farkında olmasa da kiĢide bu 

fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Ancak bunlar sadece kaygıya özgü durumlar da 

değildir, korkuda da benzer belirtiler görülebilir (Horney, 1999: 162). Kaygı ve 

korku sırasında meydana gelen fiziksel oluĢumlar aynı olduğundan bu belirtilerin 

kaygıya mı yoksa korkuya mı dair olduğunu birbirinden ayırmak zordur. Bu nedenle 

genelde bu iki kavramın birbirinin yerine kullanıldığı da görülür (Karaca, 2000: 146).  

Kaygıyla karĢılaĢan birey bir Ģeyler yaparak içinde bulunduğu durumdan 

kurtulmaya çalıĢır. Kıtlık, sel, yangın, hastalık, ölüm, deprem, sosyal kurallar gibi 

durumlar genelde kiĢide yetersizlik, güvensizlik, yalnızlık, aĢağılık, suçluluk gibi 

duygular uyandırabilmektedir (BinbaĢıoğlu, 1983: 17). Kaygı meydana getiren bu 

durumlar ortaya çıkınca, yaĢanılan heyecan insanı bir Ģeyler yapmaya güdüler. Ġnsan 

kaygılanınca tehdit edici durumdan kaçabilir veya tehlikeli dürtüleri bastırabilir. 

Kaygıyla baĢa çıkmada birey birçok yola baĢvurabilir, bazen mantığa uygun 

çözümler bulunabilir (Gençtan, 1997: 64) bazen de kiĢi gerçekleri çarpıtabilir, 

saklayabilir, yalanlayabilir (Hall, 1999: 113). AraĢtırmamızın bundan sonraki 

kısmında kaygıyla baĢa çıkma yolları daha ayrıntılı Ģekilde verilecektir. 

 

1.3.2. Kaygıyla BaĢa Çıkma Yolları 

 

Kaygıya yol açan durumların yarattığı duygular ve psikolojik uyarılma rahatsız 

edici olduğundan kiĢi bunu azaltmak için bir Ģeyler yapmak ister. Ġnsanın kendisini 

strese sokan durumlarla uğraĢma sürecine baĢa çıkma denir. BaĢa çıkma sürecinde 

iki farklı yaklaĢım tercih edilebilir. BaĢa çıkmada birey ortaya çıkan sorunla, onu 

değiĢtirecek ya da gelecekte ondan kaçınacak bir yol bulmaya çalıĢarak ilgilenebilir. 
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Bu yaklaĢım problem odaklı baĢa çıkmadır. Problem çözme stratejileri problemi 

tanımlamayı, alternatif çözümler oluĢturmayı, bunları değerlendirmeyi, aralarından 

seçim yapmayı ve seçilen alternatifi uygulamayı gerektirir. Problem odaklı 

stratejilerde kiĢi çevreyi değiĢtirmek yerine kendisine yönelerek kendisiyle ilgili bir 

Ģeyleri de değiĢtirerek çözüm arayabilir (Atkinson vd., 1999: 509–510). 

Diğer taraftan kiĢi stres yaĢatan durumun meydana getirdiği duyguları, bu 

durum değiĢtirilemeyecek de olsa, hafifletmek için de uğraĢabilir. Bu da duygu 

odaklı baĢa çıkmadır. Ġnsanlar bir problem denetlenemez hale geldiğinde duygu 

odaklı baĢa çıkmayı da kullanır. Olumsuz duygularla baĢa çıkmak için davranıĢsal 

stratejiler ve biliĢsel stratejiler kullanılabilir. DavranıĢsal stratejiler bir sorunu 

zihinden atmak için farklı Ģeylerle meĢgul olmayı, öfkeyi dıĢa vurmayı, çevresinden 

duygusal destek almayı kapsar. BiliĢsel stratejiler ise sorunla ilgili düĢünceleri geçici 

olarak bir yana bırakmayı ve durumun anlamını değiĢtirerek tehdidi azaltmayı kapsar 

ayrıca durumu yeniden değerlendirmeyi gerektirir (Atkinson vd., 1999: 509-510). 

Kaygı ve gerginlikle baĢa çıkma yolları bilinçli ve bilinçsiz baĢa çıkma yolları 

olarak da iki grupta toplanabilir. Bilincinde olunmadan uygulanan teknikler savunma 

mekanizmaları iken bilinçli olarak kullanılan tekniklerde farkındalık mevcuttur. 

Kaygıyla bilinçli baĢa çıkma yollarından ilki otohipnoz tekniğidir. Bu süreçte 

insanın kendi kendisini hipnotize ederek, istenmeyen düĢünce ve duyguları atıp, 

istenen duygu ve düĢünüĢ biçimine girerek kaygıdan kurtulabileceği iddia edilmiĢtir. 

Bir baĢka bilinçli baĢa çıkma yolu ise dereceli gevĢeme tekniğidir. Bu teknikte beden 

kaslarını adım adım gevĢeterek baĢa çıkma önerilir (Cüceloğlu, 2004: 293–294).  

Bilinçli baĢa çıkma yollarından kaynağı bulma tekniğiyle ise kaygıya yol açan 

nedenler ortaya çıkarılıp kaygının Ģiddetini azaltmak amaçlanır. Kaygının nedeni ya 

bireyin benlik kavramıyla ilgili yetersizlik duygusudur ya da kiĢinin içinde 

bulunduğu ortam ile ilgilidir. Bu nedenle kaygının nedeni kolayca bulunamayabilir. 

Ġç gözlem yöntemiyle ise kaygının nedeni bulunabilir. Bunun için de öncelikle 

kaygılı olduğunu birey kabul etmelidir. Daha sonra içinde bulunulan durumdan bir 

süreliğine uzaklaĢmak ve yaĢanan durumu gözden geçirmek gerekir. Diğer adımda 

ise kiĢinin kendisini en rahat hissettiği ortamda hayal etmesi yararına olacaktır. 

Ayrıca kaygının temelinde yatan nedenlerin kaygılı kiĢinin benlik kavramını ne 

Ģekilde etkilediği anlaĢılmalıdır. Ardından kaygıyı ortadan kaldırmak için 
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uygulanacak kısa süreli ve uzun süreli çözüm yolları saptanmalıdır. Kısa süreli 

çözüm yolları hemen uygulamaya konmalı ve uzun süreli çözümler için gerekli 

adımlar atmaya hazırlanılmalıdır. Son olarak kaygı için harcanan enerji ve zamanın 

kiĢiye hiçbir yararının olmadığı da unutulmamalıdır (Cüceloğlu, 2004: 297–300). 

Ġnsan, kendisinde oluĢan aĢırı kaygı halinden kurtulmak için daha farklı yollara 

da baĢvurabilir (Baymur, 1994: 93). Ciddi bir zorlanma yaĢayan insan, yeni duruma 

uyum sağlamak için çaba göstermek ve psikolojik dağılmaya karĢı kendini korumak 

gibi iki tepkide bulunur. Savunmaya yönelik mekanizma ikiye ayrılırsa bunlardan 

ilki ağlama veya paylaĢma gibi psikolojik onarım mekanizmalarıdır. Diğeri insanı 

psikolojik zedelenmeye veya değerini yitirmeye karĢı koruyan ego savunma 

mekanizmalarıdır. Bunlarla birey psikolojik bütünlüğünü ve dengesini korumayı 

amaçlamaktadır (Gençtan, 1997: 66). 

Ego savunma mekanizmaları, bilinçli, yarı bilinçli veya (BinbaĢıoğlu, 1983: 

55), kiĢi davranıĢının gerçek iĢlevinin farkında olmadığından bilinçsiz 

davranıĢlardır. Savunma mekanizmalarıyla gerçeklik olduğundan farklı algılanır, 

kiĢinin kendisini aldatması iĢin içine girer (Cüceloğlu, 2004: 301).  

Kendini korumak için dayanılmaz duygusal acılar karĢısında benliğin 

savunmaya geçmesi normaldir. Ġnsan duygu dünyasının bütünlüğünü korumak ve 

içsel çatıĢmaların üstesinden gelebilmek için savunma davranıĢlarına baĢvurur 

(Güleç, 2002: 109). Savunma mekanizmaları kaygı ve gerilimleri bir dereceye kadar 

hafifletmektedir. Bunlar karĢılaĢılan sorunlara daha uygun ve gerçekçi çözümler 

buluncaya kadar insanın psiko-sosyal bütünlüğünü korur. Ancak nihayetinde 

savunma mekanizmaları avundurucu önlemlerdir, hiçbir zaman tam bir doyum 

vermeyeceği gibi kiĢiyi tam olarak mutluluğa da götürmez (Baymur, 1994: 97). 

Bireylerin baĢvurdukları baĢlıca ego savunma mekanizmaları Ģunlardır: 

Yadsıma (inkar), dıĢ gerçeklik ile yüzleĢilmek istenmediğinde, bu gerçekliğin 

var olduğunu inkâr etmektir. Mantığa bürüme (rationalization), kabul görmeyen 

güdülerin yarattığı kaygıyı azaltmak, hayal kırıklığını hafifletmek için davranıĢa 

hafifletici mazeretler bularak, bireyin kendisini haklı göstermesidir. KarĢıt tepki 

geliĢtirmede (reaction formation) gerçek güdü, kabul edilemeyecek gibiyse, gerçek 

özelliğinin karĢıtıyla algılanır, bu onu kabul edilebilir hale getirecek ve kısmen bile 

olsa çatıĢma çözülecektir. Yansıtma (projection), baĢkalarını suçlamadır. Yüceltme 
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(sublimation), toplumsal kabul edilmeyen eğilimlerin biçim değiĢtirerek toplumun 

kabul edebileceği alanlarda ifadelerini bulmasıdır. Yer değiĢtirmede (displacement) 

kiĢi, güdünün asıl hedefi yerine baĢka bir hedef koyar. Engellenmelere sebep olan 

kiĢiye çatamayan kiĢi öfkesini egemenlik kurabileceği baĢka bir kiĢi veya eĢyadan 

alır. ÖzdeĢleĢme (identification), baĢkası gibi duyma, düĢünme ve davranma yoluyla 

ulaĢılmak istenen amaçlara ulaĢtığını ya da ulaĢacağını sanmadır. Bastırma 

(repression)  ise engellenen bir güdünün getirdiği sıkıntı durumundan kurtulmak için 

bireyin bu ihtiyacı düĢünmemeye, inkâr etmeye, bilinçaltına itmeye çalıĢmasıdır. 

Ödünlemede (compensation) birey yetersizliğinden kaynaklanan eksiklik 

duygusunu, baĢka bir alandaki üstün baĢarılarıyla telafi eder. Gerileme (regression), 

istek ve ihtiyaçların karĢılanmaması sonucu meydana gelen doyumsuzluk hallerinde 

daha ilkel bir olgunluk düzeyine gerilemedir (Baymur, 1994: 94–97; Cüceloğlu, 

2004: 301–304; BinbaĢıoğlu, 1983: 49–54).  

Herkes değiĢik zamanlarda bu uyum mekanizmalarını kullanabilir. Savunma 

mekanizmalarını kullanmak doğal bir süreç iken, bunları sürekli olarak kullanmak 

kiĢinin gerçekle iliĢkisini kesebilir ve yaĢama uyum sağlamasını zorlaĢtırabilir 

(Cüceloğlu, 2004: 304). Çünkü savunma mekanizmalarının ileri derecede 

kullanılması kiĢiyi aĢırı ruhsal rahatsızlıklara sevk eder. Bir süre sonra birey yaptığı 

olumsuzlukları hiçbir zaman kabul etmek istemez, bu da ileri dönemlerde 

halüsinasyonlara neden olabilir (BinbaĢıoğlu, 1983: 51). Savunma mekanizmaları 

ortaya çıkan zor durumları kiĢinin kendisini yıpratmadan atlatmasına yardımcı 

olurken, aĢırı derecede kullanılması da akıl sağlığını bozabilir (Cüceloğlu, 2004: 

301). Bunlar kısa zamanda benlik denetimini ele alabilir; Ģayet alıĢkanlık haline 

gelirse, en ufak strese karĢı devreye giren davranıĢlar olabilir (Güleç, 2002: 110). 

 

1.3.3. Dinî BaĢa Çıkma  

 

YaĢamda zorlanan bireyler farklı referans noktalarından hareketle 

karĢılaĢtıkları zorluklarda hayatlarını kolaylaĢtıracak ve sosyal uyumlarını 

sağlayacak metotlara baĢvururlar. Ġnsanların sıkıntılarıyla baĢ etmesinde dinin de 

önemli bir rolü vardır. Dinî baĢa çıkma, dinî inançlar ve uygulamalarla sıkıntılar 

karĢısında dinin yardımına baĢvurularak dinden yararlanmaktır (Kula, 2005: 21–22). 
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Ġnsan belirli tür olaylara dair dinî bir yorumu benimsediği zaman bunu 

genelleyebilir. Hastalık, ölüm, doğal afetler gibi durumlar bireyi etkilediği zaman da 

dinî baĢa çıkma yoğun olarak ortaya çıkar (Holm, 2004: 61). Dinî baĢa çıkma kiĢinin 

kaynaklarını aĢan veya zorlayan içsel veya dıĢsal isteklerle mücadele etmek için dinî 

referanslı biliĢsel ve davranıĢsal tekniklerin kullanılmasıdır (EkĢi, 2001: 5). 

Hayatta problemlerle dinî olmayan yöntemlerle olduğu gibi, din ile de baĢa 

çıkılabilir. BaĢa çıkılamaz durumlarda ve diğer açıklamalar ikna edici olmadığında 

insana dinî açıklamalar daha makul gelebilir. Diğer alternatifler geçersizleĢtiğinde 

din insana yeni alternatifler sunar ve dinî olmayan baĢa çıkmayı tamamlar (Karaca, 

2003: 77). Kriz dönemlerinde yaĢanan sıkıntılara karĢı insana katlanma gücü veren 

din insanı hayata bağlar (Efe, 2006: 190–191).  

Din bir anlamlandırma ve meĢrulaĢtırma sistemi olarak toplumsal ve doğal 

belirsizlikler ve felaketler karĢısında sunduğu cevaplar ile insan için güçlü bir 

referans kaynağıdır (Çelik, 2004: 140). Ġnsan, acı veren ve kendisini hayrete düĢüren 

olaylarla karĢılaĢtığında din ona bir yorumlama çerçevesi sunar. Din, her an bir 

felaketle karĢılaĢılabilen bu dünyada korku ve endiĢeleri azaltır (EkĢi, 2001: 29). 

Çünkü din, felâketin bile acı taraflarından faklı yönlerine dikkat çeker; zorluklara 

karĢı dayanma gücü verir. Din, insana ruhsal yardım eli uzatmakta, bir güvenlik 

duygusu vermekte, psikolojik rahatsızlıklardan korumaktadır. Din, hayatı ve ölümü 

anlamlandırarak acının anlam kazanmasını sağlamaktadır (Ayten, 2006: 137–141). 

Dinin çoğu insan için zorluklarla mücadele etme ve yaĢanılan çevreye uyum 

sağlama konusunda önemli bir referans olduğu ile ilgili insanların Ģüphesi azdır. 

Bunun yanında hayatı tehdit eden problemler olduğu zamanlarda dinî inançlar insana 

sığınak oluĢturmakta ve umut kapılarını açık tutarak, insan psikolojisine destek 

olmakta, insanın sıkıntı karĢısında dayanıklılığını arttırmaktadır (Karaca, 2003: 85). 

Dinin desteği ile sağlanan dinî baĢa çıkma farklı Ģekillerde ortaya çıkabilmekte, 

yaĢam için amaç ve anlam sağlayıcı olabilmektedir. Allah‘ın krizleri çözmesini 

beklemek gibi edilgen veya insanları daha iyi bir dünyada yaĢamak için motive 

etmek gibi aktif de olabilir. Dinî baĢa çıkma, Allah‘ın sevgisini aramak gibi kiĢisel 

de cemaat üyelerinden destek istemek gibi toplumsal da olabilir. Dinî baĢa çıkma, 

problem çözümüne destek olmak gibi problem yönelimli veya Allah‘a duygusal 

sorunların çözümü için yönelmek gibi duygusal yönelimli olabilir (EkĢi, 2001: 28). 
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Ġman ve özellikle de kaza ve kadere iman etmek insanlara güven duygusu verir 

ve Ģahsiyet çözülmesi denen geçici dengesizlikleri önler (Kırca, 2007: 165), olayların 

sabırla karĢılanmasını sağlar. Allah‘a inanmak, güvenmek ve sığınmak ruhsal 

gerginlikleri azaltır. Ahirete inanan kimse baĢına gelen musibetlere karĢı ahirette 

mükâfat alacağını bilir ve kaybettiği sevdiklerine orada buluĢacağını, dünyada elde 

edemediklerine kavuĢacağını ümit ederek teselli bulur  (Kırca, 2007: 173). 

Din, insanın acılarını azaltan ve teselli veren bir umut kaynağıdır. Ġnançlı insan 

Allah‘a güveni sayesinde yaĢadığı umutsuzluktan kurtulabilmekte; dayanma ve 

direnme gücü artmaktadır (Kimter, 2002: 188). Ġnançsızlığın, sıkıntının, öfkenin, 

hayattaki çeliĢkilerin, acıların, yani ruhsal dengesizliğin, psikolojik hastalıklara 

neden olduğu bilinmektedir (Kırca, 2007: 164). Dinî inançlar; insanların kontrolünü 

kazanmasını sağlamakta, özsaygı duygularını beslemekte, kaygının azaltılması için 

alternatifler sunmakta, ümit aĢılamakta, kiĢisel mutluluğu arttırmaktadır (Karaca, 

2003: 85). Ġnanan kiĢi aynı zamanda yaĢadığı olumsuzlukların kendisi için bir 

imtihan konusu olduğunu bildiğinden ruhen huzur duymaktadır (Kimter, 2002: 189). 

Dinî baĢa çıkmada dinin karĢılaĢılan problemin anlaĢılması ve çözümündeki 

rolü önemlidir. Sıkıntılı bir durumda birey önce problemin ne olduğunu anlamaya, 

kendisi için bir tehlike olup olmadığına dikkat eder. Ġnsan eğer kendisi için bir tehdit 

varsa hemen dua etmeye baĢlar (Kula, 2005: 62). Dua etmek acıyla baĢa çıkmada en 

etkili yoldur. Ġnsanın yaratıcısının sevgisine ve adaletine olan inancı sabırlı olmasını 

sağlar. Dua etmek çaresizliğe karĢı metin olmada ve güçlüklere göğüs germede 

bireye yardımcı olur. Dua ederken kiĢi kendi güçsüzlüğünde ancak yaratıcısının 

sınırsız gücünü kabul ederek güç bulur (Rowshan, 1998: 46). 

Ġnsan Allah'ı gerçek ve kaçınılmaz bir sığınak, dayanak ve emniyet kaynağı 

olarak kabul etmektedir. Eksikliğinin, zayıflığının farkına vardıkça insan her Ģeyi 

yaratan Allah'a inanma ve güvenme gereksinimini daha Ģiddetle duymaktadır (Dereli, 

2008). Allah ile içsel temas kuran, O‘na sığınan ve güvenen, O‘nu sıkça 

hatırlayanların ruh sağlığı daha iyi durumdadır. Kendi acizliğinin, çaresizliğinin, 

güçsüzlüğünün Ģuuruna vararak Allah‘ın yardım ve desteğini isteyenlerin günlük 

hayatın akıĢı içinde maruz kaldıkları yoğun stres, depresyon ve umutsuzlukla daha 

rahat baĢ edebildikleri görülür (Yapıcı, 2007: 311).  
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Din, bireylerin ve toplumların ruh sağlığını koruyucu en önemli psikolojik 

etkendir. Dinî, manevî ve ahlakî geliĢimini tamamlamamıĢ kiĢinin ise benlik yapısı 

içten ve dıĢtan gelen yıkıcı etkilere açıktır (Hökelekli, 2002: 27). Din, çaresiz 

hissettiği durumlarda insanı olumlu bir mücadeleye yönelterek hayatı çekilir kılar, 

değiĢtiremeyeceği durumlarda kiĢinin kendi sınırlarını belirlemesine dair 

yönlendirmeler yapar. Din, insanı sorunları karĢısında olumlu çözümlere 

yönlendirirken onu yanlıĢ yöneliĢlerden sakındırır (Bahadır, 2002: 168). 

Ġlahî dinler Allah‘a, kadere, ahirete imanı emrederek, tevekkül ve sabrı tavsiye 

ederek ruhsal gerilimleri azaltıcı, hafifletici, sıkıntıları giderici, bunalımları ortadan 

kaldırıcı esaslarıyla yaĢanabilecek psikoz ve nevroz gibi psikolojik rahatsızlıkların 

çoğu zaman önüne geçerler (Kırca, 2007: 165). Bireyin yaĢadığı mutsuzluklara 

dayanma gücü bulması her Ģeye gücü yeten bir varlığa inanmasıyla mümkündür. 

Ġnsanlar inançlarının verdiği psikolojik destek sayesinde umutsuzluğa kapılmayarak 

içinde bulundukları durumdan kurtulma çareleri arayacak, mahrumiyetler karĢısında 

dinden destek alacak ve bu sayede ruhsal açıdan dengeli ve ümitli olacaktır.  

Din sağlık sorunlarının aĢılmasında da baĢvurulan bir destektir. Yapılan 

araĢtırmalarda ciddi sağlık sorunu olan insanların %90‘ı dine yönelirken, bunların 

%50‘si de hastalıkla baĢa çıkmada en büyük yardımı dinden aldığını belirtmiĢtir 

(Koenig, 2002: 86). Tıp, psikoloji, psikiyatri ve gerontoloji gibi çeĢitli bilim dalları 

dinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini teyit etmektedir. Dinî bağlılığın daha büyük bir 

mutluluk ve daha çok olumlu duygular sağladığı ve uyum için yararlı olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Artık din, bilim tarafından bir nevroz olarak görülmekten çıkmıĢ ve 

fiziksel ve psikolojik bozukluklar gibi problemlerle baĢa çıkmak için bireye yardım 

eden bir olgu olarak algılanmaya baĢlamıĢtır (Kılavuz, 2006: 225). 

Dinî inançtan yoksunluk ise insanı manevi boĢluğa itebilmekte, psikolojik 

rahtsızlıklara neden olabilmektedir (Canatan, 1964: 44–45). Modern toplumlarda 

görülen ruhsal bozukluklar genellikle ümidini ve manevi desteğini kaybeden inançsız 

insanlarda daha çok ortaya çıkmaktadır (Ay, 1987: 144). Din, insanın maddî ve 

manevî, uzak ve yakın ihtiyaçları ve amaçlarını kuĢatır, bunları cevaplar, insana yön 

vererek onu sıkıntıdan kurtarır (Atay, 1998: 94). Bireyin umutlu ve baĢkalarıyla iyi 

iliĢkiler kuran bir benlik inĢa etmesinin yolu ancak dinî değerlerle mümkündür 

(Hayta, 2002: 117). 
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1.3.4. Ölüm Kaygısı ve Ölüm Kaygısı KarĢısında GeliĢtirilen Tutumlar 

 

Ölüm insandaki canlılık özelliklerinin sona ermesidir. Ölüm maddi açıdan canlı 

organizmanın kendini yenileme kabiliyetinin kalmaması, hayati merkezlerden birinin 

veya birkaçının veya hepsinin tahribi sonucu hayatın son bulması iken; manevi 

açıdan ölüm ruhun bedenden ayrılması olarak kabul edilir (Karaca, 2000: 86).  

Ölüm varoluĢun ayrılmaz bir parçası olduğundan insanoğlu var olduğundan 

beri ölüme iliĢkin düĢünceler ortaya atmıĢtır. DüĢünce tarihi boyunca ölüm ile ilgili 

farklı açıklamalar ortaya çıkmıĢtır (Tanhan ve Arı, 2006: 44). Ancak hiçbir zaman 

ölüm, insanlar arasında basit bir olay olarak algılanmamıĢtır. Teknolojideki hızlı 

değiĢim ve geliĢimler, ölüm karĢısında insanların korkusunu ortadan kaldıramamıĢtır. 

Bu sebeple ölüm çokça incelenen bir çalıĢma konusu olmuĢtur. Din, felsefe, tıp, 

biyoloji ve hukuk alanında ölüm konusunda daha önceleri yoğun çalıĢmaların 

yapılmasına karĢılık, ölüm olgusunun psikolojik gerçekliğini anlama ve açıklamaya 

yönelik çalıĢmaların tarihçesi oldukça yenidir (Erdoğdu ve Özkan, 2007: 172). 

Ġnsan için varoluĢun temelindeki en mutlak gerçek ölümdür. Ölüm, artık var 

olmama tehdidini temsil ettiğinden ölümden kaçamayacağının farkına varan insan 

varoluĢsal bir kaygı yaĢamaktadır (Çileli, 2000: 382). Ölüm kaygısı bazı durumlarda 

kontrol edilebilir düzeyin üzerine çıkarak psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Bu 

nedenle kaygı ve özellikle ölüm kaygısı psikoloji araĢtırmalarında önem arz eder. 

Ölüm kaygısı ve ölüm korkusu kavramlarının çoğu zaman birbirinin yerine 

kullanıldığı görülmektedir. Ölüm ile ilgili kullanılan korku ve kaygı kavramları aynı 

konuda, yani ölüm konusunda farklı psikolojik süreçlerdir. Ölüm, korkunun 

kaynağıdır. Korkulan Ģey bellidir, ölümdür. Ölümün zamanı ve nasıl meydana 

geleceği belli olmadığı için aynı zamanda ölüm, kaygı kaynağı da olabilir. Ölüm 

korkusu ölüm kaygısından daha Ģiddetli ve kısa süreli, ölüm kaygısı ise daha hafif ve 

uzun sürelidir; kaygı Ģiddeti artınca korkuya da dönüĢebilir (Karaca, 2000: 153–154). 

Ölüm kaygısı, her insanda benliğinin derinlerinde bilince ulaĢmadan yaĢanır. 

Ölüm, insanı hayatı anlamlı yaĢayıp yaĢamadığı konusunda içten içe kaygılandırır 

(Gençtan, 1999: 172). Ġnsan ölümün varoluĢunun temelinde olduğunu bilir ve 

varoluĢun yokluğu anlamına gelen ölümden kaygı duyar (Karaca, 2000: 16–17). Tüm 

kaygı ve korkular da aslında insanın ölümden korkmasından kaynaklanır. Evrensel 
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bir duygulanım olan kaygının korkuya dönüĢmesinde gelecek, ölüm ve yok olma 

korkuları her zaman birincil rol almıĢtır (Köknel, 2004: 23). Ölüm kaygısının ise 

çeĢitli nedenleri olabilir. Ölüm kaygısı, ölümün acı verici bir durum olduğu fikrinden 

veya günahkârların çok zor Ģartlar altında ruhlarını teslim ettikleri düĢüncesinden 

kaynaklanabilir; insanın varlığını yitireceği ve sevdiği insanlardan ayrılacağı 

düĢüncesinden de doğabilir (Aydın, 2001: 236–237).  

Ġnsana normal hayat akıĢı içerisinde ölümü hatırlatan pek çok olay 

bulunmaktadır. Bunların baĢında ölümcül hastalıklar gelmektedir. Yine ölüm 

düĢüncesini ortaya çıkan durumlardan biri ölüm olaylarıdır. Özellikle insanın kendi 

yaĢıtları ve önemsediği kiĢilerin ölümü kiĢiyi ölüm konusunda kaygılandırır.  Ölüm 

hadiselerinin yanı sıra cenaze merasimlerine katılmak da insanı belli bir duygu ve 

ibret ortamında tutarak etkiler. Ġnsandaki fizikî değiĢimler, tabii afetler, savaĢlar, 

kazalar, ölüm konulu konuĢmalar da ölümü sıkça hatırlatır (Karaca, 2000: 99–101). 

Ġnsan, yalnız kaldığı veya yalnızlık duygusuna kapıldığı zamanlarda ölümü 

daha çok hatırlar ve bu da onun bunalıma girmesine neden olur. Yine karamsarlığa 

düĢtüğü durumlar karĢısında ve aciz kaldığı dönemlerde kiĢinin ölümü hatırladığı 

görülmektedir. NeĢeli zamanında ölümü unutan insan hayatın engelleri karĢısında 

kendine gelerek geleceğini düĢünme ihtiyacı hisseder (ġentürk, 1983: 303).  

Ölümü hatırlatan pek çok duruma rağmen, insan ölüm ile ilgili durumlarla 

karĢılaĢmamak için özel çaba harcamakta ve ölümle ilgili konular geçtiğinde hep 

baĢkalarının ölümünü düĢünmektedir. Dünya sevgisi ve dünya malına düĢkünlüğü ile 

ölümle zevk aldığı Ģeylerden uzaklaĢacağı fikri insanı iyice ölümü düĢünmekten 

alıkoymaktadır. Ölümü düĢünmek insanın kendi ölümünü dolaylı olarak 

hatırlatacağından insanlar psikolojik gerginlikten kurtulmak için bu konudan uzak 

durmaya çalıĢmaktadır. Yine insanın gençliği ve sağlıklı oluĢu, sağlık alanındaki 

geliĢmelerin ömrü uzatması ve ölümle ilgili durumları sık sık görmesi de kiĢiye 

ölümü düĢünmemek için bahane olmaktadır  (Karaca, 2000: 104–109). 

Çoğu insan, ölümü düĢünmeyi korkutucu bulduğundan ve korkmak da 

istemediğinden ölümü düĢünmemesi gerektiği kanaatindedir. Ancak insan ölümü 

düĢünmezse yaĢama da gerçek anlamda hazırlanamaz (Roger ve McWilliams, 1990: 

197). Ölüm, yaĢamı anlamlı ve önemli kılan bir gerçektir. Ölüm insana hayatı 

önemsetir; ölüm düĢüncesi olmayınca yaĢamın kalitesi düĢer ve hayat sıradanlaĢır.  
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Ölüm, insanların düĢünmekten kaçınmasına rağmen, benliğin derinliklerinde 

dolaylı olarak her an varlıklarına egemendir ve onları yaĢam konusunda içten içe 

kaygılandırır (Gençtan, 1994: 172). Ġnsan Ģuurlu bir varlık olduğu ve ölümü 

düĢündüğü için ona bazı hazırlıklar yapar, onunla ilgili birtakım inançlar edinir, 

çevresindeki olaylar çerçevesinde birtakım çıkarımlarda bulunur ve ölüm hakkında 

bazı tutumlar geliĢtirir (Karaca, 2000: 98). Ölüm kaygısının çaresizliği dayanılmaz 

olabildiği için kaygıdan kurtulmanın yolları aranır. Bu kaygıdan kaçmak için 

baĢvurulan kaygıyı aklileĢtirme, inkâr etme, uyuĢturma ve kaygı oluĢturabilecek 

öğeden kaçınma gibi yollar vardır (Horney, 1998: 36–37).  

Herkes ölümün doğal, inkâr edilemez, kaçınılmaz olduğunu bilmektedir. 

Ancak insan, gerçekte durum baĢkaymıĢ gibi davranmaya alıĢır. Ġnsan, ölümü bir 

yana bırakmaya, yaĢamdan çıkarıp atmaya yönelik bir eğilim sergiler. Özellikle de 

insan kendi ölümünü hayal etmekten uzak durmaya çalıĢır. KiĢinin bu duyarlılığı 

elbette ölüme engel değildir. Ġnsan ölümle karĢılaĢınca derinden etkilenir ve sanki 

beklentileri derinden sarsılmıĢ olur. Çünkü kiĢi genelde ölümün kaza, hastalık, 

yaĢlılık gibi nedenselliğini vurgulamayı alıĢkanlık haline getirir. Bu yolla ölümü bir 

zorunluluktan, rastlantıya bağlı bir olaya indirgemeye çabalar (Freud, 1999: 75–76). 

Bu bağlamda insanlar tarafından ölümün yakınlığı reddedilebilir ve görmezden 

gelinebilir, ölümün baĢkası yerine kendisini bulmasının nedenini sorgulayarak öfke 

duyulabilir, gerçeği görmeye ve kavramaya baĢlanabilir; depresyon, boyun eğme, 

suçluluk, değersizlik duyguları meydana gelebilir; ölüm benimsenebilir ve de 

sükûnet sıkça ortaya çıkabilir (Holm, 2004: 107). Bazıları ölümü çok düĢünmek 

gerektiğini bazıları ise ölümü düĢünmeyip hayatla ilgilenmek gerektiğini söyler 

(Aydın, 2001: 237). Ġnsanların ölüm korkularıyla farklı yaĢlarda ve farklı Ģekillerde 

ilgilenmesinde toplumsal istek ve beklentiler, zihinsel olgunluk düzeyi, kiĢilerarası 

destek, stres, sağlık gibi etkenler de etkilidir (Çileli, 2000: 395–396). 

Ölümün kiĢide uyandırdığı tepkinin insan tabiatına bağlı olarak farklı ifade 

Ģekilleri vardır. Ölüm karĢısındaki tepkisi, herkesin hayata karĢı tavrına göre değiĢir. 

Bu kiĢisel tavrın Ģekillenmesinde dinî, ideolojik, ekonomik etkiler ve sosyal çevrenin 

ölümle ilgili tutumları ve duygusal değerlendirmelerin büyük rolü bulunmaktadır 

(Hökelekli, 2005: 98). Farklı inanıĢların ölüm kavramına getirdikleri farklı bakıĢ 

açıları ölüme yönelik tutumları etkilemektedir (Erdoğdu ve Özkan, 2007: 173). 



 

 

57 

 

Ölüm karĢısındaki tutumlar farklı Ģekillerde tezahür edebilir; ancak bunlar 

genel olarak ölümü inkâr etme, ölüme meydan okuma, ölümü isteme ve ölümü 

kabullenmedir. Ölümü inkâr etme, ölüm düĢüncesinden kaçınmadır; ölümü 

hatırlatacak her Ģeyden uzak kalmadır. Ölüme meydan okuma, kazalardan sağ 

kurtulanlarda görülebilir, bunlar kendilerini gereksiz yere tehlikeye atabilirler. 

Ölümü isteme, insanın kendi iç derinliklerine doğru tehlikeli bir özlem, kendi iç 

kaynaklarında yok olup gitme eğilimidir; sakinliğe duyulan arzudur. Ölümü 

kabullenme ölümü hayatın parçası olarak kabul etmedir (Hökelekli, 1991: 159–161). 

Ġnsanın ölüm karĢısındaki tutumlarından bastırma ölümü hiç hatırlamamaya 

çalıĢmakken, maskeleme ölümle ilgili düĢünmeye fırsat kalmayacak Ģekilde insanın 

kendisini meĢgul etmesidir. Bu yöntemlerin ölüm korkusunu hafifletmekte herhangi 

bir katkısı yoktur (Karaca, 2000: 377). Zaten ölüm tam anlamıyla görmezden 

gelinemez. Ölümün görmezden gelinmesi insanı hayata uyumsuz hale getirir. 

Hayatın dengeli bir Ģekilde devamı için gerçekleri saptırmak veya inkâr etmek yerine 

her Ģeye değeri kadar önem vermek ve olduğu gibi kabul etmek gereklidir. Ġnsanın 

ölüm karĢısındaki tutumu için kiĢinin kendisini psikolojik olarak ölüm olayına 

hazırlaması ve ölüm sonrası için sağlıklı bir inanç sistemine göre hayatını 

düzenlemesi gerekir (ġentürk, 1983: 307). 

Ölümü hiç yokmuĢ gibi düĢünmek yerine, zaman zaman zihninde aktif hale 

getirip canlı tutmaya çalıĢmak daha yapıcı olabilir. Ölüm düĢüncesinin sağlıklı bir 

Ģekilde yapılanması, insana kendini daha iyi tanıma fırsatı verebilir. Ölüm farklı 

tarzlarda algılanabilir. Ölüm, stres kaynağı olabilirken stresten kurtulma aracı da 

olabilir. Ölüm, yok oluĢ olarak da, sonsuz bir hayatın baĢlangıcı olarak da 

algılanabilir. Ölüm karĢısında direnmek gerektiği de, ölümün sevinilmesi gerektiği 

de ifade edilebilir. Ölüm hakkındaki algılamaları belirleyen temel faktör büyük 

ölçüde bireyin sahip olduğu dinî inanç düzeyidir (Koç, 2002: 14). 

Hayatın pek çok karesinde karĢılaĢılabilen ölüm olayı insanların hayatını 

yeniden gözden geçirmesi ve çoğunlukla da ölüme hazır olunmadığının verdiği 

sıkıntı duygusuyla sonlanmaktadır (ġentürk, 1984: 51). Ġnsanın ölüme dair 

geliĢtirdiği tutumlarda öncelikle hayat felsefesi ve kiĢisel özellikleri ile inandığı 

değerler etkilidir. Ölümle ilgili tutum hayata dair diğer tutumlardan farklı yönlerde 

değil de onların etkisi ile ve onları da etkileyerek geliĢtirilir (Karaca, 2000: 238).  



 

 

58 

 

1.4. YAġLILIKTA ÖLÜM KAYGISI VE DĠNDARLIK 

 

YaĢlılık olarak isimlendirilen geliĢim dönemi kendine has özelliklere sahip 

olmakla birlikte en çok ölüm ile ilgili kavramlarla anılmaktadır. Çünkü yaĢlılıktan 

sonra artık birey için yeni bir geliĢim dönemi yoktur. Kendilerini bekleyen mutlak 

son karĢısında yaĢlı bireylerin ölüm kaygısı hissettikleri görülmektedir. Ölüm 

kaygısının verdiği psikolojik rahatsızlık ise mutlaka bir Ģekilde telafi edilmelidir. Bu 

konuda dinin sunduğu destek, dinî baĢa çıkma etkinlikleri ve çoğu inanç sisteminin 

bildirdiği ölümden sonra yaĢanacağına dair inanç Ģeklinde ortaya çıkmaktadır.  

AraĢtırmamızın bu bölümünde öncelikle daha önceki konularda açıklanan ölüm 

kaygısı ile dindarlık kavramları arasındaki iliĢki ve dinin ölüm kaygısına karĢı 

sunduğu ahiret inancından bahsedilecektir. Ardından ölüm kaygısının en yoğun 

hissedildiği yaĢ aralığı olan yaĢlılık dönemindeki ölüm kaygısına, yaĢlılıktaki dinî 

geliĢime ve bu yaĢlarda ölüm kaygısı ile dindarlık arasındaki iliĢkiye yer verilecektir.  

 

1.4.1. Ölüm Kaygısı ve Dindarlık  

 

Ġnsan denetimi altında olmayan birçok Ģeyden etkilenmektedir. YaĢlılık, 

hastalık, ölüm insanın denetimi dıĢında olan ve karĢı çıkamadığı olgulardır (Fromm, 

2004: 66). Ölüm kaçınılmaz olmakla birlikte hayatın zorunlu bir sonucudur. 

Ölümden sonra sonsuz bir hayat inancına sahip düĢünce yapısında ölüm bir kesinti 

veya duraklamayı ifade etmeyip (Sayar, 1995: 75) baĢka bir hayatın baĢlangıcı olarak 

görülmekteyken; ölümden sonra yaĢam inancından yoksun kiĢiler tarafından ölüm, 

bir yok oluĢ olarak algılanarak bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni olabilmektedir. 

Ölüm gerçeğini kabullenmemekten ortaya çıkan bir takım ruh hastalıkları 

vardır. Ġnsanın psikolojik dengesini korumak için ölüm korkusu belli sınırlar içinde 

tutulmalıdır, aksi takdirde bu durum bazı uyumsuz davranıĢlara neden olur. Ölüm 

korkusu sınırlamanın yolu sağlıklı dinî inançlardan geçer (Özcan, 1985: 202–205). 

Çünkü dindar kiĢinin dine bağlılığı onun korku ve kaygıları daha ölçülü yaĢamasını 

sağlar (Benson ve Myers, 2002: 89). Ölümün hissettirdiği kaygı dinî açıdan insanları 

öldükten sonraki hayata dair dinî inançları kabul etmeye sevk ederek bir ölçüde ölüm 

kaygısını kabul edilebilir hale getirir (Beit-Hallahmi ve Argyle, 2000: 465).  
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Ġnsanın karĢılaĢtığı tehdit ve saldırılara karĢı yaĢama arzusu içerisinde 

üstesinden gelmek için giriĢtiği çaba, dinî davranıĢın güçlü bir kaynağıdır.  Ġnsan için 

çaresi olmayan ölüm, yaĢama arzusuna en büyük engel olduğuna göre onun 

uyandırdığı kaygı ancak din desteğiyle yatıĢtırılabilir (Hökelekli, 2005: 97). 

Ölümün dinî inanca etkisi olduğu gibi dinî inancın ve dindarca bir hayatın da 

ölüm karĢısında gösterilen tutuma etkisi bulunmaktadır. Ölüme verilen anlam insanın 

dünyaya bakıĢ açısına göre Ģekillenirken, hayata verilen anlam da ölümün algılanma 

Ģeklini etkilemektedir. Din ölümü anlamlandırmada ve ölüm korkusunun hissettirdiği 

ümitsizlik duygusuna karĢı koymada insana yardım eder (Karaca, 2000: 20). 

Ölüm düĢüncesi insanı bir iç muhakeme yapmaya çağırır. Ölümü düĢünme dinî 

bir motivasyon olabilir ve insanları iyi iĢler yapmaya yönlendirir, mahrumiyet çeken 

insanları psikolojik sarsıntılardan kurtarır. Öldükten sonra yaptığının hesabını 

vereceği düĢüncesi insanı yapıp ettikleri konusunda etkiler (Karaca, 2000: 111–115).  

Ġnsan en çok yalnız kaldığı zamanlarda ve kendisini karamsarlığa iten 

durumlarla karĢılaĢtığında ölümü hatırlamaktadır. NeĢeli zamanlarda ölümü unutan 

insan hayatın engelleri karĢısında kendine gelmekte, geleceğini düĢünme ihtiyacı 

duymakta, hayatının nerede duracağını ve ne yapması gerektiğini düĢünmektedir. 

Ölüm olayı karĢısında kiĢilerin tavırları farklı olmaktadır. Ölüm karĢısında bazıları 

bu gerçekten psikolojik bir kaçıĢla uzaklaĢmakta bazıları ise ölümün üzerine giderek 

sağlam bir dinî inançla ölüm kaygısını aĢabilmektedir (ġentürk, 1984: 51). 

Ġnsanların dindarlıklarına göre ölümle ilgili tutumları dört Ģekilde gruplanabilir. 

Ġnsanlar ya dünyevi Ģeylerle meĢgul olup ölümle hiç ilgilenmezler, bu nedenle 

dünyadan ayrılma fikri onları kederlendirir. Ya da kendilerinde Allah Ģuuru olduğu 

halde ölümle yüzleĢmeye kendilerini hazır hissetmez ve davranıĢlarını düzelterek 

kıyamet gününe kendilerini hazırlamak isterler. Bir diğer grup samimi dindarlardır. 

Bunlar ölümü isterler ve Allah‘la buluĢmak her Ģeyden güzeldir. Her zaman ölümü 

hatırlarlar ve onu severler. Bir diğer tutum ise Allah‘ın memnuniyeti hariç hiçbir Ģeyi 

istememedir. Onlar ne ölümü ne hayatı isterler (Karaca, 2000: 267). 

Ölüm düĢüncesi ve ölüm korkusu dinî hayatı etkileyen en önemli 

faktörlerdendir. Bu nedenle dinî inancın temelinde ölüm korkusunun olduğu iddia 

eden görüĢler dahi bulunmaktadır. Freud‘a göre din, korku ve çaresizlikten 

kaynaklanır. Ribot, din duygusunun ya korkudan ya da rahatlıktan doğduğunu 
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savunur. Bergson ise dinin, korkudan çok korkuya karĢı bir tepki olduğunu kabul 

eder. Jung‘a göre dinlerin çoğunluğu, insanı hayata olduğu kadar ölüme de 

hazırlanmaya yönelik karmaĢık sistemlerdir. Halbuki bir dine mensubiyetin 

seçiminde ölüm kaygısının tek belirleyici faktör olduğu söylenemez. Ġslam 

düĢüncesinde dinin kaynağı ölüm korkusu değil Allah‘tır, ölümden duyulan kaygı 

dinî inanç ve ibadetlerin önemli motivasyon kaynaklarındandır (Aktaran: Karaca, 

2000: 243).  

Ölüm kaygısı insanı dinî bakıĢ açılarına yani dindarlıklarına göre farklı 

Ģekillerde etkileyebilir. Dinî ritüelleri konusunda kendinin eksikliğinin farkında olan 

bireyler dinî pratiklerini tam olarak yerine getirenlere göre daha yüksek oranda ölüm 

korkusu duymaktadırlar. Bunun nedeni onların dinî pratiklerindeki eksikleri 

nedeniyle daha fazla oranda suçluluk ve günahkârlık duymalarıdır (Çevik, 2005: 

111). Yani dinî inançlar kiĢiyi ölüm ve ölüm ötesi konularda daha kaygılı hale 

sokabilir. Dinî inancın öteki dünyada ilahî mahkemede yargılanmayla ilgili 

açıklamaları, bir yandan kiĢinin bu dünyada karĢılaĢtığı mahrumiyetlerin acısını 

katlanılabilir hale getirirken ve teselli ve telafi edici bir rol oynarken diğer yandan 

kiĢisel günahları dolayısıyla suçluluk ve günahkârlık duygularıyla oluĢan sıkıntıyı 

besleyerek ölüm kaygısını arttırabilir (Hökelekli, 1992: 95). Ancak genel olarak 

baĢka bir dünyada ebedi yaĢama fikri, ölümün ve yargılanmanın getirdiği kaygıdan 

çok daha ağır bastığı için dindarlar ölümü dünya zevklerinden mahrumiyet veya 

cezalandırılmadan öte, dünyadaki mahrumiyetlerin telafi edileceği sonsuz bir 

yaĢamın baĢlangıcı olarak değerlendirmektedirler. 

Yapılan araĢtırmalarda da dinî inançla ölüm korkusu arasında kuvvetli bir iliĢki 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Ölüm düĢüncesinin dinî inancı olumlu yönde etkilediği 

ve ölüm düĢüncesinin dinî davranıĢlarda güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu 

görülmüĢtür (Karaca, 2000: 374). Dinî yöneliĢ bazı durumlarda ölümle ilgili 

kaygıları azaltmakta, ölüm konusunda daha olumlu bir tavrın geliĢtirilmesine 

yardımcı olmaktadır (Hökelekli, 2005: 99). Ancak ölüm kaygısı bazı insanlarda 

farklı Ģekilde tezahür etmekte ve dindarların gündeminde daha çok bulunarak onları 

ölüm konusunda diğer insanlardan daha kaygılı hale sokabilmektedir. Ancak bu 

durum psiko-sosyal bir uyum problemine neden olmamakta ve dindarlar 

inançlarından aldıkları psikolojik destekle ahiret inancı ile teselli bulmaktadırlar. 
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Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan kiĢiler ölümü sonsuz bir hayatın 

baĢlangıcı olarak görmektedirler. Ġnanç ve ibadet yönünden zayıf kiĢiler ise ölümü 

hayatın zevklerinden mahrum kalma olarak algılamaktadırlar (Çevik, 2005: 112). 

Genellikle dindarların ölüm gerçeği ile yüz yüze gelmekten kaçınmadıkları ve ölümü 

Ģuurlarında canlı tutma eğilimde oldukları gözlenmektedir (Hökelekli, 2005: 100). 

Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan bireyler ölüm karĢısında genellikle 

kabullenme tutumu sergilemekte; zayıf olanlar ise ölüm düĢüncesini hatırlamamaya 

ve zihninden uzaklaĢtırmaya çalıĢmakta, bastırma tutumu içerisinde olmayı tercih 

etmektedirler (Çevik, 2005: 112). Bu insanlar ölümü hayatın tabii bir sonucu olarak 

görmekte ve tüm dikkatlerini bu dünyadaki hayata vererek ölüm karĢısında bir 

savunma tepkisi oluĢturmaktadırlar. Bunu da en sık maskeleme yani kendilerini 

günlük iĢlere bütünüyle kaptırmakla ve ölüm hakkında düĢünme fırsatı kalmayacak 

Ģekilde kendini meĢgul etmeye çalıĢmakla yapmaktadırlar (Hökelekli, 2005: 100).  

Dindarca bir yaĢamda ise ölüm ile ilgili korkular insanın psikolojik dengesini 

bozacak Ģiddette değildir. Ġslam inancında insanlara korkunun yanında ümit de 

verilmiĢ ve inananların Allah‘tan ümit kesmemelerinin gerektiği hatırlatılmıĢtır 

(Karaca, 2000: 248). Dindarlık düzeyi yüksek olan kiĢiler sevdikleri bir kiĢinin 

ölümünden duyulan üzüntü ile baĢa çıkmada daha çok dua ve ibadet ederek 

rahatlamaya çalıĢmaktadırlar (Çevik, 2005: 112). 

Ġnsan kendisini tehdit altında hissettiği zaman her Ģeye gücü yeten Allah‘a 

yalvarır. Bir yardım isteme olan duaya Ģüpheci ve inançsızlar bile aĢırı çaresizlik 

durumlarında baĢvururlar. Çünkü güç durumlarda insanlarda varlığının tamamen 

Allah‘a ait olduğu duygusu uyanmaktadır. Ġnsan, arzularıyla bunların tatmini 

arasındaki uçurum açıldığı zaman faniliğini keĢfederek kendi akıbetine sahip 

olmadığını tecrübe eder (Hökelekli, 2005: 91). Hayatın maddî zorlukları, türlü 

felaketler, çaresizlikler içindeki birey için Allah‘ın beklenmedik müdahalesi büyük 

anlama sahiptir. Ġnsanların çoğunda dua ve ibadet için eğilim daha çok savaĢ, 

hastalık, ölüm gibi durumlarda oluĢur (Kula, 2005: 21–22). 

Ölüm kaygısı, insanı hayatı konusunda etkilemenin yanı sıra onda ölüm ötesini 

de düĢünme ihtiyacı hissettirmektedir. Herhangi bir diğer olay gibi ölümü de 

anlamsız olarak değerlendirmek mantık dıĢıdır (ġentürk, 1983: 306). Bu nedenle 

dindar insanlar ölümü düĢündüklerinde bundan ahiret inancına geçilebilmektedir. 



 

 

62 

 

1.4.2.  Ölümsüzlük Arzusu ve Ahiret Ġnancı 

 

Ġnsan sahip olduğu güzelliklerden, sevdiklerinden ayrı kalmak istemediğinden 

hayatın bir yerde noktalanacağına inanmak onu rahatsız eder (Aydın, 2001: 244). 

Bütün insanlarda ölümsüz olma isteği, sonsuza kadar yaĢama ve hiç yok olmama 

arzusu psikolojik bir gerçekliktir (Hökelekli, 1991: 162). Ġnsanlar yok olmaktansa 

sonsuz bir hayatta azap çekmeyi yeğlerler (Karaca, 2000: 142). Yok olma düĢüncesi 

tarih boyunca insanların en çok korktuğu düĢüncelerden birisi olmuĢtur. KiĢi kaç 

yaĢında olursa olsun ölümsüzlük istemekten vazgeçmemiĢtir (Aydar, 2005: 82). 

Diğer taraftan insanın varoluĢunun geçici olması, yaĢamını anlamsız kılmaz, 

aksine insanı bir Ģeyler yapmak için harekete geçirir (Frankl, 2007: 114). Bu nedenle 

ölümü düĢünen insan ölüm ötesini de düĢünme ihtiyacı duyar. Genelde dindarlarda 

ölüm düĢüncesi Allah‘a ve ahiret inancına geçerek sonuçlanır. Ölümü görmezden 

gelmeye çalıĢmaktansa sağlıklı bir değerlendirme ile bu olgu hakkındaki duygu ve 

düĢünceler hayatın akıĢına faydalı bir Ģekilde yönlendirilebilir. Aksi halde ölüm 

gerçeğinden kaçmaya çalıĢmak ise insanın hayata uyumunu imkânsızlaĢtırır ve 

yaĢamın dengeli bir Ģekilde devamını engeller (ġentürk, 1984: 53). 

Kimileri ölümden sonra karĢılaĢacağı korkunç Ģeyler ve cezalardan korkar. 

Kimileri ise ölümden sonra hiçbir Ģey olmadığına inanır ki bu hiçbir Ģey onlara her 

Ģeyden daha korkutucudur (Savater, 2001: 44). Çünkü ebedi yaĢama arzusuna sahip 

olan insan yok olma düĢüncesini kabullenmekte zorlanır. Ölümü yok oluĢ olarak 

kabul etmek insana ümitsizlik verir (Öğretici, 1990: 155). Hâlbuki insan ölüm 

sonrası için sağlıklı bir inanç sistemi ile hayatını düzenleyebilir (ġentürk, 1984: 54). 

Dinî gelenekler, ölüme kendisini yakın hissettiği zamanlarda kiĢinin ölüm 

gerçeğini kabul etmesini sağlar (Wulff, 2004: 263). Bu nedenle din ve ölümden 

sonraki hayatla ilgili bazı inançlara insanların tarih boyunca ihtiyaç duyduğu 

görülmüĢtür (ġentürk, 1996: 257). Ġlahî dinlerdeki ölümden sonra yaĢamın devam 

edeceğine dair insanı yok olma düĢüncesinden kurtaran inanç, insanın ölüm 

karĢısındaki çaresizlik duygusunu teselli edebilmektedir. Ahiret inancı ölüm 

korkusunun en etkili çaresidir. Ġlahî dinlerin tümünde bulunan ve ebedî olduğu 

belirtilen ahiret hayatı insan için bir ebedilik yani ölümsüzlük duygusu verir (Aydar, 

2005: 87).  
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Ölümün Tanrı‘yı daha çok düĢündürerek dindarlığın inananlara ölümü daha sık 

hatırlatıp hatırlatmadığı, yani inananın inanmayandan daha az ya da çok ölümden 

korktuğunun ortaya konması önemlidir. Yeniden dirilme umuduyla yaĢanan dinî 

hayatın, ölümü karĢılamada kolaylık getireceği söylenebilir; ancak ilahî hükme atıf 

ölüm korkusunu da arttırabilir (Vergote, 1999: 67). Ölümle ilgili korku, insanı dinin 

açıklamalarına uygun bir ahiret inancına sevk edebilir. Ancak ilahî dinlerdeki ilahî 

mahkemede hesap verme inancı ve cennet ve cehennemin insan psikolojisinde 

uyandırdığı etki incelendiğinde bunların çok yönlü ve karmaĢık tepkiler uyandırdığı 

görülmektedir. Bu nedenle ölüm ötesi düĢüncesi insanda bazı kararsızlıklar 

uyandırabilmektedir. Bireyde tabii bir ölümsüzlük arzusu olsa da bu, dinin 

açıklamalarından oldukça farklı ve içi boĢ bir çerçeve olabilmektedir. Dindeki ahiret 

inancındaki ilahî mahkemede yargılama belli bir suçluluk ve günahkârlık 

duygusunun sıkıntısını da besleyebilir. Bu durumda dindeki ahiret inancı ile insan 

psikolojisinde kendiliğinden yer alan ölümsüzlük arzusu arasında pozitif yönde bir 

iliĢki olmayabilir. Ölüm korkusu ölümsüzlük arzusunu canlandırsa da ahiret inancını 

beslemeyebilir, ölümün yol açtığı bunalım Allah‘a imana da O‘na inkâra da 

götürebilir (Hökelekli, 2005: 101–102). 

Ölüm korkusunun bazı durumlarda dinî bir inanç veya ahiret inancını 

doğuracak tabiatta olmayabildiği yapılan araĢtırmalar sonucunda anlaĢılmaktadır. 

Dinî inançlar ve dinî pratikler ölüm korkusu, ölümü hatırlama veya ölüme yaklaĢma 

sıkıntısının derecesini etkilemeyebilmektedir. Ölüm kaygısına gösterilen tepki 

insanın karakter yapısıyla da yakından ilgilidir. Yapı itibariyle sıkıntılı bir birey bir 

inanç içerisinde veya inançsızlıkta yeni sıkıntı sebepleri bulurken, sıkıntılı olmayan 

bir kiĢi ise inancında veya inançsızlığında ölümden korkmama sebepleri bulabilir. Bu 

nedenle ahiret inancı ile ölüm korkusu arasında bir iliĢki görülse bile bu birinin 

diğerini doğurduğu anlamına gelmeyebilir (Hökelekli, 1991: 90).  

Buna rağmen semavi dinlerin ölümle ebedi bir Ģekilde yaĢamaya devam etmek 

konusundaki inançları ölüm korkusunun en etkili ilacıdır. Çünkü ebedilik, tüm 

insanların en güçlü arzusudur (Karaca, 2000: 377). Dinî inancın derinliği, dinî 

sistemlerin ölüme atfettiği anlam ve dinî inancı Ģekillendiren kültürün de buna katkısı 

vardır. Din ölüm korkusunu hafifletir, olumlu yönlere kanalize eder, ümitsizlik 

duygularının neden olacağı zayıflamalara karĢı yardımcı olur (Karaca, 2000: 373). 
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Ölüm olgusu kabul edilmesi ve boyun eğilmesi zor bir gerçektir. Ġnsan ölüm 

karĢısında ĢaĢkınlık, kaygı, korku, dehĢet duymuĢ, paniğe kapılmıĢ; kendi sonlu 

varlığının sınırlarını aĢarak sonsuz varlığa yönelme ve onunla bütünleĢme çabasına 

girmiĢtir. Bütün dinler de ruhun ölümsüzlüğü ve ahiret inancıyla insanların ölüm ve 

yokluk karĢısında duydukları kaygı ve korkuyu azaltmaya çalıĢmıĢ ve bu korkunun 

günlük hayata etkilerini ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢlardır (Köknel, 2004: 121–122).  

Ahiret inancı hem insanlara güçlükler karĢısında teselli verir hem de 

ölümsüzlük arzusuna karĢı ebedi bir hayat sunarak, ruhsal dengeleri korur. Ahiret 

inancının inananlara ümit verdiği ve endiĢelerini azalttığı, insanların korkularını 

yatıĢtırdığı görülmektedir. Tüm dinler ruhun ölmezliği ve diğer bir hayatın varlığı 

inancını sunarak, insanların yokluk, hiçlik ve ölüm karĢısında hissettikleri kaygı ve 

korkuları azaltmaya çalıĢmıĢtır. Ölümün insan hayatında bir geçiĢ olduğu ve onunla 

birlikte yeni bir hayatın baĢlayacağı vurgulanmıĢtır (Karaca, 2000: 250–251).  

Ölüm kaygısına karĢı psikolojik dengeyi korumasının dıĢında ahiret inancının 

insanın psiko-sosyal uyumu için birçok iĢlevi vardır. Örneğin Ġslam inancına göre bir 

sınav yeri olan dünyada yapılan her hareketin karĢılığı öldükten sonra görülecektir. 

Ġyi davranıĢların ve yaĢanan sıkıntıların karĢılığı ahirette bulunacaktır (Peker, 1993: 

166–167). Buna göre mükâfat cennettir ve gösterilen cesaret ve metanete göre kiĢi 

ölümden sonra ödüllendirilecektir (Kübler-Ross, 1997: 37). Bu durumda yaĢanan 

acılar için insan, inancı ile bir telafi bulmaktadır. 

Ölümden sonra diriliĢ inancının sağladığı psiko-sosyal faydalardan biri de 

kaybettikleri yakınlarından ötürü üzüntüye kapılanlar içindir. Ġnsan ancak 

sevdiklerinden geçici bir süre için ayrıldığını ve yakında tekrar bir araya geleceğini 

düĢünerek huzur bulur ve kavuĢma inancı ile acıya katlanabilir. YaĢlılar yakınlarında 

olduğunu hissettikleri ölüme karĢı ancak ahiret hayatına inanmakla teselli bulabilir, 

yok olma düĢüncesiyle gelen karamsarlığa ebedi hayat ümidiyle karĢı koyabilirler 

(Çelik, 2004: 43–45). Ayrıca insanların diğer bir dünyada mükâfat elde etmenin 

ümidini taĢımaları ruh sağlığının yanı sıra toplumun huzuru için de önemlidir 

(Hökelekli, 2005: 96). Çünkü ahiret inancının kökleĢmesi iyilikleri arttırıp 

kötülükleri azaltan bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Çelik, 2004: 42).  
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1.4.3. YaĢlılık Döneminde Dinî Hayat 

 

YaĢlılık biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir süreçtir. YaĢlılık 

yıllarla ölçülen yaĢlılık ve iĢlevlerle ölçülen yaĢlılık olarak ikiye ayrılabilir. Yıllarla 

ölçülen yaĢlılıkta yıllar göz önünde bulundurularak bireyin yaĢlı olup olmadığına 

karar verilir. Buna göre 60 veya 65 yaĢ, yaĢlılığın baĢladığı yıllar olarak genel kabul 

görür. Diğer bir bakıĢ açısı olan iĢlevsel yaĢlılık ise biyolojik, psikolojik ve 

sosyolojik alanlarda gösterilen etkinliklere bağlı olarak yargıda bulunmaktadır. 

YaĢlanmayı belirlemek için sadece kronolojik yaĢa bakmak yerine bireylerin fiziksel, 

psikolojik ve toplumsal alanlarda gösterdiği fonksiyonların da dikkate alınması 

gerekmektedir (Aktaran: Kılavuz, 2004: 83). 

Ortalama yaĢam süresinin uzaması ile yetiĢkin nüfusun genel nüfus içindeki 

oranının artması, yaĢlılıkla ilgili yapılan çalıĢmaları hızlandırmıĢtır. Bu bağlamda 

yetiĢkinler tıbbın, edebiyatın, psikolojinin, sosyolojinin, dinin çalıĢma konusu olmuĢ 

(Köylü, 1998: 170); yaĢlılık ve yaĢlanmaya dair sorunlar geriatri ve gerontoloji gibi 

disiplinlerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bu bilimler aracılığı ile yaĢlılık fiziksel, 

biyolojik, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve dinî yönden değiĢik boyutları ile 

ele alınmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda edinilen bilgilerin yorumlanarak yaĢlılıkla 

ilgili problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır (Akgül, 2004: 19).  

YaĢlılara ilginin artması aile yapısındaki değiĢiklikten de kaynaklanmaktadır. 

GeniĢ aile tipinden çekirdek aile tipine geçiĢ yaĢlıları yalnızlığa itmiĢ ve onların ayrı 

bir grup olarak incelenmesini baĢlatmıĢtır (Köylü, 1998: 170). Çünkü çekirdek aile 

modeli yaĢlıların ya tek baĢına ya da huzurevi gibi yerlerde yaĢamlarını 

sürdürmelerine neden olmuĢtur. Bilgeliğin sembolü olarak geçmiĢte imaj sahibi olan 

yaĢlılar ailede sosyal statü, saygı, değerli bulunma, otorite gibi olumlu unsurları 

çoğunlukla kaybetmiĢ ve belirsizlikler, umutsuzluklar, karamsarlıklarla anılmaya 

baĢlamıĢtır (Yıldız, 2006: 26).  

YaĢlılık döneminde fiziksel ve zihinsel özellikler ile rol kaybı ve diğer 

kayıplarla yüz yüze gelen bireylerde genelde bir kaygı durumu hâkim olmakta ve 

yaĢanan anlam arayıĢına dinin önemli etkileri bulunmaktadır (Kılavuz, 2004: 82). 

YaĢlıların bozulan sağlık durumları psikolojilerini etkilemekte, ailelerinden uzakta 

huzurevi gibi ortamlarda yalnızlık duygusu hissetmekte (Akgül, 2004: 52) ve bu yaĢ 
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dönemlerinde hastalık ve ölüm korkusu sıklıkla yaĢanmaktadır. Bu etkenlerinle de 

yaĢlılıkta dindarlık güç kazanır, dini ibadetler de önem kazanır (Holm, 2004: 104).  

YaĢlı insanların hayattan doyum sağlaması ve hayatını zenginleĢtirmesinde dinî 

açıdan birçok fırsat bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu dinî inançlar ile ibadet ve 

etkinliklere katılımları yaĢlılık döneminde topluma uyum açısından önemli yer 

tutmaktadır. Kendini dindar olarak tanımlayan yaĢlılar dinî etkinliklere katılım ile 

bireysel uyum ve baĢkalarına yararlı olma duygusu ile mutlu olmayı daha kolay 

gerçekleĢmektedir (Kılavuz, 2004: 96).  

YaĢlılık dönemi, organizmada giderek aĢınmanın arttığı dönemdir. Bedensel 

rahatsızlıkların yanında orta yaĢ döneminden itibaren baĢlayan zihin yorgunluğu ve 

buna bağlı olarak hafızadaki zayıflama zamanla artarak bunamaya kadar belirtiler 

gösterebilmektedir. Ancak bu evre sadece olumsuz özellikleri ile ortaya çıkan bir 

dönem değildir. Olumsuzluklar yanında olumlu taraflarıyla sosyal denge unsurlarının 

da yaĢandığı bir dönemdir. YaĢlıların kaybettikleri kuvvetlerine karĢı kazandıkları 

bilgi ve tecrübeleri vardır. YaĢlılıkta uyum için önceden gerek psikolojik, gerekse 

sosyal Ģartlar hazırlanmalı, toplum yaĢlıların sosyal bünyeye yabancılaĢmadan 

hayatlarını sürdürmelerine imkân tanımalıdır (ġentürk, 1995: 79–80). 

YaĢlılar, orta yaĢ rollerini kaybettiklerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak 

etkin kalabilmek için yeni roller edinmeye çalıĢmaktadır. Bu açıdan dinî etkinliklere 

katılarak yaĢlılar sosyal olarak anlamlı rol desteğine sahip olmakta ve kendilerini 

mutlu hissetmektedirler. Dinî etkinliklere katılmak suretiyle sosyal iliĢkilerin 

kalitesini arttırmaları mümkündür. Bu iliĢkiler yaĢlı bireyler için bir referans 

oluĢturmaktadır. Doyum sağlayan ve güven veren ortamlarda bulunmanın önemi 

açısından cemaate devam etme yaĢlılar için önemli bir sosyal çevre temin etmektedir 

(Kılavuz, 2004: 91–93). 

Yapılan araĢtırmalar yaĢlılıkta Tanrı inancının daha netleĢtiği ve yaĢ ile birlikte 

ahiret inancının arttığını göstermektedir. AltmıĢ yaĢ ve üzerindeki kimselerde bir din 

hakkında lehte tutum, ölüm sonrası hayata inanma, toplu dinî etkinliklere katılma 

gibi dindarlık belirtileri daha çok görülmektedir. Din yaĢlılar için daha anlamlı hale 

gelir ve onlar da kendilerini geçmiĢteki yaĢamlarına nazaran daha dindar 

görmektedirler (Arygle ve Beit-Hallahmi, 1992: 330). Bu nedenle yaĢlıların tekrar 
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yaĢama imkânları olsaydı hayatlarını çoğunlukla daha dindar geçirmek istediklerini 

ifade ettikleri yapılan çalıĢmalar sonucunda görülmüĢtür (Akgül, 2004: 53). 

Ülkemizde Akgül (2004) tarafından yapılan araĢtırmada da dindarlığın inanç 

boyutu ile ilgili bulgularda yaĢlıların Allah‘a, peygambere ve ahiret hayatına 

inandıkları görülmektedir. Ġbadet alanında ise yaĢlılarda dinî ibadetlerdeki devamlılık 

fiziksel yeterliliğe göre ileri yaĢlara kadar sürmektedir. Hem geçmiĢte görülen 

eksikliklerin telafi edilmesi, hem de öbür dünyaya ait beklentilerin ümide dönüĢmesi 

için yaĢlıların ibadetlere yoğunlaĢtığı ortaya konmaktadır. YaĢlı dindar, kendi öznel 

anlam dünyasında hesaplaĢarak derinleĢmeyi hedefler (Akgül, 2004: 50–52).  

Ġbadetler yaĢlılara kendini ifade etme ve hayatta doyum sağlama ve hayatı 

zenginleĢtirme imkânı tanımaktadır. Bireyin yaĢlılık döneminde sahip olduğu dinî 

inanç, ibadet ve etkinliklere katılımı topluma uyumu açısından önemlidir. Dindar 

olarak kendisini gören yaĢlı birey kendisine destek veren referans gruplarına sahip 

olduğu için çevresinden daha fazla sosyal destek alabilmektedir. YaĢlıların özgüven 

kazanmaları için dinî etkilere yönlendirilmeleri önemle gerekmektedir. Diğer yaĢ 

gruplarına göre dine daha fazla önem atfettikleri göz önünde bulundurulursa onların 

baĢkalarına ilgi gösterme, grup içinde iletiĢim kurma, grupla bütünleĢme gibi dinî 

normları benimsemeleri ve bu etkinlikler sonucunda sosyal destek görmeleri 

ihtimalinin daha yüksek olması mümkündür (Kılavuz, 2004: 96). 

Yapılan bazı araĢtırmalar yaĢın artmasıyla bireylerin dinî tutumunda önemli bir 

değiĢikliğin olmadığını ortaya koyarken bazıları ise yaĢın artması sonucunda 

bireylerin dine bağlılıklarında düĢme olduğu sonucuna varmıĢtır. Bu durum 

bireylerin yaĢlandıkça aynı temel dinî yönelimlere sahip olduğunu; dine 

yönelimlerinin değiĢmesi durumlarında ise yaĢ dıĢındaki etmenlerin etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır (Kılavuz, 2005: 110–111).  

Diğer taraftan yaĢın ilerlemesi insanın dinî inanç ve tutumunda önemli 

değiĢimler göstermese de mevcut dinî eğilimlerin hayatta önemini arttırmaktadır. 

Ġlerleyen yaĢlar ibadetin en yoğun yaĢandığı yıllardır. Özellikle ibadet yaĢın 

ilerlemesiyle yaĢanan üzüntülerle baĢ edebilmenin en iyi yoludur. YaĢlılar din ile 

meĢgul olmaktan memnun olmakta ve inançlarıyla daha fazla özdeĢleĢmektedirler. 

Ġnsanlar bu yaĢlarda inançlarını uygulamaya geçirme konusunda da daha isteklidirler 

(Kılavuz, 2004: 85).  
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Bireysel ibadetlerin yaĢlı tarafından daha çok yerine getirilmesi beklenmekte 

iken bunların fiziksel yetersizlikler nedeniyle tam olarak yerine getirilemediği 

görülmektedir. YaĢlıların kendi sorun ve yalnızlıkları ile yani üzüntüleri ile baĢ baĢa 

kaldıklarında ruhsal bir rahatlama nedeniyle duaya baĢvurdukları da görülmektedir. 

GeçmiĢteki ibadet eksiklikleri yüzünden kendilerini günahkâr hisseden yaĢlılar, 

gençliklerine nazaran daha fazla ibadet etmekte, dua ederek ve ibadete yönelerek 

Tanrı‘ya yakın olmayı ve bağıĢlanmayı dilemektedir (Akgül, 2004: 50–52).  

Ġbadet eden kiĢi Allah‘a karĢı görevini yerine getirmenin iç huzuru, rahatlığı ve 

güvenliği içerisinde gelecekle ilgili kaygılarından uzaklaĢabilmektedir (Kimter, 

2002: 191). YaĢlılıkta bireyin ibadet etkinliklerine katılmaları kendilerini değerli 

bulmalarına neden olmaktadır. Güven, ümit, tevazu, kendini kabul, sorumluluk, 

baĢkalarına yardım etme, baĢkalarıyla ilgilenme gibi psikolojik ve toplumsal açıdan 

olumlu sonuçlar ibadet etkinliğine katılma ile yakından ilgilidir (Kılavuz, 2004: 95). 

Özellikle emeklilik sonrası çeĢitli rol kayıplarına uğrayan yaĢlılar için ibadetin önemi 

büyüktür (Kılavuz, 2002: 86). 

 

1.4.4. YaĢlılık Döneminde Ölüm Kaygısı 

 

Ġnsan hayat çizgisi boyunca hangi geliĢim döneminde olursa olsun ölümü 

kendine yakın hissetmektedir. KiĢinin kendisini mutsuz eden acı tecrübeler ile karĢı 

karĢıya kalması, onu dine ve dinin insana sağladığı anlam zenginliğine 

yöneltmektedir. Bu yaĢantılar çocukluk ve gençlik yıllarında olduğu gibi yoğunlukla 

yaĢlılık döneminde de tecrübe edilirler (Kılavuz, 2005: 105).  

Genellikle yaĢlılıkla sıkça anılan ölüm, aslında hemen her yaĢta insanı 

düĢündürmektedir. Ġnsanın ölümle iliĢkisi daha çocukluk döneminde baĢlar. Çocuklar 

erken yaĢlarda ölümle ilgilenmeye baĢlarlar, sorular sorarak ölümü anlamlandırmaya 

çalıĢırlar. Tam olarak kavranamasa da onlar ölüm kavramını kullanır, ölümün hayatı 

sonlandıracağını ise idrak edemezler. Çocuğun ölüm fikrini kabullenmesi zihinsel ve 

duygusal geliĢimine paralel olarak yavaĢ yavaĢ geliĢir. Soyut düĢünceye geçilmesi ile 

birlikte ölüm ve ölüm ötesi ile ilgili daha fazla düĢünülür (Yıldız, 2006: 18–22).  

Ergenlik dönemindeki tecrübe edilen kaygıların ilk sıralarında ölüm 

gelmektedir. Ġnançlı ve dinî pratikleri eksik olan ergenlerin ilgisiz ve inançsızlara 



 

 

69 

 

göre ölüm korkusu daha fazladır. Dinî pratikleri eksik olanların tam olanlardan fazla 

ölüm korkusu duymalarının sebebi suçluluk ve günahkârlık duygularına bağlanabilir. 

Ġnanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenler ölümü sonsuz bir hayatın baĢlangıcı 

olarak anlamlandırmakta iken, düĢük olanlar hayatın zevklerinden mahrum olma 

olarak tanımlarlar. Yine inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenler ölümü 

kabullenirken düĢük olanlar kaygı veren bu durumu hatırlamayarak bastırmaya 

çalıĢmaktadır (Çevik, 2005: 111–113). 

Ġnsan yaĢamında bebeklik, çocukluk, gençlik baĢta olmak üzere ilk yetiĢkinlik 

dönemleri hayat kavramı ile anılırken, yaĢlılık dönemi daha çok zayıflık, güçsüzlük 

ve ölümü çağrıĢtırır (Yıldız, 2006: 24). Çünkü yaĢlılık artık çöküĢ ve gerileyiĢi ima 

etmektedir (Sayar, 1995: 75). YaĢlı, zamanı ne kadar yaĢamıĢ olduğuna göre değil, 

ne kadar zamanı kaldığına göre değerlendirir (Gençtan, 1999: 173). YaĢlı insanın 

hayatı yaĢadığı kayıplar nedeni ile her an ölüm gerçeği ile iç içe geçer.  

Ölüm düĢüncesi yaĢlıda Ģuurlu veya Ģuur dıĢı bir ölüm kaygısı uyandırır 

(Hökelekli, 2005: 286). YaĢlılarda en sık görülen duygu durumlarının ilk sıralarında 

kaygı gelir. YaĢlı genelde belirsiz bir tehlikeyle karĢılaĢacağını tasarlar ve bu nedenle 

gergin ve tedirgin bir bekleyiĢ içinde olur (Köknel, 1998: 171). Ölüm yaĢlılıkla ilgili 

kaygılardan en sık bahsedilendir ve yaĢlılar için dayanılması en güç ve endiĢe verici 

olanıdır. Çünkü yaĢlıda meydana gelen fiziksel ve ruhsal geliĢimler ölümü daha sık 

gündeme getirir. YaĢlıların ileriye dönük planlarının azalması da ölümü daha çok 

dikkate almalarına neden olur. YaĢlıların çevrelerindeki hasta ve yaĢlıların ölümüne 

sık sık Ģahit olmaları da ölüm düĢüncesini daha yoğun Ģekilde yaĢamalarına ve ölüm 

kaygısını hissetmelerine neden olmaktadır. Bu durum da ister istemez ölüm 

düĢüncesi arttırmaktadır. Ancak yaĢlılarda ölümlülüğün kaçınılmazlığını 

kabullenenler aĢırı derecede endiĢe ve inkâr duyguları yaĢamadan ölümü 

benimseyebilmektedirler (Karaca, 2000: 221–223).  

Yakınların ölümleri, emeklilikle birlikte sosyal statünün azalması ve aktif 

yaĢamdan pasif bir yaĢama geçiĢ, yaĢlıları yalnızlığa itmektedir (Sancaklı, 2006: 49–

71). Fiziksel güç kayıpları zamanla yaĢlı bireyi mutsuzluğa iter; ruhsal çöküntülere, 

yaĢlılıkta iletiĢim bozukluğu, depresyon ve yalnızlık duygusuna neden olur (Arpacı, 

2005: 20). YaĢlılarda zihinsel fonksiyonlardaki çöküĢler de yaĢlılık korkusunun daha 

da belirginleĢmesine yol açar (Aytaç, 2000: 54).  
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Maddi olarak yetersizliği, kendini fazlalık olarak hissetmesi yaĢlıları 

depresyona itebilir (Arpacı, 2005: 19). YaĢanan stresler, emeklilik, eĢ kaybı, hastalık, 

fiziksel gücün zayıflaması, vücut görünümündeki değiĢmeler, duyu kaybı, azalan 

toplum statüsü, düĢen yaĢam standardı gibi etkenler nedeni ile ruh sağlığı açısından 

yaĢlılar yüksek risk grubu durumundadırlar (Arpacı, 2005: 21–22). YaĢlının 

sevdiklerinin ölmesi, onda psikolojik bir çöküntü yaratır, yalnızlık ve soyutlanma 

duygularına sebep olur, depresyona girme riskini arttırır (Koç, 2002: 287). 

YaĢlılıkta depresyonu tetikleyici durumlar ölüm kaygısının daha yoğun 

hissedilmesine neden olur. Hâlbuki her insan hayatın sonunun ölüm olduğunu bilse 

de ölümü anlamak için belirli bir yaĢa ulaĢmanın gerektiği aĢikâr bir gerçektir. Ancak 

ölüm düĢüncesi ve ölüm kaygısının en yoğun yaĢandığı dönem birçok olumsuz 

etkenden dolayı psikolojik sağlığı bozulabilen yaĢlılık ve ileri yaĢlanma dönemidir 

(Akgül, 2004: 52).  

GeliĢim özellikleri nedeni ile yaĢlı insanda en çok hâkim olan özellikler 

arasında hayatın sınırlı olduğu bilinci yer alır. Bu bağlamda dinî inanç yaĢlı insanlar 

için önemli bir yer arz etmektedir. Dinî inançların önemli olması yaĢlı insan için 

varoluĢ ve ölümü anlamlandırma ihtiyacından kaynaklanır (Hökelekli, 2005: 287). 

Ölüm kaygısı yaĢamı anlamlandırmada güçlü bir motivasyon sağlar. Psikolojik 

mekanizmayı dengede tutması için birey ölümü sürekli olarak değil de, 

unutulmayacak bir biçimde zaman zaman bilinç düzeyine çıkarmalıdır. Ölümün 

sürekli bilinçte tutulması, psikolojik dengeyi bozar. Buna karĢılık hiç hatırlanmaması 

da yaĢam denetimini yok eder. Birey, ölüm korkusuyla baĢa çıkmasını sağlayacak 

olan dinî inanç ve ritüellere bilinçli olarak yönelmelidir (Koç, 2002: 19). Bu nedenle 

yaĢlıların inancının kararlı olması, öldükten sonraki hayatla ilgili kanaatlerin daha 

belirginleĢmesi, geçmiĢteki hataları onarma çabası içinde olmaları ve bunun için 

zamanının çoğunu dinî uygulamalarla geçirmesi beklenir (Hökelekli, 2005: 287). 

YaĢı ne olursa olsun insanın ölümü yakınında hissetmesi onu dinin sağladığı 

anlam arayıĢına yaklaĢtırabilmektedir (Kılavuz, 2005: 105). YaĢlılık döneminde 

gündemdeki en temel konu olan ölüm kaygısını azaltan en önemli telafi edici unsur 

dinî inançlar olup yaĢlıların ölümü ebedi hayata bir göç olarak karĢılamalarından da 

bu sonuç çıkmaktadır (Akgül, 2004: 52).  
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1.4.5. YaĢlılıkta Ölüm Kaygısı ve Dindarlık ĠliĢkisi 

 

Dindarlık, insanın görünmeyen bir kuvvete korkuyla ve ümitle bağlanması 

konusundaki istek ve özlemi olarak insanda tüm yaĢam boyunca, her geliĢim 

döneminde kendini göstermektedir (Govsa, 1952: 264). YaĢam boyunca süren dinî 

hayat bir geliĢim çizgisi izlemektedir. Bu geliĢim çizgisinde dindarlık genel 

hatlarıyla ifade edilirse çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık dönemleri boyunca 

belirli bir Ģekil almakta, geliĢmekte ve değiĢmektedir (ġentürk, 1997: 103).  

Ġnsanın her geliĢim aĢaması dinî yaĢayıĢ açısından önemlidir. Çocukluk ve 

gençlik evrelerinde dinî inançlar, tutumlar ve değerler benimsenir; yetiĢlik 

döneminde ise bunlar geliĢtirilir ve kuvvetlendirilir. YaĢlılıkta da dinin birey 

üzerinde etkileri yoğun biçimde görülür (Kılavuz, 2002: 72). YaĢlılara hayatın anlam 

dolu olduğu duygusunu kazandıran etken dindir ve din hayatta nasıl anlam 

bulunacağı konusunda onlara yardımcı olur (Kılavuz, 2006: 222). 

Argyle ve Beit-Hallahami (1975), araĢtırmalarında yaĢlı insanların büyük bir 

bölümünün kendilerini dindar olarak gördüklerini ve bu insanların ilerleyen yaĢlarda 

dinin kendileri için daha anlamlı bir hale geldiğini ifade ettiklerini belirtmektedir. 

Yine Zorn ve Johnson (1997), yaptığı araĢtırmada yaĢın ilerlemesi ile dinî inançların 

daha çok değer kazandığını yaĢlıların kendi ifadeleriyle belirttiklerini ortaya 

koymuĢtur. Taplamacıoğlu‘nun (1962) çalıĢması ise yaĢın artması sonucunda 

bireylerin dindarlıklarının da arttığını tespit etmiĢtir. Yine çıkan sonuçlar ibadet 

konusunda dinî görevlerini yerine getiren kesimin en çok bu yaĢ grubunda 

görüldüğünü belirtir.  KöktaĢ‘ın (1993) çalıĢmasında da yaĢın artması sonucunda 

genelde dindarlığın da arttığı sonucuna varılmıĢtır. Harris ve Cole (1984), yaĢlıların 

hayatlarında dinî inanç ve ibadetlerin önemli bir yer tuttuğunu araĢtırmaların 

gösterdiğini belirtir. Elias (1982) ise yaĢlılar için dinin hayatın zor problemlerinin 

çözümüne katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Vogel (1984), yaĢlılıkta kiĢisel 

saygınlık ihtiyacını karĢılaması açısından dinin önemli bir etken olduğunu 

belirtmektedir (Aktaran: Kılavuz, 2004: 83–86). Konu ile ilgili araĢtırmaların 

sonucunda genel olarak ulaĢılan kanaat, hastalıkların, yaĢlılığın ve özellikle de ölüm 

düĢüncesinin insanları daha dindarlığa yönlendirdiği yönündedir (Holm, 2004: 106). 
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Din, insanın kayıtsız kalamadığı ve farklı geliĢim dönemlerinde öncelik sırası 

değiĢmekle birlikte, hayatta en çok ilgi duyduğu alanlardan biridir. Bazı durumlar 

kiĢiyi dinle daha ilgili kılabilir ve onu dine yaklaĢtırabilir (Certel, 2005: 253). Ölüm 

kaygısı da insanı dine yaklaĢtıran durumların baĢında gelir. 

Dinin insan hayatında önemini ortaya koyan ve ancak dinden alınan yardımla 

anlamlandırılabilecek olayların en önemlisi ölümdür. Ġnsan için kaçınılmaz bir son 

olan ölüm, herkesin ilgi duyduğu bir konu olmuĢ ve insan, var olduğu günden beri 

ölüm üzerine düĢünmüĢ ve onu anlamaya çalıĢmıĢtır. Hayatın anlamını bulmaya 

çalıĢan insan, ölüme dair soruların cevaplarıyla yakından ilgilenir (Yıldız, 2006: 1). 

Ġleri yaĢlardaki dindarlığın geliĢimi pek fazla iniĢ çıkıĢ göstermemektedir. 

Çünkü ileri yaĢlarda hem zihin hem de duygular önemli ölçüde durağanlaĢır ve 

kiĢide teslimiyetçi bir tavır vardır. YaĢlı insanların hayatının sonuna gelmiĢ olduğunu 

bilmesi ve ölümün kaçınılmaz olduğunu idrak etmesi, dinî inançları onlar için önemli 

kılar. Bu nedenle yaĢlılarda Allah inancı daha kararlı ve kesin bir Ģekilde ortaya 

çıkabilmektedir. Yine ahiret, cennet ve cehennem, ilahî mahkemeye olan inanç ileri 

yaĢlarda daha belirgin Ģekilde artıĢ göstermektedir. YaĢlıların geçmiĢi onarmak ve 

hissettikleri günahkârlık duygularından kurtulmak için bağıĢlatıcı davranıĢlar içine 

de girdikleri görülmektedir. YaĢlılıkta dua, ibadet ve dinî uygulamalarda bu nedenle 

sıklık ve süreklilik görülmektedir (Hökelekli, 2005: 287–288). 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda dindarlıkla ölüm kaygısı arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunup, dindarlık düzeyinin ölüm kaygısını etkilediği ve ölüm kaygısı 

düzeyinin de dindarlık üzerinde belirleyici olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda 

dindarlık düzeyinin artması ölüm kaygısı düzeyini de arttırmaktadır. Ġnsanlar 

dindarlaĢtıkça ölümden daha fazla korkabilmekte ve ölümden daha fazla korktukça 

daha da dindarlaĢabilmektedirler. Ölüm acı verdiği için ölümden sonraki hayatta 

insanın kendisini beklediğini düĢündüğü sıkıntıların günahkârlık duygularını 

beslemesi ölüm korkusunun oluĢmasına ve artmasına neden olabilmektedir (Yıldız, 

2006: 199). Ölüm düĢüncesi ve kaygısıyla en sık karĢılaĢan yaĢ grubu olan yaĢlılar, 

kayıplarla daha çok yüz yüze geldiklerinden dine daha fazla yönelebilmektedirler. 

Dinden edinilen anlam duygusu yaĢlanmada psikolojik olarak iyilik hali 

sağlamaktadır (Kılavuz, 2006: 226). 
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YaĢlılıkta ölüm düĢüncesi, dinî tutum geliĢtirmeyi destekleyen nedenlerden 

sadece biridir. Çünkü yaĢlı bireyin dine karĢı gösterdiği tutum daha önceki 

dönemlerdeki yaĢamının etkisi altındadır. Dindarlığın bireyin yaĢamının sadece bir 

döneminde oluĢmadığı bilinmektedir. Önceki dönemlerde dinî bilgi ve birikim 

olmadığı takdirde bu dönemde dine yönelim daha zor olabilmektedir (ġentürk, 1995: 

81). Bu nedenle yaĢlılıkta genel olarak dine yönelimin olduğunu ileri sürmek tam 

olarak doğru değildir. Çünkü dinî duygu ve tecrübeler kendiliğinden artmaz. Çoğu 

kimse daha önceden sahip olduğu dinî inançlarını ve alıĢkanlıklarını sürdürür. Buna 

rağmen düzenli bir dinî geçmiĢi olmayan yaĢlılar hayatın zevklerinin sona erdiği ve 

ölümün varlığını kuvvetle hissettirdiği bu dönemde hayatlarına anlam ve amaç 

sağladığı için kolaylıkla dinî değerlere bağlanabilir (Hökelekli, 2005: 287–288). 

Diğer taraftan yaĢlı bireyin ölümü erteleyebileceği baĢka bir geliĢim dönemi 

kalmamıĢtır ve bu durumda ölüm ötesi fikri onun için kaçınılmazdır. Ölümü 

ertelemeye güç yetiremeyen yaĢlı birey, bu durum karĢısında ya teslimiyetçi ya da 

tümüyle inkârcı bir tutumu geliĢtirebilir. YaĢlı birey, ölümün kaçınılmazlığı 

karĢısında geçmiĢ dönemleriyle yaĢlılık dönemindeki dinî tutum ve davranıĢlarını 

gözden geçirerek dinî dünyasını yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyabilir. Bu 

durumda düzenli bir dinî geçmiĢe sahip olmayan yaĢlılar, ölüm gerçeğinin kuvvetle 

hissedildiği bu dönemde, yaĢamlarını anlamlandırma olanağı sağladığı için dinî 

değerlere bağlanabilirler (Koç, 2002: 300). 

Dinî bakıĢ açısı bazen yaĢlılarda ölüm konusunda daha fazla tedirgin olmaya 

sebep olabilmektedir. Dindar insanların aldığı dinî eğitimin niteliği onun ölümden 

daha fazla korkmasının nedenidir. Dinde var olan ümit-korku dengesi bozulunca 

korku ağırlıklı dinî bakıĢın yerleĢmesi, ölüm ve ölüm sonrası hayatla ilgili 

açıklamalarda korkunun iĢlenmesi ve günahkârlık duygularının beslenmesi ölüm 

korkusunun zihinde canlı olarak ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır (Yıldız, 2006: 195). 

YaĢlılarda inanç durumu genel olarak incelendiğinde farklı dinî eğilimlere 

sahip olan yaĢlılar görülebilir. Din ile ilgili açık tecrübeye sahip yaĢlılar olduğu gibi 

dinî içerikli konuĢmalardan rahatsız olanlar da bulunabilir. Çocuklukta dinî ilgileri 

olmasına karĢın yetiĢkinlikte dine bağlılığı olmayan yaĢlılar bulunabilmektedir. Az 

sayıda olsa da din ile ilgili hayal kırıklıkları olup, dinî hayatın içeriğini bildiği halde, 

ondan tamamen nefret eden yaĢlılar da bulunabilir (Holm, 2004: 106).  
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Yapılan araĢtırmalar sonucunda hayatın ilerleyen yıllarında dinin kiĢisel anlamı 

konusunda çeliĢkili görüĢler öne sürülebilmektedir. Bazı araĢtırmacılar ölümün 

yaklaĢtığını düĢünmelerinin yaĢlılarda dinî inanç ve uygulamaların önemini 

arttırdığını ve ilerleyen yaĢlarda yetiĢkinlerin din ile daha çok ilgilendiğini ifade 

etmektedirler. Ancak insanların yaĢlandıkça dine daha fazla önem atfettiklerine dair 

yaygın inancın aksi görüĢler de bazı araĢtırmalarda çıkmaktadır (Kılavuz, 2005: 98). 

YaĢlılık ve ölüm düĢüncesi gibi faktörlerin insanı dine yöneltildiği fikri bu 

nedenle tam açıklayıcı olmayabildiği gibi bu faktörlerin dindarlıkta tek etken olduğu 

düĢüncesi doğru olmayabilir. Çünkü kiĢiyi dindarlığa yönelten faktörler pek çok olup 

yaĢlı bireyin dindarlığını açıklamak için kiĢinin geçmiĢteki dinî hayatına göz atmak 

gerekir. Hayatı boyunca dindar yaĢayan bir kiĢinin yaĢlılık döneminde dine bakıĢı ile 

o zamana kadar dine fazla ilgi göstermemiĢ kiĢinin bakıĢı arasında fark vardır. 

Önceki hayat tarzında dinî öğeleri ağırlıklı olarak barındıran kiĢinin yaĢlılıkta din ile 

daha çok ilgili olması beklenirken, önceden dinî konulara tamamen ilgisiz olanın 

yaĢlılıkta dine yönelmesi de kolay olmayacaktır (ġentürk, 1995: 81). 

Bu bağlamda insanların yaĢlandıklarında aynı temel dinî yönelimleri devam 

ettirdiklerini ve dine yönelme veya dinden uzaklaĢmada ise yaĢ dıĢında etmenlerin de 

etkili olduğunu ifade etmek daha yerinde olacaktır. Temel inanç esaslarını kabul 

eden ve inançlı bir toplumda yaĢayan birey için din, hayatın son yıllarında önemli 

psikolojik fonksiyonlar icra etmektir. Bu açıdan din yaĢlıların hayat hakkında anlamlı 

bir bakıĢ açısına sahip olmalarına ve kaçınılması mümkün olmayan ölüm 

düĢüncesine hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır (Kılavuz, 2004: 85). 

AraĢtırmamızın buraya kadar olan kısmında yaĢlılıkta ölüm kaygısı ve 

dindarlık iliĢkisinin teorik temelleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bundan sonraki 

bölümlerde uygulanan anket neticesinde elde edilen verilerin analizi ve 

değerlendirmesi yapılacaktır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMA 

 

2.1. AraĢtırmanın Konusu 

 

GeliĢim dönemleri incelendiğinde yaĢlılık, bebeklik, çocukluk, ergenlik, 

gençlik, yetiĢkinlik ve orta yaĢ dönemlerinden sonra gelen yaĢam evresidir. YaĢlılık, 

60 ve üzeri yaĢlardaki kiĢilerin içinde bulunduğu geliĢim aĢamasıdır. YaĢlılığın alt 

sınırı 60 yaĢ olarak belirlense de geliĢim dönmelerinin baĢlama ve bitiĢ yılları 

bireylerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve psikolojik koĢullar, çevresel Ģartlar 

ve sağlık durumu ile kalıtsal özellikler gibi pek çok faktörün etkisiyle farklılık 

gösterebilmektedir. Bu durumda geliĢim dönemlerini sınırlayan yaĢ aralığı kiĢiden 

kiĢiye farklılıklar gösterebilmektedir. YaĢlılık dönemi de hem kiĢiye göre değiĢik 

yaĢlara denk gelebilmekte hem de toplumsal yapıya göre farklı Ģekillerde 

tanımlanabilmektedir. Ancak ortak bir yaĢ sınırının çizilmesi çalıĢma sonuçlarının 

değerlendirilmesi için gerekli olduğundan çalıĢmamızda yaĢlılığı 60 yaĢ ve üzeri 

bireyleri tanımlamak için kullanmaktayız.  

YaĢlılık, organizmanın çevre ile uyum sağlama gücünün azaldığı, kiĢilerin 

fiziksel ve ruhsal güçlerini yavaĢ yavaĢ kaybettiği ve ölüm olasılığının yükseldiği 

geliĢim dönemidir. YaĢlılıkta rahatsızlıkların giderek artması ölümü daha sık 

gündeme getirmektedir. Hâlbuki tüm insanlar için varlığının temelindeki en mutlak 

gerçek ölümdür. Ölümün kaçınılmazlığının farkına varan insan, ölüm kaygısı yaĢar. 

YaĢlı insanın hayatı da ölümün yaklaĢtığı fikri ile iç içe geçer ve bu onda kaçınılmaz 

bir kaygı uyandırır. YaĢadığı kaygının verdiği rahatsızlıkla baĢ edebilmek için de 

yaĢlılar telafi yolları aramaktadırlar. 

YaĢlılıkta insanlarda en yoğun hissedilen duygu durumu kaygı ve en çok kaygı 

uyandıran konu da ölümdür. Çünkü yaĢlılarda en çok hâkim olan düĢünceler arasında 

hayatın sınırlı olduğu ve ölümün kaçınılmazlığı yer alır. Bu sebeple ölüm kaygısı 

yaĢayan yaĢlı bireyler için dinî inanç ve tutumlar önemli bir yer arz etmektedir. Dinî 

açıklamalar yaĢlı insan için ölüm gerçeğini anlamlandırmaya katkı sağlamaktadır. 

Dindarlıkla ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Dindarlık 

düzeyi ölüm kaygısı düzeyini, ölüm kaygısı düzeyi de dindarlığı etkilemektedir. 
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Buna göre insanlar dindarlaĢtıkça ölümden daha fazla korkabilmekte ve ölüm 

korkusu arttıkça daha da dindarlaĢmaktadırlar. Ölüm kaygısı kiĢide dinin sunduğu 

ölüm ötesi ilkesine sığınmayı gerektirmektedir.  

YaĢlılıkta da ölüm kaygısına telafi arayan ve anlam arayıĢı içindeki insanın 

dinî eğilimlerinin artması söz konusudur. Çünkü din, ölümü hayatın bir parçası 

olarak görmeyi sağlamaktadır. YaĢamın ölümle bitiĢi insana mutlak bir ümitsizlik 

verirken; ilahî dinlerin ölümden sonraki yaĢama dair insanı yok olma düĢüncesinden 

kurtaran öğretisi, ölüm karĢısındaki çaresizlik duygusunu teselli etmektedir. 

AraĢtırmamızda yaĢlı bireylerde ölüm ile ilgili kaygılar ve ölüm olgusuna karĢı 

geliĢtirilen tepkiler ve yaĢlılık dönemindeki bireylerin ölüm kaygısı ile dindarlıkları 

arasındaki iliĢki ele alınmaktadır. Ölümün yaĢlıların hayatına ve din anlayıĢına 

etkileri ile yaĢlılık dönemindeki bireylerin ölüm korkusu ve ölümsüzlük arzusuna 

dindarlıklarının verdiği yönlendirme konumuz kapsamındadır.  

 

2.2. AraĢtırmanın Amacı 

 

Ölüm, din ve dindarlık kavramları insan zihnini sürekli meĢgul ettiği gibi 

sıklıkla araĢtırılarak mahiyetleri hakkında çok sayıda açıklama yapılmıĢ konulardır. 

Ölüm kaygısı ve dindarlıkla ilgili konular Psikoloji ve Din Psikolojisi alanlarında ele 

alınmakta; ancak araĢtırmalardan edinilen sonuçlar bu kavramları her yönüyle 

açıklamakta yeterli olamamaktadır. Ölüm kaygısı-dindarlık iliĢkisinin ülkemizde 

yaĢayan yaĢlılardan örneklem alınarak açıklanmasında eksiklikler bulunmaktadır. 

ÇalıĢmamızda yaĢlılarda dindarlıkla ölüm kaygısı arasında bir iliĢkinin olup 

olmadığını ve eğer iliĢki söz varsa bunun mahiyetinin açıklanması amaçlanmaktadır.  

AraĢtırmamızın açıklamayı amaçladığı alt konulardan biri yaĢlılarda 

dindarlığın geliĢiminde ölüm kaygısı da dâhil hangi faktörlerin ne kadar etkili 

olduğudur. Bunun için yaĢ, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, ekonomik 

durum ve ölüm kaygısı düzeyinin dindarlık ve dindarlığın boyutlarına etkileri 

açıklanmıĢtır. ÇalıĢmamızda yaĢlılıkta ölüm kaygısına etki eden faktörlerin 

belirlenmesi de amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda demografik özellikler olan yaĢ, cinsiyet, 

medeni durum, öğrenim durumu, ekonomik durum ile dindarlık ve dindarlığın inanç, 

duygu, davranıĢ ve bilgi boyutlarının ölüm kaygısına etkileri ortaya konmuĢtur. 
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2.3. AraĢtırmanın Önemi 

 

Dindarlık, bireyi hayatının her alanında kuĢatmıĢ bir gerçekliktir. YaĢamın her 

alanında olduğu gibi olumsuz tecrübeler karĢısında da birey dindarlığı ölçüsünde, 

dinden destek alarak sıkıntılardan kurtulma yoluna gitmektedir. Din, insanın acılarını 

azaltan ve ona teselli veren bir dayanaktır. Din, insanın kontrolünü kazanmasını 

sağlayan ve kaygının azaltılması için alternatifler sunan bir destektir. 

YaĢlılık, bireylerin kendilerini diğer geliĢim dönemlerine oranla daha fazla 

ölüme yakın hissettikleri ve ölüm düĢüncesiyle daha sık zihinlerinin meĢgul olduğu 

bir dönemdir. Ölüme karĢı geliĢtirilen tavrın Ģekillenmesinde dinî, ideolojik, 

ekonomik etkilerle sosyal çevrenin tutumları ve duygusal değerlendirmelerin rolü 

büyüktür. AraĢtırmamızda yaĢlılık döneminde ölümle ilgili tutumların hangi 

faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı açıklanmaktadır. 

Ölüm kaygısı dindarların gündeminde daha çok bulunmakta; ancak dindarlar 

inançlarından aldıkları psikolojik destek ile bu konuda teselli bulmakta ve ruhsal 

dengelerini koruyabilmektedir. Ölüm kaygısının en yoğun hissedildiği geliĢim 

dönemi olan yaĢlılıkta bu kaygıya karĢı geliĢtirilen tutumlarının ortaya çıkarılması 

önemlidir. AraĢtırmamız konu hakkında daha net bilgi sahibi olmayı sağlamaktadır. 

Din psikolojisi açısından birçok çalıĢmaya konu olmuĢ dindarlık kavramı ile 

yine Psikoloji ve Din Psikolojisinin en çok ilgi uyandıran araĢtırma alanlarından 

ölüm kaygısının geliĢim dönemi itibariyle yaĢlı bireyler açısından iliĢkisini ele alan 

bu araĢtırma, öncelikle deneklerin dindarlıklarını ve ardından da ölüm kaygısı ile 

ilgili durumlarını ortaya koymaktadır.  

Bu araĢtırma ülkemizde Din Psikolojisi alanında yapılan, dindarlığı ve ölüm 

kaygısını bir arada inceleyen araĢtırmalardan biri olmakla birlikte, diğer 

çalıĢmalardan yaĢlılık dönemiyle sınırlanması açısından farklılık arz etmektedir. 

AraĢtırmamız bu alanda bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlaması 

açısından önemlidir. AraĢtırmamızda örneklem grubunun dindarlık özellikleri ile 

ölüm kaygısı durumu arasındaki iliĢkiyi tespit etmek için bilimsel araĢtırma 

teknikleri kullanılarak edinilen verilerle deneklerin dindarlık ve ölüm kaygısı iliĢkisi 

açıklanmaktadır.  
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2.4. AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

AraĢtırmamız, konusu ve ifade edilen amaçları doğrultusunda çeĢitli hipotezler 

üzerinde kurulmuĢtur. AraĢtırmada test edilecek hipotezler aĢağıda sunulmuĢtur:  

Ana hipotez: 

— YaĢlılık dönemindeki kiĢilerde dindarlık ve dindarlığın inanç, duygu, davranıĢ ve 

bilgi boyutları ile ölüm kaygısı arasında anlamlı iliĢkiler vardır. 

Alt hipotezler: 

— Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum, öğrenim durumu gibi 

demografik özellikleriyle dinî hayat ve dinî hayatın inanç, duygu, davranıĢ ve bilgi 

boyutları arasında anlamlı iliĢkiler vardır. 

— Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum, öğrenim durumu gibi 

demografik özellikleriyle ölüm kaygısı özellikleri arasında anlamlı iliĢkiler vardır. 

 

2.5. AraĢtırmanın Sayıltıları 

 

AraĢtırmamızın sayıltıları Ģunlardır: 

▫ Dindarlığın çeĢitli boyutlarıyla ölçülerek ortaya konmasını amaçlayan Dinî Hayat 

Ölçeği, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. 

▫ Ġnsanların ölüm kaygısı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Ölüm Kaygısı Ölçeği, ölüm 

kaygısı durumunu ortaya koyabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. 

▫ AraĢtırmanın ölçeklerindeki maddeleri denekler samimi Ģekilde cevaplanmıĢtır. 

▫ AraĢtırma için seçilen örneklem evreni temsil etmektedir. 

 

2.6. AraĢtırmanın Sınırları  

 

AraĢtırmamızın sınırları aĢağıda belirtilmiĢtir. Buna göre; 

▪ Konya ilinde yaĢayan ve değiĢik demografik özelliklerdeki, gönüllü olarak 

çalıĢmamıza katılmıĢ yaĢlı bireyler bu araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. 

▪ AraĢtırma bu örneklemin daha önce geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmaları yapılmıĢ 

Dinî Hayat Ölçeği‘ne ve Ölüm Kaygısı Ölçeği‘ne verdikleri cevaplardan elde edilen 

verilerle sınırlıdır.  
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▪ AraĢtırma konunun niteliği itibari ile 60 yaĢ ve üzeri 212 denekle sınırlıdır. 

AraĢtırma uygulanan anket formunun verileriyle sınırlıdır.  

 

2.7. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

» AraĢtırmamızın evrenini genel itibari ile ülkemizdeki yaĢlı bireylerdir. YaĢlı 

bireyler, geliĢim psikolojisi çalıĢmalarında genel kabul görmüĢ tanımlamaya göre 60 

ve üzeri yaĢtaki kiĢilerdir.  

» ÇalıĢmamızın örneklemi Konya ilindeki yaĢlılardan tesadüfî yöntemle seçilen 212 

denekten oluĢmaktadır.  

» ÇalıĢmamıza katılan deneklerin demografik özellikleri ile ilgili bilgi almak için 

anket formunda kendilerine cinsiyet, yaĢ, medeni durum, öğrenim durumu ve 

ekonomik durumları sorulmuĢtur. Sorulara verilen cevaplara göre;  

ġekil–1: Örneklemin Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı 

 

AraĢtırmaya katılan 212 deneğin 115‘i kadın 97‘si erkektir. Yani örneklem 

grubunu %54,2‘si kadın ve %45,8‘ini ise erkek katılımcılar temsil etmektedir.  

 

ġekil–2: Örneklemin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı 

  

75 yaĢ ve üzeri 

70–74 yaĢ 

65–69 yaĢ 

60–64 yaĢ 

75 ve üzeri yaĢ %95,8 (s=203) 

60-74 yaĢ 

%4,2 (s=9) 

Erkek %45,8 (s=97) 

Kadın %54,2 

(s=115)  
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Örneklemimizin %95,8‘i (s=203) 60–74 yaĢ, %4,2‘si (s=9) ise 75 ve üzeri olan 

gruptan oluĢmaktadır. Deneklerin 5 yıllık yaĢ aralığına göre sınıflandırılmasında da 

60–64 yaĢ arası (s=146), 65–69 yaĢ arası (s=42), 70–74 yaĢ arası (s=15), 75–79 yaĢ 

arası (s=5) ve 80 ve üstü yaĢta (s=4) bireyler yer almaktadır (bkz. ġekil–2). 

 

ġekil–3: Örneklemin Medeni Durum Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Ankete katılanların medeni durum değiĢkenine göre sınıflandırılması 

sonucunda %2,4‘ünün (s=5) bekâr, %83,5‘inin (s=177) evli, % 12,7‘sinin (s=27) eĢi 

ölmüĢ ve %1,4‘ünün ise (s=3) boĢanmıĢ veya ayrı yaĢıyor olduğu belirlenmiĢtir. 

 

ġekil–4: Örneklemin Öğrenim Durumu Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Örneklemin öğrenim durumuna göre dağılımlarına baktığımızda %8,5‘inin 

(s=18) okur-yazar olmayanlardan,  %14,6‘ünün (s=31) okur-yazar olmakla birlikte 

ilkokulu bitirmemiĢ olanlardan oluĢtuğu ve %52,4‘ünün (s=111) ilkokul mezunu, 

%8,5‘inin (s=18) ortaokul mezunu olduğu görülmüĢtür. Örneklem grubumuzun 

%9,9‘unu (s=21) lise mezunu olanların ve %6,1‘ini ise (s=13) lisans ve üstü öğrenim 

düzeyindekilerin oluĢturduğu frekans analizi neticesinde gözlenmiĢtir.  

 

lisans ve üstü %6,1 (s=13) 
lise mezunu  

%9,9  (s=21) 

ortaokul  

mezunu 

%8,5 

(s=18)  

  ilkokul mezunu %52,4 (s=111) 

  okur yazar, ilkokulu 

  bitirmemiĢ %14,6 (s=31) 

okur yazar değil %8,5 (s=18) 

boĢanmıĢ/ayrı yaĢıyor  %1,4 (s=3) 
 

eĢi ölmüĢ  

% 12,7 

(s=27) 

evli %83,5 

(s=177) 

 

bekar 

%2,4 

(s=5)  
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ġekil–5: Örneklemin Ekonomik Durum Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Örneklem grubunun ekonomik düzeyini belirlemek için sorulan soruya 

deneklerin %6,6‘ünün (s=14) düĢük, %14,6‘sının (s=31) ortanın altı, %72,6‘sının 

(s=154) orta, %5,7‘sinin (s=12) ortanın üstü ve %0,5‘nin ise (s=1) üst düzey cevabını 

verdiği görülmüĢtür. 

 

2.8. AraĢtırmanın Yöntemi ve Yürütülmesi  

 

Alan araĢtırması Ģeklinde yürütülen çalıĢmamızda Din Psikolojisinde 

kullanılan ve deneklerin hem dinî hayatlarını hem de ölüm kaygılarını en iyi Ģekilde 

ortaya koyabileceği varsayılan ölçme araçları kullanılmıĢtır. Dindarlığı ve ölüm 

kaygısını iki ana değiĢken olarak ele alan çalıĢmamızda bu değiĢkenlerin iliĢkileri 

incelenmiĢtir. Dinin kabul gören çok boyutlu yapısı dâhilinde dindarlıkla ilgili 

değiĢkenler dinî hayatın inanç, ibadet, duygu ve bilgi boyutlarıyla ele alınmıĢtır ve 

ölçümlerde ―Dinî Hayat Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölüm kaygısı değiĢkeni de on beĢ 

maddeden oluĢan ―Ölüm Kaygısı Ölçeği‖ ile ölçülmüĢtür. 

AraĢtırmanın uygulaması esnasında verilerin toplanması için Dinî Hayat Ölçeği 

ve Ölüm Kaygısı Ölçeği ile beĢ soruluk demografik özellikleri ölçen soruların 

birleĢtirilmesiyle oluĢan bir anket formunun denekler tarafından doldurulması 

sağlanmıĢtır. Bu form 2010 yılı içerisinde Konya ilinde yaĢayan bireylerden yaĢlılık 

döneminde bulunanlar arasından tesadüfî yöntemle seçilmiĢ 212 kiĢiye 

uygulanmıĢtır. Anketin doldurulması esnasında yaĢlılardan gönüllü olanlar kendi 

istekleriyle çalıĢmaya katılmıĢlardır. YaĢlıların formları samimi bir Ģekilde 

cevaplamaları için kendilerinden kimliklerini belirten hiçbir bilgi istenmemiĢtir. Bu 

durum, formda yazılıdır ve uygulama öncesinde de sözlü olarak belirtilmiĢtir. 

üst %0,5 (s=1) 

ortanın üstü 

%5,7 (s=12) 

orta 

%72,6 

(s=154) 

ortanın altı 

%14,6 (31) 

düĢük %6,6 (s=14) 
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2.9. AraĢtırmanın Veri Toplama Araçları 

 

AraĢtırmamızda veri toplanmasında, Dinî Hayat Ölçeği, Ölüm Kaygısı Ölçeği 

ve demografik özellikleri ölçen sorular birleĢtirilerek tek bir anket formu halinde 

deneklere uygulanmıĢtır.  

Dinî Hayat Ölçeği:  

Dinî Hayat Ölçeği, D.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

öğretim elemanları tarafından geliĢtirilmiĢtir. Dinî Hayat Ölçeği, 31‘i asıl, 66‘sı 

dolgu maddesi olmak üzere toplam 97 maddeden oluĢmaktadır.  

Dinî Hayat Ölçeği, inanç, duygu, davranıĢ ve bilgi boyutları olmak üzere, 

dindarlık düzeyini ölçmeyi amaçlayan dört boyutlu bir araçtır. Bu boyutlar, Glock ve 

Stark‘ın teklif ettiği dinî hayatın kabul gören beĢ boyutlu sınıflandırılmasındaki etki 

boyutu dıĢındaki dört boyuttur. Etki boyutunun ölçek dıĢında tutulmasında ilgili 

literatürün etkisi bulunmaktadır (Yıldız, 2006: 120–124). 

Ölçeğin 31 maddesinden inanç boyutu 4 madde, duygu boyutu 7 madde, 

davranıĢ boyutu 10 madde ve bilgi boyutu 10 maddeden meydana gelmektedir.  

Ölçeğin inanç boyutunda katılıyorum (2), kararsızım (1), katılmıyorum (0) 

Ģeklinde üç seçenek üzerinden tercih edilebilmektedir. Ġnanç ile ilgili maddelerin yer 

aldığı bölümde toplamda alınabilen en düĢük puan 0, en yüksek puan ise 8 puandır.  

Ölçeğin duygu boyutu, maddelerde yer alan seçeneklerden, hiç (0), biraz (1), 

çok (2), pek çok (3) gibi Ģıklardan birini iĢaretlemek suretiyle cevaplandırılmaktadır. 

Duygu boyutundan toplamda en az 0, en çok ise 21 puan alınabilmektedir. 

Ölçeğin davranıĢ boyutunda maddelerde yer alan davranıĢların yapılma 

sıklığına göre, Ģıklarda yer alan seçenekler hiç (0), bazen (1), çoğu zaman (2), her 

zaman (3) Ģeklinde iĢaretlenmekte olup, en az 0 ve en fazla 30 puan alınabilmektedir. 

Ölçeğin bilgi boyutunda yer alan maddelerde Ģıklarda bulunan doğru-yanlıĢ 

biçimindeki seçeneklerden biri iĢaretlenmekte ve her doğru cevap için (1) puan 

verilmektedir. Alınabilen en düĢük puan 0, en yüksek puan ise 10 puandır. 

Buna göre tüm ölçekten en az 0 en fazla ise 69 puan alınabilmektedir. 

Dinî Hayat Ölçeğinin güvenirliğine gelince; ölçeğin psikometrik çalıĢmaları 

sonuçlandırılıp yayınlanmadığı için güvenirlik ve geçerlik çalıĢmaları Yıldız (2006) 

tarafından hazırlanan çalıĢmadan elde edilen bulgular çerçevesinde kabul edilmiĢtir. 
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Ölçeğin güvenirlik çalıĢmaları iki teknikle gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tekniklerden 

birincisi olan yarıya bölme (split-half) tekniği ile yapılan güvenirlik hesaplamaları 

sonucunda korelasyon katsayısı (Person moment-çarpım) r=.86 olup, P<.01 

düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Güvenirlik için uygulanan ikinci teknik de ölçeğin 

homojen yapıya sahip olup olmadığını test etmek amaçlıdır. Bunun için ölçeğin 

boyutları arasındaki korelasyonlara bakılmıĢ ve nihayetinde bütün boyutların 

birbiriyle ve Dinî Hayat Ölçeği ile olan korelasyonlarının anlamlılık düzeyinin 

P<.001 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıĢtır. Ölçeğin geçerliliği ise bilinen gruplar 

tekniği kullanılarak yapılan çalıĢmayla tespit edilmiĢtir. Güvenirlik ve geçerlilik 

çalıĢmaları, Dinî Hayat Ölçeği‘nin bireylerin dinî inanç, duygu, davranıĢ ve 

bilgilerini ölçmede güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu ortaya koymuĢtur (Yıldız, 

2006: 120–124).  

 

Ölüm Kaygısı Ölçeği: 

Templer (1970) tarafından geliĢtirilmiĢ olan Ölüm Kaygısı Ölçeği, 15 

maddeden oluĢmaktadır. Her bir maddede iki seçenek bulunan cümleler evet-hayır 

Ģıklarından birinin seçilmesi Ģeklinde iĢaretlenmektedir. Bu Ģekilde kodlanan 

maddelerden toplamda en az 0, en fazla ise 15 puan alınabilmektedir.  

Ölçek ölüme iliĢkin olarak ortaya çıkan kaygı, korku ve dehĢet gibi duyguları 

dile getiren ifadelerden oluĢmaktadır. Ölüm Kaygısı Ölçeği, dilimize çevrilmiĢ ve 

görünüm geçerliliği ve test-tekrar test tekniğiyle güvenirlik ve geçerlik hesaplamaları 

daha önce üniversite öğrencileri örneklem alınarak yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmalar sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısının r=.86 (p<.001) olarak 

bulunduğunu ifade etmiĢtir. Ölüm Kaygısı Ölçeği‘nin diğer geliĢtirilen kaygı 

ölçekleri ile de anlamlı korelasyonlarının olduğunu ortaya koyan karĢılaĢtırmalı 

çalıĢmalar bulunmaktadır.  

Sonuç olarak Ölüm Kaygısı Ölçeği‘nin Türkçe versiyonunun ölçeğin aslıyla 

uyuma sahip olduğu ve bu aracın ölüm kaygısı düzeyini belirlemede geçerli bir araç 

olduğu ifade edilebilmektedir (Yıldız, 2006: 120–124). 

 

 

 



 

 

84 

 

2.10. AraĢtırmanın Veri Analizinde Kullanılan Ġstatistiksel ĠĢlemler 

 

AraĢtırmada kullanılan Dinî Hayat Ölçeği ile Ölüm Kaygısı Ölçeği, yapılarına 

uygun bir Ģekilde sayısal değerlere dönüĢtürülmüĢtür.  

Her bir denek için Dinî Hayat Ölçeği‘nin sayısal değerlere çevrilmesi 

iĢleminde öncelikle dört boyutun puanları ayrı ayrı hesaplanmıĢ, sonra da toplam 

puan belirlenmiĢtir.  

Ġstatistiksel analizler tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA testi), 

korelasyon katsayısı formülü (Pearson Correlation), T-testi ve çoklu karĢılaĢtırma 

testlerinden Tukey-HSD testi kullanılarak yapılmıĢtır. Bu teknikler seçilirken, 

araĢtırmanın hipotezleri göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Ġki aĢamalı çalıĢmanın ilk aĢamasında dindarlık değiĢkeni bağımlı değiĢken 

olarak kabul edilmiĢ ve dindarlık değiĢkeninin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, öğrenim 

durumu ve sosyo-ekonomik durum bağımsız değiĢkenleriyle anlamlı korelasyonlara 

sahip olup olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Daha sonra geçen bağımsız değiĢkenlerden cinsiyet ve yaĢ değiĢken 

gruplarının aralarında farklılık olup olmadığını tespit için T-testi; medeni durum, 

öğrenim durumu ve ekonomik durum değiĢkenleriyle olan iĢlemlerde, tek yönlü 

varyans analizi ve Tukey-HSD testi kullanılmıĢtır.  

One way ANOVA ve T-testinin uygulanmasında denekler aldıkları dindarlık 

puanlarına göre yüksek, orta ve düĢük diye gruplandırılmıĢlardır. Bu gruplar 

oluĢturulurken grupların birbirinden daha net Ģekilde ayrılabilmeleri için gruplar 

arasında 5 puanlık geçiĢ boĢlukları bırakılmıĢtır. Buna göre 0–25 arası puan alanlar 

―düĢük‖ grubu, 30–50 arası alanlar ―orta‖ grubu, 55–69 arası puan alanlar da 

―yüksek‖ grubu oluĢturmuĢlardır. ÇalıĢmamızda orta ve yüksek dindarlık grubunda 

denekler mevcut iken düĢük dindarlık düzeyinde ise denek çıkmamıĢtır. 

Bağımlı değiĢken olan dindarlık ile bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyon 

analizlerinin ardından bu değiĢkenlere uygulanan ANOVA sonucunda ortaya çıkan 

anlamlı farkların hangi gruplar arsında olduğunu saptamak amacıyla da çoklu 

karĢılaĢtırma tekniklerinden olan Tukey-HSD testi yapılmıĢtır.  

AraĢtırmamızın ikinci aĢamasında ölüm kaygısı değiĢkeni ile bağımsız 

değiĢkenler arasındaki korelasyon katsayılarına bakılmıĢtır. Ölüm kaygısının cinsiyet 
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ve yaĢ değiĢkeni gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini tespit için yapılan 

analizlerde T-testi; öğrenim durumu, medeni durum ve ekonomik durum değiĢkeni 

gruplarının farklılığını tespit için yapılan iĢlemde ise tek-yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve Tukey-HSD testi kullanılmıĢtır.  

One way ANOVA ve T-testini uygulayabilmek için denekler aldıkları ölüm 

kaygısı puanlarına göre düĢük, orta, yüksek Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Ölçekten 0–3 

arası puan alanlar düĢük, 5–7 arası alanlar orta, 9–15 arası puan alanlar ise yüksek 

grubu oluĢturmuĢtur. Gruplar arasında 2 puanlık bir geçiĢ boĢluğu konmuĢtur. One 

way ANOVA sonucunda ortaya çıkan anlamlı farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu saptamak amacıyla da çoklu karĢılaĢtırma tekniklerinden olan Tukey-HSD 

testi yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın uygulama kısmının üçüncü aĢamasında, dindarlığın ölüm 

kaygısıyla olan iliĢkisini incelemede önce korelasyon analizi ve sonra da gruplar 

arası farkı tespit için tek yönlü varyans analizi, Tukey-HSD testi ve T-testi 

kullanılmıĢtır. Ölüm kaygısı ile dindarlığın boyutları arasındaki iliĢki için de 

korelasyon analizi, farklılığın tespiti için ise tek yönlü varyans analizi ile Tukey-

HSD testi kullanılmıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

AraĢtırmamızın bu bölümünde yaĢlılarda ölüm kaygısı ve dindarlık arasındaki 

iliĢki incelenecek, bu bağlamda ilk olarak, yaĢlılarda dindarlık ve dindarlığın 

boyutlarının bağımsız değiĢkenlerle iliĢkisi ortaya konulacaktır. 

Bunun için öncelikle dindarlık ve dindarlığın boyutlarının demografik 

özellikler ile aralarındaki iliĢkilerin analizine yer verilecektir. ÇalıĢmamızda yer alan 

demografik özellikler yaĢ, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve sosyo-

ekonomik durumu kapsamaktadır.  

 

3.1. DĠNDARLIKLA ĠLGĠLĠ BULGULAR 

 

ÇalıĢmamızda dindarlıkla ilgili bulgular kısmında dindarlığın ve dindarlığın 

boyutlarının bağımsız değiĢkenlerle arasındaki iliĢkiler korelasyon analizleri ile 

ortaya konacaktır. Demografik özellikler açısından gruplar arası farklılığa dair tek 

yönlü varyans analizleri ve T-testi analizlerine de bu baĢlık altında yer alacaktır. 

 

3.1.1. Dindarlığın Bağımsız DeğiĢkenlerle ĠliĢkisine Dair Analizler 

  

AraĢtırmamızın bu bölümünde öncelikle bağımlı değiĢken olarak alınan 

dindarlık ile yaĢ, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik 

durum bağımsız değiĢkenleri arasında anlamlı iliĢkinin olup olmadığı analiz 

edilecektir. DeğiĢkenler arası iliĢkinin Ģiddeti ve yönü Tablo-1‘de yer almaktadır. 

 

Tablo–1: Dindarlık Ġle Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢki 

DeğiĢkenler  Cinsiyet YaĢ 
Medeni 

Durum 

Öğrenim 

Durumu 

Ekono-

mik Du. 

Dindar-

lık 

Cinsiyet 
Pear.Cor. 1      

Sig.(2-tail) ,      

YaĢ Pear.Cor. ,04 1     



 

 

87 

 

Sig.(2-tail) ,54 ,     

Medeni 

Durum 

Pear.Cor. -,08 ,25** 1    

Sig.(2-tail) ,23 ,00 ,    

Öğrenim 

Durumu 

Pear.Cor. ,45** -,06 -,18** 1   

Sig.(2-tail) ,00 ,35 ,00 ,   

Ekonomik 

Durum 

Pear.Cor. -,07 -,21** -,05 ,22** 1  

Sig.(2-tail) ,26 ,00 ,47 ,00 ,  

Dindarlık 
Pear.Cor. -,31** -,14* ,02 -,04 ,14* 1 

Sig.(2-tail) ,00 ,03 ,73 ,56 ,04 , 

** P< .01, * P< .05 

Dindarlık ile demografik özellikler arasındaki iliĢkilere dair korelasyon 

analizleri sonucunda, cinsiyet ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

saptanmıĢtır. Buna göre yaĢlılık döneminde kadınların erkeklere oranla daha dindar 

olduğu tespit edilmiĢtir (r=-.31, P<.01). Yine yapılan analiz neticesinde yaĢlılıkta 

dindarlık ile yaĢ değiĢkeni arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu (r=-

.14, P<.05) ve yaĢ ilerledikçe dindarlığın düĢtüğü belirlenmiĢtir. Bunlara ilave olarak 

ekonomik durum ile dindarlık arasında da (r=.14, P<.05) anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

ve ekonomik durum yükseldikçe dindarlığın da arttığı saptanmıĢtır. 

Medeni durum (r=.02, P>.05) ve öğrenim durumu (r=.04, P>.05) ile dindarlık 

arasındaki korelasyon analizleri sonuçları ise bu değiĢkenlerle dindarlık arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığını göstermektedir. Sonuçlara göre dindarlık ile en güçlü 

iliĢki cinsiyet faktöründe tespit edilmiĢtir. Bunu takip eden yaĢ ve ekonomik durum 

değiĢkenleri de dindarlıkla anlamlı iliĢkiye sahip faktörler olarak saptanmıĢtır. Ancak 

medeni durum ve öğrenim durumu ile dindarlık arasında iliĢki olmadığı görülmüĢtür. 

 

Tablo–2: Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Ortalama Dindarlık 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dindarlık Kadın 64,64 3,09 4,52* 

 Erkek 61,63 5,88 

*P<.01 
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Cinsiyet ve dindarlık değiĢkenleri arasındaki iliĢki incelenirken dindarlıkla 

cinsiyet durumu arasında P<.01 güvenilirlik düzeyinde anlamlı korelasyon (r=-.31) 

olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–1). Buna göre, yaĢlılık döneminde kadınların 

erkeklere oranla daha dindar olduğu ifade edilmiĢtir. Uygulanan T-testi de yaĢlı 

kadınların dindarlık ortalama puanları ( x =64.64) ile bu yaĢ dönemindeki erkeklerin 

dindarlık ortalama puanları ( x =61.63) arasında P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı 

farklılığın olduğunu göstermektedir (t=4.52).  

UlaĢılan bulgulara bakıldığında dindarlık açısından kadınların ortalama 

dindarlık puanlarının erkeklerin dindarlık puanından daha fazla olduğu ve dolayısıyla 

yaĢlılıkta kadınların erkeklerden daha dindar oldukları görülmektedir. 

 

Tablo–3: YaĢ DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Ortalama Dindarlık Puanları ve 

T-testi Sonuçları 

 YaĢ Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dindarlık 60–74 yaĢ 63,41 4,72 2,16* 

 75 ve üzeri yaĢ 59,88 5,98 

*P<.05 

YaĢ ile dindarlık arasındaki iliĢki incelenirken bu değiĢkenler arasında negatif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu (r=-.14, P<.05) saptanmıĢtır (bkz. Tablo–1). Buna 

göre yaĢlılık döneminde ilerleyen yaĢlarda bireylerde dindarlığın düĢtüğü tespit 

edilmiĢtir.  

Konuyla ilgili T-testi de 60–74 yaĢ arası bireyler ile 75 yaĢ ve üzeri kiĢilerin 

dindarlık ortalama puanları arasındaki farkın P<.05 güvenirlik düzeyinde anlamlı 

olduğunu göstermektedir (t=2.16).  

60–74 yaĢ arası bireylerde dindarlık ortalama puanları x =63.41 iken 75 yaĢ ve 

üzeri kiĢilerde dindarlık ortalama puanları x =59.88 olarak tespit edilmiĢtir. Analizler 

sonucunda, dindarlık açısından yaĢ grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, 

yaĢlı bireylerin ortalama olarak ihtiyar (75 ve üzeri yaĢ) bireylerden daha dindar 

olduğu ve yaĢlılıkta yaĢ ilerledikçe dindarlığın azaldığı görülmektedir.  
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Tablo–4: Medeni Durum Açısından Deneklerin Ortalama Dindarlık Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Medeni 

Durum 

Gruplar Arası 3 67,89 22,63 ,97 ,40 

Gruplar Ġçi 208 4831,78 23,23   

Toplam 211 4899,67    

*P<.05 

Yapılan korelasyon analizinde medeni durum (r=.02, P>.05) ile dindarlık 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtı (bkz. Tablo–1). Konuyla ilgili varyans 

analizine gelince medeni gruplar arasındaki farklılık Tablo-4‘te görülmektedir. 

Uygulanan One way ANOVA analizi neticesinde de medeni durum gruplarının 

dindarlık açısından anlamlı farklılık göstermediği, grupların dindarlık puanlarının 

arasındaki farkın (F3,208=.97), P>.05 olduğu ve anlamlılık düzeyine ulaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir.  

Fikir vermesi açısından Tukey-HSD testi sonuçlarına baktığımızda medeni 

durum gruplarının dindarlık açısından düĢükten yükseğe doğru boĢanmıĢ/ayrı yaĢıyor 

( x =60.00), bekâr ( x =61.20), evli ( x =63.27) ve eĢi ölmüĢ ( x =64.00) Ģeklinde 

sıralanmakta olduğunu ve aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. 

 

Tablo–5: Öğrenim Durumu Açısından Deneklerin Dindarlık Ortalama Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Öğrenim 

Durumu 

Gruplar Arası 5 221,00 44,20 1,94 ,08 

Gruplar Ġçi 206 4678,67 22,71   

Toplam 211 4899,67    

*P<.05 

Daha önce yapılan öğrenim durumu (r=.04, P>.05) ile dindarlık arasındaki 

korelasyon analizi sonuçları bu iki değiĢken arasında anlamlı bir iliĢkisinin 

olmadığını göstermiĢtir (bkz. Tablo–1).  
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Öğrenim durumları açısından faklı grupların dindarlık ortalama puanları 

arasındaki farklılığın tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi neticesinde 

öğrenim gruplarının dindarlık açısından anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüĢtür (F5,206=1.94, P<.05). Dindarlık puanlarının dağılımına baktığımızda en 

düĢük puanı ( x =60.07) lisans ve üstü, en yüksek puanı ortaokul mezunu yaĢlıların 

( x =65.11) aldıkları, diğer grupların bu ikisi arasında dağıldıkları görülmektedir. 

 

Tablo–6: Ekonomik Durum Açısından Deneklerin Dindarlık Ortalama Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ekonomik 

Durum 

Gruplar Arası 4 183,39 45,84 2,01 ,09 

Gruplar Ġçi 207 4716,28 22,78   

Toplam 211 4899,67    

*P<.05 

Tablo–1‘de görüldüğü üzere ekonomik durum ile dindarlık arasında (r=.14, 

P<.05) anlamlı bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢ ve ekonomik durum arttıkça 

dindarlığın da arttığı saptanmıĢtır.  

Ekonomik durumları açısından grupların dindarlık ortalama puanları arasındaki 

farklılığın tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi neticesinde ise sosyo-

ekonomik durum gruplarının dindarlık açısından anlamlı farklılık göstermediği 

görülmüĢtür (F4,207=2.01, P>.05).  Buna göre ekonomik durumu farklı olan yaĢlı 

bireylerin dindarlıkları arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. 

Buraya kadar yapılan analizlerin sonuçları değerlendirildiğinde, dindarlık ile 

bağımsız değiĢkenler arasında yapılan T testleri ve tek yönlü varyans analizleri 

neticesinde cinsiyet gruplarının puanları ve yaĢ gruplarının puanları arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmiĢ; kadınların erkeklerden, yaĢlı bireylerin ileri yaĢlı bireylerden 

daha dindar oldukları görülmüĢtür. Buna karĢın medeni durum, öğrenim durumu ve 

ekonomik durum değiĢkenlerinin gruplarının dindarlık açısından aralarında anlamlı 

farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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3.1.2. Dindarlığın Boyutlarının Bağımsız DeğiĢkenlerle ĠliĢkilerine Dair 

Analizler 

 

Tablo–7: Dindarlığın Boyutları Ġle Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢki 

DeğiĢkenler  Dindarlık Ġnanç Duygu DavranıĢ Bilgi 

Cinsiyet 
Pear.Cor. -,31** , -,36** -,33** ,20** 

Sig.(2-tail) ,00 , ,00 ,00 ,00 

YaĢ 
Pear.Cor. -,14* , -,06 -,10 -,18** 

Sig.(2-tail) ,03 , ,35 ,13 ,00 

Medeni 

Durum 

Pear.Cor. ,02 , ,14* -,10 -,04 

Sig.(2-tail) ,73 , ,04 ,14 ,55 

Öğrenim 

Durumu 

Pear.Cor. -,04 , -,17* -,10 ,34** 

Sig.(2-tail) ,56 , ,01 ,13 ,00 

Ekonomik 

Durum 

Pear.Cor. ,14* , ,09 ,13 ,05 

Sig.(2-tail) ,04 , ,16 ,05 ,39 

** P<.01, * P<.05 

Dinî hayatın beĢ temel boyutunun inanç, duygu, davranıĢ, bilgi ve etki boyutu 

olduğu ve Dinî Hayat Ölçeği‘nin de inanç, duygu, davranıĢ ve bilgi boyutlarını tespit 

eden sorulardan oluĢtuğu daha önceki bölümlerde çalıĢmamızda belirtilmiĢtir.  

Yapılan analizler neticesinde, dindarlığın inanç boyutu ile cinsiyet değiĢkeni 

arasında, tüm denekler aynı puanı aldığı için korelasyon analizi yapılamamıĢtır.  

Buna karĢılık dindarlığın duygu boyutu ile cinsiyet arasında ise negatif yönde 

anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Buna göre, yaĢlılık döneminde kadınların erkeklere 

oranla dindarlığın duygu boyutuyla daha ilgili olduğu (r=-.36, P<.01) korelasyon 

analizi neticesinde tespit edilmiĢtir.  

YaĢlılıkta dinî davranıĢ ile cinsiyet durumu arasında (r=-.33, P<.01) da negatif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu ve kadınların erkeklere oranla daha fazla dinî 

davranıĢlarda bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Dindarlığın bilgi boyutunda ise cinsiyet değiĢkeni bağlamında (r=.20, P<.01) 

erkeklerin bu yaĢ grubundaki bayanlara nispeten daha fazla dinî bilgiye sahip olduğu 

analiz edilmiĢtir.  
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YaĢlılarda, daha önce yaĢ ile dindarlık arasında bir iliĢki olduğu ve yaĢ 

ilerledikçe dindarlığın düĢtüğü ifade edilmiĢti. Dindarlığın boyutları ile korelasyona 

bakıldığında ise yaĢ ile dindarlığın duygu  (r=-.06, P>.05) ve davranıĢ (r=-.10, P>.05) 

boyutları arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

Dindarlığın bilgi boyutu ile yaĢ arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon 

bulunmaktadır (r=-.18, P<.01). Buna göre yaĢlılarda yaĢ ilerledikçe dinî bilgi 

konusundaki doğru yanıtlar azalmakta; yani yaĢlılık döneminde ilerleyen yaĢlarda 

dinî bilgi konusundaki yeterlilik düĢmektedir. 

Yapılan analizler neticesinde medeni durum (r=.02, P>.05) ile dindarlık 

arasında anlamlı bir iliĢkisinin olmadığı görülmüĢtür. Buna ilave olarak dindarlığın 

davranıĢ (r=-.10, P>.05) ve bilgi boyutları (r=-.04, P>.05) ile medeni durum arasında 

da anlamlı bir korelasyon tespit edilememiĢtir.  

Buna karĢın dindarlığın duygu boyutu ile medeni durum arasında (r=14), P<.05 

düzeyinde bir korelasyon olduğu saptanmıĢtır.  

YaĢlılıkta öğrenim durumu ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamazken (r=-.04, P>.05), dindarlığın davranıĢ (r=-.10, P>.05) boyutu ile de 

öğrenim düzeyi arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıĢtır.  

Öğrenim durumu değiĢkeni ile dindarlığın duygu boyutu arasında P<.05 

düzeyinde (r=-.17) ve bilgi boyutu (r=.34) ile P<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon 

tespit edilmiĢtir. Buna göre bireylerin öğrenim durumları ilerledikçe dinî davranıĢ 

açısından anlamlı bir değiĢiklik olmazken, dinî duyguda azalma ve dinî bilgilerinde 

artıĢ meydana gelmektedir.  

Son olarak sosyo-ekonomik durum ile dindarlık arasında anlamlı (r=.14, 

P<.05) bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢ ve ekonomik durum iyileĢtikçe dindarlığın 

da arttığı saptanmıĢtır.  

Dindarlığın boyutları açısından bakıldığında ise dindarlığın ne duygu (r=.09, 

P>.05) ne de davranıĢ (r=.13, P>.05) ve bilgi boyutları (r=.05, P>.05) ile sosyo-

ekonomik durum arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Yani yaĢlı bireyin 

dindarlığının duygu, davranıĢ ve bilgi boyutlarıyla ekonomik durumu arasında iliĢki 

bulunmamaktadır.  

Bu bağlamda dindarlığın duygu boyutuyla en anlamlı iliĢki cinsiyet faktöründe 

tespit edilmiĢ ve bunu takip eden öğrenim durumu ve medeni durum değiĢkenleri de 
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dinî duyguyla anlamlı iliĢkiye sahip etkenler olarak saptanmıĢtır. YaĢ ve ekonomik 

durum ile dindarlığın duygu boyutu arasında ise herhangi bir iliĢki görülmemiĢtir. 

Dindarlığın davranıĢ boyutu ile en yüksek düzeyde anlamlı korelasyon cinsiyet 

değiĢkeninde tespit edilmiĢken, diğer demografik özelliklerle dinî hayatın davranıĢ 

boyutu arasında anlamlı bir iliĢki gözlenmemiĢtir.  

Dindarlığın bir diğer boyutu olan bilgi boyutu ile tahmin edileceği üzere en 

anlamlı iliĢki öğrenim durumu arasında görülmüĢtür. Öğrenim durumunu sırasıyla 

cinsiyet ve yaĢ faktörleri anlamlı iliĢkiye sahip değiĢkenler olarak takip etmiĢtir. 

Buna karĢın dindarlığın bilgi boyutu ile sosyo-ekonomik durum arasında anlamlı bir 

iliĢki tespit edilememiĢtir.  

 

Tablo–8: Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın Duygu Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî Duygu Kadın 19,63 2,15 5,53* 

 Erkek 17,49 3,25 

*P<.01 

Daha önce yapılan T-testi analizinde cinsiyet gruplarının puanları arasında 

anlamlı farklılık olduğu ve dindarlık açısından kadınların erkeklerden daha yüksek 

puan aldıkları; buna karĢılık, cinsiyetin dindarlığın inanç boyutu puanı kadın ve 

erkek tüm deneklerde aynı olduğu için ( x =8.00) yapılan t-testi sonucunda anlamlı 

farklılık ortaya çıkmamıĢtır.   

YaĢlılarda dindarlığın duygu boyutu ile cinsiyet arasında P<.01 güvenilirlik 

düzeyinde negatif yönde anlamlı bir korelasyon (r=-.36) bulunmaktadır (bkz. Tablo–

7). Yapılan T-testi de kadınların dindarlığın duygu boyutu ortalama puanları 

( x =19.63) ile erkek deneklerin duygu boyutu ortalama puanları ( x =17.49) 

arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir 

(t=5.53).  

Buna göre yaĢlılarda cinsiyet gruplarının dindarlığın duygu boyutu puanları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır ve dinî duygu bakımından kadınlar 

erkeklerden daha ileri düzeydedir. 
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Tablo–9: Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî DavranıĢ Kadın 29,59 ,99 4,75* 

 Erkek 28,07 3,00 

*P<.01 

YaĢlılık döneminde cinsiyet ile dindarlığın davranıĢ boyutu arasındaki 

korelasyona bakıldığında dindarlığın davranıĢ boyutu ile cinsiyet durumu arasında 

P<.01 güvenilirlik düzeyinde negatif yönde anlamlı bir iliĢki (r=-.33) bulunmaktadır 

(bkz. Tablo–7). Uygulanan T-testi de kadınların dindarlığın davranıĢ boyutu ortalama 

puanları ( x =29.59) ile erkeklerin dindarlığın davranıĢ ortalama puanları ( x =28.07) 

arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir 

(t=4.75). Buna göre dinî davranıĢ açısından cinsiyet gruplarının arasında anlamlı 

farklılık vardır ve kadınların puanları erkeklerin puanlarından yüksektir. 

 

Tablo–10: Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın Bilgi Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî Bilgi Kadın 7,41 1,56 -3,02* 

 Erkek 8,07 1,57 

*P<.01 

ÇalıĢmamızda cinsiyet ile dindarlığın bilgi boyutu arasındaki korelasyonda 

P<.01 güvenilirlik düzeyinde anlamlı bir iliĢki (r=.20) bulunmaktadır (bkz. Tablo–7). 

Buna göre erkeklerin kadınlara oranla dinî bilgileri daha ileri düzeydedir. Yapılan T-

testi de kadınların bilgi boyutu puanları ( x =7.41) ile erkeklerin bilgi boyutu puanları 

( x =8.07) arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu (t=-3.02) 

göstermektedir. Buna göre T-testi analizi dinî bilgi açısından cinsiyet gruplarının 

puanları arasında anlamlı farklılık olduğu ve erkeklerin puanlarının kadınların 

dindarlığın bilgi boyutu puanlarından yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Bu bulgulara göre, kadın ve erkekler arasında dindarlığın duygu, bilgi ve 

davranıĢ boyutları açısından anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 
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Tablo–11: YaĢ DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın Duygu Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 YaĢ Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî Duygu 60–74 yaĢ 18,69 2,90 ,92 

 75 ve üzeri yaĢ 17,77 3,07 

*P<.05 

Yaptığımız analizlere göre dindarlığın inanç boyutundan tüm denekler aynı 

puanı aldığı için korelasyon ve T-testi analizi sonuç vermemiĢtir. Dindarlığın diğer 

boyutları açısından yaĢ grupları arasındaki farklılık ise aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Dindarlığın duygu boyutu ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki (r=-.06, 

P>.05) tespit edilmemiĢtir (bkz. Tablo–7). Yapılan T-testi de 60–74 yaĢ arası 

bireylerde dindarlığın duygu boyutu ortalama puanları ( x =18.69) ile 75 yaĢ ve üzeri 

kiĢilerde dindarlığın duygu boyutu ortalama puanları ( x =17.77) arasındaki farkın 

anlamlı olmadığını göstermektedir (t=.92, P>.05).  

 

Tablo–12: YaĢ DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 YaĢ Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî DavranıĢ 60–74 yaĢ 28,94 2,26 1,50 

 75 ve üzeri 27,77 2,72 

*P<.05 

Dindarlığın davranıĢ boyutu ile yaĢ değiĢkeni arasında da anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmemiĢtir (r=-.10, P>.05) (bkz. Tablo–7). Yapılan T-testi de ‗yaĢlı‘ olarak 

sınıflandırılan 60–74 yaĢ arası bireylerde dindarlık davranıĢ boyutu ortalama puanları 

( x =28.94) ile 75 yaĢ ve üzeri ‗ihtiyar veya ileri yaĢlı‘ Ģeklinde adlandırılan kiĢilerde 

dindarlığın davranıĢ ortalama puanları ( x =27.77) arasındaki farkın da anlamlı 

olmadığını göstermektedir (t=1.50, P>.05). Yani yaĢlı bireylerde yaĢ durumu ile 

dindarlığın davranıĢ boyutu arasında anlamlı bir iliĢki de gruplar arasında anlamlı 

farklılık da bulunmamaktadır. 
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Tablo–13: YaĢ DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Dindarlığın Bilgi Boyutu 

Puanları ve T-testi Sonuçları 

 YaĢ Ortalama Standart Sapma t değeri 

Dinî Bilgi 60–74 yaĢ 7,77 1,58 2,68* 

 75 ve üzeri 6,33 1,50 

*P<.01 

Daha önce yapılan analizde, dindarlığın bilgi boyutu ile yaĢ değiĢkeni arasında 

negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu (r=-.18, P<.01) ve ilerleyen yaĢlarda dinî 

bilginin düĢtüğü tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–7).  

Uygulanan T-testi de 60–74 yaĢ arası bireylerde dindarlık bilgi boyutu 

ortalama puanları ( x =7.77) ile 75 yaĢ ve üzeri kiĢilerde dindarlığın bilgi boyutu 

ortalama puanları ( x =6.33) arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı 

olduğunu göstermektedir (t=2,68). Buna göre, dinî bilgi açısından yaĢlılık ve ileri 

yaĢlılık grupları puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmekte; yaĢın 

ilerlemesiyle dinî bilgi düzeyi düĢmektedir.  

 

Tablo–14: Medeni Durum Açısından Deneklerin Dindarlığın Duygu Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Medeni 

Durum 

Gruplar Arası 3 44,14 14,71 1,75 ,15 

Gruplar Ġçi 208 1743,72 8,38   

Toplam 211 1787,86    

*P<.05 

Yapılan analizde dindarlığın duygu boyutu ile medeni durum arasında (r=14), 

P<.05 düzeyinde bir korelasyon saptanmıĢtır (bkz. Tablo–7). Tek yönlü varyans 

analizinde ise medeni durum açısından deneklerin duygu boyutu puanları arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (F3,208=1.75, P>.05). Fikir vermesi açısından 

Tukey-HSD testi sonuçlarına bakıldığında medeni durum gruplarının dinî duygu 

puanları düĢükten yükseğe doğru bekâr ( x =18.20), evli ( x =18.48), boĢanmıĢ/ayrı 

yaĢıyor ( x =19.33) ve eĢi ölmüĢ ( x =19.81) Ģeklinde sıralanmaktadır. 
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Tablo–15: Medeni Durum Açısından Deneklerin Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Medeni 

Durum 

Gruplar Arası 3 56,02 18,67 3,70 ,01 

Gruplar Ġçi 208 1047,68 5,03   

Toplam 211 1103,71    

*P<.05 

Daha önce yapılan analizlerde dindarlığın davranıĢ boyutu ile medeni durum 

arasında anlamlı bir korelasyon (r=-.10, P>.05) tespit edilememiĢtir (bkz. Tablo–7). 

Yapılan tek yönlü varyans analizi neticesinde, medeni durum gruplarının dinî 

davranıĢ bakımından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢ; grupların dindarlık 

puanlarının ortalamaları arasındaki farkın (F3,208=3.70), P<.05 düzeyinde olduğu 

görülmüĢtür. Bu durum değiĢik medeni durumdaki bireylerin dindarlığın davranıĢ 

boyutu puanlarının arasında anlamlı farklılığın olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo–16: Medeni Durum Gruplarının Ortalama Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu   

  Medeni Durum 

Medeni Durum Ortalama Puanlar BoĢanmıĢ Bekâr EĢi ölmüĢ Evli 

BoĢanmıĢ/ ayrı yaĢıyor 24,66   * * 

Bekâr 28,40     

EĢi ölmüĢ 28,96 *    

Evli 28,97 *    

* P<.05 

Dindarlığın davranıĢ boyutundan en düĢük puanı ( x =24.66) boĢanmıĢ/ ayrı 

yaĢayanlar alırken onu ( x =28.40) bekâr, eĢi ölmüĢ ( x =28.96) ve evli ( x =28.97) 

bireyler takip etmiĢtir. Medeni durum grupları arasındaki anlamlı farklılık boĢanmıĢ 

bireyler ile eĢi ölmüĢ ve evli bireyler arasında tespit edilmiĢtir ve bu farklılık P<.05 

düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo–17: Medeni Durum Açısından Deneklerin Dindarlık Bilgi Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Medeni 

Durum 

Gruplar Arası 3 14,93 4,97 1,96 ,12 

Gruplar Ġçi 208 526,08 2,52   

Toplam 211 541,01    

*P<.05 

Daha önce yapılan analizlerde, dindarlığın bilgi boyutu (r=-.04, P>.05) ile 

medeni durum arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilememiĢtir (bkz. Tablo–7). 

Yapılan tek yönlü varyans analizi neticesinde de medeni durum grupları 

arasında dindarlığın bilgi boyutu puanları açısından anlamlı farklılık gözlenmemiĢtir 

(F3,208=1.96, P>.05). Fikir vermesi açısından puanların dağılımına baktığımızda, 

medeni durum gruplarının dinî hayatın bilgi boyutu açısından düĢükten yükseğe 

doğru bekâr ( x =6.60), evli ( x =7.81), boĢanmıĢ/ayrı yaĢıyor ( x =8.00) ve eĢi ölmüĢ 

( x =7.22) Ģeklinde sıralandığını ve aralarında anlamlı bir fark tespit edilmediği 

görülmektedir. 

 

Tablo–18: Öğrenim Durumu Açısından Deneklerin Dindarlığın Duygu Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Öğrenim 

Durumu 

Gruplar Arası 5 118,24 23,64 2,91 ,01 

Gruplar Ġçi 206 1669,61 8,10   

Toplam 211 1787,86    

*P<.05 

Daha önce gerçekleĢtirilen korelasyon analizinde öğrenim durumu ile 

dindarlığın duygu boyutu arasında P<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon (r=-.17) 

tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–7). Tek yönlü varyans analizi neticesinde öğrenim 

düzeyi gruplarının dinî duygu puanlarının ortalamaları arasındaki farkın 

(F5,206=2.91), P<.05 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Tablo–19: Öğrenim Durumu Gruplarının Ortalama Dindarlık Duygu Boyutu 

Puanları ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu 

  Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu Ortalama Puanlar (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

(I) Lisans ve üstü 16,07    * * * 

(II) Lise mezunu 18,19       

(III) Okuryazar değil 18,61       

(IV) Ġlkokul mezunu 18,72 *      

(V) Ortaokul mezunu 19,27 *      

(VI) Okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ 19,45 *      

* P<.05 

Tablo-19‘daki verilere göre dindarlığın duygu boyutu puanları açısından en 

düĢük puanı ( x = 16.07) lisans ve üstü mezunu bireyler almıĢtır. Onları lise mezunu 

( x =18.19), okuryazar olmayan ( x =18.61), ilkokul mezunu ( x =18.72), ortaokul 

mezunu ( x =19.27) yaĢlılar takip etmiĢ ve en yüksek puanı ise okuryazar, ilkokulu 

bitirmemiĢ yaĢlı bireyler ( x =19.45) almıĢtır. Öğrenim durumu grupları arasındaki 

anlamlı farklılık ise lisans ve üstü düzeydeki bireyler ile ilkokul mezunu, ortaokul 

mezunu ve okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ bireyler arasında tespit edilmiĢtir, faklılık 

P<.05 düzeyinde anlamlıdır. Buna göre en yüksek öğrenim düzeyi en düĢük puanı, 

en düĢük öğrenim düzeyi ise en yüksek duygu boyutu puanını almıĢtır. 

 

Tablo–20: Öğrenim Durumu Açısından Deneklerin Dindarlık DavranıĢ Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P. 

Öğrenim 

Durumu 

Gruplar Arası 5 32,27 6,45 1,24 ,29 

Gruplar Ġçi 206 1071,43 5,20   

Toplam 211 1103,71    

*P<.05 

Yapılan korelasyon analizinde öğrenim durumu ile dindarlığın davranıĢ boyutu 

arasında anlamlı bir korelasyon (r=-.10, P>.05) saptanmamıĢtır (bkz. Tablo–7).  
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Tek yönlü varyans analizi neticesinde de, öğrenim durumu gruplarının dinî 

davranıĢ açısından anlamlı farklılık göstermediği (F5,206=1.24, P>.05) tespit 

edilmiĢtir. Fikir vermesi açısından puanların dağılımına baktığımızda ise dinî 

davranıĢtan en yüksek puanı okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ ( x =29.29) grup alırken; 

onları yüksekten düĢüğe ortaokul mezunu ( x =29.05), lise mezunu ( x =29.00), 

ilkokul mezunu ( x =28.90), okuryazar olmayan ( x =28.88), lisans ve üstü ( x =27.46) 

bireyler takip etmiĢtir. Buna göre; en düĢük puanı lisans ve üstü düzeydeki yaĢlı 

bireyler, en yüksek puanı ilkokulu bitirmemiĢ olanlar almıĢtır.  

 

Tablo–21: Öğrenim Durumu Açısından Deneklerin Dindarlığın Bilgi Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Öğrenim 

Durumu 

Gruplar Arası 82,739 5 16,54 7,43 ,00 

Gruplar Ġçi 458,280 206 2,22   

Toplam 541,019 211    

*P<.05 

Yapılan korelasyon analizi neticesinde öğrenim durumu ile dindarlığın bilgi 

boyutu (r=.34) arasında P<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon tespit edilmiĢtir (bkz. 

Tablo–7). Buna göre bireylerin öğrenim durumları ilerledikçe dinî bilgileri de artar. 

Yapılan tek yönlü varyans analizinde öğrenim durumu gruplarının dinî bilgi puanları 

ortalamaları arasındaki fark (F5,206=7.43), P<.01 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo–22: Öğrenim Durumu Gruplarının Ortalama Dindarlık Bilgi Boyutu 

Puanları ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu 

  Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu Ortalama Puanlar (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

(I) Okuryazar değil 6,66    * * * 

(II) Okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ 6,80   * * * * 

(III) Ġlkokul mezunu 7,75  *     
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(IV) Lise mezunu 8,33 * *     

(V) Lisans ve üstü 8,53 * *     

(VI) Ortaokul mezunu 8,77 * *     

* P<.001 

Öğrenim durumu gruplarının dinî bilgi puanları arasındaki farkının hangi 

gruplar arasında gerçeklediğine dair Tukey HSD testi sonucuna göre, düĢükten 

yükseğe doğru puanlar okuryazar olmayan ( x =6.66), okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ 

( x =6.80), ilkokul mezunu ( x =7.75), lise mezunu ( x =8.33), lisans ve üstü ( x =8.53) 

ve ortaokul mezunları ( x =8.77) Ģeklinde sıralanmıĢtır. Öğrenim durumu grupları 

arasındaki anlamlı farklılık ise (P<.01) okuryazar olmayanlar ile ortaokul mezunu,  

lise mezunu ve lisans ve üstü mezunu bireyler arasında tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo–23: Ekonomik Durum Açısından Deneklerin Dindarlığın Boyutlarının 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizleri  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Duygu Gruplar Arası 4 53,04 13,26 1,58 ,18 

Gruplar Ġçi 207 1734,81 8,38   

Toplam 211 1787,86    

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

DavranıĢ Gruplar Arası 4 35,58 8,89 1,72 ,14 

Gruplar Ġçi 207 1068,12 5,16   

Toplam 211 1103,71    

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Bilgi Gruplar Arası 4 9,45 2,36 ,92 ,45 

Gruplar Ġçi 207 531,56 2,56   

Toplam 211 541,01    

*P<.05 
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Daha önce yaptığımız analiz sonuçlarına göre sosyo-ekonomik durum ile 

dindarlık arasında (r=.14, P<.05) anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Buna göre 

ekonomik durum iyileĢtikçe dindarlığın da arttığı saptanmıĢtır (bkz. Tablo–1). 

Dindarlığın boyutları ile ekonomik durum arasındaki korelasyona dair analizlerde ise 

dindarlığın duygu (r=.09, P>.05), davranıĢ (r=.13, P>.05) ve bilgi boyutları (r=.05, 

P>.05) ile ekonomik durum arasında anlamlı iliĢkiye rastlanmamıĢtır (bkz. Tablo–7). 

Buna göre yaĢlı bireyin dindarlığının boyutlarının ekonomik durumuyla iliĢkisi 

bulunmamaktadır.  

Yapılan tek yönlü varyans analizi neticesinde, ekonomik durum gruplarının 

dindarlığın boyutlarına dair puanları arasında anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiĢtir (Duygu boyutu, (F4,207=1.58, P>.05); DavranıĢ boyutu (F4,207=1.72, 

P>.05); Bilgi boyutu (F4,207=.92, P>.05)).  

 

3.2. ÖLÜM KAYGISI ĠLE ĠLGĠLĠ BULGULAR 

 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde öncelikle ölüm kaygısı ile demografik özellikler 

arasındaki iliĢkiye dair korelasyon analizi sonuçları verilecektir. DeğiĢkenler arası 

iliĢkinin tespitinin ardından bağımsız değiĢkenler açısından ölüm kaygısı ortalama 

puanları arası farklılığına dair tek yönlü varyans analizi ve T-testi analizlerine yer 

verilecektir. Ölüm kaygısı, araĢtırmamızda Ölüm Kaygısı Ölçeğinden deneklerin 

aldığı puanların toplamını ifade etmektedir. Alınan puanlar doğrultusunda denekler 

düĢük, orta ve yüksek düzeyde ölüm kaygısı düzeylerine ayrılmıĢlardır. 

 

3.2.1. Ölüm Kaygısının Bağımsız DeğiĢkenlerle ĠliĢkilerine Dair Analizler 

 

AraĢtırmamızda bu baĢlık altında yaĢlılarda ölüm kaygısı ile demografik 

özellikler olan yaĢ, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik 

durum değiĢkenleri arasında anlamlı iliĢki olup olmadığı tespit edilecektir. Bunun 

için ilgili değiĢkenlerle ölüm kaygısı arasındaki analiz sonuçlarına yer verilecektir. 

DeğiĢkenler arası iliĢkinin Ģiddeti ve yönü Tablo-24‘te yer almaktadır. 
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Tablo–24: Ölüm Kaygısı ve Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Korelasyonlar 

DeğiĢkenler  Cinsiyet YaĢ 
Medeni 

Durum 

Öğrenim 

Durumu 

Ekono-

mik Du. 

Ölüm 

Kaygısı 

Cinsiyet 
Pear.Cor. 1      

Sig.(2-tail) ,      

YaĢ 
Pear.Cor. ,04 1     

Sig.(2-tail) ,54 ,     

Medeni 

Durum 

Pear.Cor. -,08 ,25** 1    

Sig.(2-tail) ,23 ,00 ,    

Öğrenim 

Durum 

Pear.Cor. ,45** -,06 -,18** 1   

Sig.(2-tail) ,00 ,35 ,00 ,   

Ekonomik 

Durum 

Pear.Cor. -,07 -,21** -,05 ,22** 1  

Sig.(2-tail) ,26 ,00 ,47 ,00 ,  

Ölüm Kaygı 
Pear.Cor. -,36** -,15* -,00 -,28** ,02 1 

Sig.(2-tail) ,00 ,02 ,91 ,00 ,72 , 

** P< .01, * P< .05 

Ölüm kaygısı ile demografik özellikler arasındaki korelasyon analizi 

sonuçlarına göre, cinsiyet ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu (r=-

.36, P<.01); kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek düzeyde ölüm kaygısı 

hissedildiği tespit edilmiĢtir. Öğrenim durumu ile ölüm kaygısı arasında ise P<.01 

düzeyinde anlamlı bir iliĢki (r=-.28) olduğu; öğrenim düzeyi yükseldikçe ölüm 

kaygısının azalma gösterdiği tespit edilmiĢtir. YaĢ ile ölüm kaygısı arasında ise (r=-

.15, P<.05) negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu, yaĢın ilerlemesi ile ölüm 

kaygısının azaldığı saptanmıĢtır.  

Diğer taraftan medeni durum (r=-.00, P>.05) ve ekonomik durum (r=.02, 

P>.05) ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Buna göre 

ölüm kaygısı ile demografik değiĢkenler arasında en yüksek düzeyde korelasyon 

katsayısı cinsiyet ve öğrenim durumları değiĢkenlerinde tespit edilmiĢ; bu iki 

değiĢkeni yaĢ takip etmiĢtir. Ölüm kaygısı ile medeni durum ve ekonomik durum 

değiĢkenleri arasında ise iliĢki yoktur. 
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Tablo–25: Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları ve 

T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart Sapma t değeri 

Ölüm Kaygısı Kadın 9,38 3,17 5,73* 

 Erkek 7,00 2,80 

*P<.01 

Cinsiyet ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢki incelenirken bu iki değiĢken arasında 

P<.01 güvenilirlik düzeyinde anlamlı korelasyon (r=-.36) olduğu tespit edilmiĢtir 

(bkz. Tablo–24). Buna göre kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek düzeyde ölüm 

kaygısı hissedildiği belirtilmiĢti. Uygulanan T-testi de kadınların ölüm kaygısı 

ortalama puanları ( x =9.38) ile erkeklerin ölüm kaygısı ortalama puanları ( x =7.00) 

arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu ve kadınların 

ortalama ölüm kaygısı puanlarının erkeklerin ortalama ölüm kaygısı puanlarından 

yüksek olduğunu göstermektedir (t=5.73).  

 

Tablo–26: YaĢ DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları ve T-

testi Sonuçları 

 YaĢ Ortalama Standart Sapma t değeri 

Ölüm Kaygısı 60–74 yaĢ 8,39 3,19 2,30* 

 75 ve üzeri yaĢ 5,88 3,25 

*P<.05 

YaĢlılıkta ölüm kaygısı ile yaĢ grupları arasında P<.05 güvenilirlik düzeyinde 

anlamlı korelasyon (r=-.15) olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–24). Buna göre, 

yaĢlılık döneminde 60 ve 75 yaĢ arası bireylerin 75 yaĢ ve üzeri yaĢtaki yaĢlılara 

oranla daha fazla ölüm kaygısı hissettikleri görülmektedir.  

Yapılan T-testi de yaĢlılık döneminde bireylerin (60–74 yaĢ)  ölüm kaygısı 

ortalama puanları ( x =8.39) ile ileri yaĢlı bireylerde (75 yaĢ ve üzeri) ölüm kaygısı 

ortalama puanları ( x =5.88) arasındaki farkın P<.05 güvenirlik düzeyinde anlamlı 

olduğunu göstermektedir (t=2.30). Buna göre yaĢ düzeyi gruplarının puanları 

arasında ölüm kaygısı açısından anlamlı farklılık olduğu ve yaĢlılıkta ilerleyen 

yaĢlarda ortalama olarak daha az ölüm kaygısı yaĢandığı tespit edilmiĢtir. 
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Tablo–27: Medeni Durum Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 
 

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Medeni 

Durum 

Gruplar Arası 3 22,93 7,64 ,72 ,53 

Gruplar Ġçi 208 2180,92 10,48   

Toplam 211 2203,86    

*P<.05 

Medeni durum ile ölüm kaygısı arasındaki korelasyon analizi neticesinde bu iki 

değiĢken arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki (r=-.00, P>.05) tespit edilememiĢtir 

(bkz. Tablo–24). Medeni durum grupları açısından ölüm kaygısı ortalama puanları 

arasındaki farklılık için One way ANOVA analizi uygulanmıĢtır. Buna göre, medeni 

durum gruplarının ölüm kaygısı açısından anlamlı farklılık göstermediği görülmüĢtür 

(F3,208=.72, P>.05). 

Fikir vermesi açısından puanların dağılımına bakıldığında en düĢük ölüm 

kaygısı puanını boĢanmıĢ/ayrı yaĢayanlar alırken ( x =6.00) onları evli ( x =8.24), 

bekâr ( x =8.60) ve eĢi ölmüĢ deneklerin ( x =8.77) takip ettikleri görülmektedir. Yani 

ölüm kaygısı ile medeni durum değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢ ve 

ölüm kaygısı puanları açısından medeni durumlar arasında anlamlı bir farklılık da 

tespit edilememiĢtir.  

 

Tablo–28: Ekonomik Durum Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi
 

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ekonomik 

Durum 

Gruplar Arası 4 17,69 4,42 ,41 ,79 

Gruplar Ġçi 207 2186,17 10,56   

Toplam 211 2203,86    

*P<.05 
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Korelasyon analizleri neticesinde demografik özelliklerden sosyo-ekonomik 

durum değiĢkeni ile ölüm kaygısı arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki (r=.02, P>.05) 

tespit edilememiĢtir (bkz. Tablo–24).  

Tek yönlü varyans analizi neticesinde ise ekonomik durum açısından oluĢan 

değiĢik grupların ölüm kaygısı puanlarının anlamlı farklılık göstermediği 

saptanmıĢtır (F4,207=.41, P>.05). 

Buna göre ölüm kaygısı ile ekonomik durum arasında anlamlı bir iliĢkiye 

rastlanmazken, ölüm kaygısı açısından ekonomik düzey grupları arasında da anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı için de bu 

değiĢkenler arasında Tukey-HSD testi uygulanmamıĢtır. 

 

Tablo–29: Öğrenim Durumu Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Öğrenim 

Durumu 

Gruplar Arası 5 242,57 48,51 5,09 ,00 

Gruplar Ġçi 206 1961,29 9,52   

Toplam 211 2203,86    

*P<.05 

Öğrenim durumu ile ölüm kaygısı arasında (r=-.28) P<.01 düzeyinde anlamlı 

bir iliĢki vardır ve öğrenim düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısı azalmaktadır (bkz. 

Tablo–25).  

Uygulanan tek yönlü varyans analizi ile öğrenim durumuna göre ayrılan 

grupların ölüm kaygısı açısından anlamlı farklılık gösterdiği ve ölüm kaygısı 

puanlarının ortalamaları arasındaki farkın (F5,206=5.09), P<.01 düzeyinde olduğunu 

tespit etmiĢtir.  

Farklı öğrenim düzeyindeki yaĢlıların ölüm kaygısı ortalama puanları 

arasındaki farklılığının hangi gruplar arasında gerçekleĢtiğini gösteren Tukey-HSD 

testine dair veriler Tablo-30‘da yer almaktadır. 
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Tablo–30: Öğrenim Durumu Gruplarının Ortalama Ölüm Kaygısı Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu 

      Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Ortalama Puanlar (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

(I) Lisans ve üstü 6,00      * 

(II) Ortaokul mezunu 7,16      * 

(III) Lise mezunu 7,28      * 

(IV) Ġlkokul mezunu 8,27      * 

(V) Okuryazar değil 8,88       

(VI) Okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ 10,29 * * * *   

* P<.01 

Analiz neticesine göre ölüm kaygısından en düĢük puanı ( x =6.00) lisans ve 

üstü, en yüksek puanı okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ yaĢlı bireyler ( x =10.29) 

almıĢtır. Gruplar arasındaki anlamlı farklılık okuryazar ancak ilkokulu bitirmemiĢ 

bireyler ile ilkokul, ortaokul, lise, lisans ve üstü mezunu yaĢlı bireyler arasında tespit 

edilmiĢ olup faklılık P<.01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

3.2.2. Ölüm Kaygısı ile Dindarlık Arasındaki ĠliĢkiye Dair Analizler 

 

AraĢtırmada bu aĢamaya kadar, öncelikle dindarlık ile bağımsız değiĢkenlerin 

korelasyonları, ardından ölüm kaygısı ile bağımsız değiĢkenlerin korelasyonları 

tespit edilmiĢtir. Ölüm kaygısı ve dindarlık gruplarının bağımsız değiĢkenler 

açısından faklılıkları ise One way ANOVA ve T-testi analizleriyle ortaya konmuĢtur. 

ÇalıĢmamızın bu aĢamasında öncelikle dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki 

iliĢkiye dair korelasyon analizi ortaya konacaktır. Ardından ise ölüm kaygısı 

düzeylerinin dindarlık ortalama puanları açısından farklılığının anlamlılık düzeyine 

dair varyans analizi uygulanacaktır. Son olarak ise dindarlığın boyutları ile ölüm 

kaygısı iliĢkisine dair korelasyon analizi yer alacaktır. Ardından ölüm kaygısı 

düzeyinin deneklerin dindarlığın duygu, davranıĢ ve bilgi boyutu ortalama puanları 

arasındaki farklılığın anlamlılık düzeyine dair analiz sonuçlarına yer verilecektir. 
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Tablo–31: Ölüm Kaygısı ve Dindarlık Arasındaki Korelasyon 

DeğiĢkenler  Ölüm Kaygısı Dindarlık 

Ölüm Kaygısı Pear.Cor. 1 ,21** 

 Sig.(2-tail) , ,00 

Dindarlık Pear.Cor. ,21** 1 

 Sig.(2-tail) ,00 , 

** P< .01 

Yapılan korelasyon analizi neticesine göre yaĢlılarda ölüm kaygısıyla dindarlık 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki (r=.21, P<.01) vardır. Buna göre, dindarlığın 

yükselmesiyle ölüm kaygısı da yükselmektedir.  

AraĢtırmamızın ana hipotezi daha önce ―YaĢlılık dönemindeki kiĢilerde 

dindarlık ve dindarlığın inanç, duygu, davranıĢ ve etki boyutları ile ölüm kaygısı 

arasında anlamlı iliĢkiler vardır.‖ Ģeklinde belirtilmiĢti. Edinilen bulgular da 

hipotezimizi dindarlık bağlamında doğrulamakta ve yaĢlılarda ölüm kaygısı ile 

dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu değiĢkenlerden 

birinin artması diğerinin de artıĢına ve birinin azalması diğerinin de düĢüĢüne neden 

olmaktadır. 

 

Tablo–32: Dindarlık DeğiĢkeni Açısından Deneklerin Ölüm Kaygısı Puanları ve 

T-testi Sonuçları 

 Dindarlık Düzeyi Ortalama Standart Sapma t değeri 

Ölüm Kaygısı Orta 4,00 1,41 -3,19 

 Yüksek 8,50 3,13  

*P<.01 

Dindarlıkla ölüm kaygısı düzeyi arasında P<.01 güvenilirlik düzeyinde anlamlı 

korelasyon (r=.21) tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–31). Uygulanan T-testi de dindarlık 

düzeyi orta olanların ölüm kaygısı puanları ( x =4,00) ile dindarlık düzeyi yüksek 

olanların ölüm kaygısı ortalama puanları ( x =8,50) arasındaki farkın P<.01 

güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir (t=-3.19). Buna göre 

yaĢlılarda dindarlık düzeyi yüksek olanların ölüm kaygısı da yüksek olmaktadır. 
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Tablo–33: Ölüm Kaygısı Düzeyi Açısından Deneklerin Dindarlık Ortalama 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken Adı Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ölüm 

Kaygısı 

Düzeyi 

Gruplar Arası 2 659,04 329,52 15,59 ,00 

Gruplar Ġçi 178 3760,75 21,12   

Toplam 180 4419,80    

*P<.01 

Dindarlıkla ölüm kaygısı durumu arasında P<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon 

(r=.21) tespit edilmiĢ (bkz. Tablo–31) ve T-testi de yaĢlılarda dindarlık düzeyi 

yüksek olanlarda ölüm kaygısının yüksek olduğunu (bkz. Tablo–32) göstermiĢti. 

Yapılan One way ANOVA analizi neticesinde de ölüm kaygısı düzeyi 

gruplarının dindarlık açısından farklılık gösterdiği (F2,178=15.59); ölüm kaygısı 

gruplarının dindarlık ortalama puanları arasındaki farkın P<.01 düzeyinde anlamlı 

olduğu saptanmıĢtır. 

 

Tablo–34: Ölüm Kaygısı Düzeyi Gruplarının Dindarlık Ortalama Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu  

 Ölüm Kaygısı Düzeyi 

Ölüm Kaygısı Düzeyi Dindarlık 

Ortalama Puanlar 

DüĢük Orta Yüksek 

DüĢük 56,50  * * 

Orta 63,25 *   

Yüksek 63,79 *   

* P<.001 

Faklılığın hangi gruplar arasında gerçekleĢtiğine dair Tukey-HSD testi 

sonucuna göre farklılık, ölüm kaygısı düzeyleri düĢük olan deneklerin dindarlık 

puanlarının ortalaması ( x =56.50) ile orta ( x =63.25) ve yüksek ( x =63.79) olanların 

ortalamaları arasındadır ve P<.01 düzeyinde anlamlıdır. Buna göre, düĢük ölüm 

kaygısı düzeyine sahip yaĢlıların dindarlık puanları diğer iki gruptan anlamlı Ģekilde 

düĢüktür.  
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3.2.3. Ölüm Kaygısı Ġle Dindarlığın Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Dair 

Analizler 

  

Tablo–35: Ölüm Kaygısı ve Dindarlığın Boyutları Arasındaki Korelasyon 

DeğiĢkenler  Dindarlık Ġnanç Duygu DavranıĢ Bilgi 
Ölüm 

Kaygısı 

Dindarlık 
Pear.Cor. 1      

Sig.(2-tail) ,      

Ġnanç 
Pear.Cor. , 1     

Sig.(2-tail) , ,     

Duygu 
Pear.Cor. ,80** , 1    

Sig.(2-tail) ,00 , ,    

DavranıĢ 
Pear.Cor. ,75** , ,36** 1   

Sig.(2-tail) ,00 , ,00 ,   

Bilgi 
Pear.Cor. ,46** , ,08 ,18** 1  

Sig.(2-tail) ,00 , ,24 ,00 ,  

Ölüm 

Kaygısı 

Pear.Cor. ,21** , ,22** ,25** -,10 1 

Sig.(2-tail) ,00 , ,00 ,00 ,11 , 

** P< .01, * P< .05  

Dindarlığın inanç boyutu ile ölüm kaygısı iliĢkisine dair korelasyon analizi, 

inanç boyutunda alınan puanların farklı olmaması nedeniyle yapılamamıĢtır. 

AraĢtırmamızda yaĢlılarda ölüm kaygısının dindarlığın duygu (r=.22, P<.01) ve 

davranıĢ (r=.25, P<.01) boyutları ile anlamlı iliĢkilerinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Diğer taraftan dindarlığın bilgi boyutu ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkinin (r=-.10, 

P>.05) negatif yönde, ancak anlamsız olduğu tespit edilmiĢtir.  

Buna göre, ölüm kaygısı yükseldikçe, yaĢlılarda dindarlığın duygu ve davranıĢ 

boyutlarından alınan puanlar da yükselmektedir. Dindarlığın bilgi boyutundaki 

puanlar düĢtükçe ise ölüm kaygısı puanları yükselmektedir, yani aralarında ters 

yönde bir iliĢki bulunmaktadır; fakat ilgili korelasyon anlamlı olmadığı için bu bulgu 

değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.  
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Dindarlığın boyutlarıyla ilgili korelasyon katsayıları karĢılaĢtırıldığında, ölüm 

kaygısının en güçlü iliĢkisinin dindarlığın davranıĢ boyutu ile ilgili olduğu; onu dinî 

hayatın duygu boyutunun takip ettiği görülmektedir. Bu sonuçlara dayanarak, 

yaĢlılarda ölüm kaygısı ile dindarlığın iliĢkisinin bulunduğu ve iliĢkinin daha çok 

davranıĢ ve duygu bağlamında gerçekleĢtiği ifade edilebilir. Bu bulgular konuyla 

ilgili ölüm kaygısı ile dindarlığın boyutları arasında iliĢki olduğu yönündeki hipotezi 

kısmen desteklemektedir.  

 

Tablo–36: Ölüm Kaygısı Düzeyi Açısından Dindarlığın Duygu Boyutu Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ölüm 

Kaygısı 

Düzeyi 

Gruplar Arası 2 90,72 45,36 5,50 ,00 

Gruplar Ġçi 178 1467,94 8,24   

Toplam 180 1558,67 45,36   

*P<.05 

Ölüm kaygısı ile dindarlığın duygu boyutundan alınan puan arasında anlamlı 

bir iliĢki olduğu (r=.22, P<.01) daha önce Tablo-35‘in değerlendirilmesi esnasında 

tespit edilmiĢtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi de ölüm kaygısı düzeylerinin 

dindarlığın duygu boyutundan aldıkları puanlar arasındaki farkın (F2,178=5.50), 

P<.01 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre ölüm kaygısı grupları 

arasında dindarlığın duygu boyutu açısından anlamlı farklılık vardır. 

 

Tablo–37: Ölüm Kaygısı Düzeyi Gruplarının Dindarlığın Duygu Boyutu 

Puanları ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu  

 Ölüm Kaygısı Düzeyi 

Ölüm Kaygısı Düzeyi Ortalama Puanlar DüĢük Orta Yüksek 

DüĢük 16,28  * * 

Orta 18,72 *   

Yüksek 19,00 *   

* P<.01 
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Dindarlığın duygu boyutu ile ilgili tespit edilen farklılığın hangi gruplar 

arasında gerçekleĢtiğini tespit için uygulanan Tukey-HSD testi sonucuna göre en 

düĢük puanı ( x =16.28) ölüm kaygısı düzeyi düĢük olanlar alırken, onu düĢükten 

yükseğe orta ( x =18.72) ve ( x =19.00) yüksek kaygı düzeyindekiler takip etmiĢtir.  

Ġstatistiksel olarak dinî duygu açısından gruplar arası farklılık düĢük ölüm kaygısı 

düzeyi ile orta ve yüksek ölüm kaygısı düzeyindekiler arasında gerçekleĢmiĢtir. Bu 

sonuca göre ölüm kaygısı yükseldikçe dinî duygunun da yükseldiği ve ölüm kaygısı 

azaldıkça dinin duygu boyutunun da düĢtüğü sonucuna varılabilir.  

 

Tablo 38: Ölüm Kaygısı Düzeyi Açısından Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyi Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ölüm 

Kaygısı 

Düzeyi 

Gruplar Arası 2 129,06 64,53 12,79 ,00 

Gruplar Ġçi 178 897,92 5,04   

Toplam 180 1026,98    

*P<.05 

Yapılan korelasyon analizine göre dindarlığın davranıĢ (r=.25, P<.01) boyutu 

ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki vardır ve ölüm kaygısı arttıkça dinî 

davranıĢ da artmaktadır (bkz. Tablo–35). Uygulanan One way ANOVA analizinde 

ise ölüm kaygısı düzeyi gruplarının dindarlığın davranıĢ boyutu puanları arasında 

(F2,178=12.79, P<.01) yüksek düzeyde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo–39: Ölüm Kaygısı Düzeyi Gruplarının Dindarlığın DavranıĢ Boyutu 

Puanları ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu 

 Ölüm Kaygısı Düzeyi 

Ölüm Kaygısı Düzeyi Ortalama Puanlar DüĢük Orta Yüksek 

DüĢük 26,07  * * 

Orta 28,68 *   

Yüksek 29,28 *   

* P<.01 
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Dindarlığın davranıĢ boyutu puanlarının ölüm kaygısı açısından dağılımına 

bakıldığında en düĢük puanı ( x =26.07) ölüm kaygısı düzeyi düĢük olanların aldığı, 

onu ( x =28.68) orta ve ( x =29.28) yüksek kaygı düzeyinde olanların takip ettiği ve 

farklılığın P<.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak dinî davranıĢ 

açısından gruplar arası farklılık, düĢük ölüm kaygısı düzeyi ile orta ve yüksek ölüm 

kaygısı düzeyinde olanlar arasında gerçekleĢmiĢtir, düĢük ölüm kaygısı düzeyi diğer 

iki gruptan anlamlı Ģekilde ayrılmaktadır. Yani yaĢlılarda yüksek ölüm kaygısı 

duyanların dinî davranıĢlarının da yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo–40: Ölüm Kaygısı Düzeyi Açısından Dindarlığın Bilgi Boyutu Puanları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

DeğiĢken 

Adı 

Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

P 

Ölüm 

Kaygısı 

Düzeyi 

Gruplar Arası 2 33,69 16,84 7,01 ,00 

Gruplar Ġçi 178 427,44 2,40   

Toplam 180 461,13    

*P<.05 

Diğer taraftan dindarlığın bilgi boyutu ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir 

iliĢki (r=-.10, P>.05) tespit edilememiĢtir. Yapılan One way ANOVA analizi 

neticesinde ise ölüm kaygısı düzeyi gruplarının dindarlığın bilgi boyutu açısından 

anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıĢtır (F2,178=7.01, P<.01). 

 

Tablo–41: Ölüm Kaygısı Düzeyi Gruplarının Dindarlığın Bilgi Boyutu Puanları 

ve Puanların Farklılığına Dair Tukey-HSD Testi Sonucu 

 Ölüm Kaygısı Düzeyi 

Ölüm Kaygısı Düzeyi Ortalama Puanlar DüĢük Orta Yüksek 

DüĢük 6,14  * * 

Orta 7,50 *   

Yüksek 7,84 *   

* P<.01 
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Uygulanan Tukey-HSD testi dinin bilgi boyutu açısından gruplar arasındaki 

farklılığın ölüm kaygısı düzeyi düĢük olanlar ile orta ve yüksek olanların grupları 

arasında gerçekleĢtiğini ortaya koymuĢtur. Bulgulara göre dindarlığın bilgi 

boyutundan en düĢük puanı ( x =6.14) ölüm kaygısı düzeyi düĢük olanlar alırken, 

onları orta ( x =7.50) ve yüksek ( x =7.84) ölüm kaygısı düzeyindekiler takip etmiĢtir, 

gruplar arası farklılık ise P<.01 düzeyinde anlamlı çıkmıĢtır. Buna göre dinî bilgi 

açısından, düĢük ölüm kaygısı düzeyindekiler diğer iki gruptan anlamlı Ģekilde 

ayrılmaktadır. 

Sonuç olarak ölüm kaygısı ile dindarlık arasındaki iliĢkinin analizi neticesinde 

bu iki değiĢken arasında anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca dindarlığın duygu ve davranıĢ boyutları ile ölüm kaygısı arasında da anlamlı 

iliĢki vardır.  

Dindarlık arttıkça ölüm kaygısı da artmaktadır. Orta ve yüksek düzey dindarlık 

seviyesindekiler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢ; orta seviyede dindar 

olanların ölüm kaygısı puanı yüksek seviyede olanlardan düĢük çıkarak korelasyon 

sonucu desteklenmiĢtir.  

Varyans analizi neticesinde de düĢük ölüm kaygısı düzeyindekiler ile orta ve 

yüksek düzeydekiler arasında anlamlı farklılık bulunmakta ve düĢük ölüm kaygısına 

sahip bireylerin dindarlığın duygu, davranıĢ ve bilgi boyutlarından da düĢük puan 

aldığı ve diğer orta ve yüksek ölüm kaygısına sahip gruptan anlamlı bir Ģekilde 

ayrıldığı saptanmıĢtır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

AraĢtırmamızda bu aĢamaya kadarki kısmında yaĢlılara uyguladığımız Dinî 

Hayat Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği‘nden edinilen verilerin analizi yapılmıĢtır. Bu 

bölümde ise yapılan analizler neticesinde ulaĢılan bulgular değerlendirilecektir. 

Bunun için öncelikle yaĢlılıkta dindarlıkla demografik özellikler arasındaki iliĢkiler 

üzerinde durulacak ve daha sonra da dindarlığın boyutlarının bu değiĢkenlerle 

iliĢkileri değerlendirilecektir. Ardından ölüm kaygısının bağımsız değiĢkenlerle 

iliĢkileri incelenecektir. Son olarak da ölüm kaygısı ile dindarlık ve dindarlığın 

boyutlarının iliĢkileri değerlendirmeye alınacaktır.  

 

4.1. YAġLILARDA DĠNDARLIK VE DĠNDARLIĞIN BOYUTLARIYLA 

DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLERĠN ĠLĠġKĠLERĠNE DAĠR BULGULARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

ÇalıĢmamızda dindarlıkla ilgili sorular oluĢtururken Dinî Hayat Ölçeği 

dâhilinde inanç, ibadet, duygu ve bilgi boyutu üzere 4 boyut esas alınmıĢtır. Bu 

ölçek, içerisinde dindarlığın boyutlarıyla ilgili ifadeler bulunan ve bunlara verilen 

yanıtlar doğrultusunda deneklerin dindarlık düzeylerini tespit eden bir ölçektir. 

Ölçekte inanç boyutu Allah, peygamber ve ahiret inancı ile Kuran‘ı Kerim‘e 

inanma ile ilgili sorular içermektedir. Duygu boyutunda ibadet ile meĢgul olunurken 

hissedilen duygulara dair ifadeler bulunmaktadır. DavranıĢ boyutu, ibadetleri yerine 

getirme, emirlere uyup yasaklardan kaçınma konusunda hangi sıklıkla davranıldığı 

vb. soruları içermektedir. Bilgi boyutu ise ibadetler, dinin tarihi, ilahî kitabın içeriği 

gibi konularla ilgili bilgileri ölçen soruları kapsamaktadır.  

AraĢtırmamızda dinî hayat ve dinî hayatın her bir boyutunun puanı ayrı ayrı 

hesaplanarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Dindarlığın inanç boyutu ile bağımsız 

değiĢkenler arasında, tüm denekler aynı puanı aldığından analiz yapılamamıĢtır; 

ancak diğer alanlarda sonuç elde edilmiĢtir. YaĢlılarda dindarlığı etkileyen 

demografik etkenlere dair bulguların ortaya konması için ise yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik duruma analizlerde yer verilmiĢtir.  
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4.1.1. Cinsiyetin Dindarlık ve Dindarlığın Boyutlarıyla ĠliĢkisi 

 

AraĢtırmamızın bu bölümünde deneklerin cinsiyet özellikleriyle dinî hayat ve 

dinî hayatın inanç, ibadet, duygu, bilgi boyutları arasında anlamlı iliĢkiler olduğu 

yönündeki hipotezimizin test edilecektir. Bu amaçla cinsiyet ile dindarlık ve 

dindarlığın boyutları arasındaki iliĢkiye dair analiz sonuçları değerlendirilecektir. 

Daha önce yapılan korelasyon analizleri sonucunda, cinsiyet ile dindarlık 

arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. Buna göre yaĢlılık döneminde 

kadınlar erkeklere oranla daha dindardır (r=-.31, P<.01) (bkz. Tablo–1). Ayrıca 

cinsiyet grupları arasındaki farkı ortaya koyan T-testi sonucu da kadınlar ve 

erkeklerin dindarlık ortalama puanları arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde 

anlamlı olduğunu (t=4.52) ve kadınların dindarlık ortalama puanlarının ( x =64.64) 

erkeklerin dindarlık puanlarından ( x =61.63) daha yüksek olduğunu saptamıĢtır (bkz. 

Tablo–2). Buna göre kadın ve erkeklerin dindarlıkları arasında anlamlı farklılık 

vardır ve kadınlar erkeklerden daha dindardır. Bu durumda cinsiyet ile dindarlık 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğuna dair hipotezimiz doğrulanmaktadır. 

Yaptığımız literatür taramasında dindarlıkla cinsiyet arasında iliĢki olduğunu 

göstererek bulgularımızı destekleyen baĢka çalıĢmaların da olduğu tespit edilmiĢ; 

ancak onlardan bazılarında araĢtırma verilerimizin aksine erkeklerin kızlardan daha 

dindar olduğuna dair açıklamalarla karĢılaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda kızların ve 

erkeklerin dindarlıkları arasında tespit edilen farklılık sonucunda erkeklerin dindarlık 

puanının kızlarınkinden yüksek olduğu görülmüĢtür (Yıldız, 2006: 166).  

TaĢ (2004), yaptığı çalıĢmada dindarlık ve dindarlığın boyutları ile cinsiyet 

değiĢkeni arasında iliĢki olduğunu ve bu bulgunun baĢka araĢtırmalarda da 

desteklendiğini (Sezen, 1993; Kaya, 1998; Fırat, 1977; Bayyiğit, 1989; KoĢtaĢ, 1995; 

Uysal, 1996; KöktaĢ, 1993, Karaca 1997) belirmiĢtir (TaĢ, 2004: 65–66).  

Yıldız (1998) üniversite öğrencilerini örneklem alarak yaptığı çalıĢmada 

erkeklerin belirgin olarak kızlardan daha dindar olduğunu ortaya koymuĢ ve 

Kaya‘nın (1998) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalıĢmanın bulguları da onu 

desteklemiĢtir (Aktaran: ġahin, 2001: 150–151). 
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Cinsiyet durumunun dindarlık üzerinde etkisinin olmadığını ortaya koyan 

çalıĢmalar da mevcuttur. ġahin‘in (1999) yaptığı araĢtırmada kızların dindarlık 

puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu; ancak aralarındaki iliĢkinin istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülmüĢtür (ġahin, 2001: 149). Aynı Ģekilde KöktaĢ (1993) 

da dindarlık açısından kızlarla erkekler arasında farklılık tespit etmemiĢtir. Fırat 

(1977), yaptığı çalıĢmada Allah inancı ve dinî duyguda cinsiyet açısından farklılığa 

rastlamadığını belirtmiĢtir. Bayyiğit (1987) de üniversite öğrencilerine yaptığı 

uygulamada cinsiyetin dinî inanç ve tutum farklılaĢmasında belirgin bir etkisinin 

olmadığını belirtmiĢtir (Aktaran: ġahin, 2001: 151).   

Cinsiyet açısından dindarlıktaki farklılaĢmaya dair Batı‘da yapılan 

araĢtırmaların da değiĢik sonuçlar verdiği; ancak çoğunlukla kızların daha dindar 

olduğu yönünde bulgulara ulaĢıldığı görülmektedir. 

Batı‘da yapılan bazı çalıĢmalar araĢtırma sonucumuzu destekler mahiyette 

kızların erkeklerden daha dindar olduğunu (Berman ve Hays, 1973; Koening ve diğ., 

1988; Spoerl, 1952; Allport ve diğ., 1960; Thompson, 1960; Warren ve Heist, 1960; 

Tisdale, 1965) ortaya koymuĢtur  (Aktaran: Yıldız, 2006: 166). Allport (1969), 

üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalıĢmasında kızların dine erkeklerden daha çok 

ihtiyaç duyduğu ve kiĢisel dindarlıkta daha samimi olduklarını tespit etmiĢtir. Parker 

(1971), konuyla ilgili araĢtırmaları değerlendirmiĢ ve kızların erkeklerden daha 

dindar ve dinî açıdan daha tutucu olduğunu belirtmiĢtir. Yine Popleton ve Pilkington 

(1963), yaptıkları çalıĢmaları neticesinde üniversiteli kızların erkeklerden daha 

dindar olduğunu saptamıĢlardır (Aktaran: ġahin, 2001: 149–150).  

Kadınların erkeklerden daha dindar olmasının farklı nedenleri bulunmaktadır. 

Thomson (1991), dindarlık açısından kadınlar ve erkekler arasındaki farklılığın 

onların kiĢilikleri arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını düĢünür. Buna göre, 

kadınlar erkeklerden daha uysal, daha pasif ve itaatkârdır. Bu nitelikler ise 

dindarlığın genel özelikleridir. Luckman (1967) ise bunun nedenini kadının 

toplumsal yapıdaki konumuna bağlamaktadır. Ona göre kadınların iĢ dünyasında 

fazla yer almaması dinî etkinliklere daha fazla vakit ayırmalarına neden olmaktadır. 

Miller ve Hoffman (1955) bu durumu dindarlığın risk alma konusunda en az istekli 

kiĢilerin vasfı olduğuna ve kadınların da erkeklerden daha az risk üstlenmesine 

bağlamaktadır (Aktaran: ġahin, 2001: 151–152).  



 

 

118 

 

Cinsiyetin dindarlık üzerine etkilerine dair sonuçlar arası farklılıklar dinî ve 

kültürel değiĢikliklerden (Yıldız, 2006: 169) ve örneklem grubunun demografik 

özelliklerinin farklılıklarından da kaynaklanabilmektedir. Kadınlar ve erkeklerin 

dindarlıkları arasında Batı‘da ve ülkemizdeki sonuçlarda farklılığın nedenlerinin en 

önemlilerinden birisi olarak yöntem ve uygulamalardaki farklılıklar gösterilebilir 

(Aktaran: ġahin, 2001: 152–153). 

ÇalıĢma sonuçları değerlendirildiğinde ülkemizde yapılan araĢtırmalarda 

çoğunlukla erkeklerin kızlardan daha dindar olduğuna dair verilerle 

karĢılaĢılmaktadır. Yıldız‘a göre bu durum kızların daha az dindar olmalarından 

değil, erkeklere göre kendi dindarlıkları konusunda daha olumsuz bir algıya sahip 

olmalarından kaynaklanabilmektedir (Yıldız, 2006: 166).  

AraĢtırmamızda dindarlığın boyutları ile cinsiyet değiĢkeni arasındaki iliĢkiler 

de analiz edilmiĢtir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere inanç boyutu ile cinsiyet 

arasındaki iliĢkiye dair araĢtırma sonuçlarımıza dayalı bir değerlendirmede bulunmak 

tüm deneklerin inanç boyutundan aynı puanı almaları nedeniyle mümkün olmamıĢtır.  

 Buna karĢılık araĢtırmamızda dindarlığın duygu boyutu ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre, yaĢlılık döneminde kadınların erkeklere 

oranla dinî duyguları daha yüksektir (r=-.36, P<.01) (bkz. Tablo–7). Uyguladığımız 

T-testi de kadın ve erkek yaĢlıların dindarlık duygu boyutu ortalama puanları 

arasındaki farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu (t=5.53) ortaya 

koymuĢtur. Yine ulaĢılan analiz sonuçları kadınların dindarlığın duygu boyutu 

puanlarının ( x =19.63) erkeklerin puanlarından ( x =17.49) yüksek olduğunu 

göstermiĢtir (bkz. Tablo–8). Bu sonuç cinsiyet ile dindarlığın duygu boyutu arasında 

anlamlı iliĢki olduğuna dair hipotezimizi desteklemektedir. 

Bu sonuçlara göre, dindarlık üzerinde etkili olduğunu ifade ettiğimiz cinsiyet 

faktörünün dinî duygu üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunda kadın ve 

erkek psikolojisinin farklılığı ve kadınların daha duygusal olmalarının dindarlıkları 

üzerindeki etkileri görülmektedir.  

Yapılan bazı çalıĢmalarda da araĢtırmamızı destekleyen sonuçlar çıkmıĢ ve 

cinsiyetle dindarlığın duygu boyutu arasındaki iliĢkinin anlamlı olduğu ve kadınların 

dindarlığın bu boyutunda erkeklerden daha iyi durumda olduğu görülür. 
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Hasyılmaz‘ın çalıĢmasında da dinî hayatın duygu boyutuyla cinsiyet arasında 

bir iliĢki vardır ve bayanların erkeklere göre dinî duyguları daha yüksektir 

(Hasyılmaz, 2007: 134). Fulkner ve De Jong (1966), kızların dinî hayatın özellikle 

duygu boyutundan alındığı puanların erkeklerden yüksek olduğunu saptamıĢtır 

(Aktaran: ġahin, 2001: 149–150).  

 ÇalıĢmamızda yaĢlılıkta dinî davranıĢ ile cinsiyet arasında (r=-,33, P<.01) 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–7). Buna göre kadınların dinî 

davranıĢları erkeklerinkinden daha fazladır. T-testi de kadınların dindarlığın davranıĢ 

boyutu ortalama puanları ( x =29.59) ile erkeklerin puanları ( x =28.07) arasındaki 

farkın P<.01 güvenirlik düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir (t=4.75) (bkz. 

Tablo–9). Bu durum konuyla ilgili hipotezimizi desteklemekte ve cinsiyet ile 

dindarlığın davranıĢ boyutu arasında anlamlı iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Konuyla ilgili yapılan diğer çalıĢmalara bakıldığında, Hasyılmaz‘ın (2007) 

yaĢlılar üzerinde yaptığı araĢtırmasında da hiç namaz kılmayan erkeklerin daha fazla 

olduğu; bayanların oruç ibadetine daha fazla riayet ettiği, bayanların daha fazla dua 

ettikleri ve erkeklere oranla ibadet etme sıklıklarını daha fazla olduğu görülmektedir 

(Hasyılmaz, 2007: 126). 

 AraĢtırmamızda yaĢlılıkta erkeklerin bayanlara nispeten daha fazla dinî bilgiye 

sahip olduğu (r=.20, P<.01) tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–7). Yapılan T-testi de 

kadınların dindarlığın bilgi boyutu ortalama puanları ( x =7.41) ile erkeklerin puanları 

( x =8.07) arasındaki farkın anlamlı olduğunu gösterir (t=-3.02, P<.01) (bkz. Tablo–

10). Bu sonuç hipotezimizi desteklemekte ve cinsiyet ile dindarlığın bilgi boyutu 

arasında anlamlı iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu durum, yani erkeklerin 

daha fazla dinî bilgilerinin olması, onların bilgiye ulaĢmada daha fazla imkâna sahip 

olmalarıyla açıklanabilir.  

Sonuç olarak cinsiyet değiĢkeni açısından bakıldığında kadın ve erkekler 

arasında hem dindarlık, hem de dindarlığın duygu, bilgi ve davranıĢ boyutları 

açısından anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Kadınlar erkeklerden daha dindar olduğu 

gibi dinî duygu ve dinî davranıĢ yönünden de din ile daha ilgilidirler. Buna karĢın 

erkeklerin kadınlardan daha fazla dinî bilgi sahibi olduğu görülmektedir.  
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4.1.2. YaĢın Dindarlıkla ĠliĢkisi 

 

AraĢtırmamızın alt hipotezlerinden biri ―Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, ekonomik durum, öğrenim durumu gibi demografik özellikleriyle dinî hayat 

ve dinî hayatın inanç, ibadet, duygu, bilgi boyutları arasında anlamlı iliĢkiler vardır.‖ 

Ģeklinde ifade edilmiĢti. Bu hipotezimizin denetlenmesi amacı ile yaĢlılardan oluĢan 

deneklerimizin verdiği yanıtlar doğrultusunda yaĢ ve dindarlık iliĢkisi ile ilgili 

verilere bu baĢlık altında yer verilecektir. 

ÇalıĢmamızda yaĢlılarda dindarlık ile yaĢ arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢki (r=-.14, P<.05) tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–1). Buna göre yaĢ ilerledikçe 

dindarlık azalmaktadır. Konuyla ilgili T-testi de 60–74 yaĢ arası ‗yaĢlı‘ olarak 

sınıflandırılan denekler ile 75 yaĢ ve üzeri ‗ileri yaĢlı‘ veya ‗ihtiyar‘ olarak 

nitelendirilen deneklerin dindarlık ortalama puanları arasında anlamlı farklılık 

olduğu ve bu farklılığın P<.05 güvenirlik düzeyinde gerçekleĢtiğini göstermektedir 

(t=2.16) (bkz. Tablo–3).  

AraĢtırmamızda yaĢlılardan 60–74 yaĢ arası olanlarda dindarlık ortalama 

puanları x =63.41 iken 75 yaĢ ve üzeri kiĢilerde dindarlık ortalama puanları x =59.88 

olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre dindarlık açısından yaĢ grupları arasında anlamlı 

bir farklılık vardır ve ileri yaĢlarda dindarlığın azaldığı görülmektedir. Bu durumda 

yaĢ ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki saptanarak hipotezimiz dindarlık 

bağlamında doğrulanmaktadır. 

 Ġnsanların içinde bulundukları yaĢ dönemleri tutum ve davranıĢlarına etki 

etmektedir. Buna göre değiĢik yaĢ grubundaki kiĢiler farklı bakıĢ açıları 

göstermektedirler. Bu durum dindarlık konusunda da geçerlidir. Konuyla ilgili daha 

önce yapılan çalıĢmalardan edinilen verilere gelince; TaĢ‘ın yaptığı çalıĢmada her 

yaĢ grubunun bir önceki yaĢ grubuna göre dine karĢı daha olumlu tutumlara sahip 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yapılan baĢka araĢtırmalarda yaĢın ilerlemesiyle 

kiĢilerin daha da dindarlaĢtığını (Günay, 1999; Uysal, 1996; Sezen, 1993; KöktaĢ, 

1993) ortaya koyan çalıĢmalar vardır (TaĢ, 2004: 66–68). ġahin‘in araĢtırmasında da 

dindarlıkla yaĢ arasında iliĢki saptanmıĢ ve üniversite öğrencilerinde yaĢın artmasıyla 
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dindarlığın da arttığı sonucuna varılmıĢtır. Bulgulara göre yaĢ ile dindarlığın davranıĢ 

ve bilgi boyutu arasındaki iliĢki de anlamlılık kazanmıĢtır (ġahin, 2001: 155).  

 Yıldız da çalıĢmasında dindarlıkla yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki 

saptamıĢtır. ÇalıĢmada 16–22 yaĢ grubunun dindarlık düzeyi 23–28 yaĢ grubundan 

anlamlı Ģekilde düĢüktür. Yani üniversite öğrencilerinde yaĢ attıkça dindarlık da 

artmaktadır. Gruplar arasında anlamlı farklılık dindarlığın davranıĢ ve bilgi 

boyutlarında da ortaya çıkmıĢtır. Literatürde bu yöndeki bulguları destekleyen yani 

yaĢ ile dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koyan daha 

baĢka çalıĢmalar da (Thorson ve Powell, 1990; Karaca, 1997) bulunmaktadır (Yıldız, 

2006: 173–174). 

 YaĢlılıkla ilgili yapılan araĢtırmalar özellikle ileri yaĢlardaki bireylerin dinî 

hayatlarında değiĢimin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. GeliĢim 

potansiyelinin sınırlı olduğu yaĢlılıkta meydana gelen değiĢimlerin yaĢlının dinî 

bütünlüğünü ve bağlılığını artırması veya azaltması mümkündür. Ġnancı kuvvetli olan 

yaĢlılarda hayata dair konularda ilgi azalsa da dinî ilgi yoğun hale gelebilmektedir 

(Kılavuz, 2005: 103).   

 Poll, yaptığı araĢtırmada 65 ve üzeri yaĢtakilerin %71‘inin hayatlarında dinin 

çok önemli bir yerinin olduğunu belirtmektedir. Zorn ve Johnson (1997), 114 yaĢlı 

kadınla gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında deneklerin %69,3‘ünün yaĢlanma ile birlikte 

dinî inançlarının daha çok değer kazandığını belirttiğini ortaya koymuĢtur (Aktaran: 

Kılavuz, 2005: 104). Bunlar gibi yaĢlılıkla ilgili Batı‘da yapılan ve dindarlık ile yaĢ 

değiĢkeni arasındaki korelasyonlarda (Starbuck, 1911; Stark, 1968; Meadow ve 

Kahoe, 1984; Hunsberger, 1985; Chatters ve Taylor, 1989; Taylor ve Chatters, 1991; 

Levin ve Taylor, 1997) pozitif iliĢki saptayan birçok çalıĢmanın bulunduğu (Aktaran: 

Hasyılmaz, 2007: 121) görülmektedir. 

 Diğer taraftan yaĢın ilerlemesiyle dindarlığın azaldığına veya dine yönelik 

ilginin değiĢmediğine dair bulgulara ulaĢan çalıĢmalar da kaynaklarda yer 

almaktadır. YaĢ ile dindarlık arasındaki iliĢkinin ortaya konması için yaptıkları 

çalıĢmalarda Blazer ve Palmore, 18 yıllık bir süreçte 2–3 yıllık aralıklarla 272 kiĢinin 

dinî tutum ve etkinliklerini incelemiĢtir. Bunun sonucunda zamanın geçmesiyle 

bireylerde dinî tutum ve etkinliklerde önemli bir değiĢikliğin olmadığı ortaya 

çıkmıĢtır. Shand (1942), 154 kolej öğrencisini örneklem alarak yaptığı çalıĢmayı 22 
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yıl sonra tekrar etmiĢ ve aynı ankete verilen cevaplardan yaĢın artması ile deneklerin 

dindarlıklarında herhangi bir değiĢikliğin olmadığını tespit etmiĢtir. Buna göre 

genelde bireylerin yaĢı değiĢse de dine yaklaĢımı değiĢmemektedir. Bu durumda 

gençliğinde dine önem verenler yaĢlılığında da önem vermektedirler. Çünkü insanlar 

hayatları boyunca genelde dinî özelliklerini korumaktadırlar. Bu bağlamda dinin 

ilerleyen yaĢlarda önemi artsa da bunun nedeninin yaĢ dıĢındaki faktörler olduğu ve 

yaĢlanmanın insanları dindar yapmak için yeterli olmadığı yapılan araĢtırma 

sonuçları incelendiğinde görülmektedir (Aktaran: Kılavuz, 2005: 109–111). 

 YaĢlılıkta ilk akla gelen gerçek ölüm olduğu için onların dine daha çok 

yöneldikleri düĢünülmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan çalıĢmalar bu anlayıĢın 

her zaman gerçeği yansıtmadığını göstermektedir (Kılavuz, 2005: 103–104). Buna 

göre (Johnson, 1995; Shand, 2000; Palouitzian, 1996; Haris ve Cole, 1984) yaĢın 

artmasıyla insanların dinî inanç ve tutumlarında önemli değiĢiklikler 

olmayabilmektedir (Aktaran: Kılavuz, 2004: 84–85).  

 Konu ile ilgili Orbach (1961), yaĢlılıkta dine yaklaĢma veya dinden uzaklaĢma 

yaĢanması yerine insanların daha çok ilk dönemlerde sahip oldukları inanç ve 

davranıĢları sürdürmeye devam ettiğini ifade ederken, Covalt‘a (1965) göre yaĢlılık 

döneminde dine ait uygulamalar aynı kalmakta; ancak yaĢ dıĢında değiĢik etkenlerin 

değiĢimiyle dine ilgi değiĢebilmektedir (Aktaran: Hurlock, 1992: 344).  

 YaĢlılıkla ilgili edinilen farklı yönlerdeki araĢtırma verilerine bakıldığında 

yaĢlılığın insanı dindar yapmak için yeterli değildir. Hatta yaĢın ilerlemesi ile 

insanlarda dindarlığın azaldığına dair araĢtırma verileri de bulunmaktadır. Çünkü 

yaĢlılıkla ilgili Batı‘da yapılan ve dindarlık ile yaĢ değiĢkeni arasında negatif iliĢki 

tespit eden çalıĢmaların (Oman ve Read, 1998, 65–84 yaĢ pozitif ve 55–64 arası 

negatif; Ploch ve Hastinngs, 60–70 arası pozitif 70–75 yaĢ negatif; Orbach, 1961 

negatif) literatürde yer aldığı da görülmektedir (Aktaran: Hasyılmaz, 2007: 121).  

YaĢ ve dindarlık arasındaki iliĢki ile ilgili pozitif ve negatif sonuçlar çıktığına 

dair alınan çalıĢma verileri bulunmakla birlikte bu iki değiĢken arasında anlamlı bir 

iliĢki olmadığına dair bilgiler de yer almaktadır. Ġnsanların yaĢlandıklarında aynı 

temel dinî yönelimlerini devam ettirdikleri; ancak dine yönelmeleri veya dinden 

uzaklaĢmaları durumlarında ise yaĢ dıĢındaki faktörlerin daha etkili olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Ġnsanın dinî inançlarının değiĢmesinde kiĢilik özellikleri de toplumun 
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dine bakıĢı gibi çevresel sebepler de etkili olmaktadır. Bu durumda dinin yaĢlıların 

hayatında önemli bir yer tutmasına rağmen yaĢlılık etkilerinin insanı daha dindar 

yaptığına dair çok fazla olgu bulunmadığı belirtilebilir (Kılavuz, 2004: 84–85).  

Geçirilen yaĢantılar dine yaklaĢmada yaĢtan daha etkilidir. Diğer taraftan yaĢ 

durumuyla dindarlık iliĢkisi konusunda farklı sonuçlar çıkmasının ölçmede 

kullanılan teknikle veya seçilen örneklem grubuyla ilgisi bulunabilmektedir. 

Thomson ve Powell (1990) da örneklemin çocukluktan yaĢlılığa değiĢik geliĢim 

dönemlerinden bireyleri içermesi durumunda yaĢ grubu arasındaki farklılığın belirgin 

bir Ģekilde ortaya çıkacağını belirtmiĢtir. Aynı dönemdeki bireylerin örnekleminde 

yaĢ grupları arasındaki farklılığın tespiti ise zordur (Aktaran: ġahin, 2001: 158).  

AraĢtırmamızda yaĢ ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki olduğuna dair 

hipotezimiz, yaptığımız analiz neticesine doğrulanmıĢtır. ÇalıĢmamızın sonuçlarına 

göre yaĢ ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki vardır ve yaĢlılıkta yaĢ ilerledikçe 

dindarlık gerilemektedir. YaĢın dindarlığa etki eden faktörlerden olduğuna dair 

çalıĢmaları destekler bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Ancak yapılan çalıĢmalarda yaĢın 

ilerlemesinin dindarlığın artması için tek etken olmadığı görülmektedir. Buna göre 

yaĢın ilerlemesiyle dine ilginin değiĢmediği, arttığı veya azalabildiğine dair 

değerlendirmeler bulunmaktadır.  

Ülkemiz örnekleminde çıkan sonuçlar genelde yaĢın ilerlemesiyle dindarlığın 

da arttığı yönündedir; ancak çalıĢmamızda negatif yönde bir iliĢki saptanmıĢtır. 

Bunun nedeni araĢtırmanın uygulandığı örneklem grubudur. AraĢtırmamızda 

yaĢlılarda da ihtiyarlarda da dindarlık seviyesinin yüksek olduğu ancak ileri yaĢlılıkta 

dindarlığın düĢtüğü görülmüĢtür. Bunun nedeni yaĢlılık dönemine dair psikolojik, 

toplumsal veya bedensel gerilemeler olabilir.  

YaĢamın sürdürülmesinin zorlaĢtığı, ailede yaĢlılara tanınan statünün azaldığı, 

toplumla iliĢkilerin zayıfladığı bu yaĢ döneminde insanda psiko-sosyal uyumun 

bozulmasıyla ve depresyon durumlarıyla sıkça karĢılaĢılmaktadır. YaĢlılarda görülen 

genel psikolojik durum onların dinî hayatlarını da etkilemektedir. Ancak dindarlıkla 

ilgili gözlemlenen düĢüĢün asıl nedeni dindarlığı oluĢturan boyutların yaĢ durumuyla 

iliĢkilerinin analizi sonucunda daha çok netlik kazanacaktır. Dindarlığın boyutları ile 

yaĢ değiĢkeninin iliĢkilerinin değerlendirilmesi bir sonraki baĢlık altında yer 

alacaktır. 
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4.1.3. YaĢın Dindarlığın Boyutlarıyla ĠliĢkisi 

 

AraĢtırmamızın hipotezleri arasında ―Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

ekonomik durum, öğrenim durumu gibi demografik özellikleriyle dinî hayat ve dinî 

hayatın inanç, ibadet, duygu, bilgi boyutları arasında anlamlı iliĢkiler vardır.‖ 

hipotezine yer verilmiĢti. Hipotezimizi test etmek için yaptığımız yaĢlılıkta yaĢ 

durumu ile dindarlığın boyutları arasındaki iliĢkilere dair analizlerde dindarlığın 

inanç boyutundan tüm denekler tam puan ( x =8.00) aldığı için sonuç alınamamıĢtır. 

Tam puan alınması daha önce yapılan çalıĢma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Nitekim Akgül tarafından yapılan çalıĢmada ulaĢılan bulgular huzur evi 

yaĢlıları arasında Allah‘a inanmayan veya bu konuda Ģüphesi olan kimsenin 

olmadığını göstermektedir. Deneklerin Allah‘a inancında oran %100‘dür. Huzurevi 

yaĢlılarında peygamber inancında oran %95,1, ahiret gününe ve yeniden dirilmeye 

inanmada ise oran %99‘dur. Konuyla ilgili ülkemizde yapılan baĢka çalıĢmalarda da 

(Bayyiğit, 1989; KöktaĢ, 1997; Arslantürk, 1998; Günay, 1999; Çelik, 2002; 

Kayıklık, 2003) inançla ilgili bulgular yüksek çıkmıĢtır. Bu durumun nedeni üzerinde 

yapılan değerlendirmelerde ise yaĢlılarda inancın yüksek çıkmasının  yaĢlıların 

fizyolojik ve psikolojik sınırlılıklar karĢısında telafi edici bir destek olarak inançlara 

duyduğu ihtiyaca ıĢık tuttuğu belirtilebilmektedir (Aktaran: Akgül, 2004: 27).  

 Hasyılmaz, 129 yaĢlı üzerinde yaptığı araĢtırmada huzurevindeki yaĢlılar 

arasında %96,5 oranında Allah‘a Ģüphesiz inanın bulunduğu, %95,3 oranında Kuran-

ı Kerim‘in Allah‘ın kelamı olup tamamının gerçek olduğuna inananın bulunduğu, 

%90,7 oranında ise Hz.Muhammed‘in Allah‘ın kulu ve elçisi olduğuna Ģüphesiz 

inanıldığını belirtirken; ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye ise yaĢlıların 

%82,9‘un inandığını tespit etmiĢtir (Hasyılmaz, 2007: 62–63). Bu sonuçlar da 

yaĢlılarda dindarlığın inanç boyutunun yüksek olduğunu ve çoğunun inanç esaslarına 

Ģüphesiz inandığını göstermekte; çalıĢmamızda ulaĢtığımız verileri desteklemektedir. 

 Yapılan araĢtırmalar, yaĢın ilerlemesiyle dinî inançların netlik kazandığını 

göstermektedir. YaĢlılarda baĢta Tanrı inancı olmak üzere inanç esaslarına iman 

diğer geliĢim dönemlerinden daha kesindir (Argyle ve Belt-Hallahmi, 1992: 330). Bu 

nedenle de yaĢlılık döneminde dindarlığın inanç boyutuna dair sonuçlar yüksektir.   
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ÇalıĢmamızdaki dindarlığın diğer boyutları ile yaĢ arasındaki iliĢkiye ve yaĢ 

grupları arasındaki farklılığa dair analizlere gelince; dindarlığın duygu boyutu ile yaĢ 

değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir (r=-.06, P>.05) (bkz. Tablo–

7). Yapılan T-testi de yaĢlılarla ve ileri yaĢlılarda dindarlığın duygu boyutu puanları 

arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir (t=.92, P>.05) (bkz. Tablo–11).  

Konu ile ilgili fikir vermesi açısından puan dağılımına baktığımızda 60–74 yaĢ 

arası bireylerde duygu boyutu ortalama puanları x =18.69 olarak saptanırken 75 yaĢ 

ve üzeri kiĢilerde bu puan x =17.77 olarak tespit edilmiĢtir. Dinî duygu açısından yaĢ 

grupları arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Bu durum ilerleyen 

yaĢlarda insanın duygularının artık belirginleĢerek sabitleĢmesinden dolayı yaĢın 

duygular üzerinde etkisinin kalmamasından kaynaklanabilir. Gruplar arası farka 

rastlanmaması ise örneklem grubumuzun homojen bir yapıda olmasındandır.  

 AraĢtırmamızda dindarlığın davranıĢ boyutu ile yaĢ değiĢkeni arasında da 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (r=-.10, P>.05) (bkz. Tablo–7). Uygulanan T-

testi de 60–74 yaĢ arası bireylerde dinî davranıĢ ortalama puanları ( x =28.94) ile 75 

yaĢ ve üzerinde davranıĢ boyutu ortalama puanları ( x =27.77) arasındaki farkın 

anlamlı olmadığını göstermektedir (t=1.50, P>.05) (bkz. Tablo–12).  

YaĢlılık üzerine yapılan analizlerde elde edilen veriler ise genelde kiĢilerin 

yaĢının artmasının ibadetlerle ilgili daha olumlu tutumları olduğu yönündedir. TaĢ‘ın 

yaptığı çalıĢmada 61 ve yukarı yaĢtakilerin diğerlerine göre dinin ibadet boyutuna 

yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir (TaĢ, 2004: 67–68). Konuyla 

ilgili olarak Benson, yetiĢkinler ve ergenleri örneklem alarak yaptığı çalıĢmada 

bireylerin dinî tutum ve davranıĢlarını ölçmeye çalıĢmıĢ ve dine karĢı tutumlarda 

artan yaĢla birlikte giderek artan bir yükselme olduğunu; ancak 80 yaĢ ve üzerinde 

hafif bir düĢme görüldüğünü belirtmiĢtir (Aktaran: Kılavuz, 2005: 105–106).  

YaĢın artmasıyla meydana gelen üzüntülerle baĢ edebilmek için ibadet 

baĢvurulabilecek bir kaynaktır (Kılavuz, 2005: 103). Bu nedenle ilerleyen yaĢla dinî 

davranıĢın arttığı görülmektedir. Bunun dıĢında ibadetler yaĢlılıkta birçok psikolojik 

iĢleve de sahiptir. Akgül‘ün çalıĢmasında yaĢlılardan ibadet yaptığında Allah‘ın 

affedeceğine inananlar %43,7 iken kendini günahkâr hissedip tövbe edenler 

%19,4‘tür (Akgül, 2004: 34); ibadetler insana affedilme ümidi aĢılamaktadır. 
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 YaĢlıların ibadetlere katılmaları kendilerini değerli bulmaları açısından da 

önemlidir. Güven, ümit, tevazu, kendini kabul, sorumluluk, baĢkalarına yardım etme 

gibi olumlu psikolojik sonuçlar yaĢlılıkta ibadetlerin etkisiyle daha çok ortaya 

çıkabilmektedir. Ġbadetler yaĢlının hayatını zenginleĢtirmesine ve hayatta doyum 

sağlamasına katkıda bulunur (Kılavuz, 2004: 95–96). Hem geçmiĢteki eksikliklerin 

telafisi hem de ahirete dair beklentilerin ümide dönüĢmesi için yaĢlılarda ibadetlerde 

yoğunlaĢma görülebilmektedir (Akgül, 2004: 50–51). 

YaĢın ilerlemesinin dinî davranıĢları arttıracağına dair araĢtırma verileri 

bulunmakla birlikte bu iki değiĢken arasında iliĢki olmadığını ortaya koyarak 

çalıĢmamızı destekleyen sonuçlar da vardır. Akgül‘ün çalıĢmasında da yaĢlılardan 

gençlikleri ile yaĢlılıklarındaki ibadet hayatlarını karĢılaĢtırmaları istendiğinde 

%33‘ü gençliğinde daha fazla ibadet yaptığını, %30‘u yaĢlılıkta daha fazla ibadet 

yaptığını, %21,4 ise arada bir fark olmadığını belirtmiĢtir (Akgül, 2004: 34). 

Hasyılmaz, namaz ve oruçla ilgili olarak örneklemden her yaĢ grubu açısından ibadet 

yapma yönünden farklılık bulunmadığı belirtir (Hasyılmaz, 2007: 125).  

KöktaĢ‘ın (1993) yetiĢkinler üzerinde yaptığı çalıĢmasında ise yaĢın artması ile 

dinî davranıĢların her zaman artmayabileceğini ortaya koyar. Buna göre namaz 

kılanlar ve oruç tutanlar 60 yaĢına kadar her yaĢ aralığında artarken 60 yaĢından 

sonra zirveden iniĢ göstermektedir (Aktaran: Kılavuz, 2004: 84). Ġbadetteki düĢüĢ 

yaĢlılıkta sağlık durumundaki gerilemelerden kaynaklanabilmektedir. Konuyla ilgili 

olarak Akgül, dinî davranıĢ açısından yaĢlıların %20‘sinin istedikleri halde sağlık 

problemleri nedeniyle namaz kılamadıklarını ifade etmektedir. YaĢlıların büyük 

çoğunluğu sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini, %21,4‘ü yine sağlık sorunları 

sebebiyle istedikleri halde oruç tutamadıklarını belirtmiĢlerdir (Akgül, 2004: 28–31). 

  Cox ve Hammonds (1988) yaĢlılık döneminde sağlık koĢullarında bozulma 

olmadığı sürece ibadete katılımda artıĢ olduğunu; ancak sağlığın bozulması sonucu 

yeniden düĢüĢ gözlendiğini belirtir. Çünkü insanlar yaĢlandıkça fiziksel gerilemeleri 

nedeniyle dinî uygulamalara aktif olarak katılamayabilirler (Aktaran: Kılavuz, 2005: 

108–109). Ayrıca dinî etkinliklere katılmada görülebilen düĢüĢte yaĢlıların toplum 

içinde uygun davranamama kaygıları da etkili olabilmektedir (Hurlock, 1992: 345). 

Bu durumda dindarlıkta olduğu gibi dindarlığın davranıĢ boyutundaki 

değiĢmelerin de yaĢın artması dıĢında faktörlerden etkilenebildiği söylenebilir. 
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ÇalıĢmamızda dindarlığın bilgi boyutu ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir 

iliĢki (r=-.18, P<.01) bulunduğu; yaĢlılık döneminde ilerleyen yaĢlarda dinî bilgiye 

sahip olma bakımından düĢüĢ görüldüğü tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–7). YaĢ 

durumuna göre dinî bilgi açısından farklılığın tespiti için yapılan T-testinde yaĢlı ve 

ileri yaĢlı bireyler arasındaki farkın da anlamlı olduğu görülmüĢtür (t=2.68, P<.01) 

(bkz. Tablo–13).  

 Dindarlığın bilgi boyutundan alınan puanlara göre 60–74 yaĢ arası bireylerde 

bilgi boyutu ortalama puanları x =7.77 iken 75 yaĢ ve üzeri yaĢlılarda dindarlığın 

bilgi boyutu ortalama puanları x =6.33 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre, yaĢlılık ve 

ileri yaĢlılıkta puanlar arasında anlamlı farklılık vardır ve yaĢlılıkta yaĢ ilerledikçe 

dinî bilgi düzeyi düĢmektedir. Bu sonuç da yaĢlılarda dindarlığın bilgi boyutu ile yaĢ 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu yönündeki hipotezimizi desteklemektedir. 

 Toplumun hemen her kesiminde eksikliği gözlenen dinî bilgi, Akgül‘ün 

çalıĢmasındaki yaĢlılarda da dindarlığın en düĢük boyutudur. Ancak düĢük bilgi 

düzeyiyle yaĢlının anlamlı bir dindarlık algısına sahip olması mümkün değildir 

(Akgül, 2004: 54).  

Sonuç olarak dindarlığın boyutları arasında sadece bilgi boyutu ile yaĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. Daha önce de yaĢlılıkta yaĢ ilerledikçe dindarlıkta bir 

gerileme görüldüğü ve bu sonucun ancak dindarlığın boyutlarının yaĢ ile iliĢkisi 

analiz edildiğinde nedeninin daha iyi anlaĢılabileceği belirtilmiĢtir. 

YaĢlılıkta ilerleyen yaĢlarda dindarlığın inanç, duygu ve davranıĢ boyutlarında 

belirgin bir değiĢiklik yaĢanmazken dinî hayatın bilgi boyutundan alınan puanlar 

düĢmektedir. YaĢlılıkta dindarlığın bilgi boyutundaki düĢüĢ ise dinî bilgi edinmenin 

zihinsel gerilemelerden ve özellikle görme ve iĢitme duyularındaki kayıplardan 

dolayı zorlaĢmasından, daha önce yaĢlı bireyin sahip olduğu bilgilerin bellek 

zayıflığı nedeni ile hatırlanamamasından kaynaklanabilmektedir.  

Değerlendirmeler sonucunda yaĢ ile dindarlığın birbiriyle iliĢkili olduğu; 

yaĢlılarda yaĢ ilerledikçe dindarlığın düĢtüğü tespit edilmiĢtir. YaĢın dindarlığın 

diğer boyutlarında iliĢkisi bulunmazken; yaĢ ilerledikçe bilgi düzeyinin düĢtüğü de 

görülmüĢtür. Bu durumda dindarlık düzeyinin düĢüĢü dindarlığın bilgi boyutundaki 

düĢüĢten kaynaklanabilmektedir. 



 

 

128 

 

4.1.4. Medeni Durumun Dindarlık ve Dindarlığın Boyutlarıyla ĠliĢkisi 

 

AraĢtırmamızda dindarlık ile medeni durum (r=.02, P>.05) arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmamıĢtır (bkz. Tablo–1). Tek yönlü varyans analizi de medeni durum 

gruplarının dindarlık puanları arasında farklılık olmadığını (F3,208=.97, P>.05) 

saptamıĢtır (bkz. Tablo–4). Bu durumda medeni durumla ilgili hipotezimiz 

doğrulanmamıĢ ve yaĢlılıkta medeni durum ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığı görülmüĢtür. 

 ġahin‘in araĢtırmasında da çalıĢma verilerimizi destekler mahiyette sonuçlar 

elde edilmiĢ ve dindarlıkla medeni durum arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢ; ancak evlilerin ortalama dindarlık puanının bekârların dindarlık 

puanından fazla olduğu saptanmıĢtır (ġahin, 2001: 160).  

 Diğer taraftan konu ile ilgili baĢka çalıĢmalarda bu iki değiĢken arasında iliĢki 

saptayanlar da bulunmaktadır. Yıldız‘ın (1998) üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptığı çalıĢmasında medeni durum gruplarının dindarlıkları arasında anlamlı 

farklılık olduğu; evlilerin bekârlardan daha yüksek dindarlık puanının olduğu 

görülmüĢtür (Yıldız, 2006: 175–176).  

 Ülkemizdeki çalıĢmalardaki bulgular genelde evli olan kiĢilerin bekârlara ve 

dul olan kiĢilere göre dine yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğunu (Günay, 

1999; KöktaĢ, 1993; Uysal, 1996) ortaya koymaktadır (Aktaran: TaĢ, 2004: 74–75). 

 Dindarlıkla medeni durum arasındaki iliĢki konusunda Batı‘daki çalıĢmalarda 

da benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Fichter (1952), araĢtırmasında bekârların evlilerden 

daha dindar olduğu sonucuna varmıĢtır. Gorer (1955) da bekârların evlilerden dua 

etme, öldükten sonra dirilmeye inanma gibi konularda daha dindar olduğunu ortaya 

koyar (Aktaran: ġahin, 2001: 159). AraĢtırma sonuçlarımızın bunlardan değiĢik 

çıkmasının nedeni çalıĢmaların uygulandığı yaĢ dönemlerinin farklı olmasından da  

örneklem grubumuzun homojen yapısından da kaynaklanabilir. 

AraĢtırmamızda dindarlığın duygu boyutu ile medeni durum arasında ise 

(r=140, P<.05) anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıĢtır (bkz. Tablo–7). Bu sonuç 

medeni durum ile dindarlığın duygu boyutu arasında anlamlı iliĢki olduğuna dair 

hipotezimizi desteklemektedir. Ancak Medeni durum açısından deneklerin duygu 

alanında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanamamıĢtır (F3,208=1.75, P>.05) 



 

 

129 

 

(bkz. Tablo–14). Fikir vermesi açısından baktığımızda medeni durum gruplarının 

duygu boyutu puanları düĢükten yükseğe doğru bekâr ( x =18.20), evli ( x =18.48), 

boĢanmıĢ/ayrı yaĢıyor ( x =19.33) ve eĢi ölmüĢ ( x =19.81) Ģeklinde sıralanmaktadır. 

 AraĢtırma bulgularımızı karĢılaĢtırdığımız Hasyılmaz‘ın çalıĢmasında da 

araĢtırmamızı destekler mahiyette yaĢlılarda medeni durumla dindarlığın duygu 

boyutu arasında iliĢki tespit edilmiĢtir. Evli ve dul olanların bekâr olanlara göre dinî 

duygu puanı daha yüksek çıkmıĢtır (Hasyılmaz, 2007: 135). 

ÇalıĢmamızda dindarlığın davranıĢ boyutu ile medeni durum arasında anlamlı 

bir korelasyon (r=-.10, P>.05) tespit edilememiĢtir (bkz. Tablo–7). Ancak medeni 

durum grupları dinî davranıĢ bakımından farklılık göstermektedir ve grupların 

dindarlık puanlarının ortalamaları arasındaki fark (F3,208=3.70), P<.05 düzeyinde 

anlamlıdır (bkz. Tablo–15). Dinin davranıĢ boyutundan en düĢük puanı ( x =24.66) 

boĢanmıĢ/ ayrı yaĢayanlar alırken onu ( x =28.40) bekâr, eĢi ölmüĢ ( x =28.96) ve 

evliler ( x =28.97) takip etmiĢtir. Gruplar arasında anlamlı farklılık sadece eĢinden 

boĢanmıĢlar ile eĢi ölmüĢ ve evli olanlar arasında tespit edilmiĢtir.  

Hasyılmaz‘ın çalıĢmasında ise medeni durum ile ibadet arasında iliĢki olduğu; 

evli ve dul olanların ibadet etme sıklığının bekârlardan fazla gerçekleĢtiği 

saptanmıĢtır (Hasyılmaz, 2007: 127).  

AraĢtırmamızda dindarlığın bilgi boyutu ile medeni durum arasında da anlamlı 

bir iliĢki (r=-.04, P>.05) tespit edilememiĢtir (bkz. Tablo–7). Buna göre yaĢlılarda 

medeni durum ile dinî hayatın bilgi boyutu arasında anlamlı bir iliĢki yoktur ve bu 

durum ilgili hipotezimizi desteklememektedir. Analiz sonuçlarına göre, medeni 

durum grupları arasında dinî bilgi puanları açısından da anlamlı farklılık yoktur 

(F3,208=1.96, P>.05) (bkz. Tablo–17). Medeni durum gruplarının dindarlığın bilgi 

boyutu puanları düĢükten yükseğe doğru bekâr ( x =6.60), evli ( x =7.81), 

boĢanmıĢ/ayrı yaĢıyor ( x =8.00) ve eĢi ölmüĢ ( x =7.22) Ģeklindedir.  

Sonuç olarak yaĢlı bireylerin medeni durum özelliklerinin bireylerin 

dindarlıkları ve dindarlığın davranıĢ ve bilgi boyutları ile iliĢkisi bulunmamakta; 

duygu boyutu ile ise iliĢkisinin olduğu görülmektedir. Bu durumda medeni durumla 

dindarlık ve dindarlığın boyutları arasında anlamlı iliĢki olduğuna dair hipotezimiz 

büyük ölçüde desteklenmemektedir.  
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4.1.5. Öğrenim Durumunun Dindarlık ve Dindarlığın Boyutlarıyla ĠliĢkisi 

 

ÇalıĢmamızda ulaĢtığımız bulgulara göre dindarlık ile öğrenim durumu (r=.04, 

P>.05) arasında anlamlı bir iliĢki yoktur (bkz. Tablo–1). Öğrenim gruplarının 

dindarlık puanları arasındaki anlamlı farklılık ise (F5,206=1.94), P<.05 düzeyindedir 

(bkz. Tablo–5). Fikir vermesi açısından puanların dağılımına baktığımızda en düĢük 

dindarlık puanını ( x =60.07) lisans ve üstü bireyler alırken, onları okuryazar 

olmayanlar ( x =62,17), ilkokul mezunları ( x =63,39), lise mezunları ( x =63,52), 

okuryazar ilkokulu bitirmemiĢ olanlar ( x =63,54) takip ederken en yüksek puanı ise 

ortaokul mezunu yaĢlılar ( x =65.11) almıĢtır. Gruplar arasında farklılık sadece lisans 

ve üstü düzeydeki bireyler ile ortaokul mezunu olanlar arasındadır. 

 TaĢ‘ın çalıĢmasından edinilen bulgular dine yönelik tutumların hem inanç hem 

de ibadet boyutunda kiĢilerin eğitim durumlarına göre farklılıklar gösterdiğini ortaya 

koymuĢtur. Buna göre kiĢilerin eğitim düzeyi arttıkça dinin bu boyutlarına yönelik 

tutumlarında düĢüĢ görülmektedir. Yapılan diğer araĢtırmalar da eğitim düzeyi düĢük 

olanların yüksek olanlardan daha dindar olduklarını (Günay, 1999; KöktaĢ, 1993; 

Kaya, 1998; Uysal, 1996) göstermektedir (Aktaran: TaĢ, 2004: 72–75). 

ÇalıĢmamızda da en yüksek öğrenim düzeyindekiler en düĢük dindarlık puanını 

almıĢtır. Bu durumda bulgularımızın diğer çalıĢmalarla paralel olduğunu görülür.  

AraĢtırmamızda öğrenim durumu ile dindarlığın duygu boyutu arasında P<.05 

düzeyinde anlamlı bir iliĢki (r=-.17) vardır; bireylerin öğrenim durumları ilerledikçe 

dinî duygu azalmaktadır (bkz. Tablo–7). Bu sonuç öğrenim durumu ile dindarlığın 

duygu boyutu arasında anlamlı iliĢki olduğuna dair hipotezi doğrulamaktadır. 

Uygulanan tek yönlü varyans analizinde de öğrenim düzeyi gruplarının dinî duygu 

puanlarının ortalamaları arasındaki farkın (F5,206=2.91) P<.05 düzeyinde anlamlı 

olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–18). Dinî duygu puanları ise düĢükten yükseğe 

doğru lisans ve üstü mezunu ( x = 16.07), lise mezunu ( x =18.19), okuryazar değil 

( x =18.61), ilkokul mezunu ( x =18.72), ortaokul mezunu ( x =19.27) ve okuryazar, 

ilkokulu bitirmemiĢ ( x =19.45) Ģeklinde sıralanmaktadır. Ancak gruplar arasındaki 

farklılık lisans ve üstü düzeydekiler ile ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ve 

okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢ bireyler arasında gerçekleĢmiĢtir. 
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ÇalıĢmamızda öğrenim durumu ile dindarlığın davranıĢ (r=-.10, P>.05) boyutu 

arasında anlamlı bir korelasyon olmadığından hipotezimizin ilgili kısmı 

doğrulanmamıĢtır (bkz. Tablo–7). Tek yönlü varyans analizinde de öğrenim durumu 

gruplarının dinî davranıĢ açısından anlamlı farklılık göstermediği (F5,206=1.24, 

P>.05)  saptanmıĢtır (bkz. Tablo–20). Puan dağılımına bakıldığında ise en yüksekten 

baĢlayarak okuryazar, ilkokulu bitirmemiĢler ( x =29.29), ortaokul mezunu 

( x =29.05), lise mezunu ( x =29.00), ilkokul mezunu ( x =28.90), okuryazar değil 

( x =28.88), lisans ve üstü ( x =27.46) bireyler Ģeklinde sıralanmıĢtır.  

Analiz sonuçlarında dindarlığın duygu alanı gibi davranıĢ alanında da en 

yüksek puanı en düĢük öğrenim düzeyindekiler, en düĢük puanı ise en yüksek 

öğrenim düzeyindekiler almaktadır. Daha önce yapılan çalıĢmaların bulgularına 

bakıldığında araĢtırma bulgularımızın desteklendiği görülmektedir. Nitekim 

Akdoğan (2002) yaptığı araĢtırmada eğitim düzeyi arttıkça ibadetlerin düzenli olarak 

yapılmasında azalma olduğunu belirtir (Aktaran: Erkol, 2004: 95). Hasyılmaz‘ın 

çalıĢmasında da eğitim durumu ile ibadet boyutu arasında bir iliĢki vardır, eğitim 

seviyesi yükseldikçe ibadete ilgi azalmaktadır (Hasyılmaz, 2007: 127). Bu sonuçlar 

da bizim çalıĢma verilerimizi desteklemektedir.  

AraĢtırmamızda öğrenim durumu ile dindarlığın bilgi boyutu (r=.34) arasında 

P<.01 düzeyinde korelasyon tespit edilmiĢtir ve ilgili hipotez doğrulanmıĢtır (bkz. 

Tablo–7). Bireylerin öğrenim durumları ilerledikçe dinî bilgilerinde de artıĢ meydana 

gelmektedir. Öğrenim durumu gruplarının dinî bilgi açısından anlamlı farklılık 

gösterdiği saptanmıĢtır (F5,206=7.43, P<.01) (bkz. Tablo–21). Bilgi boyutu açısından 

en düĢük puanı ( x =6.66) okuryazar olmayanlar alırken onları okuryazar, ilkokulu 

bitirmemiĢler ( x =6.80), ilkokul mezunu ( x =7.75), lise mezunu ( x =8.33), lisans ve 

üstü ( x =8.53) takip etmiĢ ve en yüksek puanı ise ortaokul mezunu yaĢlı bireyler 

( x =8.77) almıĢtır. Gruplar arasındaki anlamlı farklılık, okuryazar olmayanlarla 

ortaokul mezunu,  lise mezunu, lisans ve üstü mezunları arasında ve okuryazar, 

ilkokulu bitirmemiĢ bireyler ile diğer öğrenim düzeyindekiler arasında saptanmıĢtır. 

Sonuç olarak öğrenim düzeyi ile yaĢlıların dindarlıkları ve dinî davranıĢları 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur; buna karĢılık, öğrenim durumunun ilerlemesi dinî 

bilgiyi arttırmakta, ancak dinî duygunun gerilemesine neden olmaktadır. 



 

 

132 

 

4.1.6. Ekonomik Durumun Dindarlık ve Dindarlığın Boyutlarıyla ĠliĢkisi 

 

AraĢtırmamızın alt hipotezlerinden biri deneklerin ekonomik durumu ile dinî 

hayat ve dinî hayatın inanç, ibadet, duygu, bilgi boyutları arasında anlamlı iliĢkiler 

olduğu Ģeklindeydi.  

Yaptığımız analiz sonucunda dindarlık ile ekonomik durum arasında (r=.14, 

P<.05) anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (bkz. Tablo–1), buna göre ekonomik durum 

arttıkça dindarlık da artmaktadır. Bu durum konuyla ilgili hipotezimizi 

doğrulamaktadır. Ancak tek yönlü varyans analizi neticesinde, ekonomik durum 

gruplarının dindarlık açısından anlamlı farklılık göstermediği görülmüĢtür 

(F4,207=2.01, P>.05) (bkz. Tablo–6).  Buna göre sosyo-ekonomik durum yükseldikçe 

dindarlık artmakta ancak maddi imkânlar açısından farklı olan yaĢlıların dindarlığı 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Literatürde kiĢilerin gelir durumu ile dindarlıkları arasındaki iliĢkiyi araĢtıran; 

araĢtırma verilerimizi destekleyen ve bu iki değiĢken arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

eden çalıĢmalar da vardır. Fırat (1977), üniversite öğrencilerinde ailenin gelir 

seviyesi düĢtükçe inançta artma olduğu sonucuna varmıĢtır. Bayyiğit (1987), 

üniversite öğrencilerinde fakir aile çocuklarının irrasyonel inanç ve inançsızlıkta, 

zengin aile çocuklarının ise kararsızlıkta daha fazla yoğunlaĢtığı; fakir aile 

çocuklarının üniversiteye geldikten sonra inancını kaybetmede veya dinî gruplara 

yönelmede daha çok yoğunlaĢtığını belirtmektedir (Aktaran: ġahin, 2001: 161). 

ġahin‘in çalıĢmasında sosyo-ekonomik düzey ile dindarlık ve dindarlığın 

boyutları arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir (ġahin, 2001: 160–161). 

Yıldız‘ın (1998) çalıĢmasında da dindarlığın ekonomik durumla anlamlı bir iliĢkisi 

olmadığı; ekonomik durumun sadece dindarlığın bilgi boyutuyla anlamlı bir 

iliĢkisinin olduğu görülmüĢtür. Karaca‘nın (1997) araĢtırmasında da dindarlıkla 

ekonomik durum arasında anlamlı iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan 

ekonomik durum ve dindarlık arasında iliĢki olmadığına veya pozitif yönde iliĢki 

olduğuna dair bulguların yanında iki değiĢken arasında negatif yönde iliĢki saptayan 

çalıĢmalar da bulunmaktadır. KöktaĢ (1993), bu iki değiĢken arasında negatif bir 

iliĢki saptamıĢ; ekonomik düzey yükseldikçe dindarlığın ve dindarlığın tüm 

boyutlarının puanlarının düĢtüğünü tespit etmiĢtir (Aktaran: Yıldız, 2006: 177). 
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Hallahmi ve Argyle (1997) ise Batı‘daki çalıĢmalarda düĢük ekonomik 

düzeydekilerin yükseklerden daha dindardır olduğunu belirtir. Wilson ve Clow 

(1981), sosyo-ekonomik durumu farklı bireylerin dindarlıklarının da farklı olup 

fakirlerin yaĢadıkları sıkıntılar nedeni ile dindarlığa daha çok eğilimli olduğunu ifade 

ederler. Back ve Bourgue‘ın (1970) açıklamaları sosyo-ekonomik durumu düĢük 

olanların dindarlığın tecrübe boyutundan daha yüksek puanlar aldığı yönündedir. 

Hay (1990) ise daha eğitimli ve kazancı fazla olan insanlarda dinin tecrübe 

boyutundan daha yüksek puan aldığını belirtir (Aktaran: ġahin, 2001: 160–161). 

Konu ile ilgili farklı sonuçlar çıkmasının nedeni irdelendiğinde yapılan 

araĢtırmalarda ekonomik düzey ve dindarlık kavramlarının yeterince 

belirginleĢmediği görülmektedir. Ayrıca ölçme araçları ve örneklem seçiminin yeterli 

olmayıĢı farklı sonuçlar çıkmasına neden olabilmektedir (ġahin, 2001: 162–163). 

Dindarlığın boyutları açısından değerlendirildiğinde ise araĢtırmamızda 

dindarlığın duygu (r=.09, P>.05), davranıĢ (r=.13, P>.05) ve bilgi boyutları (r=.05, 

P>.05) ile sosyo-ekonomik durum arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir 

(bkz. Tablo–7). Bu durumda dindarlığın boyutları ile ekonomik durum arasında iliĢki 

olduğuna dair hipotezimizi doğrulanmamaktadır. Tek yönlü varyans analizinde, 

ekonomik durum gruplarının dinin duygu boyutu arasındaki (F4,207=1.58, P>.05), 

dindarlığın davranıĢ boyutu arasındaki (F4,207=1.72, P>.05) ve dindarlığın bilgi 

boyutu arasındaki farkın (F4,207=.92, P>.05) anlamlı olmadığı sonucuna varılmıĢtır 

(bkz. Tablo–23).   

Ekonomik durumla dindarlığın boyutları arasındaki iliĢkiye dair çalıĢmasında 

TaĢ (2004), dinin ibadet boyutunda gelir durumu orta ve düĢük olanların, geliri çok 

iyi ve çok düĢük olanlara göre daha olumlu tutumlara sahip olduğu; en olumlu 

tutumun gelir düzeyi orta olanlarda en olumsuz tutumun ise çok düĢük olanlarda 

görüldüğünü tespit etmiĢtir. Gelir durumu düĢük kimselerin yüksek kiĢilerden daha 

dindar olduğunu (Sezen, 1993; Fırat,1977) gösteren baĢka araĢtırmalar da vardır 

(Aktaran: TaĢ, 2004: 79–80). Akdoğan (2002), alt ekonomik düzeye inildikçe 

ibadetlerin yerine getirilmesinin yükseldiğini (Aktaran: Erkol, 2004: 95), Hasyılmaz 

gelir seviyesi yükseldikçe ibadete ilginin azaldığını (Hasyılmaz, 2007: 128) 

saptamıĢtır. 
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4.2. YAġLILARDA ÖLÜM KAYGISIYLA DEMOGRAFĠK 

DEĞĠġKENLERĠN ĠLĠġKĠLERĠNE DAĠR BULGULARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

AraĢtırmamızın alt hipotezlerinden biri ―Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, ekonomik durum, öğrenim durumu gibi demografik özellikleriyle ölüm 

kaygısı özellikleri arasında anlamlı iliĢkiler vardır.‖ Ģeklinde belirtilmiĢtir. Konuyla 

ilgili hipotezimizin tespit edilmesi için öncelikle ölüm kaygısı ile cinsiyet değiĢkeni 

arasındaki iliĢkiye dair analiz sonuçları değerlendirilecektir. 

ÇalıĢmamızda ölüm kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır 

(r=-.36, P<.01) (bkz. Tablo–24). Kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek düzeyde 

ölüm kaygısı hissedilmektedir. Bu bulgu konuyla ilgili hipotezimizi doğrulamaktadır. 

T-testi de kadınların ölüm kaygısı ortalama puanları ( x =9.38) ile erkek deneklerin 

ölüm kaygısı ortalama puanları ( x =7.00) arasındaki farkın anlamlı olduğunu 

göstermektedir (t=5.73, P<.05) (bkz. Tablo–25). 

Cinsiyet ve ölüm kaygısı iliĢkisine dair açıklamalarda ölümü düĢünme 

sıklığının bayanlarda erkeklerden daha fazla olduğunu eden çalıĢmaların yanında 

(Hasyılmaz, 2007: 134), ölüm korkusu ile cinsiyet değiĢkeni arasında anlamlı bir 

iliĢki saptayamamıĢ (Çevik, 2005: 111) çalıĢmalar da bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili diğer araĢtırmalarda da çoğunlukla bizim bulgularımızı destekler 

sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda ölüm kaygısı ile cinsiyet arasında 

anlamlı iliĢkinin olduğu ve kızların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısına sahip 

olduğuna dair bulgulara ulaĢan Türk araĢtırmacılar olduğu gibi (Hökelekli, 1992; 

Karaca, 1997; Yaparel ve Yıldız, 1998; Yıldız, 1999; Yıldız, 2002) yabancı 

çalıĢmalar da (Templer ve diğ., 1971; Lester, 1972; Berman ve Hays, 1973; 

Iammarino, 1975; Chiappetta ve diğ., 1976; Thorson, 1977; Mcmordie, 1979; 

Lonetto ve diğ., 1980; Young ve Daniels, 1980; Keller ve diğ., 1984; Florian ve Har-

Even, 1983–84; Schell ve Zinger, 1984; Aday, 1984–85, Goebel ve Boeck, 1987; 

Schumaker ve diğ., 1988; Thorsan ve Powell, 1988; ġenol, 1989; Levin, 1989–90; 

Ungar ve diğ., 1990; Abdel-Khalek ve Beshai, 1993; Thorsan ve Powell, 1993; 

Templer ve diğ., 1990) bulunmaktadır (Aktaran: Yıldız, 2006: 156). 
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Kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı yaĢamalarının birçok nedeni 

sıralanabilir. Kadınların daha duygusal bir yapıya sahip olmalarından (ġenol, 1989; 

Hökelekli, 1992; Karaca, 1997), toplumsal yapının oluĢturduğu cinsiyet rollerinden 

(Young ve Daniels, 1980; Florian ve Har-Even, 1983–84; ġenol, 1989) veya 

kadınların genel kaygı düzeyinin erkeklerden daha yüksek olmasından dolayı (ġenol, 

1989) kadınlar erkeklerden daha çok ölüm kaygısı yaĢayabilirler. Yanbastı‘nın 

(1990) belirttiği gibi cinsiyetle ilgili farkların ortaya çıkmasında kalıtsal, biyolojik 

özelliklerin ve hormonların veya çevre tarafından kadın-erkek davranıĢlarının çocuğa 

öğretilmesi yani rol modelinin de bu konuda etkileri olabilmektedir. Çünkü 

toplumumuzda erkeklerden genelde bazı korku verici durumlarda korku 

göstermemeleri, yani duygu ve davranıĢlarını kontrol etmeleri; kadınlardan ise 

duygusal olmaları beklenir (Aktaran: Yıldız, 2006: 157). 

Konuyla ilgili bir diğer neden kadınların erkeklerden daha fazla kaygılı 

olmasıdır. Yanbastı (1990) çalıĢmasında kızların erkeklerden daha sinirli, çaresiz, 

kaygılı ve huzursuz hissettiklerini ortaya koymuĢtur. Loo (1984) da kızların anlamlı 

bir Ģekilde erkeklerden daha kaygılı olduğunu tespit etmiĢtir. Argyle ve Beit-

Hallahmi (1975) kızlarda genel kaygıyı ve dolayısıyla ölüm kaygısını arttıran 

etkenlerden birini erkeklere oranla daha fazla suçluluk ve günahkârlık duyguları 

taĢımalarına bağlar.  Nitekim genel kaygı ve ölüm kaygısı arasında araĢtırmaların 

sonucunda pozitif iliĢki (Handal, 1969; Patton ve Freitag, 1977; Lonetto ve diğ., 

1980; Amenta ve Weiner, 1981; Loo, 1984; Gilliand ve Templer, 1985-86; Yaparel 

ve Yıldız, 1998) saptanmıĢtır. Templer ve diğ. (1974) de 101 üniversite öğrencisini 

örneklem aldığı çalıĢmasında ölüm kaygısıyla kadınlık algısı arasında pozitif bir 

iliĢki saptamıĢlardır (Aktaran: Yıldız, 2006: 157–158). 

ÇalıĢmamızda yaĢ ile ölüm kaygısı arasında da (r=-.15, P<.05) anlamlı bir 

iliĢki saptanmıĢtır (bkz. Tablo–24). Bu sonuç ilgili hipotezimizi desteklemektedir. 

YaĢlılık döneminde yaĢın ilerlemesi ile ölüm kaygısının azaldığı saptanmıĢtır. Buna 

göre, yaĢlılık döneminde yaĢlıların ileri yaĢlılara (ihtiyar) oranla daha fazla ölüm 

kaygısı hissettikleri görülmüĢtür. T-testi de 60–74 yaĢ arası bireylerin ölüm kaygısı 

puanları ( x =8.39) ile 75 ve üzeri yaĢtakilerin ölüm kaygısı puanları ( x =5.88) 

arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir (t=2.30, P<.01) (bkz. Tablo–26). 
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Bulgularımıza göre yaĢ grupları arasında ölüm kaygısı açısından anlamlı 

farklılık vardır; ancak yaĢın ilerlemesi yaĢlılarda ilerleyen yaĢlarda ölüm kaygısının 

artmasına değil azalmasına neden olmaktadır. Bu durum yaĢlılıkta yaĢanan zihinsel 

ve bedensel kayıpların ve yaĢamı sürdürmenin zorluğunun yaĢlı bireylerde ölümü 

istemeye neden olabileceğinden kaynaklanabilir. YaĢlıların çevresindeki yaĢıtlarının 

ölümü ile sıkça karĢılaĢması, artık yeni bir geliĢim döneminin olmaması ve ölüm 

fikrine kendilerini hazırlamaları ilerleyen yaĢlarda ölüm kaygılarını azaltabilir. 

YaĢ ve ölüm kaygısı iliĢkisini araĢtıran çalıĢmalarda diğer geliĢim dönemlerine 

göre yaĢlıların ölümle daha sık ilgilendiği görülür. Akgül‘ün araĢtırmasında 

yaĢlıların %68‘inin ölümü her zaman %13,6‘sının ise çoğu zaman ve bazen 

düĢündüğü görülmüĢtür. YaĢlıların ölüm hakkındaki düĢüncelerinde en büyük oran 

%84,5 ile ebedi âleme göçtür (Akgül, 2004: 33). Hasyılmaz da yaĢlı deneklerin 

%60‘ının ölümü her zaman düĢündüğünü tespit etmiĢtir (Hasyılmaz, 2007: 133). 

Yıldız‘ın yaptığı çalıĢmada ise üniversite öğrencilerinin yaĢ ortalaması 

düĢtükçe ölüm kaygısı yükselmektedir. Bunlara ilave olarak ölüm kaygısı ile yaĢ 

arasında anlamlı iliĢki olduğunu belirten baĢka araĢtırmalar (Stevens ve diğ., 1980; 

Keller ve diğ., 1984; Thorson ve Powell, 1988, 1990; ġenol, 1989; Bond, 1997; 

Karaca, 1997) bulunduğu gibi anlamlı bir iliĢkinin olmadığına dair bulgulara ulaĢan 

çalıĢmalar da (Christ, 1961; Rhudick ve Dibner, 1961; Swenson, 1961; Handal, 

1969; Templer, 1971; Templer ve diğ., 1971; Lester, 1972; Feifel ve Nagy, 1981; 

Schell ve Zinger, 1984; Vargo ve Black, 1984; Neimeyer, 1985; Levin, 1989-90; 

Hökelekli, 1992; Yıldız, 2002) bulunmaktadır (Aktaran: Yıldız, 2006: 160-161). 

YaĢ değiĢkeninin ölüm kaygısı üzerindeki etkilerine dair yapılan 

açıklamalardan farklı sonuçların çıkmasının nedeni örneklem alınan yaĢ grubu 

olabilir. Ölüm kaygısıyla yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢkinin tespit edildiği 

çalıĢmalarda örneklem grupları daha çok çeĢitli yaĢ gruplarından yani ergenlik, 

yetiĢkinlik, orta yaĢ ve yaĢlılık dönemlerinden oluĢmaktadır. Bu yaĢ dönemlerinin 

psikolojik, sosyolojik ve fiziksel özellikleri farklı olduğundan ölüm kaygısı 

durumlarının da farklı olması olağandır. Ölüm kaygısı ile yaĢ değiĢkeni arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığına dair araĢtırmalarda ise örneklem grubu sadece belli 

bir geliĢim döneminden oluĢmakta ve bireyler arasında ölüm kaygısı açısından 

anlamlı farklılık bulunmayabilmektedir (Yıldız, 2006: 161–162). 
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AraĢtırmamızda medeni durum ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki 

tespit edilememiĢtir (r=-.00, P>.05) (bkz. Tablo–24). Bu durum ilgili hipotezimizi 

desteklememektedir. Medeni durum grupları da ölüm kaygısı puanları açısından 

anlamlı farklılık göstermemektedirler (F3,208=.72, P>.05) (bkz. Tablo–27). Fikir 

vermesi açısından düĢükten yükseğe doğru ölüm kaygısı puanları sıralandığında en 

düĢük puanı eĢinden boĢanmıĢ/ayrı yaĢayanlar alırken ( x =6.00) bunu evli ( x =8.24), 

bekâr ( x =8.60) ve eĢi ölmüĢ olanlar ( x =8.77) takip etmektedir.  

Konuyla ilgili diğer araĢtırmalara bakıldığında Yıldız‘ın çalıĢmasında da ölüm 

kaygısıyla medeni durum arasında anlamlı bir iliĢki bulunamadığı görülmektedir. 

Literatürde bu iki değiĢken arasında iliĢkinin olmadığına dair baĢka çalıĢmalar da 

(Rhudick ve Dibner, 1961; Swenson, 1961; Yıldız, 2002) vardır (Aktaran: Yıldız, 

2006: 162–163). 

Hasyılmaz‘ın çalıĢmasında ölümü düĢünme sıklığı ile medeni durum arasındaki 

iliĢkide sırayla düĢükten yükseğe doğru bekârların, evlilerin ve dulların ölümü 

düĢündüğü ortaya çıkmıĢtır. Ölümü bir yok oluĢ olarak gören bekâr deneklerin oranı 

evli ve dulların oranından daha yüksektir. Ölümü bir nimet olarak düĢünen dulların 

oranı ise evli ve bekârlara göre yüksektir (Hasyılmaz, 2007: 135).  

ÇalıĢmamızda ekonomik durum ile ölüm kaygısı arasında anlamlı düzeyde bir 

iliĢki (r=.02, P>.05) tespit edilememiĢ ve ilgili hipotezimiz desteklenmemiĢtir (bkz. 

Tablo–24). Tek yönlü varyans analizi neticesinde de ekonomik durum gruplarının 

ölüm kaygısı açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir (F4,207=.41, 

P>.05) (bkz. Tablo–28). 

 Konuyla ilgili yapılan diğer çalıĢmalar da çoğunlukla ulaĢtığımız sonuçları 

desteklemektedir. Hasyılmaz‘ın araĢtırmasında ölümü düĢünme sıklığı ve ölüm 

hakkındaki düĢünce gelir durumuna göre farklılaĢmamaktadır (Hasyılmaz, 2007: 

137). Yıldız‘ın çalıĢmasında da ölüm kaygısıyla sosyo-ekonomik düzey arasında 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Literatürde bu iki değiĢken arasında anlamlı bir 

iliĢki olmadığını saptayan baĢka araĢtırmalar da (Feifel ve Nagy, 1981; Karaca, 1997; 

Yıldız, 2002) bulunmaktadır.  

 Diğer taraftan Aday (1984–85), üniversite öğrencilerinden ekonomik düzeyi 

ortanın altında olanların ortanın üstünde olanlardan daha yüksek ölüm kaygısına 
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sahip olduğunu; ġenol (1989) ise yaĢlılardan ekonomik düzeyi yüksek olanların daha 

fazla ölüm kaygısı tecrübe ettiğini saptamıĢlardır (Aktaran: Yıldız, 2006: 163–164). 

Bu durumda iliĢkinin varlığını iddia eden çalıĢmaların da her ne kadar farklı 

dönemlerden örneklem alsalar da birbirlerini desteklemediklerini söyleyebiliriz.  

AraĢtırmamızda öğrenim durumu ile ölüm kaygısı arasında P<.01 düzeyinde 

anlamlı bir iliĢki (r=-.28) tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–24). Bu sonuç konuyla ilgili 

hipotezimizi desteklemektedir. YaĢlılarda öğrenim düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısı 

azalmaktadır. Tek yönlü varyans analizi, öğrenim durumuna göre ayrılan gruplar 

arasında ölüm kaygısı açısından (F5,206=5.09), P<.01 düzeyinde anlamlı farklılık 

olduğunu göstermektedir (bkz. Tablo–29). Puanlara baktığımızda ölüm kaygısından 

en düĢük puanı ( x = 6.00) lisans ve üstü, en yüksek puanı okuryazar, ilkokulu 

bitirmemiĢler ( x =10.29) almıĢtır. Gruplar arası anlamlı farklılık okuryazar, ilkokulu 

bitirmemiĢler ile lisans ve üstü mezunu olanlar, ortaokul mezunları ( x =7,16), lise 

mezunları ( x =7,28) ve ilkokul mezunları ( x =8,27) arasında tespit edilmiĢtir. 

Ölümü düĢünme sıklığı ile eğitim durumu arasındaki iliĢkide Hasyılmaz da 

gruplar arasında farklılık olduğunu ve eğitim seviyesi yükseldikçe ölümü düĢünme 

sıklılığının azaldığını saptamıĢtır. Ölüm hakkındaki düĢüncenin de eğitim seviyesine 

göre farklılaĢtığı ve eğitim seviyesi yükseldikçe ölümü bir yok oluĢ olarak görenlerin 

oranının yükseldiği görülmektedir. Ayrıca eğitim seviyesi düĢük olanların dinî 

duyguları da yüksek olanlara göre daha yüksektir (Hasyılmaz, 2007: 136). 

Sonuç olarak araĢtırmamızın ―Deneklerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

ekonomik durum, öğrenim durumu gibi demografik özellikleriyle ölüm kaygısı 

özellikleri arasında anlamlı iliĢkiler vardır.‖ hipotezi kısmen doğrulanmıĢtır. Eldeki 

verilere göre ölüm kaygısıyla yaĢ ve cinsiyet arasında anlamlı iliĢkiler vardır. 

Kadınlar erkeklerden daha fazla ölümden korkmakta ve yaĢlılıkta yaĢın ilerlemesiyle 

ölüm kaygısı azalmaktadır. Öğrenim durumu ile ölüm kaygısı arasında da anlamlı bir 

iliĢki vardır; öğrenim düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısı azalmaktadır. Diğer taraftan 

ölüm kaygısı ile medeni durum ve ekonomik durum arasında ise anlamlı bir iliĢki 

bulunmamaktadır.  



 

 

139 

 

4.3. YAġLILARDA ÖLÜM KAYGISIYLA DĠNDARLIK ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

AraĢtırmamızın ana hipotezi ―YaĢlılık dönemindeki kiĢilerde dindarlık ve 

dindarlığın inanç, duygu, davranıĢ ve bilgi boyutları ile ölüm kaygısı arasında 

anlamlı iliĢkiler vardır.‖ Ģeklindedir. Hipotezimizi test etmek için öncelikle dindarlık 

ve ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığına, ölüm kaygısı 

düzeyinin deneklerin dindarlık ortalama puanları arasındaki farklılığın anlamlılık 

düzeyine dair analizlere ve dindarlık ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkinin dindarlık 

düzeyleri açısından analizine yer verilecektir.  

Hipotezimizi test etmek için yaptığımız analizler neticesinde yaĢlılarda 

dindarlık ve ölüm kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu, 

dindarlık yükseldikçe ölüm kaygısının da yükseldiği tespit edilmiĢtir (r=.21, P<.01) 

(bkz. Tablo–31). Yine yaptığımız analizler, dindarlık düzeyi orta olanların ölüm 

kaygısı ortalama puanları ( x =4.00) ile yüksek olanların ölüm kaygısı puanları 

( x =8.50) arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermiĢtir (t=-

3.19, P<.01) (bkz. Tablo–32). 

Diğer taraftan ölüm kaygısı düzeyi gruplarının da dindarlık açısından anlamlı 

farklılık gösterdiği (F2,178=15.59, P<.01) saptanmıĢtır (bkz. Tablo–33). Gruplar arası 

farklılığın, ölüm kaygısı düĢük olan deneklerin dindarlık puanlarının ortalaması ile 

( x =56.50) orta ( x = 63.25) ve yüksek ( x =63.79) olanların ortalamaları arasında 

gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu bulgulara dayanarak dindarlık ve ölüm kaygısı 

arasında iliĢki olduğuna dair hipotezimizin desteklendiğini söyleyebiliriz. 

Konuyla ilgili Yıldız‘ın üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalıĢmasında da 

dindarlıkla ölüm kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Dindarlığın yükselmesi ile ölüm kaygısı yükselmekte, düĢmesi ile azalmaktadır. 

Ġnsanlar dindarlaĢtıkça ölümden daha fazla korkmakta; ölümden fazla korktukça 

daha da dindarlaĢmaktadır (Yıldız, 2006: 181). Diğer taraftan ölüm kaygısının 

insanda meydan getirdiği yoğun duygu durumunun kabullenilebilir bir hal alması 

dindarlığı arttırabilmektedir. 
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Konu ile ilgili baĢka çalıĢmalarda dindarlık ve ölüm kaygısı arasında ters 

yönde bir korelasyon olduğunu belirtilmektedirler. Hökelekli (1992), 24 yaĢ üstü 

yüksek öğrenimli bireyler arasında yaptığı bir araĢtırmada dindar kiĢilerin genel 

olarak ölümle daha fazla meĢgul olduğu buna karĢın ölüm karĢısında daha olumlu 

tutumlar geliĢtirdiğini belirtmektedir. Karaca (1997) da çoğunluğu yüksek öğrenim 

mezunu bireylerle yapılan çalıĢmasında dindarlıkla ölüm kaygısı arasında negatif bir 

iliĢkinin olduğunu ortaya koymuĢtur (Aktaran: Yıldız, 2006: 105–106). 

Batı‘da yapılan çalıĢmalar arasında dindarlık-ölüm kaygısı iliĢkisinin yönünü 

pozitif bulanlar (Alexander ve Adlerstein, 1959; Feifel, 1959; McDonald, 1976; 

Lonetto ve diğ., 1980; Florian ve Kravitz, 1981; Florian ve Har-Even, 1983-84; 

Keller ve diğ., 1984), negatif bulanlar (Martin ve Wrightsman, 1965; Templer, 1972; 

Feifel ve Branscomb, 1973; Westman ve Canter, 1985; Kraft ve diğ., 1897; Bond, 

1997) ve iliĢki bulamayanlar da (Williams ve Cole, 1968; Templer ve Dotson, 1970; 

Edmunds, 1981) gözlenmiĢtir (Aktaran: Yıldız, 2006: 181-182). 

Görüldüğü üzere Batı‘da yapılan çalıĢmalar iliĢkinin yönü hakkında değiĢik 

sonuçlara ulaĢabilmektedir. Psychology Today‘ın 30.000 kiĢi üzerinde yaptığı anket 

insanların dinî yönelimlerinin ölüme iliĢkin tutumlarında etkili olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Mc Mordie (1979) yüksek dindar grubun ölüm korkusunun orta dindar 

gruptan daha düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur. Florian ve Kravetz (1981) 

tarafından aktarılan bir çalıĢmada ise orta seviyede dindar olan bireylerin, 

çevresindekilerin baĢına gelecekler konusunda ileri ve düĢük derecede dindar 

olanlardan daha fazla korku hissettikleri tespit edilmiĢtir. Lester (1972) ise dinî 

teslimiyetin korkuyu azaltmakta veya arttırmaktaki etkisi konusunda tereddütlü 

olduğunu ifade etmiĢtir. Ona göre dindarlar dindar olmayanlara göre ölümü hoĢ 

karĢılayabilirler veya çok fazla da korkabilirler (Aktaran: Karaca, 2000: 256–258).  

 YaĢlılıkta birçok sınırlılıkla karĢılaĢan birey ölümünün yaklaĢtığı düĢüncesine, 

dinî değerleri benimseyerek, acının sona erdiğine dair ahiret inancı ile ölüm 

kaygısına katlanmaya imkân bulur. YaĢlılıkta ortaya çıkan kayıplar yaĢadıklarında 

veya hayatlarında olumsuz tecrübelerle karĢılaĢtıklarında yaĢlılar dine daha fazla 

yönelebilirler (Kılavuz, 2006: 224–226). Dinî hayata yönelmek yaĢlıların ruh 

sağlığını dengede tutar ve psiko-sosyal uyumları için de önemlidir. 
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 Psikolojik dengeyi koruduğu belirtilen dindarlığın ölüm kaygısını arttırdığına 

dair sonuçlara gelince, inananlarının huzurlu, mutlu ve uyumlu olmasını amaçlayan 

dinin aynı zamanda ölüm kaygısını da ortaya çıkarması dikkat çekicidir. Ölümsüzlük 

düĢüncesiyle mensuplarını rahatlatan dinin aynı zamanda ölüm kaygısını 

arttırmasında en çok dinin öğretilerini yeterince yerine getirmeyenlere ahiretteki 

cezalarını hatırlatması yatar. Din bir taraftan da ölüm kaygısı yüksek mensuplarına 

ölümsüzlük ve cennetle ilgili konuları sunarak kaygıyı azaltır (Yıldız, 2006: 184). 

 Zorn ve Johnson (1997) araĢtırma bulgularını verirken dindar olan yaĢlılar için 

dinin, dünyada karĢılaĢılan endiĢeleri hafifleten bir etken olduğunu belirtirler. 

Yaptıkları araĢtırmada dinî bağlılığı kuvvetli olan yaĢlıların daha az depresyon 

yaĢadıkları ve hayatlarından daha fazla memnun oldukları tespit edilmiĢtir. Dinî 

inancın fiziksel sorunlarla karĢılaĢan ileri yaĢtaki yetiĢkinlerin ruh sağlığını 

iyileĢtirdiği bilinmektedir. Çünkü din insanların sıkıntılara katlanmalarını 

anlamlandırma ve onlara ümit verme konusunda iyileĢtirici rol oynamaktadır. Bu 

durumdaki bireyler için din, ahiret önerisi sunmak yoluyla yaĢlıların hayata uyumunu 

kolaylaĢtırmaktadır (Aktaran: Kılavuz, 2006: 219). 

  

 4.4. YAġLILARDA ÖLÜM KAYGISININ DĠNDARLIĞIN 

BOYUTLARIYLA ĠLĠġKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

AraĢtırmamızdaki ana hipotezin ―YaĢlılık dönemindeki kiĢilerde dindarlık ve 

dindarlığın inanç, duygu, davranıĢ ve bilgi boyutları ile ölüm kaygısı arasında 

anlamlı iliĢkiler vardır.‖ Ģeklinde ifade edildiği ve belirtildiği gibi dindarlık ile ölüm 

kaygısı arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu bir önceki konumuzda görülmüĢtür. 

Hipotezin dindarlığın boyutları açısından değerlendirilmesine gelince; dindarlığın 

duygu (r=.22, P<.01) ve davranıĢ (r=.25, P<.01) boyutları ile ölüm kaygısı arasında 

anlamlı iliĢkiler vardır (bkz. Tablo–35). YaĢlılarda dindarlığın duygu ve davranıĢ 

boyutlarından alınan puanlar yükseldikçe, ölüm kaygısı puanları da yükselmektedir. 

Diğer taraftan dindarlığın bilgi boyutu ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkinin (r=-.10, 

P>.05) negatif yönde ve anlamsız olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo–35). Buna 

göre ölüm kaygısının dindarlığın boyutlarıyla en güçlü iliĢkisinin davranıĢ boyutu ile 

ilgili olduğu; onu da duygu boyutunun takip ettiği gözlenmektedir. 
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4.4.1. Ölüm Kaygısı ile Dindarlığın Ġnanç Boyutu ĠliĢkisi 

  

 Dindarlığın inanç boyutu ile dindar insanın belli inanç ilkelerini kabullendiği 

belirtilmektedir. Bu inanç ilkelerinin içerik ve kapsamı her dinde farklı olabildiği 

gibi aynı din içinde de değiĢiklikler gösterebilir (Erkol, 2004: 69). Ġnancı ölçmek için 

insanların bir dine inanıp inanmadığı ve inançlarının kendileri için önemine dair 

sorular sorulabilmektedir. Ayrıca inançlarının psikolojik ve sosyal uyumdaki rolü de 

önemlidir. Çünkü dinin inanan için birçok fonksiyonu vardır (ġahin, 2007: 22). 

 ÇalıĢmamızda dindarlığın inanç boyutundan tüm denekler aynı puanı aldığı 

için bu boyutla ölüm kaygısı arasında iliĢkiye dair analiz yapılamamıĢtır. Ancak 

yapılan baĢka çalıĢmalarda yaĢlılık döneminde ölüm kaygısı ile dinî inanç durumu 

arasında bir iliĢki olup olmadığı analiz edilmiĢtir. Bunlardan Akgül‘ün çalıĢmasında 

yaĢlılık sorunları nedeniyle dinî etkinliklere katılamayan bireyler dinî inanç ve 

tutumlarını sürdürmek konusunda kararlılık göstermektedirler (Akgül, 2004: 28).  

 Dinin inanç boyutunun yaĢlılarda en önemli kaygı nedeni olan ölüm karĢısında 

da telafi edici bir unsur olarak önemini koruduğu söylenebilir. Ancak çoğu zaman 

yaĢlıların ölüm yaklaĢtıkça daha dindar oldukları ifade edilse de yaĢın ilerlemesi 

bireyi dindar yapmak için yeterli değildir. Daha önceki konularda belirtildiği gibi 

insanlar genellikle mevcut dinî inançlarını sürdürmekte ve geliĢtirmektedirler 

(Hurlock, 1992: 343).  

 Literatürde ilerleyen yaĢlarda inancın kesinleĢtiğine dair bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Ölüm kaygısının yoğun hissedildiği yaĢlılık döneminde bunu telafi edebilecek en 

önemli unsur dinî inançlardır, çünkü inananlar ölümü ebedi bir hayata yolculuk 

olarak kabul ederler (Akgül, 2004: 52). Geriatric Focus Report (1965) açıklamalarına 

göre de yaĢlılık döneminde dinî inançlarda değiĢim görülebilmektedir. YaĢın 

ilerlemesiyle birlikte hem Tanrı‘ya inançta hem de öldükten sonraki hayata dair 

hazırlık yapılması gerektiğine dair inançta artıĢ görülmektedir. Yine aynı rapor, 

cennete ve ahirete inananların oranının yaĢlılık döneminde yükseldiğini ortaya 

koymuĢtur. Ayrıca rapora göre kuvvetli dinî inanca sahip olanlar zayıf dinî inançlara 

sahip olanlara nazaran ölümü ahiretin baĢlangıcı olarak görmeye daha yatkındırlar 

(Aktaran: Hurlock, 1992: 345). Bu durum da ölüm karĢısında kaygı duyanların bunu 

telafi edebilmek için ahiret inancına önem verdiğini gösterir. 
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 4.4.2. Ölüm Kaygısı ile Dindarlığın Duygu Boyutu ĠliĢkisi 

  

 ÇalıĢmamızda ölüm kaygısı ile dindarlığın duygu boyutundan alınan puan 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir (r=.22, P<.01) (bkz. Tablo–35). Uygulanan 

tek yönlü varyans analizi de dindarlığın duygu boyutundan alınan puanlar arasında 

anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir (F2,178=5.50, P<.01) (bkz. Tablo–36). 

 Bulgular dindarlığın duygu boyutundan en düĢük puanı ( x =16.28) ölüm 

kaygısı düĢük olanların aldığını, onları orta ( x =18.72) ve yüksek ( x =19.00) kaygı 

düzeyindekilerin takip ettiğini göstermektedir.  Dinî duygu açısından gruplar arası 

anlamlı farklılık düĢük ölüm kaygısı düzeyi ile orta ve yüksek ölüm kaygısı 

düzeyinde olanlar arasında gerçekleĢmiĢtir. Bu sonuçlara dayanarak ölüm kaygısı ve 

dindarlığın duygu boyutu arasındaki iliĢkiye dair hipotezin desteklendiğini 

söyleyebiliriz. Bu iki değiĢken arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir ve ölüm 

kaygısı yüksek olan yaĢlıların dinî açıdan daha duygulu olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

YaĢlı insanların genel anlamda diğer geliĢim dönemlerindeki bireylere 

nazaran daha duygulu olduğu ve yaĢadıkları bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyal 

kayıplar nedeni ile duygusal açıdan hassaslaĢtığı bilinmektedir. Konuyla ilgili genel 

kanıya göre de yaĢlılarda genelde dinî duygularda artıĢ görülür. Ġnsanların ilerleyen 

yaĢlarda gençlik dönemlerine nazaran daha çok dindarlaĢtıklarına dair bulgular da 

vardır (Aktaran: Hurlock, 1992: 344).  

AraĢtırmamızda ulaĢtığımız bulgulara göre yaĢlılarda ölüm kaygısı ve 

dindarlığın duygu boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır ve dinî anlamda 

duygulanma arttıkça ölüm kaygısı da artmaktadır. Kaygı da bir duygu durumudur; 

ancak ölüm kaygısı Ģiddeti daha yüksek bir duygulanma halidir. Bu nedenle dinî 

duyguyu yoğun yaĢayanların diğerlerine oranla ölüm kaygısı ile de daha ilgili 

olmaları normaldir. Buna ilave olarak dinî duyguların içinde korku unsurunun da yer 

aldığı ve baĢlıca dinî korkulardan birinin ölüm ötesi hayatla ilgili olduğu da 

söylenebilir. Ölüm ötesi ile ilgili korkular da birçok kaygının kaynağı olan ölüm 

kaygısını arttırabilmektedir. Bu nedenle ölüm kaygısıyla dinî duygu birbiriyle 

iliĢkilidir, biri artınca diğeri de artar. 
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 4.4.3. Ölüm Kaygısı ile Dindarlığın DavranıĢ Boyutu ĠliĢkisi  

 

AraĢtırmamızda ölüm kaygısı ile dindarlığın davranıĢ boyutu arasında anlamlı 

bir iliĢki (r=.25, P<.01) tespit edilmiĢ; dindarlığın davranıĢ boyutu ile ölüm kaygısı 

arasındaki iliĢkiye dair hipotezimiz bu veriler neticesinde doğrulanmıĢtır (bkz. 

Tablo–35). Ölüm kaygısı ve dinî davranıĢ birbiriyle pozitif yönde iliĢkili iki 

değiĢkendir. Buna göre, yaĢlılarda dindarlığın davranıĢ boyutundan alınan puanlar 

yükseldikçe, ölüm kaygısı puanları da yükselmektedir. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda da görüldüğü üzere dindarlığın boyutlarıyla en güçlü ölüm kaygısı iliĢkisi 

davranıĢ boyutuyla ilgilidir.  

Yapılan One way ANOVA analizine göre, ölüm kaygısı düzeyi gruplarının 

dindarlığın davranıĢ boyutu puanlarının ortalamaları arasındaki fark (F2,178=12.79), 

P<.01 düzeyinde anlamlıdır (bkz. Tablo–38). Gruplar arasındaki anlamlı farklılık 

düĢük ölüm kaygısı düzeyindeki yaĢlılar ile orta ve yüksek ölüm kaygısı düzeyinde 

olanlar arasında tespit edilmiĢtir.  

Dindarlığın davranıĢ boyutundan ölüm kaygısı açısından en düĢük puanı 

( x =26.07) ölüm kaygısı düzeyi düĢük olanlar alırken, onları orta ( x =28.68) ve 

yüksek ( x =29.28) kaygı düzeyindekiler takip etmiĢlerdir. Bu durumda düĢük ölüm 

kaygısı düzeyi diğer iki gruptan anlamlı Ģekilde ayrılmıĢtır. 

Ġnsanlar kabul ettiği inanç sistemine ait uygulamaları yerine getirmediği 

takdirde inanç ve davranıĢ dengesini korumakta eksiklik yaĢayabilmektedirler. Bu 

nedenle de hayatın ilerleyen yılları inancın ifade biçimi olan ibadetlerin en yoğun 

yaĢandığı dönemdir. YaĢın ilerlemesi ile mevcut üzüntüler ve sıkıntılarla baĢ 

edebilmek için ibadete baĢvurulur. YaĢlılar din ile ilgilenirken rahatlamakta ve 

inançlarını pratiğe dönüĢtürmek için gayret göstermektedir (Kılavuz, 2004: 85). 

Din, en çok kaygı duyulan ölüm konusunda da inananlara destek olur. Ölüm 

kaygısından kurtulmak isteyenler dinî davranıĢlar konusunda da hassasiyet 

göstermektedirler. Ölüm ile ilgili yaĢanan kaygılar yaĢlılarda ibadetler ve dinî 

etkinliklere katılım konusunda önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle ölüm 

kaygısı arttıkça yaĢlılarda dinî davranıĢ da artmakta ve ölüm kaygısı düĢtükçe dinî 

davranıĢ da azalmaktadır. 
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 4.4.4. Ölüm Kaygısı ile Dindarlığın Bilgi Boyutu ĠliĢkisi 

 

 ÇalıĢmamızda yaĢlılarda dindarlığın bilgi boyutu ile ölüm kaygısı arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢ (r=-.10, P>.05) ve ölüm kaygısı ile dinî bilgi arasında 

anlamlı iliĢki olduğuna dair hipotez doğrulanmamıĢtır (bkz. Tablo–35). Diğer 

taraftan yapılan One way ANOVA analizi ölüm kaygısı düzeyi gruplarının 

dindarlığın bilgi boyutu açısından anlamlı farklılık gösterdiğini (F2,178=7.01, P<.01) 

ortaya koymuĢtur (bkz. Tablo–40). 

Puanların dağılımına baktığımızda dindarlığın bilgi boyutundan en düĢük puanı 

( x =6.14) ölüm kaygısı düĢük olanlar alırken, onları ( x =7.50) orta ve ( x =7.84) 

yüksek kaygı düzeyindekiler takip etmiĢ; gruplar arası farklılık ise düĢük ölüm 

kaygısı düzeyi ile orta ve yüksek ölüm kaygısı düzeyinde olanlar arasında 

gerçekleĢmiĢtir. Buna göre, yaĢlılarda dinî bilgi yükseldikçe ölüm kaygısı da 

yükselmektedir. 

Dindarların ölümden daha fazla korkmalarının temel nedenlerinden biri 

aldıkları din eğitimin niteliğinden kaynaklanır. Dinde var olan korku-ümit dengesinin 

korunmayarak daha çok korku ağırlıklı bir din eğitim verilirse ve ölümle ilgili 

konular daha yoğun iĢlenirse korkutma ağırlıklı açıklamalar günahkârlık duygularını 

da besleyerek ölüm korkusunun daha canlı olarak yaĢanmasına neden olur (Yıldız, 

2006: 194). Din eğitimi düzeyi yüksek olanların çoğunda ölüm korkusunun kaynağı 

öldükten sonra Allah‘ın huzurunda hesap verme konusudur. Buna karĢılık dindarlar 

ölümle ilgili üzüntü ve kaygının üstesinden dua ve ibadete yönelerek 

gelebilmektedirler (Çevik, 2005: 105–106). 

Sonuç olarak yaĢlılarda dinî bilginin artması ölüm kaygısının artmasına neden 

olmaktadır. Daha önce de dindarlık ile ölüm kaygısı arasında anlamlı iliĢki olduğu ve 

dindarlık arttıkça ölüm kaygısının da arttığı ifade edilmiĢti. Dinî alanda bilgi düzeyi 

yüksek olanların ölüm ötesi hayata dair sorgulanma ve cezalandırılma ile ilgili 

bilgileri ölüm kaygısının artmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan ölüm 

kaygısını daha yoğun yaĢayanların konuyla ilgili bilgi edinme ihtiyacı dinî açıdan 

daha bilgili olmalarına neden olabilmektedir. 
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SONUÇ 

 

Ölümün kaçınılmazlığını bilen her insan ölüm kaygısı yaĢamaktadır. Ölüm 

kaygısının çeĢitli nedenleri olabilir. YaĢlılık, insanda ölüm kaygısını ortaya çıkaran 

önemli etkenlerdendir. YaĢlılık, insanın sevdiklerinin ölümüne sıkça rastladığı bir 

dönem olduğu için bu dönemde ölüm kaygısı yoğun olarak yaĢanır. Ayrıca bedensel, 

zihinsel, toplumsal vb. alanlarda yaĢanan gerilemeler yaĢlılıkta ölümün daha sık 

hatırlanmasına neden olur. Bu dönemde bazı yaĢlılar ölümü kaygıyla karĢılarken 

bazıları ise ölümü düĢünmeme eğiliminde olabilirler. Diğer taraftan ölüm kaygısını 

inkâr etmek yerine dinin desteğine baĢvurmak yaĢlılıkta psiko-sosyal uyuma 

yardımcı olmaktadır. 

AraĢtırmamızda yaĢlılarda dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. YaĢlılık dönemindeki bireylerde ölüm kaygısı ve dindarlık arasındaki 

iliĢkiyi tespit etmek için Dinî Hayat Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği uygulanmıĢ ve 

ölçeklerden elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutularak 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmamızda ayrıca bu iki ölçeğinin yanı sıra, ölüm kaygısı ve 

dindarlıkla ilgili demografik değiĢkenler hakkında bulgulara ulaĢabilmek için yaĢ, 

cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik duruma dair sorular da 

sorulmuĢtur.  

AraĢtırmamızda cinsiyet ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

saptanmıĢtır. YaĢlı kadınlar erkeklere oranla daha dindardırlar. Kadınların dindarlık 

ortalama puanları erkeklerin puanından daha yüksektir.  

Cinsiyet değiĢkeni açısından kadın ve erkekler arasında dindarlığın duygu, 

bilgi ve davranıĢ boyutları arasında da anlamlı farklılıklar vardır. Cinsiyet ile 

dindarlığın inanç boyutu arasındaki iliĢkiye dair yapılan analizde ise kadın ve erkek 

tüm denekler aynı puanı aldığı için değerlendirme yapılamamıĢtır.  

Dindarlığın duygu boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. 

Kadınların dindarlığın duygu boyutu puanları erkeklerin puanlarından yüksektir. 

Kadınlar erkeklerden hem daha dindar hem de dinî anlamda daha duyguludurlar. 

YaĢlılıkta dinî davranıĢ açısından kadınların erkeklere oranla daha fazla dinî 

davranıĢlarda bulundukları saptanmıĢtır. Buna karĢılık yaĢlılık dönemindeki erkekler 

bu yaĢ grubundaki bayanlara nispeten daha fazla dinî bilgiye sahiptirler.  
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YaĢlılarda dindarlık ile yaĢ arasında da anlamlı bir iliĢki vardır. YaĢlılık 

döneminde yaĢ ilerledikçe dindarlık azalmaktadır. YaĢlılardan 60–74 yaĢ arası 

bireylerde dindarlık ortalama puanları, 75 yaĢ ve üzeri kiĢilerde dindarlık ortalama 

puanlarından yüksektir.  

YaĢlılıkta ilerleyen yaĢlarda dindarlığın duygu ve davranıĢ boyutlarında 

belirgin bir değiĢiklik yaĢanmazken dinî hayatın bilgi boyutundan alınan puanlar 

düĢmektedir.  

AraĢtırmamızda dindarlık ile medeni durum arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir. Her ne kadar dindarlığın duygu boyutu ile medeni durum arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunsa da dindarlığın davranıĢ ve bilgi boyutuyla da medeni durum 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 

YaĢlılarda öğrenim düzeyi ile dindarlık ve dindarlığın davranıĢ boyutu arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. Buna karĢın öğrenim durumu ileri düzeyde olan yaĢlı 

bireylerde dinî duygu gerilemektedir. Bunun yanında öğrenim düzeyi artan bireylerin 

dinî alanda da bilgisi artmaktadır.  

Dindarlık ile ekonomik durum arasında anlamlı bir iliĢki vardır ve ekonomik 

durum yükseldikçe dindarlık da artmaktadır. Buna karĢılık dindarlığın duygu, 

davranıĢ ve bilgi boyutları ile sosyo-ekonomik durum arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamaktadır. 

Dindarlığın boyutları açısından bağımsız değiĢkenler değerlendirildiğinde, 

dindarlığın duygu boyutuyla en anlamlı iliĢki cinsiyet faktöründe tespit edilmiĢtir. 

Öğrenim durumu ve medeni durum değiĢkenleri de dinî duygu ile anlamlı iliĢkiye 

sahip etkenler olarak saptanmıĢ; ancak yaĢ ve ekonomik durum ile dinî duygu 

arasında bir iliĢki saptanmamıĢtır.  

Dindarlığın davranıĢ boyutu ile en anlamlı iliĢki cinsiyet değiĢkeninde tespit 

edilmiĢken, diğer bağımsız değiĢkenlerle dinî davranıĢ arasında anlamlı bir iliĢki 

gözlenmemiĢtir.  

Dindarlığın bilgi boyutu ile en anlamlı iliĢki ise öğrenim durumunda 

görülmüĢtür. Bunu sırasıyla cinsiyet ve yaĢ faktörleri anlamlı iliĢkiye sahip 

değiĢkenler olarak takip etmiĢtir. Buna karĢın dindarlığın bilgi boyutu ile ekonomik 

durum arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır.  
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ÇalıĢmamızda yaĢlılarda ölüm kaygısı ile bağımsız değiĢkenler ve dindarlık 

arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Bulgularımıza göre yaĢlı kadınlar erkeklerden daha 

fazla ölüm kaygısına sahiptir.  

Ölüm kaygısı ile yaĢ da iliĢkilidir. YaĢlılık döneminde yaĢın ilerlemesi ile ölüm 

kaygısı azalmaktadır. Bu durum, yaĢlılıkta yaĢamı sürdürmenin zorluğunun, yaĢlı 

bireylerde ölümü istemeye neden olabilmesi ile açıklanabilir.  

YaĢlılarda ölüm kaygısı ile medeni durum arasında anlamlı bir iliĢki yoktur.  

Ölüm kaygısı ile ekonomik durum arasında da anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır.  

Öğrenim durumu ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki vardır ve 

yaĢlılarda öğrenim düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısı azalmaktadır. 

YaĢlılarda genel anlamda dindarlık ve ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır. Buna göre, dindarlık yükseldikçe ölüm kaygısı da yükselmekte; dindarlık 

azaldıkça ölüm kaygısı da azalmaktadır. Ölüm kaygısının kabullenilebilir bir hal 

alması dindarlığı arttırabilmektedir. Dindar bireyin ölüm ötesi hayata dair 

inançlarından dolayı da ölümle ilgili kaygılarının yüksek olduğu söylenebilir.  

YaĢlılarda dindarlığın duygu ve davranıĢ boyutlarından alınan puanlar 

yükseldikçe, ölüm kaygısı puanları da yükselmektedir. Dindarlığın bilgi boyutu ile 

ölüm kaygısı arasında ise anlamlı bir iliĢki yoktur. 

YaĢlılarda dinî duygu arttıkça ölüm kaygısı da artmaktadır. Ölüm kaygısı da 

Ģiddeti yüksek bir duygu durumu ve dinî duygular için bir motivasyon kaynağıdır.  

YaĢlılık döneminde dinî hayatın davranıĢ boyutu ile ölüm kaygısı arasında 

anlamlı iliĢki bulunmaktadır. Ölüm kaygısı arttıkça dinî davranıĢ da artmaktadır.  

YaĢlılarda ölüm kaygısı grupları arasında dinî bilgi açısından anlamlı farklılık 

vardır. Buna göre dinî bilgi yükseldikçe ölüm kaygısı da yükselmektedir. Dinî bilgisi 

fazla olanların ahirete dair bilgileri ölüm kaygısının artmasına neden olabilir. 

Sonuç olarak, yaĢlılarda dindarlıkla ölüm kaygısı arasında kuvvetli bir iliĢkinin 

olduğunu ortaya konmuĢtur. Ölüm kaygısı dindarlığı arttıran bir motivasyon kaynağı 

olabilmektedir. Diğer taraftan dindarlık ölüm ötesi hayatta hesaba çekilme inancı gibi 

nedenlerle, ölüm ile ilgili kaygıları arttırabilmektedir. Ancak dindeki korku ve ümit 

dengesi ölüm konusunda daha olumlu bir tavrın geliĢtirilmesini sağlamaktadır. 

Dindarlar dinden aldıkları psikolojik destekle yaĢanan ölüm kaygısından ahiret inancı 

ile teselli bulmakta ve psiko-sosyal bütünlüklerini koruyabilmektedirler. 
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EK–1 

 

ANKET FORMU 

 

Elinizdeki anket formu kiĢilerin kendi duygu, düĢünce ve kanaatlerini ifade 

etmek amacıyla kullandıkları bir takım cümlelerden oluĢmaktadır. Sizden, değiĢik 

konularla ilgili olarak yazılan bu maddeleri dikkatlice okuyup her birinde belirtilen 

duygu, kanaat ve davranıĢların sizin için uygun olup olmadığını veya söz konusu 

ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtmeniz istenmektedir. 

Her insanın duygu ve kanaatleri veya davranıĢları birbirinden farklı 

olabileceğinden maddeleri çevrenin etkisinde kalmadan iĢaretleyiniz. Çünkü bu bir 

sınav değildir. Ayrıca, anket üzerine kimliğinizle ilgili herhangi bir Ģey yazmanıza 

gerek yoktur. Vereceğiniz samimi ve gerçeğe uygun cevaplar araĢtırmadan 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 iĢaretleyiniz. Anketin doldurulması konusunda 

gösterdiğiniz ilgi, yardım ve iĢbirliğine Ģimdiden teĢekkür ederiz.                        

 

1. Cinsiyetiniz 
1. Kadın (  )          

2. Erkek (  ) 

2. YaĢınız:      ................. 

3. Medeni 

durumunuz 

1. Bekâr (  )                        2. Evli (  )           

3. EĢi ölmüĢ (  )                  4. BoĢanmıĢ/Ayrı yaĢıyor (  ) 

4. Öğrenim 

durumunuz 

1. Okur-yazar değil (  ) 

2. Okur-yazar, ilkokulu bitirmemiĢ (  )     

3. Ġlkokul (  )        

4. Ortaokul (  )          

5. Lise (  )             

6. Lisans ve üstü (  ) 

5. Ekonomik 

durumunuz 

1. DüĢük (  )                2. Ortanın Altı (  )              3. Orta (  )         

4. Ortanın Üstü (  )      5. Üst (  ) 
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DĠNÎ HAYAT ÖLÇEĞĠ 

 

 Bu bölümde ilk dört madde ile ilgili olarak sizden, maddelerde ifade edilen 

yargılara katılıp katılmadığınızı belirtmeniz istenmekledir. Lütfen sizin için en uygun 

olan Ģıkkın altındaki harfi çarpı (x) iĢareti koyarak iĢaretleyiniz. 

 

 Katılıyor Kararsız Katılmıyor 

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 

 

 5‘ten 11‘e kadar olan maddelerle ilgili olarak, bu maddelerde ifade edilen 

duyguları ne yoğunlukla yaĢadığınızı belirtmeniz istenmektedir.  Lütfen sizin için en 

uygun olan Ģıkkın altındaki "harfe"  çarpı iĢareti (x) koyunuz. 

 

 Hiç Biraz Çok Pekçok 

5. Ġbadet ederken Allah'ın huzurunda bulunduğumu 

düĢünerek 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 

yaĢamadığım manevi bir hava hissederim. 
H B Ç PÇ 

8. Bir kimseye yardım ettiğimde, içimde bir coĢku ve 

huzur duyarım. 
H B Ç PÇ 

9. Günah iĢlediğimi düĢündüğümde, piĢmanlık ve 

huzursuzluk duyarım.  
H B Ç PÇ 
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10. Ölümü hatırlatan bir durumla karĢılaĢtığımda, 

ahirette baĢıma gelebilecek Ģeyleri düĢünerek bir 

ürperti ve heyecan duyarım. 

H B Ç PÇ 

11. Tabiattaki her Ģeyin son derece düzenli olması 

karĢısında Allah'ın kudretine hayranlık duyarım. 
H B Ç PÇ 

 

 12‘den 21‘e kadar olan maddelerle ilgili olarak, bu maddelerde ifade edilen 

davranıĢları hangi sıklıkta yaptığınızı belirtmeniz istenmektedir. Lütfen sizin için en 

uygun olan Ģıkkın altındaki harfe çarpı iĢareti (X) koyunuz. 

 

 Her 

zaman 

Çoğu 

zaman 

Bazen Hiç 

12. Ġnancımın 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 Ġçin kumar 

oynamaktan kaçınıyorum. 
HZ ÇZ B H 

15. Evlilik dıĢı cinsel iliĢki (zina) dinde yasaklandığı 

için bu tür iliĢkiden uzak duruyorum. 
H Z Ç Z B H 

16. RüĢvet alıp vermek günah olduğu için rüĢvet alıp 

vermiyorum. 
H Z Ç Z B H 

17. Ġnsanları aldatmak dinî inancıma aykırı olduğu için 

kimseyi aldatmamaya özen gösteriyorum. 
H Z Ç Z B H 

18. Dinî 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 
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20. Söz verildiği zaman sözünde durmak dinî bir kural 

olduğundan, verdiğim sözü tutuyorum. 
H Z Ç Z B H 

21. Dinî inancıma göre komĢulara iyi davranmak 

gerekli olduğundan komĢularıma iyi davranıyorum. 
H Z Ç Z B H 

   

 AĢağıdaki maddelerle ilgili olarak sizden, verilen bilgilerin doğru olup 

olmadığını belirtmeniz istenmektedir. Eğer okuduğunuz ifade doğru ise "D" (doğru), 

yanlıĢ ise "Y" (yanlıĢ) seçeneğini çarpı iĢareti  (X) koyarak iĢaretleyiniz. 

 

 Doğru YanlıĢ 

22. Cuma namazını tek baĢına kılmak mümkündür. D Y 

23. Oruçlu kimse yalan söylerse orucu bozulur. D Y 

24. Kâbe Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu yerdir. D Y 

25. Kur'an l14 süreden meydana gelmiĢtir. D Y 

26. Hz. Ali Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den doğan oğludur.  D Y 

27. AkĢam namazının farzı 3 rekâttır. D Y 

28. Kur'an'ı Arapça metninden okumayı bilmek her Müslüman için 

farz değildir. 

D Y 

29. Cinlerin varlığı Kur'an‘da belirtilmiĢtir. D Y 

30. Dinî 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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ÖLÜM KAYGISI ÖLÇEĞĠ 

 

AĢağıdaki maddelerle ilgili olarak sizden, cümlelere evet veya hayır Ģeklinde 

cevap vermeniz istenmektedir. Eğer cevabınız evet ise "E" (Evet) seçeneğini hayır ise 

"H" (Hayır) seçeneğini çarpı iĢareti  (X) koyarak iĢaretleyiniz. 

 

 Evet Hayır 

1. Ölmekten çok korkuyorum. E H 

2. Zamanın böyle hızlı geçmesi bana çoğu zaman sıkıntı verir. E H 

3. Ameliyat olacağımı düĢündüğümde çok korkarım. E H 

4. Sık sık hayatın gerçekte ne kadar kısa olduğunu düĢünürüm. E H 

5. Ölümden sonraki hayat beni büyük ölçüde kaygılandırır. E H 

6. Kalp krizi geçirmekten gerçekten korkarım. E H 

7. Bir cesedin görüntüsü bana dehĢet verir. E H 

8. Çıkacak bir dünya savaĢından söz edilmesi beni korkutur. E H 

9. Acı çekerek ölmekten korkarım. E H 

10. Ölmekten hiç korkmuyorum. E H 

11. Gelecekte benim için korkulacak hiçbir Ģey olmadığını 

hissediyorum. 
E H 

12. Kansere yakalanmaktan özel bir korku duymuyorum. E H 

13. Ġnsanların ölüm hakkındaki konuĢmaları beni tedirgin etmez. E H 

14. Ölüm düĢüncesi beni hiçbir zaman kaygılandırmaz. E H 

15. Ölüm düĢüncesi ara sıra aklıma gelir. E H 
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