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ÖNSÖZ
İnsanoğlu yaşamında birçok zorluk, engellenme ve sıkıntılarla karşılaşmaktadır.
Bunlar kimi zaman içsel, kimi zaman çevresel faktörlere bağlı olarak gelişmektedir.
Kişi bu olayların üstesinden gelmek için çeşitli başa çıkma çabaları göstermektedir.
Konu ile ilgili olarak pek çok çalışma yapılmış, birçok çözüm yolları ortaya
konulmuştur. Hatta disiplinler arası araştırma konusu bile olmuştur.
Bu çözüm yollarından bazılarının da dini inanç ve uygulamaların ortaya
koyduğu öneriler olduğu kanaatindeyiz. Bunlar, insanların yaşam şekillerinde, pek çok
önemli işlev görmekte ve yaşanan olumlu ve olumsuz olaylara eğitim vasıtasıyla çözüm
yolları sunmaktadır.
Din eğitimi yaşama başarılı uyum sağlayacak, mutlu ve huzurlu bireyler
yetiştirme sanatı olarak düşünüldüğünde, insanoğluna geçirdiği en kötü tecrübelerin bile
bir anlamının olduğunu öğretir. Böylece din eğitimi, stresli bir olay karşısında kişiye
nasıl başa çıkacağı ile ilgili bilgi ve tutumları kazandırır.
Araştırmanın amacı, stresle başa çıkma davranışında din eğitiminin rolünü
ortaya koyabilmektir. Bireyin aldığı dini eğitimin türü, dini bilgi düzeyi ve ayrıca dini
pratiklerin, stresle başa çıkma tutumlarına

etki edip etmediği

tespit edilmeye

çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada elde edilen bulguların din eğitimi bilim dalına
yeni tanımlar ve yeni uygulamalar getireceği düşüncesindeyiz.
Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde genel hatlarıyla
araştırmanın problemi, amacı ve önemi ortaya konulmuştur.
Birinci bölümde, teorik temeller oluşturmaya çalışılmış, amaçlar doğrultusunda,
yerli ve yabancı kaynaklardan istifade edilerek, “stres, başa çıkma, din ve başa çıkma
ilişkisi” ve son olarak da “din eğitimi ve başa çıkma davranışı” incelendikten sonra
istatistiksel kısma geçilmiştir.
İkinci bölümde, araştırmanın modeli, evreni, örneklemin dayandığı demografik
özellikler, kullanılan veri toplama aracı hakkında gerekli bilgilere ve ulaşılan ham
verilere uygulanan istatistiksel işlemlere yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde, istatistiksel işlemler sonucu elde edilen veriler, bu verilere
uygulanan istatistiksel işlemler tablolaştırılarak sunulmuştur.
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Son bölümde ise araştırmada ulaşılan ve üçüncü bölümde tablolar halinde
verilen bulgular yorumlanıp tartışılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde ulaşılan
sonuçlar ayrıca verilmiş, daha sonra araştırılmasında fayda görülen konulara ilişkin
öneriler yapılmıştır.
Bu çalışmanın devamı süresince desteklerini esirgemeyen danışmanım, Prof. Dr.
Abdullah Özbek ve çalışmanın teorik aşamasından, istatistiksel analizlerine kadar pek
çok aşamasında her türlü yardım gördüğüm saygıdeğer Yrd. Doç. Dr. Adem Şahin
Bey’e minnettarlıklarımı bildiririm. Çalışmalarımda manevi destek aldığım Prof. Dr.
Mustafa Tavukçuoğlu’na, araştırma sürecinde çalışmama yönlendirme ve rehberlik
etme konusunda katkı sağlayan Prof. Dr. Musa Gürsel Bey’e ve Doç. Dr. Ali Murat
Sümbül’e teşekkürü bir borç bilirim. Yine, kavramsal çerçevenin oluşmasında fikrine
danıştığım Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Bahadır’a

teşekkür ederim. Araştırmanın

fakülteler düzeyinde uygulanmasına yardımcı olan bölüm başkanlarına ve özellikle Tıp
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Said Bodur’a saygılarımı sunarım.
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GİRİŞ
ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olan insan yaşam sürecinde birtakım
ruhsal ve bedensel sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bu sıkıntılar “stres” kavramıyla
açıklanmaktadır.
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması
ile ortaya çıkan bir durumdur. Başka bir ifadeyle, kişinin uyumunu bozan, tehlikeye
sokan, gücünü azaltıcı ve zorlayıcı olarak değerlendirilen, kişi ve çevre arasındaki
etkileşimdir. 1
Stresli durumlar insanların, anlama, denetleme ve kendilerine güvenlerini tehdit
eder. Bu durumda insanlar karar vermede zorlanır, olaya hakim olamaz veya olay
karşısında kendilerini güçsüz hissederler.
Tehdit ve zorlanmalar karşısında insan kendini korumaya yönelik bir tepki
zincirini harekete geçirme özelliğine sahiptir. Bu özellik, tehlike ile karşılaşınca “savaş
veya kaç” diye adlandırılan cevabın ortaya çıkmasıyla oluşur. Bir tehlike ile yüz yüze
gelen canlı, başa çıkamayacağına inandığı anda bu tehlikeden uzaklaşmaya çalışır, başa
çıkacağına inandığı tehlike ile savaşır, ve sonuçta duruma uyum sağlar. 2
Genellikle, endişe, tehdit ve zorlanma gibi olumsuz bir içerikle özdeşleştirilen
3

stresin, her zaman kötü ve istenilmeyen bir şey olduğu da düşünülemez. Şurası bir
gerçektir ki, sağlıklı yaşam için, “stresli olmayan bir hayat” dilemek, stresin
zararlarından ve muhtemel tehlikelerinden uzak durmak da, her zaman mümkün
değildir. Zira stres veren birçok şey hayatın içinde mevcuttur. Ve de bir bölümü başarı
için gerekli olan dinamizmin ve gelişmenin sebebidir, denilebilir. 4

1

Lazarus, Richard S., Folkman, Susan, “Stress, Appraisal and Coping” Springer Publishing, New York
1984, s. 141.
2
Baltaş, Acar, Baltaş Zuhal, Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, 16. Bas. İstanbul-1997, s. 2332.
3
Loehr, James, E., Stresi Pozitif Enerjiye Dönüştürme Yöntemi (Türkçe: Tuncer Büyükonat) Beyaz Yay.
İstanbul, 1999, s. 201-205.
4
Loehr, James E., age., s. 192 Izgar, Hüseyin, Okul yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel yay. dağıtım,
Ank. 2001 s.5
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Belli oranda stres, gelişme ve ilerleme için kaçınılmazdır. Önemli olan onu
olumlu olarak yönetmek veya yönlendirebilmektir. Uzmanlar bir miktar stresin hepimiz
için gerekli ve hatta yararlı olduğu konusunda görüş birliği içindedir. 5
Hayatı daha anlamlı ve doyurucu yaşamanın ve stresi en aza indirebilmenin ön
şartı çeşitli alternatifler oluşturabilmekle mümkün olur. İnsanın yapısına uygun
alternatif yaratabilmek için ise iyi bir eğitim, bilgi ve istek gerekir. Eğitim, hayatın
kontrolünü ele almak için gerekli bilgiyi edindikten sonra bu bilginin verdiği cesaretle
girişimde bulunma, stresin getirdiği zararları en aza indirebilmeyi sağlar. Böylece stresi
gelişme yolunda bir araç olarak kullanabilme mümkün olur.
Başa çıkma, kişinin kendisi için stres verici olaya karşı direnmesini (güçlüğü
yenmesini) belirten, sözkonusu durumlara karşı dayanma amacıyla gösterdiği
davranışsal ve

duyuşsal tepkilerin tümü olarak tanımlanır. 6 Ayrıca, insanların

yaşamlarında karşılaştıkları olayları anlamaya çalıştıkları; kişisel ya da çevresel istek ve
arzular doğrultusunda kendilerini ayarladıkları olumlu ve etkileyici bir değişim süreci
olarak da ele alınabilir. 7 Bir olayı algılayışımız ve onunla başa çıkma becerilerimiz o
olayı stres verici olarak kabul edip etmememizle başlar. Herhangi bir olayla
karşılaşıldığında öncelikle akla gelen “bu olay benim için ne anlama geliyor” sorusudur.
Bunu diğer süreçler takip eder. 8
Stres sürecini açıklamada hem çevresel hem de bireyin buna ilişkin kişisel
değerlendirmeleri, Folkman ve Lazarus tarafından birincil ve ikincil değerlendirme
süreçleri olarak ele alınmıştır. Stres yaratıcı bir durumla

karşılaştığımızda

değerlendirme süreçi başlar ve bunlar başa çıkmayla yakından ilgilidir. 9
Birincil değerlendirmede karşılaşılan problemli durumun anlamsız, yararlı ya da
zararlı, stresli olup olmadığı konusunda bir sonuca varılır. Bu, durumun algılanması ve
kişi için ne anlama geldiğinin değerlendirilmesidir. 10 Bu dönem kişinin kendisinin
yaşam şeklini

gözden geçirme dönemidir. Bundan sonra ise ikincil değerlendirme

süreci başlar. Birey içinde bulunduğu durumu stres ve sorun yaratıcı olarak saptadıktan
5

Ertekin, Yücel, Stres ve Yönetim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens. Ankara 1993 s.4
Lazarus, Richards S., Folkman, Susan, age, s. 142.
7
Bahadır, Abdulkerim, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yay. İstanbul. 2002. s.58
8
Folkman, Susan, “Personal Control and Stress and Coping Processes”: A Theoretical Analysis, Journal
of Personality and Social Psychology Vol. 46. No.4 1984. s. 840-843.
9
Folkman, Susan, age, s.840-844
10
Folkman, Susan, Lazarus Richard S., “Appraisal, Coping, Health Status and Psychological
Symptoms”, Journal of Personality and Social Psychology, 50 (3), 1986, s. 571-579.
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sonra, bunun üstesinden gelebilmek için ne yapabileceğini değerlendirmesine ikincil
değerlendirme denir. Bu aşamada duygu düşünce ve davranış düzeyine yansıyan
belirtiler vardır. Bunlar; daha önce verilen kararları vermede güçlük, değersizlik,
yetersizlik, güvensizlik duyguları, düşmanlık ve kızgınlık dalgaları şeklinde belirir.
Birincil ve ikincil değerlendirme şekilleri birbirleriyle etkileşim halindedir. 11
Eğer kişi sorunun üstesinden gelmenin yollarını bulmaya gücü yetmiyorsa, bu
durumda kişi problem durumunu tekrar ele almakta ve baştan değerlendirip başa çıkma
kaynakları sağlamaya çalışmaktadır. Bu durum ise yeniden değerlendirme şeklinde
tanımlanır. Başa çıkma davranışı her zaman etkili olamayabilir. Maddi kayıp içinde
bulunan bir kişi yeni durumlar için çaba harcayabilir ya da bunun tam tersine içki veya
uyuşturucu da kullanabilir. Her ikisi de teknik anlamda başa çıkma tarzı olarak kabul
edilebilir.
Ancak stresli olayları tehdit olarak görmek yerine, bir mücarele fırsatı olarak
görebilen kişilerin, başlarına gelen olayları bir kendi avantajlarına dönüştürebildikleri
ve böylelikle stres düzeylerini azaltabilmeleri de mümkündür. 12
Görüldüğü gibi stresle başa çıkma, çok yönlü anlamları içeren geniş bir
değerlendirme sürecidir. İşte bu süreçte din nerede yer alır? Pek çok başa çıkma
yollarından farklı olarak dini bilişsel ve davranışsal anlamda nereye yerleştirebiliriz?
Ayrıca din başa çıkma sürecine nasıl katkıda bulunur?
Bu soruların cevabını düşündüğümüzde, karşımıza insan yeterliliğinin sınırlılığı
ve olumsuz olaylar karşısında çaresizliği çıkmaktadır. Gücümüzü ne kadar üst noktaya
çıkarmaya çalışırsak çalışalım, insan olarak sınırlı ve geçici olduğumuzun farkına
varıyoruz. Herhangi bir anda, mevcut kaynaklarımızın ötesine geçebiliyor ve böylece
tehlikeye açık hale geliyoruz. İşte dinin bu noktada bazı çözümler sunduğu
gözükmektedir. 13
Bu çözüm diğer destek kaynaklarının eksikliğinde; “manevi destek”, hiçbir
açıklamanın ikna edici olmadığı zaman, “açıklama”, hayat denetim dışında
görüldüğünde “kutsalın çabasıyla denetim duygusu” eskilerin işe yaramadığı durumda,
11

Folkman, Susan, Lazarus Richard S., agm, s. 571-579.
Hisli, Nesrin, Şahin, Stresel Başa Çıkma, Olumlu Bir Yaklaşım, Türk Psikologlar Derneği Yay:2
Ankara. 1994 s.45
13
Ekşi, Halil, “Başa çıkma, Dini Başa çıkma,ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”,
Uludağ Ünivesitesi Sos. Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Ana bilim Dalı Din Psikolojisi Bölümü,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Bursa-2001 s.6 Bkz. Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDVY, Yayın
No:116, Ankara-2001 s.87-97
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“anlam ve önem” nesneleri sağlama biçiminde olabiliyor. Din bizim kişisel güçlerimizin
sınırlamalarına karşılık vererek, dini olmayan başa çıkmaları tanımlamaktadır. 14
Dinin bilinmeyeni açıklaması, ritüelleri, sosyal işlevleri ve değerlerin
tanımlanması rolü de ayrıca onu kendine özgü kılmaktadır. Dini açıdan bakıldığında ise
imtihan ve belalarla başetmede bir müslümana, “dua”, “Allah rızası”, “tevekkül”,
“sabır”, “ahiret inancı” ve “ibadet etme” gibi Kur’âni kavramlarla desteklenen anlayışın
yardımcı olduğu düşünülebilir. 15
Diğer bir ifadeyle din, inanan insanın aklını ve duygularını eğitmek suretiyle
olumsuz olaylar karşısında nasıl bir yoruma gideceğini ve nasıl davranacağını öğretir.
Her kaybettiğinin bir telafisi olduğunu, sabır gösterdiğinde mutlaka kazananlar arasında
yer alacağını bilir. Dünya hayatının bir imtihan olduğu belirtilirken, bununla nasıl başa
çıkacağının da yolları gösterilmektedir.
Bu anlamda dinin yaşanılan sıkıntılara göğüs germede, emniyet ve güven
duygusuna temel oluşturmada önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Dinin inanç
özellikle hayatın trajik anlarında, yoğun gerilim yaşandığı durumlarda gerçekliğin
algılanması ve yorumlanmasında pek çok insan için temel referans noktası olarak
görülmektedir. Diğer bir söylemle, hayatta insan sürekli sorunlarla karşılaşabilmekte ve
insanlar bu durumda çoğunlukla inançlarına başvurmaktadırlar. 16
Bilinmektedir ki, dini inancın oluşumu büyük oranda eğitimle gerçekleşir.
Eğitim insanın doğuşuyla başlamakta, hayatının sonuna kadar da işlevselliğini
sürdürmektedir. Yaşamın her safhasında görülen eğitim, insanın duygu, düşünce ve
davranışlarına etki etmektedir. Yaşanan olumsuz olaylar karşısında din insan için nasıl
bir başa çıkma unsuru olarak kabul edilirse, din eğitimi de bu sürecin her bir parçasında
yer alır. Bu nasıl olmaktadır?
Bu açıdan din eğitimi, bir taraftan ruh sağlığı yerinde mutlu ve huzurlu bireyler
yetiştirmeyi amaçlarken, diğer taraftan da yaşamında herhangi bir problemle karşılaşan
bireye “problem çözme” yollarını öğreten bir araç özelliği taşır.
Din eğitimi muhtevasını bizatihi dinin kendisinden alarak olumsuz olaylarla
karşılaşan bizlere birtakım çözüm yolları önerir. Ayrıca yaşanan olumsuzlukların itidâle
dönüştürülmesi suretiyle insan psikolojisini mutedil hale getirilir. Çocuğunu kaybeden
14

Ekşi, Halil, agt s. 6
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16
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15
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bir anne, bu olay karşısında, “dünya bir sınav yeridir” anlamındaki ilahi bilgiye sahip
olduğunda, bunun üstesinden gelebilmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca bu bilgiye ilave
olarak, “tüm zorluklarla beraber bir kolaylığın olduğu” tarzındaki ifade, problemin
duygusal olarak üstesinden daha rahat gelinmesini sağlayacaktır. Yaşanan pek çok
olumsuz olayla mücadele, yüce yaratıcının insanlara müjdelediği birtakım mesajlarla
mümkün olabileceği, Allah’ın bununla gerek

insan aklını ve gereksede duyguları

eğittiğini biliyoruz.
İslam kaynakları incelendiğinde, Allah ve peygamberi daima insanlara
“mutsuzluğa karşı umudu”, “zorluğa karşı kolaylığı”, “acımasızlığa karşı merhameti”
tavsiye ederek, insan psikolojisinde olumlu pekiştiriciler kullanmıştır.
Burada hangi dinin eğitimi diye bir soru sorulacak olursa, cevabı, uygulamadaki
yaşanan dinin eğitimi veya inanılan dinin eğitimi şeklinde olur. Araştırmamızda her ne
kadar yabancı ve farklı dinlere mensup bilim adamlarının araştırma sonuçlarından
istifade ettiysek de temelde inanılan dinin öngörüleri dikkate alınmıştır.
Araştırmamıza konu olan stresle başa çıkma davranışında alınan dini eğitiminin
ne derece etkili olduğunu ortaya koyabilmek ve dolayısıyla araştırmamızın temel
problemini başa çıkmanın dine yönelme, dış yardım arama, aktif planlama, duygusal
kaçma, bio-kimyasal kaçma ve kabul alt boyutlarında, öğrenim görülen alan, mezun
olunan lise, din eğitimi alma, din eğitiminin türü, dini bilgi düzeyi ve ibadet etme
durumuna göre nasıl bir farklılık gösterdiğini tespit edebilmektir.
Alt Problemler Şunlardır:
1- Çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin olumsuz olaylarla
karşılaştıklarında hangi başa çıkma davranışına daha etkin olarak yönelmektedirler?
2- Alınan dini eğitimin başa çıkma davranışında etkili olmakta mıdır?
3- Algılanan dini bilgi düzeyi, başa çıkma davranışında ne derece etkili
olmaktadır?
4- Uygulanan dini ibadetler stresle başa çıkma davranışında ne derece etkilidir?
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, strese maruz kalan kişinin, aldığı dinî eğitim
vasıtasıyla bunun üstesinden nasıl geleceğini ve ayrıca din eğitiminin

başa çıkma

davranışında ne derece etkili olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu genel amaç
doğrultusunda, öğrenim görülen alanın,

mezun olunan lisenin, din eğitimi alma
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durumunun, dini eğitimin türünün, dini bilgi düzeyinin ve dini pratiklerin, başa çıkma
davranışının dine yönelme, aktif planlama, dış yardım arama, duygusal kaçma, biokimyasal

kaçma

ve

kabul

boyutlarında

ne

derece

etkili

olduğunu

ortaya

koyabilmektedir.
Söz konusu genel amaca ulaşabilmek için cevaplandırılacak sorular şunlardır:
1) Bireylerin öğrenim alanlarına göre, başa çıkma davranışları arasında anlamlı
farklılık var mıdır?
2)

Bireylerin başa çıkma davranışları, mezun olunan lise türlerine göre

farklılaşmakta mıdır?
3)Dini eğitim alan ve almayan bireylerin başa çıkma davranışları arasında
farklılaşma var mıdır?
4) Stresle başa çıkma davranışları, din eğitiminin türüne göre farklılık
göstermekte midir?
5a) İnanç esaslarıyla ilgili

algılanan bilgi düzeyi, başa çıkma davranışında

farklılaşmakta mıdır?
5b) İslam esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi, başa çıkma davranışında
farklılaşmakta mıdır?
5c) Hadis ve sünnetle ilgili algılanan bilgi düzeyi, başa çıkma davranışında
farklılaşmakta mıdır?
5d) Kur’an’ın muhtevasıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi, bireyin başa çıkma
davranışında farklılık göstermekte midir?
6a) Beş vakit namaz kılma durumu ile başa çıkma davranışı arasında farklılık
varmıdır?
6b) Cuma namazı kılma durumu ile başa çıkma davranışı arasında farklılık varmıdır?
6c) Ramazan orucu tutma durumu ile başa çıkma davranışı arasında farklılık var
mıdır?
Araştırmanın Önemi
Araştırmamız, içerdiği konu itibariyle, din eğitimi bilim dalı çercevesinde
gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Zira din eğitimi, şimdiye kadar daha
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çok dini kuralların, klasik metot ve tekniklerle bireye aktarılması olarak görülürken, bu
tarz çalışmalardan sonra, dini eğitim

tanımlamalarına yeni anlamlar getirmesi

bakımından da önemli görülmüştür.
Araştırma, din eğitimi bilim dalı için, psikoloji, din psikolojisi ve eğitim
bilimlerinin verilerinden istifade ederek, bireyi tanıma tekniklerine yeni anlamlar
kazandırmaya çalışacak ve böylece “birey merkezli” eğitim yaklaşımının din eğitimine
kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca araştırmamızın, din eğitimine konu olan dînî muhtevanın terapötik etkisi
hakkında önemli ipuçları verecek, ve bunun sonucunda hem din psikoloji hem de din
eğitimi bilim dalına önemli katkıda bulunacaktır. Zira dini eğitim veren örgün ve yaygın
eğitim kurumları bu sonuçlardan istifade ederek eğitim –öğretim çalışmaların daha
farklı bir yön tayin edebilecektir. Ayrıca, Söz konusu çalışma din eğitiminde program
geliştirme çalışmaları için de (araştırma bulgularının kullanılabilmesi açısından) önem
taşımaktadır.
Araştırmamız din eğitimi bilim dalı olarak diğer disiplinlerden yararlanmanın
büyük avantajlarını ve kolaylıklarını yaşayarak modern çağın önemli problemlerinden
olan stresin din eğitimiyle olan ilişkisini de ortaya koyması bakımından önem taşıdığı
düşüncesindeyiz.
Araştırmamız benzer konularla ilgili yapılacak çalışmalara basamak teşkil
etmesi açısından da önemlidir.
Sayıltılar
1- Örneklemi oluşturan bireylerin ölçeklerdeki maddelere verecekleri cevapların
samimi ve gerçeği yansıttığı varsayılmaktadır.
2- Araştırmada kullanılan ölçme aracının ölçtükleri özellikleri bakımından
geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmaktadır.
3- Araştırma için belirlenen örneklem grubunun, belirlenen ve bilinen sınırlar
içinde, alındıkları evreni temsil etmektedirler.
Araştımanın Sınırlılıkları
1- Bu araştırmadan elde edilen bulgular 2003-2004 eğitim öğretim yılı ile
sınırlıdır.
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2- Araştırmanın örneklemi Selçuk Üniversitesinde öğrenim görmekte olan
Eğitim, İlahiyat, Mühendislik, Fen-Edebiyat ve Tıp Fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır.
3- Araştırmadan elde edilen bulgular deneklerin ölçeğe verecekleri cevaplarla
sınırlıdır.
4- Araştırmada örneklem grubu birinci, dördüncü sınıflar ve Tıp Fakültesi 6.
sınıfı ile sınırlıdır.
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BÖLÜM I
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
STRES, BAŞA ÇIKMA, DİNİ BAŞA ÇIKMA, EĞİTİM, DİN EĞİTİMİ
STRES
Latince’den türemiş ve İngiliz dilinde kullanılan stres (stress) sözcüğü baskı
yapmak, yüklenmek, zorlamak 17, sıkıştırmak, sıkıca sarmak 18 anlamında Latince
“estrictra” fiilinden türetilmiş olup, isim olarak zorlanma, gerilim, dert, keder, baskı,
basınç 19 karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Kavramı ilk kez ortaya atan ve üzerinde sürekli çalışma yapan Selye, stresi
“organizmaya zarar veren uyaran” olarak tanımlamış daha sonra “organizmada
zorlanma sonucu ortaya çıkan tepki” olarak kabul etmiştir. İleri araştırmalarda “özgül
olmayan genel uyum belirtileri (non-spesific general adaptations syndrome) üzerinde
durmuş ve stresin organizmanın “zararlı etkenler (stressor agent) karşısında hastalık
belirtileri göstermesi” olduğunu ileri sürmüştür 20.
Selye’nin

sistematik

olarak

formüle

ettiği

biyopsikolojik

yaklaşımda

organizmanın baş etme mekanizmasının ne olduğu sorulduğunda, ‘ baş etme,
organizmanın somatik sistemi dengeli, kararlı (stable) hale getirme mücadelesi’
şeklinde tanımlanmıştır. Bu yaklaşımda stres kümülatif süreç olup, zamanla birikir 21 ve
genel adaptasyon sendromu (General Adaptation Syndrome) olarak açıklanır. Ayrıca
organizmanın stresli olgular tarafından nasıl bozulduğu ve organizmanın bu dış
taleplere karşı nasıl savaştığını ifade eder. 1976 yılında Mandler, stresi “zararlı
etkenlerin yarattığı tehlike işareti” olarak kabul etmiş daha sonra bu tehlikenin ortaya

17

Stora,Jean Benjamin, Cep Üniversitesi, İletişim Yay. Presses Univesitaures De France, 1992, s: 7.
Köknel,Özcan, Genel Ve Klinik Psikiyatri, Nobel Tıp Kit .s.244
19
Köknel, Özcan, age, s: 245.
20
Selye, Hans, The Stress Of Life, Mc Graw-Hill Book Company,Toronto,London, 1956,s.4-10 Geniş
Bil. için Bkz. Selye, Hans, M.D. Stress Without, J.B. LlippincottCompany, Phıladelphıa, New York,
1974 , s.27, Ayrıca Bkz. Hamilton, Vernon, Warburton, David , M. Human Stress And Cognition, An
Information Processing Approach, John Wiley Sons Chishester, New York, Brısbane, Toronto: s.12-20
21
Pehlivan, İnayet, Yönetimde stres kaynakları, Pegem Yay. Ank. 1995 s.5-6 Ayrıca bu konu ile ilgili
geniş bilgi için bkz; Cooper, Carry L. Stress Research, Issues For Eight; University Of Manchester,
Instıtue Science Tech, John Wiley Sons H.D s.4
18
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çıkmasında organizmanın önemli rolü üzerinde durmuştur. Aynı görüşü 1981 yılında
Managhan, Mullan, Lieberman ve Pearlin de paylaşmıştır. 22
Bunlardan sonra konuyla ilgili araştırma ve çalışma yapan Lazarus, stresi
“insanla, insanın içinde yaşadığı ortam arasındaki karşılıklı ilişkinin organizmada
yarattığı tepki” olarak ele alan çeşitli tanımlar yapmıştır 23. Bunların yanında stresi
“organizmanın ihtiyaçlarının, organizmanın kaynaklarını aştığında ortaya çıkan durum”
olarak da değerlendirmiştir 24.
Yine Folkman ve Lazarus birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda stresi psikolojik
bir durum olarak ele almakta

kişi ve çevre arasındaki karşılıklı bir ilişki olarak

değerlendirmektedir. Ayrıca, kişinin onunla baş etme kaynaklarını aştığında genel
sağlığı etkilediği durum olarak tanımlamaktadırlar. Bu görüşe göre stres sürecinin
başetmeyle ilgili dört özelliği vardır. 1-Stresli yaşam dinamik ve süreklilik arzeden
durum olup, statik ve tek bir olay değildir. 2- Stres durumunun herhangi bir
basamağında, insanlar muhtemelen değişik zihni ve duygusal durumlar yaşar.3İnsanların stresle başa çıkmaları komplekstir;başa çıkmanın içeriğini anlamak için
bazen çok yönlü teşhis gerekir. 4-Belirli bir stres durumunda bireysel farklılıklar
duygusal yönden belirgindir. Bunlar genelde başa çıkma değerlendirmelerinde ve başa
çıkmanın kendisinde bireysel farklılıkları ortaya koyar. 25
Buna göre psikolojik stres, kişi ve çevresi arasındaki bir ilişki olup ve bu ilişki
kişinin bununla baş etmesinin ötesinde, sağlığının tehlikeye atıldığı değerlendirmesini
yaptığı durumdur 26. Bu değerlendirme belirli bir kişi ve çevresi arasında ilişki olarak
stres verici olması bilişsel (cognitif) değerlendirme olarak kabul edilir ve modern stres
karşı baş etme konu ve araştırmalarının odak noktasını oluşturur.
Davranışçı psikologlar, stresi etki veya belli bir etkiye olan tepki şeklinde de
tanımlamışlardır. Bu algılama birey-toplum ilişkisi içerisinde psiko-sosyal anlamda
değerlendirilmektedir. Etki tanımları en fazla hastalık, işten çıkarılma, tabii afetler, aşırı
heyecan verici durumlar, gibi çevresel olaylar üzerinde odaklanmıştır. Bu yaklaşım
22

Köknel, Özcan, age. s.246.
Özbay, Yaşar, Ayas, Ali Paşa, Çepni, Salih, “Stres Araştırmalarında Biyopsikolojik ve Psikososyal
Yaklaşımlar” Akademik Yorum, Bahar 1994, No. 6, s: 46.
24
Köknel, Özcan, age. s.246 Bkz. Lazarus,Richard S. , From Psychological Stress to The Emotions: A
History of Changing Outlooks. Annual Review of Psychology, 44:1, 1993, ss: 1-21.
25
Özbay, Yaşar, Ayas, Ali Paşa, Çepni, Salih, agm. s.47
26
Özbay, Yaşar, Ayas,Ali Paşa, Çephi, Salih, agm, s.46
23
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belirli durumları stresli olarak farzeder. Olayların değerlendirilmesinde bireysel
farklılıklara yer vermez. Tepki tanımları ise daha çok beden uyarılmışlık durumuna
işaret eder. Kişi strese karşılık verdiği, stres altında olduğu ve benzer durumlardan
bahseder. 27
Burada önemli nokta, o belirli durum ile belirli kişi arasındaki işlemdir.
Buradaki en önemli ve tek değişken bireye özgü farklılıkları gösteren mekanizmalardır.
Bir olayı algılama ve onunla başa çıkabilecek becerilerini değerlendirme o olayın “stres
verici” veya “stres vermeyici” olarak tanımlanmasına neden olur.
Jessie Bernard, stresi zevk veren (Eutsress), ve zevk vermeyen (Dystress) olarak
ikiye ayırmıştır. Distress, kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu öznel
(subjektif) rahatsızlık duygusudur. Paykel ve arkadaşlarına göre ise olayların stres verici
etkileri, olumsuz ve hoşa gitmeyen niteliklerden kaynaklanır. Bu nedenle bunların
oluşturduğu stresin şiddeti, verdikleri rahatsızlık duygusundan dolayı tatmin edilebilir. 28
Gerilim, endişe, baskı, zorlanma, engellenme, sıkıntıya düşme gibi sözcüklerle
ve genellikle olumsuz bir içerikle özdeşleştirilen stresin her zaman kötü ve istenilmeyen
bir şey olduğu da ileri sürülmemelidir. Belli oranlarda stres başarı için kaçınılmazdır.
Yani her zaman kaçınılması gereken kötü ve yıkıcı bir durum değildir. 29
Zevk veren (eustress), yaşandıkça neşe, canlılık ve kazanç sağlayan, istenmesi
gereken bir durumdur. Hans Selye bu boyut üzerinde son dönemlerde ısrarla durmuş.
“Acaba stresin eşanlamlı olduğu şey sadece “Dıstres’mıdır” sorusunu aydınlatmaya
çalışmıştır. 30
Çeşitli yaşam deneyleri ve stres arasındaki ilişki bir yandan “hiç hoş olmayan”ı
yaşatmakken diğer taraftan hoş olan şeylerinde stres verici özelliği olduğu
bilinmektedir. Boşanan bir insan büyük bir stres içindedir.Öte yandan evlenme kararı
almış bir insanda büyük bir stres içindedir. Ancak çok hoş olan şeyleri hisseder ve
yaşar.Belli düzeydeki stres, insan performansını en üst noktasında tutabilirken;bir başka

27

Holahan, Charles, Moos, Rudolf H., “Personal and Contextual Determinants of Coping Strategies”,
Journal of Personality and Social Psyhology, No. 5 Vol. 52. (1987) s.946,955
28
Pehlivan, İnayet, age. s.7
Bkz. Sorias, S., Stresle İlgili Kavramlar Ve Stresin Psikiyatrik
Bozukluklardaki Önemi”, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Der. C. 26. Sayı:2 1987, s.887
29
Ertekin, Yücel, age. s.4 Bkz. James, C. Quick, “Organizational Stress And Preventive Management,
New York, McGraw Hill 1984, s.8-9
30
Ertekin, Yücel, age. s.4
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düzeydeki stres nedeniyle hiç iş yapamak haline gelinebilir. 31

Stresin performans

üzerindeki etkileri Harvard Fizyoloji Labaratuvarında Robert M.Yrkes ve John D.
Dodson tarafından araştırılmıştır. Buna göre stres düzeyindeki belli artışlar,
performansta ve yeterlilikte artışa yol açmaktadır. Bu sınırlar artı ya da eksi yönde
aşılırsa yeterlilikte artışa yol açabilmektedir. 32
Stres, hayatın her cephesinde ve her yaşantıda mevcuttur. Gelişmek ve doyumlu
bir yaşam idame ettirmek için stres gereklidir. Problem doğuran durumlardan biri
stresin çok fazla veya çok az olmasıdır. Günlük hayatta insanı endişelendiren bazı
şeyleri yapmak hoşa gitse de bunlar istenen streslerdir. 33
Günlük yaşamda davranışlarımıza yön veren üç duygu vardır. Olumlu duygular
(positive feeling), olumsuz duygular (negative feeling), ayrımsız duygular (feelings of
da indifference). Olumlu duygular, en geniş anlamda “sevgi” sözcüğü ile
tanımlanabilecek, saygı, güven, inanç, kabullenme, dostluk gibi duygular iken olumsuz
duygular kin, güvensizlik, küçük görme, düşmanlık, kıskançlık gibi zarar verebilecek
duygulardır. Ayrımsız duygular ise hoşgörüye yardımcı olsalar bile daha fazla yarar
sağlamayan duygulardır. İşte tüm bu duygular insanın psikolojik yapısını ve
pozisyonunu belirler. Sözkonusu hislerle kaygılı, korkulu engellenme veya güvenli,
rahat, doyumlu olabiliriz. Kısaca olayları algılar değerlendirir ve onlar bu duyguları
yükleriz, böylece onlar ya stres ya da distres yükünü taşırlar. 34
Sonuç olarak, stresli yaşam, olumlu veya olumsuz boyutlarda insanda denge
(fizyolojik ve psikolojik) durumunu temin etmektedir ve aşırı uçlarda bulunan insan
duygularını, yaşantı halindeyken insan şuuruna

sunmaktadır.

Böylece

insan

metabolizması fizyolojik olarak aldığı önlemler yanında psikolojik bir tavır koyma
yoluna da gittiği görülmektedir.

31

Baltaş, Acar, Baltaş Zuhal, age. s.67
Hisli, Nesrin Şahin, age, s.45
33
Sarason, Irwın G., Spıelberger, Charles D., Stress And Anxıety, Hemishere Publishing Corparation,
Washıngton, A. Halted Press Book 1976 s.30-33
34
Baltaş, Acar - Baltaş, Zuhal, age, s.68
32
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Stres Yaratan Olayların Özellikleri
Stres yaratan olayları üç önemli başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar,
doğal afetler, (deprem, su baskınları, savaşlar vb) travmatik olaylar, (ölüm, evlenme,
boşanma, hastalık, işten ayrılma, mali sorunlar) ve gündelik problemler, (sınav, ödevi
geciktirme, münakaşa etme vb) şeklinde sıralanabilir. 35
Holmes ve Rohe (1967), insan yaşamında uyum gerektiren bir değişikliğin stres
yaratıcı olarak algılanabileceği ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmiştir. İnsan yaşamında
varolan bu değişikliklerin etkisini ölçmek için “yaşam olayları” ölçeğini geliştirdiler.
Yaşam olayları en fazla stres yaratan olaylardan, en az stres yaratan olaylara kadar
sıralarnır. Araştırmacılar bu ölçeğe ulaşmak için insanların stres yaratıcı olarak
değerlendirdikleri olayları saptamak üzere binlerce görüşmenin sonuçlarını incelediler.
Buna göre, günlük yaşamdan kaynaklanan yoğun stres belirtileri olabileceği
gibi, doğal afetler ve travmatik olaylardan kaynaklanan stresin de insan yaşamında
problem yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu araştırma evlenme, maaş artışı, iş
yaşamındaki statünün yükselmesi gibi, “olumlu yaşam olaylarını” kapsadığı gibi
boşanma yada işten atılma gibi “olumsuz” olayları da kapsamaktadır. 36
Negatif yaşam olaylarının stres şekillerini araştıran bir çalışmada, Amerika’da
eşin ölümü en yüksek stres tipini oluştururken, bunu boşanma izlemiştir. Yaralanma,
hapse girme ve emeklilik de üst düzey stres tipi taşıyan önemli hayat olayları arasında
yer almışlardır. 37 Ülkemizde gerçekleştirilen araştırmalarda ise, Çocuğun ölümü en
yüksek stres yüklü hayat olayı olarak saptanırken, 3. sırada eş tarafından aldatılma yer
almıştır. 38
İnsanların olaylardan etkilenişlerinde de önemli farklılıklar vardır. Bu
farklılıklar, eğitim düzeyi, kültürel yapı, ekonomik durum, hayatı anlamlandırma farkı
gibi etkenlerle açıklanabilir. Sonuç olarak bireysel özellikler, stresli yaşam olaylarından
etkilenmeyi farklı kılar.

35

Hisli, Nesrin Şahin, age. s.35
Kaplan, Harold, Sadock, Benjamin, J., Comprehensive Text Book of Psychıatry, Printed in the United
State of America Sixth Edition, Vol. 2 1995 s.1547-1548
37
Ekşi, Halil, agt. 17
38
Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranış Psikolojisinin Temel Kavramları (2. bas.) Remzi Kit. İst. 1991,
s.323
36

13

Stresin Ortaya Çıkardığı Problemler
İnsanların yaşadıkları olumlu ve olumsuz olaylar hem fizyolojik hem de zihinsel
ve psikolojik problemler doğurur. 39 Strese karşı verilen tepkiler uzun bir zaman dilimi
içinde kronik hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Stresin sıklığı ve yoğunluğu
zamanı kısaltabilir. Bu hastalıklar başağrısı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi
bedensel hastalıklar olabildikleri gibi, psikolojik veya zihinsel hastalıklarda olabilir.
İnsanlar edinmiş oldukları davranış kalıplarına ve zihinsel özelliklerine göre stres
karşısında psikolojik tepki olarak, geri çekilme, kabullenme, karşı koyma veya korku,
endişe, depresyon gibi duygusal problemler geliştirebilirler. Diğer taraftan dikkatin
azalması, zihni bir konu üzerinde toplama güçlüğü, çeşitli konular arasında ilişki kurma
güçlüğü , aşırı unutkanlık, zihinsel düzeydeki problemler bunlardan bazılarıdır. 40
Stresi ortaya çıkaran olaylar ve kişinin bunlara karşı tutumu, stresin üstesinden
nasıl gelineceğini belirleme açısından önem taşır. Stres yaratan olayın ne zaman
yaşandığı, sıklığı ve süresi ile stresin nedeni organizmanın vereceği tepkiyi belirleyen
koşullardandır. 41 Bu tepki canlının dengesini bozma tehlikesi gösteren, otonom sinir
sistemini yöneltici “kaçma veya savaşma” tepkisidir. Çünkü insan karşılıştığı tehdit
edici durumlarla mücadele ederek veya bu durumlardan uzaklaşarak kendisini korumak
zorundadır. Böylece yaşamın devamı sağlanır. 42
Hastalıkların meydana gelmesi ile stresli yaşam durumu arasındaki ilişki için
şöyle bir formül ortaya konulmuştur: Stres kaynağı uygun başa çıkma yolları
kullanılarak çözülüyorsa hakimiyet, eğer başa çıkma yolları genel olarak uygun fakat
derece olarak yetersiz ise tükenme ortaya çıkar. İkinci durumda kişi ya yeni yollar dener
ya da eski yolu kullanmaya devam eder. Bu sureç uzadıkça yorgunlukla beraber
depresyon ve konsantrasyon güçlüğü vb gibi sonuçlar ortaya çıkar. 43
Bireyin önemli yaşam olaylarından etkilenişinde, eğitimin ve kültürün önemli
rol oynadığı düşünülmektedir. İnsanların yaşama biçimlerini oluşturan kültür, onların
değer yargılarınıda oluşturur. Özellikle kayıp ve ve tehlikeye verilen anlam ve kabul
39

Braham, Barbara J., Stres Yönetimi, (Çev. Vedat Diker) Hayat Yay. İstanbul-1998 s. 51-54
Baltaş Acar, Baltaş Zuhal, age. s.30
41
Ajjan, Diana, L., Stres Depresyon ve Anksiyete (Çev. Tanju Arapa) Epsilon yay. Tic. Limited Şirketi
İst. 1987 s.91
42
Baltaş Acar, Baltaş Zuhal, age. s.23
43
Gök, Ş., “Anksiyete ve Depresyonda Stresle Başa çıkma” (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), İ.Ü.Tıp
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul 1995 s.16-17
40

14

edilebilir veya edilemez kızgınlık,utanç verici durumlar, ahlaki sürecinde kültür etkin
bir rol oynamaktadır. 44
Sonuç olarak stres ve başa çıkma tarzları karşılıklı etkileşen bir modeldir. Bu
modele göre kişi ve çevre dinamik, tam anlamıyla iki yönlü ve karşılıklı bir etkileşim
modeli üzerine kurulur.

44

Baltaş, Acar, - Baltaş Zuhal, age, s.139
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BAŞA ÇIKMA
Başa çıkma
sahiptir. 45

kavramı, çağdaş stres teorilerini açıklamada önemli bir yere

Çeşitli kaynaklarda “başetme yolu”, “başa çıkma yolu”, “başa çıkma

stratejisi” olarak kullanılan “başa çıkma” terimi

Baum ve Grunberg tarafından

stresörlerin uyandırdığı, duygusal gerilimi azaltma, yoketme ya da bu gerilime direnme
amacıyla gösterilen duygusal ve davranışsal çabalar bütünü olarak tanımlanmıştır. 46
Başa çıkma bireyin kendisi için stres verici olaya karşı direnmesini (güçlüğü
yenmesini) belirten, sözkonusu durumlara karşı dayanma amacıyla gösterdiği davranış
ve duygusal tepkilerin tamamı olarak da açıklanmaktadır. 47 Lazarus ve Folkman başa
çıkma kavramını İnsanın gücünü aşan, belirgin iç ve dış kaynaklı stresi düzenlemede
bilişsel ve davranışsal bir çaba olarak da tanımlamaktadır. 48

Ancak başa çıkma

davranışını sadece bilişsel ve davranışsal anlamda dar bir kalıp içinde açıklayabilmek de
mümkün değildir.
Başa çıkma, bireyin kişilik yapısı, bilişsel, duyuşsal ve davranış özellikleriyle
bütünleşen genel bir yeteneği temsil eden

yapıya sahiptir. Kişinin kendini iyi

hissedebilmesi ve kaynaklarını etkili kullanabilmesinde genel direnç kaabiliyeti,
mücadele edebilir olması, stres yaratan durumları basite indirgemesi ve yönetebilme
yeterliliklerini ortaya koyabilmesi açısından önemlidir. Bu anlamda başa çıkmanın
içeriğini etkileyen faktörler, bireysel çabalar, olumlu düşünebilme gücü, problem çözme
becerisi, kontrol algısı, öz yeterlilik inançları, depresif eğilimler, sosyal destekleri
kullanabilme, eğitim durumu, iyimserlik ve buna benzer faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Çeşitli araştırmalarda, olumlu düşünebilme yeteneği düşük olan bireylerin,
stresli yaşam olaylarını kontrol edebilme eğilimlerinin yetersiz olduğu bulunmuştur.
Olumlu düşünebilme ve iyimserlik duygusunun, başa çıkma olgusunu etkileyen

45

Holahan, Charles, J., Moos, Rudolf, H., “Personal and Contextual Determinants of Coping Strategies”
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 52, No.5 1987 s. 946
46
Baum, Andrew, Neil, Grunberg, E., “Gender, stress and Health” Health Psychology, 10:2 1991. s. 8085
47
Karaca, Sıtkı, “Depresyonda bilişsel özellikler ve Depresyonla başa çıkma” Selçuk Üniversitesi Tıp
Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi) Konya-1996 s.20 Ayrıca bu konu ile
ilgili bkz. Folkman, Susan, agm. s. 839
48
Lazarus, Richard, S., Folkman, Susan, Stress, Appraisal and Coping, Springer Publishing, New York,
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depresyon, düşük benlik saygısı, kaçınma davranışlarında daha etkili olduğu
gözlenmiştir.
Başa çıkma kişiyi rahatlatmaya yönelik, bilişsel yeniden yapılanma ve bireysel
öğrenmeler yoluyla kurulur. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramında işaret ettiği gibi
başa çıkma diğer davranışlarımız gibi kişilik ve durum arasındaki etkileşim sürecinin bir
ürünüdür. Temelde başa çıkma, stres veren durum ile kişi arasındaki fenomonel karşı
koyma bağlantısı şeklinde anlaşılmakta ve

anksiyete veren durumlara yönelik genel

değerlendirme ve belirgin mücadele çabaları olarak değerlendirilmiktedir. 49
Genel anlamda başa çıkma, psikolojik olarak kişinin kendini iyi hissedeceği
sonuca ulaşmasına yönelik kullanacağı uygun kaçınma davranışlarını içerir. 50
Geçmişten günümüze kadar başa çıkma kavramının geçirdiği aşamalara
bakıldığında kavrama beş farklı açıdan yaklaşıldığı görülmektedir. a) Cannon, Selye
gibi araştırmacıların öne sürdüğü hayvanların stres karşısında gösterdiği genetik olarak
programlanmış bir tepki 51 b)Freud’un psikanalitik kuramında önerdiği bilinçdışı
“savunma mekanizmaları” 52 c) Erikson’un yaşam dönemleri yaklaşımında söz ettiği
özgüven, özyeterlilik ya da içsel kontrol gibi bireysel kaynaklar 53 d) Evrim kuramı ve
davranışçı akımdaki problem çözme çabaları, e) organizmanın kendi fizyo-psikolojik
kaynaklarının zorlanıp tükenmesi karşısında gösterdiği, uyum yapmaya yönelik, sürekli
değişen, bilişsel ve davranışsal çabalar. 54
Rosenbaum, başa çıkma yollarını “öğrenilmiş güçlülük” kavramı şeklinde ele
almıştır. O, “öğrenilmiş güçlülüğü temelde bilişsel bir beceri olarak tanımlamakta,
bilişsel becerinin bireyin amaca yönelik davranışını engelleyen duyguların, acıların ve
bilişlerin düzenlenlenmesi işlevi gördüğünü belirtir.
Rosenbaum, öğrenilmiş güçlülüğü oluşturan bilişsel becerilerin kişide bir
birikim halinde bulunduğunu ve tümüyle öğrenme yaşantıları (şartlanma, model alma)
49
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sonuda ortaya çıktığını belirtmektedir. Bir davranışın bu katogoride sayılabilmesi için
içsel bir olay tarafından başlatılması ve bu olayın söz konusu davranışı karıştırıcı
olumsuz etkiyi azaltması gerekmektedir. Bu da içsel olayları kendi kendine izleyebilme,
değerlendirebilme ve duyguları adlandırabilme gibi becerilerin kişide bulunmasını
gerektirmektedir.
Bireyde öğrenilmiş güçlülüğün yüksek olması, dağarında her türlü başa çıkma
ve öz kontrol becerilerinin yaygın biçimde bulunduğu anlamına gelmektedir. Böylece
bu özelliklere sahip birey, stresle başa çıkmada bu donanım sayesinde stresörlerden
daha az etkilenebilmekteve daha az psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir . 55
Stres verici durum karşısında bireyin kişisel değerlendirmesine ve başa çıkma
stratejilerine yer veren çalışmalar stres sürecinin anlaşılmasında büyük katkı
sağlamıştır. Lazarus ve Folkman’ın “başa çıkma” modelinde stres verici bir olay yada
durumla karşılaşan bireyin , bu stres uyarıcısının kendisi için ne anlama geldiğini
“değerlendirme” sürecinde anlamlandırır. Buna göre tehdit etme durumu kişi tarafından
analiz edilerek kendine göre yorumlanır. Bu yorumlanma zihinsel anlamda
değerlendirme sürecini başlatır.
Değerlendirme (Appraisal)
Değerlendirme, bireyin mutlu-huzurlu olabilmesi için karşılaştığı stres veren
durumun tehdit edicilik derecesine atfettiği bireysel hükümdür (kıymet biçme, tehdide
değer tayin etme gibi). Değerlendirme, kişinin o olayı stres verici olarak kabul edip
etmemesiyle başlar. Bu kişilerin olaylara verdiği anlam ve yeni değerlendirme biçimi
psikolojik ve fizyolojik tepki zincirlerinin ortaya çıkıp çıkmamasını birinci derecede
belirler. Kişinin, herhangi bir olumsuz olayla karşılaştığında, ilk akla gelen “bu olay
benim için ne anlama geliyor” sorusudur. Bu süreci diğerleri takip eder ve bunlar bu
soru ile yakından ilgilidir. 56
Lazarus bilişsel değerlendirmeyi, stresli olayın kendine göre ne anlama geldiğini
belirlemede ve bu belirlemeye göre anlamlandırdığı tehlikeyle nasıl başedebileceğini,
kişisel özelliklerinin de devreye girmesiyle işletilen bir süreç olarak tanımlar. Durum ile
kişinin kaynakları arasında işlem gören seri bilişsel süreçtir. Stresle başa çıkma
55
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olgusunu bir süreç olarak incelediğimizde bireyin stres kaynağını değerlendirmede
birincil ve ikincil değerlendirmeler yaptığını yaptığını gözleriz. 57 Folkman ve Lazarus
da bu durumu birincil ve ikincil bilişsel değerlendirme süreci şeklinde açıklamıştır. 58
Birincil bilişsel değerlendirme, stres verici olayın kişinin kendisi ile ne tür bir
bağlantısı olup olmadığını anlaması ile ilgilidir ve genel anlamda üç alt başlığı içerir. a)
tehlikeyi görme, b) muhtemel zararları kestirebilme ve c) meydan okuma eğilimlerinin
gerekliliğini düşünebilmektir. Bu faktörler kişisel anlamda yararlı ve sonuçlara
ulaşmayı ve duygusal rahatlamayı sağlayacak içerikte kurgulanır.
Yani yaşanılan durumun algılanması ve kişi için ne anlama geldiğinin
değerlendirilmesidir. Bu dönem yaşamın anlamını keşfetme dönemidir.
Birincil değerlendirme, duruma ilişkin spefisik isteğin ne olduğuna bağlı kalarak
bir karşılaştırma ve inceleme mekanizmasının kurulmasıyla oluşur. İkincil bilişsel
değerlendirme ise ancak bundan sonra gelişebilen kişinin isteklerini spesifik sonuçlara
bağlayacak başa çıkma seçimlerini kurulabilmesiyle oluşur.
İkincil değerlendirme, kişinin kendisi çevresi ve kişisel kaynaklar bağlamındaki
atıfları, önermeleri ve başa çıkma seçimlerini içeren bilişsel süreçtir. İkincil bilişsel
değerlendirme strese meydan okuyabilmeyi ve yararlı sonuçlara ulaşmayı sağlamakla
birlikte, bunlar üzerinde düşünmeyi, olumlu sonuçlara yönelik gayretleri artırmayı ve
sorunu kontrol ederek kuşatabilmeyi içerir.
İkincil bilişsel değerlendirmenin niteliği ve düzeyi başa çıkma çabalarını dizayn
eder, adapte olmayı kolaylaştırıcı bağlantıyı belirler ve sonucu getirecek yönetim
seçimlerini de kontrol eder. İkincil değerlendirme başa çıkma sonucuna ve buna bağlı
gelişecek kontrol algısına, genel algılama biçimine ve strese yönelik muhtemel
tahminlere bağlı kalarak kendini gösterir. Çünkü bu sayılanlar karar vermeyi hızlandıran
ve yönlendiren hükümleri taşır ve bunlar toplam fonksiyon olarak başa çıkmayla
psikolojik yapıyı etkilerler. 59
Bilişsel yeniden değerlendirme ise genellikle kişinin kendisinin edindiği veya
çevreden gelen yeni bilgilere dayalı olarak daha önceden yapılan değerlendirmedeki
değişiklikleri ifade eder. Yeniden değerlendirme bilişsel başa çıkmanın bir sonucu
57
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olabilir. 60 Başka bir ifadeyle bütün bu süreç birbirinden bağımsız bir tarzda cereyan
etmez. Daha ziyade, bir sürecin sonucu başka bir süreci harekete geçirebilir. Örneğin bu
tehdide uygun başa çıkma mekanizmasının hazır olması o tehdidi potansiyelini oldukça
azaltır.
Değerlendirme süreçleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Depresyon tanısı
konulan, 5 ve normal popülasyondan 72 yetişkinin kullandığı değerlendirme
süreçlerinin araştırıldığı bir çalışmada, depresif grubu daha fazla bilgi ihtiyacı hissetme,
normal grubun ise kabullenme değerlendirilmesini daha çok yaptığı bulunmuştur. 61
Bu aşamalardan sonra başaçıkma davranışı farklı iki yapıda gerçekleşmektedir.
Birincisi, kişiyi stresli duruma yönelik aktif olarak bir şeyler yapmaya yönlendirirken,
ikinci yapıda ise durumu duygusal bir şekilde ele alarak daha pasif bir tarzda stres
kaynağının tehdit derecesini azaltma yönelik çözüm yolu önerir.62 Bu konuyla ilgili
bilgi aşağıda yer alacaktır.
Başa Çıkma Tarzları (Etkinlikleri)
Yapılan araştırmalar sonucu stresle başa çıkma stratejilerinin genel bir eğilim
olarak iki ana grupta toplandığı görülmektedir. 63 Problem odaklı (problem-focused) ve
duygusal odaklı (emotion-focused) başa çıkma davranışı şeklinde isimlendirlen bu
stratejilerin, sorunlara, kişilere ve durumlara göre değiştiği ve stresle başa çıkma
mekanizmalarını ölçmek üzere geliştirilen ölçeklerin hemen hemen hepsinde yer aldığı
görülmektedir. 64
Probleme yönelik başa çıkma tarzı, problemi direk tanımlama ve anlamayı,
alternatifler hazırlamayı, faydalı ve yararlı sonuçlara ulaştıracak kişisel çabaların
önemliliğini ve gerekliliğini bir başa çıkma tercihi olarak kişiye sunar. 65 Problem
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odaklı başaçıkma sorunla mücadelede direk kişisel olumsuz durumun unsurlarını
doğrudan değiştirmeye yönelik süreklilik gösteren çabalardır. 66
Aktif başa çıkma ve buna bağlı kişisel stratejiler daha fazla bilgi toplama, analiz
etme ve olumlu değişim ile ilgilidir. Bunun yanında duygusal başa çıkma tarzları,
kaçınma, sorumlu bulma ve olumsuz değişimi kısmen engelleyebilmeyi içerir. Problem
odaklı başa çıkma seçimlerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yaptığı
araştırmada Altmaier, direk cevabı hazırlayabilme organizasyonunun yeterliliği,
sorunun yeterince anlaşılabilmesi (uygun bilgi toplama ve anlayabilme), bilişsel cevap
hazırlama hızı ve duygusal cevapların durumla olan ilişkisini görebilme gibi
kavramların problem odaklı başa çıkma seçimlerini gösterebilmeyi birinci derecede
etkilediğini belirtmiştir. 67
İkinci yöntem ise (duygusal odaklı başa çıkma), bir değişim arama yerine,
stres veren duruma ilişkin yaşanan duygularda ayarlamaya gitmeyi içerir Duygusal
odaklı başa çıkma, stres veren durumlara yönelik, bilişsel süreçleri, direk duygusal
tercihlere dönüştürerek, tehdit durumunu azaltma, basitleştirme, sorunun sadece bir
yönü ile ilgilenme, 68 olumlu karşılaştırmalar yapma, olumsuz durumları olumlu
olabilecek yönleriyle görmeye çalışma gibi açıklamalar içerir. 69
Duygusal odaklı başa çıkma sorunu yok sayma, kişisel kontrol gücünü yetersiz
hissetme, sosyal destek arama, kaçma-kaçınma durumu kabul etme ve olumlu yeniden
bilişsel yapılanma gibi çabalardır. Durumun sıklıkla kabul edilemez olarak
değerlendirilmesi halinde kullanılır. Duygusal odaklı başa çıkma kontrol edilmekte
güçlük çekilen durumları veya uzak durmaya çalışarak kişiyi rahat tutmaya hizmet
edecek yaklaşımları hazırlar. 70
Duygusal odaklı tercihler gerçekleştirilirken ulaşılabilecek sonuçlar çoğunlukla
stresin etkilerini hafifletebilme veya değiştirebilme yönündedir. İşlevi duygusal gerilimi
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azaltmak olan bu davranış, başa çıkma tarzlarından, kaçınarak tehdit oluşturan
uyaranlarla yüz yüze gelmeyerek, ondan uzaklaşarak kaçmayı amaçlamaktadır. 71
Billing ve Moos, depresif bireylerde daha az proble çözme, daha fazla
emosyonal boşalma ve bilgi aramanın kullanıldığını ortaya koymuşlardır. Coyne ve
arkadaşları Hopkins Belirti Listesi (SCL-90) ‘inde skorları depresif aralığa düşen 15
kişinin, daha fazla duygusal destek ve öğüt aramaya ek olarak, daha fazla olumlu
düşünme ve kaçınma biçimleri kullandığını bildirmektedirler. 72
Folkman ve Lazarus tarafından stres yaşayan insanlarda gözlenen belirtilerden
yola çıkarak her bir stres durumu için insanların neyi başa çıkma stratejisi olarak
kullandıkları araştırılmış ve dört genel strateji belirlenmiştir. Bunlar; 1) durumu
değiştirme çabası, 2) durumu yönetebilmeye yarayacak bilgileri toplama çabası, 3) olayı
kabul etmek ve 4) çevrenin ne beklediğini kestirmeye çalışarak davranmaktır. İlk iki
seçenek aktif formu yani problem odaklı başa çıkma yaklaşımını, diğer ikisi ise pasif
formu (duygusal odaklı başa çıkma seçimini) yani kişinin sadece kendini rahatsız eden
durumlardan çekilme isteğini içerir. 73
Başa çıkma tarzlarının aktif ya da pasif olması,

yardım arama eğilimleri,

problem çözme becerisi, kişisel kontrol edebilirlik inançları ile ilişkilidir. Kendine
güven ve kontrol edebilirlik algısı, yaşam koşullarını güçleştiren psikolojik stres
vericilerin olumsuz etkilerini indirgeyici güce sahiptir. 74 Kişi çoğu zaman hem problem
hem de duygu odaklı başa çıkma stratejilerini birlikte veya birbiri ardınca da
kullanabilmektedir. Tennen ve arkadaşlarının, romatizmal ağrı çeken 75 kişinin uzun
süreli takibi sonucu iki tarzın sıklıkla birlikte kullandıkl Tüm bu sınıflandırmaya
rağmen, Peralin ve Schooler, evliliklerde yoğun stres dönemlerinde kötüye gidişi
engelleyebilme veya en azından mevcut sorun düzeyinde kalabilmek için gücensiz
çiftlerin bir başa çıkma eğilimi olarak “sorunu yok varsayma” ya da “sorunları çözüme
yönelik parçalayarak ardışıklandırma” çabalarının varlığından söz etmektedir. Bu
71
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anlamda aktif ya da pasif başa çıkma seçimlerinin oluşumu, stres veren durumların
içeriğine bağlı gelişiyor görünse de, kişisel kaynakların niteliği ile bunların soruna karşı
kullanılabilmesini belirleyen bireysel-çevresel faktörlerin etkileşim biçimine bağlı arını
bulmuşlardır. 75
İnsanlar negatif yaşam olaylarının etkisi altına girmeye ve bu duyguların
problem çözme eylemlerini etkilemesini önlemek için problem odaklı başa çıkmayı
uygulamaya çalışırlar. Bir problem çözülemez hale geldiğinde de duygu odaklı
başaçıkma stratejisi kullanılır. Bu farklılaşma insanların değişikliği mümkün görüp
görmedikleri algısına göre de ortaya çıkmaktadır. Değişiklik mümkün ise, problem
odaklı, eğer durum kabul etmeyi gerektiriyorsa “gerilimi azaltma” şeklinde duygu
odaklı başaçıkma tarzı kullanıldığı bulunmuştur. 76
Stresli olaylar karşısında bireyin verdiği tepki, bireysel farklılıklar, benlik
saygısı eğitim düzeyi, manevi yaşam, ekonomik durumu, cinsiyeti ve benzeri unsurlara
göre değişebilir. İyimser kişilik özellikleri -kötümserlik, özgüven, kontrol odağı, katılık,
A tipi davranış modeli, 77 başa çıkma tarzlarıyla yakından ilişkilidir. İyimser özelliğe
sahip kişilerin problem çözme davranışını daha fazla gösterdikleri, kötümser özellik
sergileyen kişilerin ise duygusal yönelime daha yatkın oldukları

söylenebilir. 78

İyimserliğin aktif başaçıkma ve planlama ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 79
Başa çıkma ile dini başa çıkma arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için “din”
kavramının aydınlatılması ve dinin insan psikolojisi ve insan davranışı üzerindeki eşsiz
etkisini açıklamak gerekmektedir. Dinle ilgili her bilim dalı farklı tanımlar ve
algılayışlar ortaya koymuş, farklı uygulamalar geliştirmiştir. Araştırmamızda, olumsuz
olaylarla başa çıkma davranışında dinin önemini otaya koymaya çalışacağız.
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3- DİN, DİNİ BAŞA ÇIKMA VE İSLAMİ PERSPEKTİF
Din ve Dinin Ruh Sağlığı Açısından Önemi
Dinin ruh sağlığı açısından, en önemli özelliği, ortaya koyduğu değerler ve
dünya hayatına ilişkin olarak getirdiği açıklamalar aracılığıyla, insan yaşamına
kazandırdığı anlamdır. Aynı zamanda insanlar arası ilişkileri sağlıklı bir biçimde
düzenleyerek, tarihle ve insanlarla olan bağı aydınlatan din, insanoğlunun kaybetmiş
olduğu gerçek kimliğin yeniden kavuşmasına yardımcı olur. 80
May, çağımızda insanların, yaşadıkları hayatın manasını kavrayamadıklarından
dolayı, ruhsal problemlerle karşılaşarak acı çektiklerini, bu durumun özünde ise,
herhangi bir kültür ortamındaki insanların yaşamlarında en önemli yere sahip olan dinin
yatmakta olduğunu ileri sürmektedir. 81 Çünkü insanları, kaygı karşısında güçlü kılan
dini inanç ve semboller iş göremez olduklarında, kainatın gözler önündeki anlamsızlığı
ve kaosu, herkesi tek tek huzursuz ve tedirgin edecektir. Oysa din, insanlara verdiği
bakış açısı sayesinde onların “kaos”tan bir anlam çıkarabilmelerine yardımcı olur. 82
Lazarus ve Folkman’ın da ifade ettiği gibi, Tanrı’ya, kadere ya da kainattaki
düzene olan inanç, karşılaşılabilecek en kötü tecrübelerin bile bir anlamının olduğunu
öğreterek kişinin ümidini kaybetmesine engel olacaktır. 83 Bilinmektedir ki, bu tür
anlarda harekete geçmek için gerekli görülen “ümit”, 84 psikolojik güç 85 kaynağıdır.
Çünkü inanç sahibi kişi, “nihai irade”nin iş başında olduğuna gönülden inanmaktadır.
İnancın davranışa geçme gücü olduğunu ve bu nedenle kaygı, ümitsizlik, gerginlik ve
pasifliğin panzehiri olduğunu, 86 tehlike kuşatınca Ondan yardım isteme duygusu
bulunduğunu 87 ifade eder.
Stres ve kaygıya neden olan ortamların, kişi üzerindeki olumsuz etkisi, içinde
bulunulan durumlarla ilgili olarak, bazı inançların benimsenmesiyle azaltılabilmekte
80
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veya tamamen önlenebilmektedir. 88 Örneğin, ölüm korkusundan tedirgin ve üzgün olan
bir kimse için, öldükten sonra da hayatın olduğu tarzındaki bir inanç, oldukça tatminkar
bir uyum sağlayacaktır. 89 Dine dönüşün özellikle savaş, ölüm, acı, ümitsizlik, belirsizlik
gibi durumlardan kaynaklanan duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı anlarda, artış
gösterdiğine ilişkin bu görüş desteklenmektedir. 90
Jung, yaptığı gözlemlere dayanarak, uyguladığı terapilerde ölüme ilişkin olarak
kendini gösteren kaygının ortadan kaldırılması ya da azaltılması yönünde, tek çare
olarak hastasının dini bir duygu veya bakış açısı kazanmasını amaçlamıştır. 91 James’e
göre ise din, en dayanılmaz keder ve üzüntüleri kolaylıkla ve kalıcı bir şekilde, bütün
benliği kaplayan sürekli bir mutluluğa çevirmekte başarılı bir vasıta olarak fonksiyon
görmektedir. 92 Jung otuzbeş yaşın üzerindeki binlerce hastası üzerinde yaptığı
gözlemlerinde, hemen bütün hastalar için son çarenin, hayata dini bir açıdan bakabilmek
olduğunu tespit etmiştir. 93 Bunun gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “İnsan, hayatına
anlam verecek ve kainattaki yerini belirleyecek olan genel fikirlere ve inançlara
kesinlikle ihtiyaç duymaktadır. Kişi en inanılmaz zorluklara, ancak bir anlam ifade
ettikleri kanaatine vardığında karşı koyabilmektedir. 94 Ayrıca dini tecrübe, her şeyin
taze bir parlaklık ve canlılık içinde görülmesini sağlar.
Allport’a göre din yapı olarak, önemli ölçüde ruh sağlığına katkıda bulunmakta,
özellikle dini duygu, kişilik yapısı içerisinde aktif ve baskın rol oynamaktadır. Allport,
“Din, kişiyi kaygı, şüphe ve ümitsizliğe karşı güçlü kılarken, aynı zamanda her gelişim
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basamağında, ona kendisini anlamlı bir biçimde Varlık’ın tamamı ile ilişkilendirmeyi
mümkün kılacak çaba ve enerjiyi sağlar. 95
Ericson, dini insanın temel güvensizliğini aşması, gerilim ve sıkıntıyı
azaltabilmesi için duygusal bir sığınak olarak tanımlamıştır. 96 Fakat bu sığınağın insan
tarafından oluşturulmuş bir kurum olarak algılanması, Hökelekli’ye göre bir belirsizlik
taşır. Bu anlayış sıkıntıdan kaçma, onu unutma fikrini çağrışım yapmaktadır. Oysaki
sıkıntı, insanı kendi kaynağına doğru yeniden başvurmaya sevk edebilir. Sıkıntı yoluyla
insan kendi kendine doğabilir, ölüm karşısında yalnızlık ve yüzüstü bırakılmışlık anında
yeniden kendiliğinden kendini yakalayabilir ve varlığın arka boyutuna açılabilir. 97
Din hayata anlam katan sistemlerin başında gelir.Geertz’e göre din ilk ve önemli
anlam kaynağıdır. 98 Her dinin en temel amacı insanları kurtuluşa ulaştırmaktır. Din
henüz ulaşılmamış, ancak ulaşılmak istenen en yüce amaçlara işaret ederek insanı bu
amaçlar üzerinde düşünmeye ve onları gerçekleştirmi yolunda aktif olmaya yönlendirir.
Pargament ve Sullivan, Gorsuch,

Smith ve Spilka gibi araştırmacılar, bulgulara

dayanarak dini geniş ölçülü bir anlam sistemi olarak tanımlamaktadırlar. 99
Gazzali, dini davranışı tek başına bağımsız bir gerçeklik halinde ele alıp
incelemez; insan davranışını bir bütün olarak ele alarak dini davranışları da bu genel
çerçeveye bağlı kalarak değerlendirir. Yani O’na göre insanın genel psikolojisinden
ayrı ve bağımsız bir dini anlayış düşünülemez. Çünkü O’na göre dinin anlamı, din
konuları çerçevesinde aydınlanan genel duygu, düşünce ve tepkilerden ibarettir. Mesela
Allah sevgisi, dinin ana konusu olan Allah’a yönelmmiş olan tabii sevgiden başka bir
şey değildir. Dini korku da aynı şekilde, bütün belirtileriyle tabii korkunun dışında bir
şey reğildir. Ve bütün korku ve belirtileri uyandıran şey de “ilahi ceza” konusudur. Aynı
şekilde İbn-i Sina da üzüntü, sıkıntı ve endişenin giderilmesinde dinin önemini ortaya
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koyan çalışmalar gerçekleştirmiş, hatta dinin ibadet boyutunun insan psikolojisi
üzerinde etkisine önemle yer vermiştir. 100
Ünlü düşünür İkbal’e göre dinin asıl hedefi ve fonksiyonu, insan kişiliğini
kuvvetlendirmek ve ona sağlam bir psikolojik zemin kazandırmaktır. Çünkü insanın
kendiliğindenlik durumu çökme ve kaygıya yatkın, zayıf bir özelliğe sahiptir. Ancak bu
benlikte, iyileştirici düzenlemelere dini inanç aracılığıyla gidilebilir. Dinin asıl hedefi
insanın iç ve dış, maddi ve manevi hayatının değişmesi ve ona yeni bir anlam
yüklenmesidir. 101
Peker bu konuda, sıkıntı, bunalım, korku ve endişe durumlarında Allah’ın
yardımcı bir güç olması şeklindeki inancın, her şeyin sonunda Allah’ın kudreti altında
olduğu anlamına gelen kader inancının ve ölüm veya haksızlık karşısında direnci artıran
ahiret inancının insanların ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden
görüşler ortaya koymuştur. 102
Ülkemizde üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, deneklerin
%50’si dinin kendisine ruh huzuru sağladığını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda
%50’den fazlası dini kendisine dayanılacak tek realite olarak görmektedir. %64’ü de
eğer Allah’a imanlarını kaybedecek noktaya gelselerdi, artık hayatlarında hiçbir rahatlık
kalmayacağını belirtmişlerdir. 103
Psikoloji, ferdin dini hayatını, ferdin şuur ve şuuraltı olayları, affektif hayatı
olarak ele almakta, bütün davranışlar gibi bir temayül olarak kabul etmektedir. 104 Din
insanlar üzerinde etkili olan 105 yaşamın doğasını oluşturan bir öğe olarak
ifadelendirilir. 106
Sonuç olarak dini, insan psikolojisi üzerinde bilgi, duygu, düşünce ve davranış
olarak önemli etkiye sahip, ilahi bir kurallar bütünü olarak ortaya koyabiliriz.
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Dini Başa Çıkma
İnsanın gücünü aşan, acz ve çaresizlik içerisinde bırakan tehlikeler ve felaketler
karşısında çoğu insanlarda bir kurtarıcı ve ilahi yardıma başvurma eğilimi kendiliğinden
doğmaktadır. 107 Bu evrensel davranış tarzı bazı psikologları, dini davranışın temelde bir
“psikolojik kendiliğindenlik”den kaynaklandığını ileri sürmeye sevketmiştir. 108
İnsani çaresizlik ile ilahi yardıma başvurma arasında bir ilişki olduğu
gözükmektedir. Hayatın maddi şartları, türlü felaketler ve yıkıntılar içinde insanlar,
Allah’ın umulmadık müdahelesine büyük önem vermektedir. İnsanların çoğunda dua ve
ibadet yapmak için eğilim, savaş, deprem, hastalık, kaza gibi çok büyük maddi
yıkıntılar içinde, ölümle yüzyüze bulunduklarında ve özellikle kendi ölümleri karşısında
kendini göstermektedir.
İnsanları pek çoğunun hayatında oldukça önemli yer tutan dinin bu tür
durumlarda olumlu ya da olumsuz katkılarının ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu
çerçevede Kenneth Pargament tarafından öncülüğü yapılan ve dinin çok boyutluluğunu
da kapsamaya çalışan dini başaçıkma önemli bir çıkış noktası sağlamaktadır. Dini
başaçıkma kişinin inanç hayatının ortaya çıkardığı problem ve stresle mücadele
sürecindeki kullanma yolu olarak tarif edilebilir. 109
Dini inanç, bireyin birçok önemli fonksiyonlarına hizmet eder. Bireysel kişiliğe
bir devamlılık, günlük anlayış ve etkinlik bir mana verir ve çeşitli amaçları elde
etmesine yarar. İnanç her psikolojik olaya girer ve onda mevcut bilgi ve idrakın
meydana gelmesi için değişmez bir temel oluşturur. 110 Devamlılığı sağlayan inanç,
aczin telafisi için de bir kuvvet ve bütünlük kaynağıdır. Garaudy’ye göre inanç insanın
yenilgiyi kabul etmediğini gösterir. 111
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Brown’un belirttiği gibi dinsel inançlar kişilerin çevreleri ile baş edebilmek, onu
yorumlayabilmek ve açıklayabilmek için başvurup kullandıkları zihni kategorilerdir.
Dini inanç sayesinde kişiler, karşılaştıkları belirsizlikleri aydınlatmakta ve çevrelerinde
olup biten olumlu ya da olumsuz olaylara anlam vermektedirler. 112 Dinsal inançlar,
kişiliğin bir boyutu olarak görüldüğünde, yapılan yüklemeleri belirleyen bir etken
olarak değerlendirilebilir. 113 Pargament ve Sullivan’a göre din, geniş ölçülü bir anlama
sistemidir. Sadece içsel duygusal durumları belirlemek için değil, hayatla ilgili tüm
alanları açıklamak için değer hükümleri sağlar. 114 Kelley ve Thibaut, yüklemelerin
başarılı problem çözümleri ve çevrenin talepleriyle başa çıkmanın ayrılmaz bir parçası
olduğunu ifade etmişlerdir. 115 Birey özellikle tehdit edildiği zaman, gelecekteki
sonuçları tahmin ve kontrol etme özelliğine sahiptir. 116
Pargament’e göre Tanrısal yüklemeler, insanın sağlıkla ilişkisel durumlarını
anlamada ve olaylarla başaçıkmada önemli katkılar sağlar. 117 Spilka, Hood ve Gorsuch,
insanı stresin süresine bağlı olarak, negatif olaylarla başaçıkmada Tanrı’dan yardım
arama davranışı ortaya koyduklarını ileri sürmüşlerdir. 118
Dinsel inançlar trajik olayların yaşandığı durumlarda “anlam” (meaning)
sisteminin devamlılığının korunması için gerekli olan üç elemanı sağlayarak kişilerin
olayları açıklamalarını kolaylaştırmaktadır. Anlam sisteminin devamlılığını sağlayan
elemanlar şunlardır:
a)

Gelecekteki olayların katlanılır ve kontrol edilebilir olacaklarına ilişkin

duyulan güven (Tanrı taşıyamayacağımı bilmese bana bunu vermezdi)

112

Yaparel, Recep, “Depresyon ve Dini İnançlar ile Tabiatüstü nedensel Yüklemeler arasındaki ilişkiler”,
D.E.Ü. İlahiyat Fak.Derg. Sayı: VII, İzmir 1994, ss: 279. Bkn. L.B. Brown, The Structure of Religious
Blief. Journal for the Scientific Study of Religion. 5, 259-272. Ayrıca Bkz. Sain G. Mc Farland,
“Religious Orientation and the Targets of Discrimination” Journal for the Scientific Study of Religion,
1989, 28 (3) s. 324-330.
113
Yaparel, Recep , agm, s. 279.
114
Spilka,Bernard, Shaver, Phillip, Kırkpatrick, Lee A., “A General Attribution Theory and the
Psychology of Religion”, Journal for the Scientific Study of Religion. 1985, 24 (1) s: 1.
115
Kelley, H.H. , Thibaut, J.W., “Group problem solving” The Handbook of Social Psychology. Vol.4,
Reading MA. Addison –Wesley 1969, s.1-100.
116
Tohnompos, S.C., “Will it hurt less if I can control it? A complex answes a simple question”.
Psychologycal Bulletin, 90, s.:89-100.
117
Pargament, Kenneth I., Hahn, June, “God and Just World. Causal and Coping Attributions to God in
Health Situatiorns” Journal for the Scientific Study of Religion, 1996, 25 (2), s. 195.
118
Spilka, Bernard, Gorsuch, Hood R. The psychology of Religions An Empirical Approach. Englewood
Cliffs: Prentice-Hall 1985. s.125.

29

b)

Yaşanan olayın olumsuz sonuçları yanında olumlu yönlerinin de aranıp

bulunması. (Tanrı, bana değerli bir ders öğretti)
c)

Yaşanan olayın “bir planın parçası” olup tesadüfe bağlı olmadığına

ilişkin inanç. (Tanrı’nın planının bir parçası). 119
Görüldüğü gibi, dinsel kavramlardan oluşan sistemler, kişileri yaşadıkları
olayları göğüsleyebilmeleri ve onları açıklayabilmeleri için düzenlenmiş, kapsamlı ve
aynı zamanda bir bütün olan inançlar ile donatmaktadır. 120
Dini başaçıkmanın literatürdeki gelişimine bakıldığında başlangıçta daha çok
dindarlığın global göstergelerinin (dua sıklığı, kilise faaliyetlerine katılım vb.)
kullanıldığı gözükmektedir. Bu yöntemler etkili olsa bile dinin başaçıkmadaki işlevsel
rolü hakkında önemli bir soruyu cevapsız bırakmaktadır. Dini faaliyetlere katılma ve
bireysel dualar dinin işlevselliğinin ortaya konulması için yeterli kabul edilemezler.
Bundan dolayı dinin verileri stres kaynaklarıyla uğraşırken veya onları anlarken bireyin
dini nasıl kullandığını ortaya koymalıdır. 121
Din problem çözme sürecinde önemli bir rol oynar. 122 Pargament, dinin
insanlara yardım, destek ve umut vermede, yaşam olaylarını anlamada ve onlarla başa
çıkmada önemli fonksiyonlar içerdiğini ileri sürmektedir. 123 Spilka ve Kirkpatrick ise
dini bireyler için olayları anlama, tahmin etme ve kontrol etmede yardımcı olarak ve
özsaygıyı devam ettirmek amacıyla bir referans çatısı olarak görüyor. 124 Daha spesifik
olarak din potansiyel olarak problem çözme aşamalarının önemli bir unsurunu temsil
etmekte ve stres dolu süreçler esnasında bireye bilişsel ve duyuşsal destek
sağlamaktadır. 125
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Dinin problem çözmedeki rolü üzerinde, Pargament ve arkadaşları altı aşamanın
üzerinde durmuşlardır. Bu altı aşama: problemi anlama, farklı çözümler ortaya koyma,
birini seçme, seçilen çözümü uygulama,

yeniden tanımlama ve duygusal açıdan

hayatını sürdürme şeklindedir. 126
Ayrıca dini başa çıkma çok biçimlidir. Edilgen olabilir (Allah’ın krizleri
çözmesini beklemek gibi), aktif olabilir (insanları daha iyi bir dünyada yaşamak için
motive etmek gibi), kişisel olabilir (Allah’ın sevgi ve ilgisini aramak gibi), kişiler arası
olabilir (kilise ve cemaat üyelerinden destek istemek gibi), problem yönelimli olabilir
(Allah’a duygusal sorunların çözümü için yönelmek gibi). Dinin gücü çok fonksiyonla
doğasından kaynaklanmaktadır. 127
Din başa çıkma süreci ile bir çok bakımdan etkileşim halinde olup, bu sürecin,
her bir unsurunun bir parçası olabilir. 128 Çoğu yaşam olaylarının bizatihi kendisi dinidir
( evlilik, boşanma, cenaze törenleni, ihtida tecrübesi, mistik deneyim, bir topluma
katılma/ayrılma) gibi. 129 Değerlendirmeler, ister birincil, ister ikincil olsun, doğaları
gereği dini olabilirler. Din hayat olayları için birçok anlama biçimi sunar. 130 Olaylar,
Tanrı’nın rahmeti olarak, her şeyi bilen Tanrı’dan bir ders veya Tanrı’nın gazabının
sonucu bir ceza gibi değerlendirilebilir. Özellikle trajik olayların etkisinden
kurtulunduğu zamanlar din, acıyı ve ızdırabı ortadan kaldırabilecek tek yol olarak
görülür. 131
Aynı zamanda din, bireyin karşılaştığı durumlara karşı nasıl davranacağına
yönelik ikincil değerlendirmenin de merkezi bir parçası da olabilir. 132
Dini başa çıkma davranışında iki önemli etmen göze çarpmaktadır. Birincisi din
bireye ne derece (available) ulaşabilmiş ve birey sahip olduğu dini araçları stresli yaşam
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olayların sonucu ne derece kontrol edebilmektedir. Pargament ve arkadaşları, dini inanç
ve pratiğe sahip olan insanların krizleri anlama ve başa çıkmada dini araçları
kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bireyin yaşantısında din ne kadar çok yer alıyorsa
o kadar çok kullanacaktır.
İkinci nokta ise birey, negatif olaylarla karşı karşıya geldiğinde problemi
çözümlenemeyecek durumlarda dini çözüm zoraki hale gelir.
Başaçıkma sürecinin yardımcısı olarak din, aynı zamanda başaçıkma sürecini
çok farklı tarzlarda şekillendirme potansiyeline sahiptir. Dini kaynaklar ve sınırlar belli
yaşam olaylarının artması ve azalması olasılığını artırır veya düşürür. Yancy, “Acının
olduğu yer, Tanrı’nın olduğu yerdir” diyerek acının sebeplerini araştırmaktan çok acıya
karşılık vermenin daha iyi olduğunu iddia etmektedir. Kısaca dini kaynaklar, bireyin
karşılaştığı önemli olaylara verdiği cevapları ve uyguladığı başaçıkma eylemlerini
etkiler. 133
Newman, kolej öğrencilerinin geriye doğru üç yıl içinde karşılaştıkları, önemli
problemleriyle başa çıkarken dini kullanma tarzlarını araştırırdı. Buna göre, din, daha
önce karşılaşılan problemleri yeniden tanımlamada kullanılan en yaygın yöntemdi ve
öğrenciler problemleri çözmede dine başvurmaya duygusal olarak devam ediyorlardı.
Aynı şekilde, Alzheimer’in hastalarından 240 endişeli insanın incelenmesinde,
endişelenen kimseler manevi destek aldıklarını belirttiler. Bu hastalar daha ziyade
istedikleri durumu yeniden olumlu hale getirerek muhtemelen başa çıkıyorlardı. Bir
hasta şöyle yorum yaptı. “Ben, herhangi bir şeyde anne-babamı endişelendirmekten
hiçbir zaman vazgeçmedim. Çok büyük engellemeler oldu. Fakat ilk defa olarak her
günü zamanında yaşamayı öğreniyorum. Bu hastalık bana, Tanrı’dan kuvvet almayı
öğretiyor”. Bu araştırmalar, kişilerin problemlerini yeniden tanımlarken ve problemleri
çözmede dine başvurmaya duygusal olarak hazırlanırken, dinin özellikle kişilere yardım
etmede etkili olduğunu gösteriyor.

133

Pargament, Kenneth I., age., s.195-214.

32

Jenkins ve Pergament, 62 kanser hastası ve onlara uygun olan hemşirelerle
röportaj yaptı. Hastalığın Tanrı’nın kontrolünde olduğunu söyleyen hastalar önemli
oranda daha az üzüntülüydü ve kendilerine olan özsaygıları daha yüksekti. 134
Pargament ve arkadaşları başa çıkmada 3 farklı dini yaklaşım şekli ortaya
koydular.
a-) Karşılaşılan problemi çözme sorumluluğunu tanrıya havale etme
Buna göre, çözümler sadece tanrının aktif çabaları sonunda gerçekleşiyor, birey
passive olarak beklemektedir.
b-) Başa çıkmada “kendilik kontrolü” öne çıkıyor. Tanrı kişiye problemin
çözümü için gerekli ustalık ve kaynak sağlamış böylece aktif ve sorumluluğu kendisine
aitolduğunu öğretmiştir.
c- ) Üçüncü yaklaşım başa çıkma hem bireyin hem de tanrının aktif katılmıyla
sağlamaktadır. Buna işbirlikçi yaklaşım denilmekte, ne Tanrı, ne de birey pasif
olmaktadır Yani Tanrı daima bireyin yanında onun dostu ve destekçisi olarak
durmaktadır. 135
Spilka ve arkadaşları yaptıkları araştırmada, problemlerini Tanrı’yla birlikte
çözdüklerini

söyleyenlerle,

karşılaştırdıklarında,

problemlerin

birincisi

psikolojik

çözümünü

Tanrı’ya

yeterlilik

açısından

havale
olumlu

edenleri
olarak

sonuçlanırken, ikincisi olumsuz olarak sonuçlanmıştır. 136 Problemlerini Tanrı’yla
birlikte çözenlerin, genellikle daha az hastalık belirtisi ve daha çok sağlıklılık belirtisi
gösterdiklerini tespit etti. 137
Başa çıkma sürecinin bir ürünü olarak din, bireyin dindarlığının sonucu olan
olayların etkisi üzerinde yoğunlaşır. Yancy’nin belirttiği gibi acı tecrübeler kişiyi
tanrıya yöneltebilir. Bu doğrultuda Marea şehrinde yaşayan bir grup yetişkinle yaptığı
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araştırmada, iançların meydan okuma ve kayıp içeren olaylardan daha ziyade tehdit
içeren olaylarda başa çıkmanın, bir cevabı olarak zikredildiğini gördü. İnancın
derinleşmesi çeşitli hayat olaylarını takip etmektedir. Bir çocuğun doğumu, yalnızlık,
mesleki terfi ve duygusal güçlükler buna eklenebilir. 138
Bu konuyla ilgili ülkemizde mülakat yöntemi kullanılarak depremzedelerle
yapılmış bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini bizzat
görmüş 200 kişiye uygulanan mülakat sonucunda verilen cevaplar bir takım işlemlere
tabi tutulmuştur. “Deprem esnasında ne yaptınız nasıl başettiniz? “ sorusuna verilen
karşılıkta,

örneklemin (%76)’lık oranda dini başa çıkma yöntemlerini kullandığı

sonucuna ulaşılmıştır. Bu yöntemler, Allah’a dua etmek (%58), Kelime’i Şehadet,
Salavat ve tekbir getirerek manevi destek ve üç elde etmek(%29)Kur’an Okuma ve
namaz kılma (%14), ölümü ve Ahireti düşünerek rahatlamaya çalışmak(%28), Allah’ın
bu olayı ceza olarak verdiğini düşünmek (%63) şeklinde olmuştur.Kişiler Allah’ın
cezalandırmasını kendi eylemlerinden ziyade başkalarınkine atfetmeleri araştırmanın
önemli bulgularındandır. 139
Dini başa çıkma davranışında kişinin aldığı eğitim önem arz etmektedir. Dini
inanç ve pratiğe yansıyan davranışlar bireye eğitim aracılığıyla ne kadar ulaşabilmiştir.
İşte bu soruyu cevaplamak için Macintosh’un gerçekleştirdiği

“dini şema” adlı

çalışmaya göz atacağız. Buna göre Macintosh bireyin dini semasının başa çıkmadaki
etkisini araştırdı.
Mcintosh, dini bilişsel bir şema olarak tanımlamakta ve

dinin başa çıkma

sürecini ve sonucunu nasıl etkileyebileceğini ortaya koymada ve sarsıcı olayların dine
nasıl tesir edeceğini inceleme açısından yararlı birtakım çalışmalar gerçekleştirmiştir.
İnsan yaşamında sarsıcı bir olay olduğunda (yer değiştirme, sevilen birinin ölümü),
birey dış gerçeklikte olan olayı, kendi içinde de gerçek bir olay haline getirmelidir.
Belirli bir olayın bireyin dini şemasıyla olan bağlantısının başa çıkma ve adaptasyon
üzerinde etkili olması mümkündür. Stresli yaşam olayları tecrübe eden insanların başa
çıkma yolu tecrübelerini, kendileri ve dünyaları ile ilgili temel şemalarını değiştirerek
mevcut bilişsel şemalara uyarlamaktır. Ayrıca daha önemli hayat olaylarıyla karşılaşan
insanların, çoğu zaman dini, bunlarla başa çıkmanın bir parçası olarak kullandıklarını
138
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ifade edilmiştir. Bu yüzden dini şemalara dair ipuçlarının bireyin başa çıkma çabası
olarak görülmesi ya da dini şemaların bu süreçte harekete geçirilmesi olasıdır. Bu
yüzden bireylerin dini şemalarının özellikleri, insanların bu tür olaylarla nasıl
uğraşacakları üzerinde etkiye sahip olabilir. Her bireyin bir dini şeması yoktur ve birçok
bireyin dini şeması önemsiz ve gelişmemiş olabilir. Bazılarını dini şemanın
yapabileceği işlevlerin aynısını yerine getirebilecek başka şemaları vardır. Bütün bunlar,
şema olarak din görüşünde incelenebilecek farklı bireysel değişkenlerdir. 140
Bilişsel dini bir semaya sahip olmanın bireye şema bağlantılı bilgiyi daha hızlı
ve etkili işleme imkanı tanıdığını ve olayları algılayan kişinin süreci basitleştiren ve
kısaltan tecrübeleri kullandığı bilinmektedir. Eğer dindar insanın sarsıcı olaylara dair
görüşleri içeren bir yapıları varsa, böyle bir şema bu tür olayların daha hızlı ve anlamlı
bilişsel işlenmesini kolaylaştıracaktır.
Mcintosh, Silver ve Worthman, Ani Çocuk Ölümleri Senrdomuyla (SIDS)
çocuğunu kaybeden ailelerin bu durumla başa çıkmasında dinin rolünü değerlendirdi.
SIDS sonucu gerçekleşen ölümler, aileler için olabilecek en sarsıcı negatif olaylardır ve
SIDS’ın doğası yaslı ailenin bu krize bilişsel olarak hazırlanmasına imkan tanımaz.
Macintosh, bu olayı, yaşayan kişiler için din ne kadar önemliyse, kayıptan sonraki
bilişsel değerlendirmenin o kadar önemli olduğunu vurgular. 141
Dini bilişsel bir şema olarak görmek, dinin sarsıcı olaylara nasıl anlam
yüklediğini ve neden dini inançların krizle başa çıkmada yardımcı olabileceğini anlama
imkanı sunar. Ayrıca inançların dini şema psikolojik alt yapısıyla ilgilidir. Alt yapının
oluşmasında eğitim, en önemli araçtır. Bilişsel şemayı yaşam süreci içinde eğitim
uygulamaları sayesinde kazanır. Eğitim insanın duygu, düşünce, inanış ve
davranışlarına yön verir. Söz konusu birikim eğitim faaliyetlerinin bir sonucudur. Dini
şemanın oluşmasında da dini eğitimin önemi çok fazladır.
Dini eğitim etkinlikleri sonucunda, dini tecrübe oluşur. Dini şemanın faydalı
olacağı diğer bir alan ise dini tecrübe alanıdır. Böylelikle dini şemalar bireylerin
karmaşık uyaranları, dini ya da gizemli olarak yorumlamalarına neden olur. Bununla
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bağlantılı olarak hangi uyarıcının çevresel işaretin dini şemaları harekete geçireceğini
bilmek bireylerin dini inançlarının yapısını ve işlevini anlamada kolaylık sağlayabilir.
Din, bilişsel bir şemadan çok daha ileri bir sistemdir. Bunu, bu şekilde
düşünmek,

ilişkileri analiz etmede ve dini inançları anlamada faydalı bir yol

sunmaktadır. Elbetteki, din sadece bir başa çıkma aracı değildir. İnancın insanlara
rahatlık ve sıkıntılardan kurtulma sağlaması dinin önemli bir yönüdür. Diğer yönüyle
baktığımızda ise öbür dünya ile ilgili korkutucu tasvirlerin bazı gruplarda yüksek
kaygıya neden olduğunu görmekteyiz. Ayrıca dindar insanın farklı stresler yaşadığı
bilinmektedir. Bu konuyla ilgili Üzeyr Ok, ülkemizde bulunan İlahiyat Fakültelerinden
örneklem alarak gerçekleştirdiği araştırmasında dindar olarak algılanan insanların farklı
stres yaşantılarına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. 142 Yani dinin herzaman başa
çıkma aracı olarak kullanılmadığı bulgularına ulaşılmıştır.
İslami Yaklaşım
İslam dini, insanın aklını, duygu, düşünce ve davranışlarını eğitme ve insana
mutluluk kazandırma anlamında önemli roller üstlenir. Bunun için Kur’an, zaman
zaman müjdeleyici, korkutucu ve sakındırıcı tavsiyelerde bulunur. 143
Ayrıca Kur’an, son derece derin ve güçlü “psikolojik etki” ile yüklüdür. İnsanı
ısrarla, herhangi bir olay karşısında Allah’ın rahmetinden umut kesmemeye, çaresizliğin
ve karamsarlığın istenmeyen duygu şekilleri olduğunu vurgulamaktadır. 144
Dinlerin temel amacı, insanları “kurtuluşa” ulaştırma ve “huzur verme” şeklinde
formüle edilir. 145

Ayrıca insan yüce bir yaratıcıya bağlanmak süretiyle yaşadığı

dünyada bulamadığı güveni bu şekilde temin etmiş görünmektedir. İnanç, sabır,
mücadele, fedakarlık, gibi duyguları güçlü kılmak süretiyle, yaşamın zorluklarını
hafifleten, yaşam gücünü besleyen bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece insan
dini inancı sayesinde sağlam ve güçlü bir maneviyata sahip olarak hayatın getirdiği
çeşitli engeller karşısında mücadele edebilme gücü bulabilmekte , stres dolu
yaşantılardan kendisini kurtarabilmektedir. 146
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Dinlerin genel yapısı incelendiğinde, geldiği kültürlerdeki yaygın olan inanışları
yeniden ele aldığı, anlamlandırdığı ve muhtevalarını değiştirdiği gözlenir. İnananlara,
onları kuşatan dünya hakkında bir anlayış ve bilinç edinmeye yönelik bu içerik
dönüştürme ile yeni bir ontolojik çerçeve kazandırmış olur. 147 Bu oluşan ontolojik
çerçeve tabii olarak tüm değerler sistemini etkileyip yeni bir değerler sistemi
oluşturur. 148
Sözkonusu anlamda, islami temel kaynaklarda bu konuya nasıl yaklaşıldığı da
ortaya konulup, islami kavramlar açısından başa çıkma ile ilgili bir bakış açısı
oluşturulabilir.
İslam dini, hayatı tamamıyla kucaklayan bir bütün oluşturmak ve insani faaliyet
sahalarından hiçbirine ilgisiz kalmak istemez. İlahi anlayışa uygun dünyevi duygu ve
davranışlar her zaman kutsal ve ahlaki nitelik taşıdığı görülür. İslam inancının insanın
manevi ve fiziksel hayatına bakış açısı daima olumlu ve onu huzurlu kılacak şekilde
gerçekleşmiştir 149 Bu anlamda, sıkıntılarla karşılaşan insana, İslam ıinancı göre “dünya
bir sınav yeridir” 150 şeklinde karşılık vermektedir. Kur’an insanların imtihan ve
belalarla sınanmakta olduğunu belirtimektedir.
öncekiler gibi sınandığı belirtilir. 152 Kur’an’da
mallarla, 154 çocuklarla, 155 hayır
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Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.” Ankebut 29/ 2-3 ,
Bu konu ile ilgili olarak bkz. Peker, Hüseyin , Din Psikolojisi, Sönmez Matbaası, Samsun 1993, s: 167.
151
. “...... ve biz onları (günahkâr)ları (sadece) sınayacağız....” (Kalem 68/12)
152
“İnsanlar, “inandık” demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Evet,
andosun ki, Biz kendilerinden öncekileri de sınadık; o halde (bu gün yaşayanlar da sınanacak ve) elbette
Allah, doğru davrananları ortaya çıkaracak...” Ankebut 29/2-3
153
“İşte bu şekilde insanları birbiri aracılığıyla sınarız ki, sonunda, acaba Allah bizim yerimize onlara
mı lutüfta bulundu? Diye sorsunlar. Kimin sükrettiğini en iyi bilen Allah değil mi”? En’am 6/53 Ayrıca
Bkz. Furkan 25/20, Muhammed 47/4.
154
“..... ve bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sadece bir sınav ve ayartmadır ve (yine bilin ki) Allah’ın
katında en büyük ecir bulunan!” Enfal 8/28, Ayrıca Bkz. Bakara 2/155, Âl-İmran 3/186, Tegabün
64/15.
155
“Sizin malınız-mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınav ve ayartma aracıdır, halbuki Allah katında
muhteşem bir ödül vardır.” Tegabün 64/15 En’am 8/28
156
“Her can ölümü tadacaktır. Ne var ki, (hayatın) iyi ve kötü (tezahüileriyle) karşı karşıya getirerek
sınıyoruz sizi, ve sonunda hepiniz Bize döneceksiniz” Enbiya 21/35 A’raf 7/168.
157
. “...... Kendilerine sınırsız nimetler yağdıracağız ve onları bu yolla deneyeceğiz....” Cinn 72/16-17
148
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korku, 158 açlık, 159 can kaybı, 160 hayat ve ölümle, yeryüzünde güzel olan ne varsa,161
ürünlerden

eksiltme, 162

Allah’ın

daraltılmasıyla, servet, sosyal statü

164

indirdiği

hükümler, 163

geçim

vasıtalarının

gibi konularla imtihan edileceği belirtilmektedir.

Bilgiseven “İmtihan” kavramını, ferdin ailesine, kendine, devlete ve Yüce Allah’a
görevleri bakımından gruplandırmaktadır. O, imtihanı hayatın vazgeçilmez bir parçası
olarak ele alır. 165 Önemli olan ne gibi konulardan imtihan olunacağının bilinmesi ve
onunla nasıl başa çıkılacağının öğrenilmesidir. Hz. Muhammed ashabına karşılaştıkları
bir hastalık veya felaketin yüce Allah’ın bir imtihanı olduğunu, seviyelerini
yükselteceğini, birtakım günahlarını sileceğini ve kendilerine sevap kazandıracağı ile
ilgili bilgi verirdi. Peygamberi eğitim-öğretim, genellikle inanan insanları hayatın
zorluklarına karşı direnme, Yüce Allah’ın kararına razı olan bir nefsin felaketlere
dayanma gücünü kuvvetlendirme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 166
Aynı zamanda Hz. Muhammed zorluklar karşısında nasıl davranacağını İbn-i
Abbas’a şöyle anlatır:

“Yavrum! Allah’a karşı (emir ve yasaklarına uyarak) edebini koru,

Allah’da seni (dünya ve ahirette korusun!) Allah’ın (üzerindeki hukukunu koru ki, O’nu
karşında (dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami) bulasın-veya önünde demişti: Bollukta
Allah’ı tanı ki, darlıkta O, seni tanısın. (dünya ve ahiretle) ilgili bir şey isteyince Allah’tan iste.
Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile, zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana
faydalı olmak için bir araya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah’ın
yazmadığı bir zararı sana vermek için bir araya gelseler, buna da muktedir olamazlar.
Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah
için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen
şeyde, sabırda çok hayır var. Şunu da bilesin ki, Nusret’i (ilahi) sabırla birlikte gelir, kurtuluş

158

Bakara 2/155.
And olsun ki, mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız; hiç şüphesiz, sizden önce kitap verilenlerden
ve Allah’a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve Allah’a karşı gelmekten
sakınırsanız bilin ki, üzerinde sebat edilecek işlerdendir. ( Ali İmran 3/186.) Kur’an’ı Kerim Türkçe
Anlamı için bkz. Lütfi Doğan, Türkiye Diyanet yay. Ank. 1987
160
Al-i İmran 3/186
161
“Gerçek şu ki, yeryüzünde güzel olan ne biz hepsini insanları sınamak için bir araç kıldık” Kehf 18/7
162
Muhakkak ki, sizi biraz korku, biraz açlık, ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle
deneriz, sabredenleri müjdele (Bakara 2/155)
163
“..... Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek topluluk yapardı. Ama indirdikleri aracılığıyla sizi sınamak
için (başka türlü diledi)...” Maide 5/48, ayrıca Bakara 2/124
164
“Ama geçim vasıtalarının daraltarak onu denediği zaman....” (Fecr 89/16)
165
Bilgiseven, Amiran, Kurtkan, İmtihan, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı. 11, İst. 2003, s.133160
166
Necati, Muhammed Osman, Hadis Ve Psikoloji, (Ter: Mustafa Işık), Fecr Yay. Ankara 2000 s.304.
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da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, zorluk iki kolaylığa asla galebe
çalamayacaktır.

167

Sözkonusu bu

zorlanma ve sıkıntıların

bir sonucu olarak da, Allah

sabredenlerin 168 öbür dünyada karşılığını göreceğini vaat etmektedir. Böyle bir ahiret
inancı hem ölüm düşüncesinin kabullenilmesini hem de bu dünyada karşılaşılan
birtakım sıkıntı ve meşakkatlerle başaçıkmayı sağlayacaktır. Ahiret inancı, hem ölüm
düşüncesinin kabullenilmesini hem de bu dünyada karşılaşılan bir takım sıkıntı ve
meşakkatlerin karşılığını öbür dünyada kat kat alınacağı düşüncesiyle kişiyi
karşılaşabileceği kaygı ve stresten kurtulabileceği fikrini insanın dikkatine sunarak, 169
duygu ve düşüncelerini buna göre düzenlemesine yardımcı olur.
Bu anlamda herhangi bir olumsuz olayla karşılaşan Müslüman için inandığı
dinin ona

sağladığı farklı yorumlama, sosyal yardım ve stresli olaylarda kontrol

duygusu stratejileri bulunmaktadır. Sözkonusu bağlamda her şeyin geçici olduğu, 170
dünya hayatının bir oyun ve eğlence ve aldatıcı bir zevk olduğu, 171 benzer olayları
kendisinden önce yaşayanlar olduğu gibi sonrasında da yaşayanlar olacağı 172
referansları kişiye bir yorumlama-inanç bakış açısı kazandırır. Ayetlerde geçen sabır,
tevekkül, razı olma, yetinme gibi kavramlar da benzer işlevler görür. 173
Hz. Muhammed’in yaşam tarzı incelendiğinde, insanlarla ilişkilerinde umut ve
iyimserliğin en

canlı şekliyle

yaşandığı

görülmektedir.

Bu

durumu

O’nun

davranışlarında açık olarak görmek mümkündür. “İslam’da teşe’üm yoktur, en hayırlısı
olan tefe’ül vardır….” 174

Hadisinde geçen teşe’üm kelimesi Buhari ve Müslim

şerhlerinde uğursuzluk ve kötüye yorma olarak tanımlanırken “tefe’ül” kelimesi uğur ve

167

Tirmizi, Kıyamet, 59, (3518) , Ahmet, Müsnet, 1/307
“.... ve hepinizi mutlaka sınayacağız ki (bizim yolumuzda) üstün gayret gösterenleri ve sıkıntılara
göğüs gerenleri ayırabilelim. Muhammed 47/31.
169
Peker, Hüseyin, age. s. 167 Ayrıca Kula, Naci , Gençlerde Izdırap Tecrübesine Bağlı Dini Krizle Başa
Çıkmaya Yönelik Önlemler, (Yayınlanmamış Çalışma), s: 19.
170
“Göklerde ve yerde olan herşey yok olup gitmeye mahkumdur ama kudret ve ihtişam sahibi olan
rabbinizin zâtı sonsuza dek kalıcıdır.” Rahman 55/26/27. ayrıca Kasas 28/88.
171
“Bu dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir, ama ahiret
hayatı Allah’a karışı sorumluluklarının bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklınızı
kullanmaz mısınız? En’am 6/32, ayrıca Bakara 2/36 Âl-imran 3/14, 185, 197, Musa 4/77, Tevbe 9/38,
Yunus 10/23,70, Râd 13/26 Ankebut 29/64, Muhammed 47/36.
172
“Eğer başınıza bir bela gelirse, (bilinki), benzer bir belaya (başka) insanlarda uğramıştır, zira böyle
(iyi ve kötü) günleri insanlara sırasıyla paylaştırırız....” Âl-i imran 3/140
173
Ekşi, Halil, agt. s:29
174
Buhari, Tıb, 19,43-45, Müslim, Selam, 102,107,110, 114,116, Ebu Davud, Tıb 24, İbn-i Mace,
Mukaddime,10, Tıb,43
168
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hayra yorma olarak tanımlanmıştır. Diğer bir hadiste, Hz. Peygamber, “sizden biriniz
malda ve yaratılışta kendinden üstün olan gördüğünde, kendinden daha aşağı seviyede
olana baksın!...” 175 buyurmaktadır.Bu hadis, kendi durumundan daha avantajlı bir
durum ya da kişi ile karşılaştığı zaman kötümserliğe ve umutsuzluğa kapılan dindarın,
mevcut durumundan daha aşağı ve zor durumda bulunanların varolduğunu düşünerek
iyimser ve umutlu olması gerektiğine işarat etmektedir. 176
Bütün bunların dışında genel olarak dini kaynaklarda, gelecek ya da ölüm
sonrası ile ilgili telafiye yönelik olumlu mesajlar, doğal olarak dindarların uyum
mekanizmalarını harekete geçirerek iyimser ve umutlu bir hayat görüşü geliştirmelerine
eşşiz bir imkan sağlar 177
Ayrıca, Kur’an

insanın yaşadığı olumsuz olaylar karşısında, tevekkülü

öğütlemektedir. Tevekkül, kişinin kendisine yüklenen görevleri yerine getirdikten sonra
sonucu, Yüce Yaratıcıya bırakması, durumu güven ve rıza ile karşılaması endişe
etmemesi anlamlarına gelir 178. İnsanın başına gelen,

inkar ve iki yüzlülüklere ve

gösterilen düşmanlıklara karşı, Allah’ın yeteceğini bilmek ve itiraf etmek 179, hayatın her
anında “O’nun mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen” olduğunu 180 kabul
ederek her konuda O’na yönelmek 181 anlamına gelmektedir. Tevekkül edenler için
Allah katında daha iyi ve kalıcı ödüller vardır. 182
Emir ve hüküm kavramları ile bağlantılı bir şekilde konu edilen irade-i ilahî
(kaza-kader) ile ahiret inancı da olaylara dair kontrolün nihai noktasını işaret ederek 183
Müslüman kulun teslimiyet hali içinde olaylarla başa çıkmasının imkanlarını
vermektedir. Zaten başa gelen her şey, mü’min için ancak güzel bir sınamanın tezahür
ve tecellisidir.

175

Tirmizi, Kıyamet, 58. Münavi, Feyzul- Kadir, 3/442
Bahadır, Abdulkerim, İnsanın Anlam Arayışı, Logoterapik Bir Yaklaşım, İnsan Yay.İstanbul.2002,
s.90.
177
Bahadır, Abdülkerim, age, s.90. Bkz. Aydın, Necati, Kur’anda İnsan Psikolojisi, Timaş yay. İst.
2001. s.62
178
Dini Terimler Sözlüğü, İhlas Yay. c.II s. 263
179
“…Kim Allah’a tevekkül ederse bilmelidir ki, Allah güçlüdür. Hikmetlidir,” Enfal 8/49
180
“…..Bir kere de azmettin mi artık Allah’a dayan çünkü Allah tevekkül edenleri sever.” Âl-i imran
3/159
181
“Başarım da yalnız Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve yalnız O’na yüz
çevirdim” Hud 11/88 Ayrıca Fecr 89/14
182
En’am (6/142) İbrahim, 14/34
183
Köknel,Özcan, İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar . 6. Bas. İstanbul 1997, s.406.
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İnsanların yaşadıkları üzüntü, zorluk ve diğer anlamda stres sonucunda
sınanmalarının nedenleri olarak, üstün gayret gösterip, zorluklara sabreden goğüs
gerenleri şükredenlerle, nankörlük edenler arasındaki fark Kur’anda önemle zikredilir.
Sabır, insanı derinden etkileyen, zorluk ve sıkıntılar karşısında bununla başa
çıkmasını gerektiren içsel bir durumdur. Yüce Yaratıcı bu durumu, inanan insanın
olumsuz dönemlerinde bulunmasını arzuladığı bir nitelik olduğunu

184

belirtmiş ve

sabretmenin insan için ne gibi getirisi olduğundan sözetmiştir. 185 Sabır başa gelen,
istenmeyen bir durumun olduğu ve bunun geçiciliği üzerinde durur ve geleceğin daha
iyi olacağı inancına dayanır. 186 Sabır zaman zaman, insanın kendi yanlışlıkları sonucu
oluşan tehdit durumu sonucunda ortaya çıkan olaylarda gelişirken, çoğunlukla da kendi
iradesi dışında gelişen ve insanın kaynaklarını aştığını düşündüğü durumlarda ortaya
çıkar. Dogal felaketler, su baskınları, yangın, deprem, ölümler, yaralanmalar,
hastalıklar, buna örnek olarak verilebilir. Diğer bir başka durumda ise, bir insanın
kendisine, yakınlarına söz veya fiil ile hakaret edilmiş, mal, evlat, veya canına karşı
oluşturulmuş tehdit, gösterilebilir. Bunun sonucunda, uygun bir başa çıkma tarzı (Aktif
başa çıkma) kullanılabileceği gibi gücünü ve sınırlarını aşan durmlarda biraz daha pasif
ancak olması beklenen (duygusal) başa çıkma yöntemi kullanılabilir. Kabul etmeyi
gerektiren “sabr”

durumunda ise

Allah dünya ve ahirette çeşitli mükafatlarla

ödüllendireceğini vaadetmektedir. 187 Müslümanlarının katlanmak zorunda olacakları
acıların, bedeni ızrıdaplarla sınırlı olmayacağı, inanmayanların alayları, hor ve hakir
görmeleri şeklinde de ortaya çıkacağı işaret edilir. Dolayısıyla Allah’a beslenen hakiki
inanışın ve imanın esaslı bir yönü olup, gerçek inançta sebat etme, bükülmez-sarsılmaz
bir kararlılığa atıfta bulunulmaktadır. Hadislerde de “insanlar arasında yaşayıp, onların
184

“Mallarınızla ve canlarınızla mutlaka sınanacaksınız ve doğrusu, hem sizden önce vahiy
verilenlerden hem de Allah’tan başka varlıklara ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz,
Ama eğer zorluklara sabırla katlanır ve O’na karşı sorumluluğumuzun, bilincinde olursanız; bilin ki bu
azimle sarılınacak bir iştir? Al-i İmran 3/186, Ayrıca Bakara 2/177, Rum 30/12, Ahzab 33/35, Sâd
38/17 Kur’an’da sabırla ilgili geçen diğer ayetler, Enfal8/28, Nahl16/126-127-110, Hicr15/97-98-94-95
Al-i İmran 3/133-134, Hac22/ 34-35 Bakara 2/45-153 Müddesir 74/7, Lokman31/17, Şura 42/43,
Fussilet41/ 34-35, En’am6/160
185
“Deki, Ey kendileri aleyhine israf eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, çünkü
Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki, O çok bağışlayanın, çok esirgeyenin tâ kendisidir. Zumer
39/53 Meryem 19/65 Taha 20/132 Bakara 2/45/153
Ali İmran 3/200, Rum 30/60 Beled 90/17
Zümer 8/10 Asr 103/3 Lokman 31/17
186
Öner, Necati, age. s.59
187
Karagöz, İsmail, Kur’an’ı Kerim ve Hadislere Göre Nimet Ve Musibetler Karşısında İnsan Ve
Toplum, Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Üyesi, Lazer Ofset Matbaa. Tesisleri ve Tic. Ltd. Sti.
Ank,. 1995. s84-100
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eziyetlerine karşı sabır gösteren mü’minin ödülü, insanlarla ilişkiye geçemeyip onların
vereceği eziyetlere sabretmeyen mü’minden çok daha fazladır” 188 denilerek sabır
tavsiye edilmektedir.
İnsanla Allah arasında bir haberleşme ya da iletişim olarak tanımlanabilen
duanın 189 da ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. 190 Dua bir şikayetten,
bir ızdırap çığlığından, bir yardım dilemeden ibarettir. Ayrıca ruhun Allah’a yükselişini,
insanın görünmez bir varlıkla, mevcudatın yaratıcısıyla iletişim kurmak için yapılan
gayretini temsil eder. 191 İnsan ile tabiatın, Allah’la çok köklü bir münasebet içinde
bulunduğu bilincini sürekli bileyen, bu şekliyle evreni ve insanı bambaşka bir
perspektife oturtan dua, Allah’a hitap etme ve insanın isteklerini O’na taşıma biçiminde
dışa

yansır. 192

Bu

konuyla

ilgili

Pargament’in

işaret

ettiği

olgunluğunu,

değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesaretini ve bu ikisi arasındaki farkı
anlayabilecek bilgeliği ver” 193 hatırlatmakta fayda var.
Yapılan araştırmalar insanların duaya çeşitli sebeplerden dolayı oldukça sık bir
şekilde başvurduklarını ortaya koymaktadır. 194 Nitekim dua bir bağlanma ve içten içe
yardım isteme hissiyatı ile doludur. İnsanı ümitsizlikten, karamsarlıktan ve yalnızlık
duygusundan kurtarır. Zorluklarla karşılaşan insan yalnız olmadığını, daima 195
yardımını isteyebileceği, onu gören, gözeten ve her şeye gücü yeten bir yaratıcısı
olduğunu anımsayıp, içsel bir güç kazanır. 196
Böylece dua, kişiye manevi bir rahatlama, stres ve sıkıntıya neden olabilecek
zorluklara karşı, sabır ve dayanma gücü vererek teselli kaynağı olabilecektir. 197
Yaşamın acı ve ızdırapları karşısında

insanların

sergiledikleri tavırları

Kur’anı’ı Kerim, aşağıdaki ayette, önce insanların nasıl endişe ve panik duygusuyla
188

İbni Mace, Fiten 23.
Hökelekli, Hayati , age., s: 212.
190
Vergote, Antoine , Dini İnanç ve İnançsızlık (Çev. Veysel Uysal), İFAV, İst. 1999, s. 236.
191
Carrel, Alexis , Dua (Bütün eserleri) Yağmur Yay. İst. 2001, 4. bas. S: 443.
192
Mariner, Pierre , Dua Üzerine Düşünceler (psikofizyolojik sebepleri ve sonuçları) (Çev: Doç.Dr.
Sadık Kılıç) İzmir 1991, s: 2.
193
Pargamenth Kenneth I, “God Help Me” Toward A Theoretical Framework of Coping far the
Pshchology of Religion”. American Journal of Community Pshchology. Vol: 18 No: 6(1990) s. 796-798.
194
Hökelekli, Hayati, “Ergenlik Çağı Davranışlarında Din Eğitiminin Etkisi”, U.Ü.İ.F.D. c.1, S.1, Bursa
1986, s.44.
195
Şentürk, Halil, Din Psikolojisi, Esra yay. İst. 1997, s.164. Bu konuyla ilgili olarak Bkn: Dua ile ilgili
olarak Kur’an-ı Kerim’de Gafur 40/60, A’raf 7/55, En’an 6/43, Ali ‘İmran 3/38, Kamer 54/10, İbrahim
14/40,41, Ali ‘İmran 3/8,9, Zümer 39/8.
196
Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, İst. 1982, ss: 196.
197
Lokman 31/31,32, benzer anlamda İsra 17/66-69 ayetinde de geçer.
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Allah’a sığındığı, ve O’ndan yardım dilediği , kurtuluşa ulaştığı zaman ise yine nasıl
görmeyenlerden olduğu zikredilmektedir.

“Görmez misin, gemiler Allah’ın lutfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar ve böylece Allah
kendi varlığının bazı işaretlerini önünüze nasıl koyuyor? Kuşkusuz bunda, sıkıntılara sonuna
kadar göğüs geren ve (Allah’a karşı)derin bir şükran duygusu taşıyan için mesajlar
vardır.Nitekim, dalgalar onları (ölümün)gölgeleri gibi kuşattığında, (o anda) bütün
içtenlikleriyle yalnız ve sadece Allah’a bağlanarak O’na sığınırlar:Fakat Allah onları sağsalim
kıyıya ulaştırdığında da bir kısmı yolun ortasında (inanmak ile inkar etmek arasında)kalıverir.
Ama hiç kimse haince bir nankörlüğe kapılmadıkça mesajlarımızı bile bile reddetmez” 198

İnsanoğlunun psikolojik durumunun bir yansıması olarak, Kur’an’daki diğer bir
ayet ise hem dünyanın faniliğini ifade etmesi, hem de verilen nimetlere karşı gösterilen
şükürsüzlüğü vurgulaması bakımından aşağıdaki ilahi ifade de önem taşımaktadır. 199

“Çünkü (akıllarını kullansalardı bilirlerdi ki) bu dünya hayatı geçici bir zevk ve
eğlenceden başka bir şey değildir. Oysa sonraki hayat, tek (gerçek) hayattır):keşke bunu
bilselerdi! Bir gemiye bindikleri zaman (ve kendilerini tehlikede gördükleri sırada)(işteo anda)
içten bir inançla yalnız Allah’a yakarırlar;sağ salim karaya çıkar çıkmazda bazı hayali güçleri
(tekrar) O’na ortak koş(maya başl)larlar: Böylece kendilerine bahşettiğimiz hir türlü
(nimete)karşı nankörlük yapar ve dünyadaki hayatlarından (ahmakça)zevk almaya devam
ederler. Fakat günü gelince (gerçeği) öğrenecekler. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar
(korku ve ümitsizlikiçinde) paniğe kapılmışken(bize inananlar için)güvenli bir sığınak
oluşturmuşuz. Yoksa hala geçersiz ve anlamsız şeylere inan(maya devam ed)ip Allah’ın nimetini
inkar mı edecekler? 200

Kur’an ve Hz. Peygamberin insan yaşamında “Sosyal destek” kavramına
önemli yer verdiği görülmektedir. Kur’anda, kişinin kardeşine zulmetmemesi,
kardeşinin sıkıntılarına çare araması, kötü zan, tecessüs, hased, kin, düşmanlık
198
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beslememesi tavsiye edilir. 201 Hz. Peygamber

bu konuda, “insanların en hayırlısı,

insanlara faydalı olandır. İbadetlerin en hayırlısı sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek,
veya karnının doyurmak süretiyle, bir müslümanı sevindirmekdir. Bir kardeşinin
ihtiyacı için yürümen, bana şu mescitte bir ay ibadet etmenden daha hayırlıdır. Kim
istediği takdirde intikam alacak durumda iken, öfkesini yenerse Allah kıyamet günü
onun kalbini hoşnutlukla doldurur. Kim kardeşinin ihtiyacını giderinceye kadar yürürse,
ayakların kaydığı günde onun ayağnı sabit tutar. 202 Buradan da sosyal destek” anlamı
çıkartılabilir. Ayrıca ilave olarak, kurban, zekat, sadaka ve infak ile ilgili tavsiye ve
uygulalamalar bunlara örnektir. 203
Birbirlerinden farklı yaklaşım alanlarında bile olsa dinlerin çoğunda inancın
davranışsal bir boyutu olan ibadetlerin de insanın manevi yapısı üzerinde olumlu etkileri
vardır. İnanan insan kendisini vareden, yüce yaratıcıyı sever, onun kendisine verdiği her
türlü nimetlere karşı şükür borcunu ödemek için Allah’ın emrettiği ibadeti yapar.
Allah’tan korkar, azabından yine O’na sığınır, ibadet etmenin gönül rahatlığını,
emretmenin de üzüntüsünü ve korkusunu yaşar. 204
İbadetler genellikle kişilik ve karakteri düzenleyici ve dengeleyici sistemler
olarak düşünülebilir. İbadetler bilinçli bir şekilde yapıldığında, kişiliğin gerek içe gerek
dışa dönük yönünün gelişmesine yardımcı olurlar. Kişinin ruh yapısına tesir etmemiş,
yani içinde psikolojik bir olay yaşanmamış bir ibadet gerçek ibadet olmaktan da
uzaktır. 205 Bu nedenle ibadet Allah’ın ve peygamberin belirttiği şekliyle uygulanması
insan ruhunda mutluluk ve huzur yaratabilir. Henry Link, “Dine dönüş” adlı kitabından
yaptığı çalışmanın sonucunu şu şekilde aktarır. “Bir dine inanan ve mabetlere giden
kişilerin şahsiyet ve karakteri, dine karşı ilgisiz ve mabedlere gitmeyenlere oranla çok
daha sağlam ve ahlaki yönden de bu insanlar diğerlerine göre çok daha üstündür. 206
Kur’an, insanların şahsiyetlerinin eğitimi ve davranışlarının değiştirilmesi,
kişilerin benliklerinde oluşturmayı istediği düşünceler ve yeni davranışlarla ilgili
alışkanlıkların kazandırlması için eylem ve aktif katılımı istemektedir. Düzenli olarak
201
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belirli vakitlerin ibadetlerin, yerine getirilmesi inanan insana zorluklar karşısında sabrı,
nefsi terbiyeyi, aşırılıklar karşısında birtakım arzulara hakim olmayı, insanları sevmeyi,
onlara iyilik yapmayı, öğrettiği ve yardımlaşma ruhu ile toplumsal sorumluluğu
kazandırdığı bilinmektedir. 207
İbadetler, günümüzün en önemli psikolojik problemi olan strese karşı başa
çıkma davranışında yararlı görülmektedir. 208 Günümüz insanının ruhsal yapısı aşırı
etkinlik gösterme, saldırganlık, aşırı gerginlik, istenç ve yansıma gibi unsurlar üzerine
temellenmiştir. Bunların sonucunda ortaya şiddetli gerginlik hayatta bir anlam
bulamama ve boşluk; hayatın güçlükleriyle başa çıkamama, kaygı ve stres ortaya
çıkmaktadır. İnsanın tüm üretkenliğini, yaşam sevincini, umudunu azaltan ve
engelleyen stres, insan organizmasının dengesini bozarak ve sinir sistemini yıpratarak
kişide yorgunluk, sıkıntı, gerginlik, dikkat dağınıklığı ve çöküntü şekillerinde ortaya
çıkar. 209 İşte bu noktada dinin ibadet boyutu kişinin ruh sağlığını önemli ölçüde
etkileyen acılara katlanma, yaşam umudunu yenileme ve hayatın bütün zorluklarıyla baş
edebilme gücü vermektedir. 210
Namaz ibadeti, insanın bütün ifade imkan ve ruhi vasıtalarını bir bütün halinde
faaliyete geçiren tam bir duygu, düşünce ve davranışlar bütünüdür. 211 Namazda insan,
kendisini ve evrenin yaratanı olan Rabbi önünde itaat ve niyaz ile durmakta, yaratılan
olarak kendini yaratan, yüce yaratıcıya karşı her bakımdan teslimiyet içinde hisseder.
Bunun sonucunda, insan ruhi sıkıntılarının, ızdıraplarının, ve kendisine yönelik oluşan
tüm tehditleri, Yüce Allah’a hem duygu hem de beden diliyle ifade etme imkanı
bulur. 212 İnsanın namazda, huzur ve teslimiyetle Rabbinin huzurunda duruşu, hayatın
meşguliyetlerinden tamamen soyutlanması, insan ruhunda sukunet ve huzurun yer
bulmasına sebep olur. 213
Hz. Peygamber de kendisini rahatsız eden bir sorunla karşı karşıya geldiğinde
namaza yönelirdi. Huzeyfe der ki, “Nebi, bir işin çözümü zor geldiğinde, namaz
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kılardı. 214 Ayrıca namaz vakti gelince Rasul, Bilal’e , “Ya Bilal bizi namazla rahatlat”
derdi. 215
Cemaat halinde yapılan ibadetler, mü’minler arasında “birlik ve beraberlik
şuurunun” uyanmasına vesile olmakta, inananları ruhen birbirine kenetlemektedir. Bu
tür ibadetler bireyi Allah’la olduğu kadar diğer insanlarla da yakınlaştırmakta ve güçlü
bir ruh hali oluşturmaktadır. Böylece büyük topluluklar içinde kendine yabancılaşan
insan, o topluluğun bir üyesi olduğunun bilincine ulaşmaktadır. Çağdaş insanın
duygusal gerginliğinin temel nedenlerinden birinin yanlızlık duygusu olduğu
bilinmektedir. İşte bu nedenle grup ibadetleri insanını Allah’la olduğu kadar diğer
insanlarlada yakınlaşmasına sebep olmaktadır.

Bu şekilde ibadetler hem kişinin

yalnızlık duygusuna kapılmasını önlemekte, hem de sosyalleşmesini sağlamaktadır. 216
Kur’an’ın öngördüğü anlayışta, yer alan kurban, zekat, sadaka gibi ibadetler
kişiyi sadece kendisiyle meşgul olmaktan kurtararak, onda fedakarlık, merhamet ve
cömertlik duygularının gelişmesini sağlar. Namaz, oruç ve hac ibadetleri ise özellikle
sabır ve sebat, zorluklar karşısında metanetli olmayı insana kazandırır. Nitekim bütün
ibadetlerin, ibadetler vasıtasıyla kişi sürekli olarak yüksek bir şuur düzeyinde kendisini
kutsalla iletişim halinde hissetmektedir. 217 Kısaca dini sistemler, kişileri yaşadıkları
olayları göğüsleyebilmeleri ve onları açıklayabilmeleri için kapsamlı ve aynı zamanda
bir bütün olan inançlar ile donatmakta ve böylece ruh ve beden sağlığının korunmasına
yardımcı olmaktadır. 218
Hz. Peygamberin, “Yüce Allah buyurdu ki, Ben kulumun beni umduğu gibiyim.
Beni andığı zaman onunla birlikteyim. Beni kendi başına anarsa ben de onu tek başına
anarım. Beni grup içinde anarsa ben de onu daha hayırlı topluluk içinde anarım. Bana
bir adım yaklaşırsa ben de ona bir kol kadar yaklaşıram. Bana kol kadar yaklaşırsa ben
de ona bir kulaç yaklaşıram. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım”.
Şeklinde ifade etmesi, kulunun en küçük dini çabası Allah katında değerlendirilmeye
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alınacağı ve ayrıca Allah’ı anan ve O’na ibadet eden kişilere Yaratıcı daha çok
yaklaşacağını vurgulandığı düşünülmektedir. 219
Sonuç olarak, yukarıda ortaya konulduğu gibi İslam dini, Kur’an ve onun
peygamberinin uygulamalarının başa çıkma sürecine önemli ölçüde referans sağladığı
ve pek çok kavramın başa çıkma davranışında önemli ölçüde rol oynadığı
görülmektedir.
Başa çıkma davranışında dinin anlam ve önemini ortaya koyduktan sonra, din
eğitimiyle olan ilişkisini tanımlayamaya çalışacağız. Din Eğitimi kavramından önce
eğitim , kapsamı, psikoloji ve din ile bağlantısı ele alınacaktır.
4- EĞİTİM, DİN EĞİTİMİ VE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ
Eğitimin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkisi
İnsanoğlu, kendi kendisini inceleyen bir varlık 220

olması itibariyle evrende

önemli bir yer edinmiştir. Tarih boyunca, nereden geldiğini, ne olduğunu, ne olacağını
düşünmüş, kendisine yönelik birçok düşünce şekilleri oluşturmuştur. 221 Kişisel tarihi
süresince, oluşturduğu toplumun gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, sürekli öğrenme
zorunluluğunu gerektirecek şartlarla kuşatılmıştır. İster temel ihtiyaçlarını karşılamasını
mümkün kılacak arayışlar gibi somut öğrenmeler olsun, ister varlık, evren, ölüm gibi
ontolojik temellere dayanan soyut öğrenmeler olsun, onu sormaya, araştırmaya,
bulmaya iten nedenler daima varlığını ve geçerliliğini koruyagelmiştir. 222
Buna göre eğitim konusunda her araştırmacının vardığı ortak görüş, eğitim
olgusunun insanla birlikte varolduğu 223 ve tüm yaşamı boyunca sürmekte olduğudur.224
İnsanda doğal olarak bir eğitim var; doğruya varmak, çevresinde olup bitenleri bilmek
gibi. İnsan var olanı görüp geçmekle yetinmiyor, bunun varlık nedeni, dayandığı ilkeler
hakkında düşünme ihtiyacını duyuyor; sorular soruyor, bunların cevabını arıyor,
bilmediklerinin peşini bırakmıyor, bildiklerinin koşullarını yöntemlerini arayarak genel
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ilkeler ortaya koyup, hem bildiklerini sağlamlaştırmak, hem de bilmediklerini keşfetme
yollarını yakalamak için düşünceyi eğitim yoluyla sistemleştirmek istiyor. 225
Mevcut Toplumlar bilgilerini, becerilerini, manevi ve dinsel değerlerini,
düşünsel anlayışlarını, kısaca ürettikleri maddi ve manevi ürünlerini gelecek nesillere
aktarma çabası içinde bulunmuşlardır. Söz konusu aktarma işlerine eğitim denildiğinde,
insanlığın her döneminde varolduğu görülmüştür. 226 Toplumlar kendilerine uygun
insanı, kendilerine özgün eğitim süreci ve sahip oldukları kültür içeriği ile var
ederler. 227 Bu nedenle onu tereddütlere ve kültürlemenin gelişigüzel etkilerine açık
bırakmamışlardır. Toplumlar insanlara birlikte yaşamanın gerektirdiği toplum bilincini
vermek için eğitim süreci amaçlarını ve muhtevasını belirlemişler ve onu kontrol altına
almışlardır. Bu sürede eğitim bir kamu hizmeti olarak kurumsallaşmıştır. 228
Eğitim sürecinin objesi olan bireyin kişiliğinin değişmesine, farklılaşmasına yol
açan değişimin nedeni kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir. Toplumun her
tabakasında ve kurumunda bu tür sürekli tesirlere maruz kalsa da, özellikle günümüzde
eğitim sürecinin en önemli ve etkin kısmını okullar oluşturmakta, ancak okul ile sınırlı
kalmamaktadır. Okul dışında, ailede, işyerinde, askerde, camide ve insanların
oluşturdukları çeşitli gruplar içinde yapılır. Eğitim bütün hayatı kapsayan bir değiştirme
süreci olarak bireyin ihtiyacı ve ilgi duyduğu bir bilgi ya da beceriyi edinebileceği
imkanları ona sağlayan etki ve yaygın bir kavram olarak insan yaşamında etkili
olmaktadır. 229
Bu bakımdan eğitim, dünyada yaşama başarılı uyum yapacak insan yetiştirme
bilim ve sanatı olarak düşünülebilir. 230 Eğitim insanoğlunu sosyal ve fiziki çevrede
yaşayabilecek

hale

getiren

düzenlenmesini sağlar.

231

yardım

kaynakları

ile

davranış

kabiliyetlerinin

Eğitimde işlenecek malzeme, insan olduğuna göre, bu

malzemeyi bütün yönleriyle karmaşık ve bütünsel gerçeğiyle tanımak, onu ulaşabileceği
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yere götürmenin en işlevsel vasıtasıdır. 232 Eğitim Bilimleri bu vasıtayı inceleme ve
araştırma alanına getirir. Uygulama tekniklerini geliştirir ve uygular.
İnsanın yaşam mücadelesinde en büyük desteği eğitim sağlar, insanları
şekillendirmekle kalmaz iç dinamizmini geliştirir. İnsanın doğuştan getirdiği
kabiliyetlerinin, özellikle manevi gücünün kendi kendine yeterli olmak için ortaya
koyduğu çabalara rehberlik eder. Böylelikle ruh ve beden gücünü israf etmeden,
yanlışlara düşmede insanın yetişmesine imkan sağlar. Bu özellikleriyle eğitimi
233

tecrübe yoluyla fertlerde istenilen düşünce ve davranış değişikliklerini meydana

getirme çabası şeklinde anlayabiliriz. İnsan yaşamını ölümüne kadar belirleyici bir
biçimde şekillendiren eğitim nedir? Günümüze kadar yapılan tanımları incelediğimizde
pek çok düşünür ve eğitimci tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmış olduğunu görürüz.
Bu tanımlamalarda eğitim olgusunu direk tanımlamak yerine, yapılmasını uygun
buldukları belirli bir eğitimi dikkate alıp, tasarladıkları belirli bir eğitimi yansıtacak
şekilde ortaya koydukları gözlenmektedir. Elbette böyle bir yaklaşım eğitim
tanımlarında çeşitliliğe neden olmuştur.

Bu tanımlarda bazılarını öne çıkararak

açıklamaya çalışacağız. 234
Farabi, eğitimi, ruhu ve zihni biçimlendiren iki işlev doğrultusunda
açıklamaktadır. Birincisine, tedip (eğitim) ikincisine talim (öğretim) denmektedir. 235
Birincisine uyan Eflatun’un yaklaşımına göre “Eğitim, öğretmenden öğrenciye doğru
geçen bir iletişim değil, öğrenciye yapılan bir içsel çağrıdır.” İşte bu çağrı ikinci
aşamaya yani öğretime açılan kapıyı genişçe aralar. Artık öğretmen ve öğrenci
birbirlerine değil inceleme objesine, oradan çıkacak bilgiye dönüktürler. Görülüyor ki
Eflatun tüm eğitim biçimlerinin kendisinde birleştiği en yüksek noktası ulaşma arayışı
içerisinde yer almaktadır. Bu nokta iyinin bilinmesidir. 236
İyi ve güzel kavramıyla ifade edilen mükemmeliyettir. 237 İnsanın bu çabasında,
ona en büyük evrensel destek olarak dinlerin devreye girdiğini görüyoruz. Dinler,
ayinler ve törenlerle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor, emirlerle doğruları geçerli,
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yasaklarla hataları geçersiz değerler olarak kabul ettirmeyi hedefliyor. Gelenek ve
görenekler birey veya topluluğun sesini duyurmaya çalışırken, dinlerin temalarında
insanlık kavramı temel dokularını kazanıyor. 238 Comenius’a göre insanın öğretmeni
kendi dışında değil kendindendir. Zihin önerir, uyarır, endişelendirir, tenbih eder ve
orada insana sadece akıl yol gösterebilir. Comenius’a göre bundan sonra okul gelir ki,
bunun öğretmeni Tanrı’dır. Bu okula “hyperphysica” diyor. Böylece Comenius, üç
gerçek sıralıyor:

a. Duyu veya doğa gerçeği, b. Bilinç veya ahlak gerçeği, c. Tanrı

veya manevi gerçek.
Bu üç aşama birbirini tamamlar. Eğitim açısından duyuların önemi tartışma
götürmez niteliktedir. Eğitime önerilen altın kural, her nesnenin ilgili olduğu duyuya
hitap etmesidir. 239
Eğitim, insan varlığının derinliklerine ve özüne kök salan tutumları, davranışları,
hayat felsefesini, hayatın anlamını, görevini, sorumluluklarını süregelen insan
kültürüyle yoğurarak bireyde ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ve oluşumlar
sürecidir. İnsanı insan yapan, ona kişilik ve kendi kendisini sürekli olarak geliştirme
olanağı veren süreçler bütününe eğitim diyoruz. 240 J. Locke Eğitime yaşam sürecinde
yararlı olabilecek bilgilerin kazandırılması ve iyi düşünme yollarının öğretilmesi
şeklinde yaklaşır. 241 J.J.Rousseau ise bireyi yetiştirme ve insan yapma sanatı olarak
değerlendirir. 242

Kant,

insanın

tabiatında

bulunan

gizli

bütün

kabiliyetlerin

geliştirilmesidir 243 şeklinde tanımlar.
Baltacıoğlu, eğitimi tabii ve sosyal bir hadise olarak ele alır. Çocuk hem
doğuşundan itibaren hayat içinde mücadele ederek alışkanlıklar kazanır, uyumunu
sağlar, hem de çevresi “ebeveyn, okulu” onu çeşitli etkilerle topluma uyabilecek bir
şekle getirmeye çalışır. Kısaca biri ferdin yaratılışı tabiatı, diğeri de dış tesirlerin varlığı
ve tabiatıdır. 244 Ona göre eğitimin amacı birinci derecede fertteki karakter, azim ve
teşebbüs gibi melekeleri geliştirmek, onu hayatta muvaffak olabilecek şekilde
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yetiştirmektir. 245 A. S. Neill eğitime hem birey hem de toplumsal kişi olan çocuklar
yetiştirmek olarak bakar. 246
Koçer, eğitimin gayesini bir toplumun gelecekteki nesillerinin, kendilerinden
daha müreffeh ve daha mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için nasıl ve
ne gibi şartlar altında hareket edeceklerinin bilincine ulaştırılması olarak ele alır.
Ayrıca, toplumun ahlaki, dini siyasi ve ekonomik kurumları ile, toplumun sosyal yapısı
ve ideallerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulamaktadır. 247
Durkheim ise, eğitimin sağladığı üç önemli sosyal faydadan bahseder: Bunlar,
sosyalleşmeyi sağlayarak bireyde disiplin ruhunu yaratmak ve hareketlerinin sınırlarını
belirlemek; ikinci olarak bir gruba dahil olma, bağlanmayı geliştirmek ve son olarak da
kontrolü ve şuurlu bir otonom tavırla kendi geleceğini tayin edici özellikleri geliştirmek
olarak görür. Özellikle bu son nokta ferdin şuurla bir yaratıcılığa yönelmesine yardımcı
olabilir. 248
Günümüzün önemli eğitimcilerinden Ertürk, eğitimi, bireyin davranışlarında
kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak
tanımlamıştır. 249
Good ise eğitimi, “seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi
altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreç” olarak
tanımlamakta ve böylelikle eğitimin formal yönüne ağırlık vermektedir. 250
Formal eğitim, amaçlı ve önceden hazırlanmış bir proğram çerçevesinde planlı
olarak yapılır, öğretim yoluyla gerçekleştirilir. 251 Okullarda yapılan planlı ve kontrollü
öğretme faaliyetleri ve öğrenmeyi sağlama etkinliği öğretme olarak tanımlanır.
Öğrenme ve öğretme etkinliği informal süreçlerde olduğu gibi kendiliğinden ya da
gelişigüzel meydana gelmez. 252 Öğrencinin kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bu
nedenle eğitim süreci öğrenenle öğreten arasında bir etkileşimi gerektirir. B etkileşim
grup içinde olabileceği gibi, öğrenenle öğretenin “bire bir” karşı karşıya gelmesi,
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şeklinde de olabilir. 253 Varış, “öğretimi, öğrenmenin gerçekleşmesi bireyde istenen
davranışların geliştirilmesi için uygulanan süreçlerin tümü” olarak açıklar. 254
Günümüzün bilimsel gelişmeleri ve toplumsal deneyimleri göstermektedir ki
okul eğitimi bir son değildir, hayat boyu eğitimin bir parçasıdır. Yaşamın zorluklarıyla
başa çıkma ve başarılı olabilmek için kişinin okul dışında da öğreneceği pek çok bilgiye
ve kazanacağı tecrübeye ihtiyacı vardır. 255 Bu açıdan diyebiliriz ki eğitim, kapsamlı bir
süreçtir. Bu süreçte eğitilen ve eğiten etkileşim halindedir. Eğitim, eğiticinin
hedefidir. 256 Ayrıca öğrencinin yaptığı etkinliktir.
Eğitim olgusu geniş içeriğe sahip olması ve özellikle günümüzde hayat boyu
eğitimi hedeflemesi bu yönde kurumların oluşmaya başlaması gibi nedenlerle hem
içerik olarak hem de zaman olarak sınırlanması zor bir uygulama disiplinidir.
Eğitimi diğer bilim dallarından ayıran en temel özellik belli amaçlara göre
insanların davranışlarını planlı olarak değiştirmesi ve geliştirilmesinin yasa ve ilkelerini
bulmaya ve bu amaçla teknikler geliştirmeye çalışmasıdır. Eğitim bilimi, kişilerin
davranışlarının değiştirilmesinde öğrenmeye etki eden bütün etmenleri ve bu etmenler
arası ilişkileri sistemleştirerek, davranışı değiştirmenin verimli ve etkili bir şekilde
yapılmasını sağlayabilmek için “araştırma ve geliştirme” çalışmalarına ağırlık verir. 257
Sonuç olarak eğitim, insan yaşamına duygusal, düşünsel ve davranışsal olarak
yön veren, insana yaşamı için alternatifler oluşturmayı öğreten, onu mutlu kılacak bilgi
ve becerilerin oluşmasını sağlayan bir sanat denilebilir. Kısaca eğitim insanda varolan
kaabiliyetlerin geliştirilmesi ve insanı iyi ve güzele yönlendirebilme sanatı olarak
düşünülebilir.
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DİN EĞİTİMİ VE BAŞA ÇIKMA
Din Eğitimi
Dini insanın mutlak bir varlığa yönelişi

258

ve onun tarafından kuşatılışı

259

olarak tanımlamıştık. Geertz dini, varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar dile
getiren ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı motivasyonlar ve ruhi eğilimler uyandıracak
tarzda etkilerde bulunan bir semboller bütünü olarak tanımlamıştır. 260
W. James; dinin duygu, davranış ve tecrübe yanlarını öne çıkardığı 261

Lock

ise dindarlığı, inanç, bilgi, davranış, duygu ve etki boyutuyla ele almaktadır. 262 Buna
göre din, insanların inanç, tutum ve davranışlarını düzenleyen bir sistemdir263
denilebilir. Dolayısıyla dini, başlıbaşına bir eğitim sistemi olarak düşünebilir 264 ve
insanları eğitirken bu esasları dikkate alarak hareket etme noktasına getirebiliriz. 265
Attas’a göre “eğitim, tedrici olarak insana kazandırılan, yaratılış üzerindeki
nesnelerin tam yerlerinin bilinmesi ve tasdikidir ki, bu da peşinen

varlık ve oluş

düzeninde Allah’ın tam yerinin bilinmesi ve bunu tasdikini getirecektir. Attas’a göre
eğitim olayının merkezi kavramı olarak nitelendirdiği edep kavramı üzerinde durur.

266

Edep, bedenin, aklın ve ruhun disiplinidir. Kişinin fiziki, akli ve ruhi kapasite ve
potansiyeline göre kendisinin tam yerini bilmesini ve onu tasdik etmesini sağlayan bir
disiplindir, yani te’dip olmadır. Aynı etimolojik köke sahip edep, hem ilmi hem de
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ameli beraberce kapsamaktadır. Hz. Muhammed “Beni Rabbim eğitti, en güzel şekilde
yaptı.” Şeklinde demesi bu anlamdadır. 267
Dinin eğitimsel bir özelliğe sahip olmasının sebebi, ferdin duygularını
olgunlaştırması, bir amaca yöneltmesi, iradi faaliyetleri geliştirmesi, hayata anlam
kazandırmasıdır. 268 Dinin bir eğitim-öğretim sahası oluşturması, kazandığı bütünsel
bilgi, duygu ve irade eğitimi ve davranış sistemi sayesinde olmaktadır. Duygular,
davranışa yön verir ve davranışa önderlik eder. 269 Din ise insanın duyguları ile yakından
ilgilidir ve duyguları şu veya bu şekilde etkiler. “Din sayesinde tahrip edici, olumsuz
duygulara engel olmak ve yapıcı duyguları güçlendirmek mümkündür. Bireyde güven
duygusu oluşturmak da din eğitiminin rolü büyüktür. 270
Dini inancın eğitim öğretimle insana transfer edilmesi gerçeği tarihsel bir realite
olarak karşımıza çıkmaktadır.

271

İnsan, varolduğu günden itibaren çok yönlü olarak,

öğrenen ve öğrendikçe de gelişen ve değişimlere uğrayan, kendisine ait mutlu, sağlıklı
ve dengeli bir hayatın oluşması için caba gösteren bir varlık olagelmiştir. Bunların
gerçekleşmesinde, din ve beşeri ilimlerin her zaman çok önemli katkıları olmuştur.
Bunun sonucunda ilimler arası iletişimden bahsedilebilir. 272
Din eğitimi ve öğretimi, din ve beşeri ilimlerin desteği ile bireyin hayata
hazırlanması ve insan olmasından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü inanan insan
hayatını sürdürürken inancının gerekliliklerine riayet etmekte ve böylece iyi ve kötü
gününde, üzüntü ve mutluluğu da onunla birlikte olacaktır. 273
Özbek, din eğitimini, dini şahsiyetin teşekkül ettirilmesi ve dini dayanışma
duygusunun oluşturulması

274

olarak ifadelendirir. Din, insana her türlü şartlar altında

üstün olma şansı sunar. Bunun yolu kainatın yaratıcısıyla işbirliği içerisinde
bulunmaktır. Yani inanan insan daima kendisini güçlü ve mutlu hisseder. Çünkü din
güçlü olmayı, diğer değerlerin aksine yüce değerlere bağlamıştır. Bu amaçlama ışığında
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denilebilir ki din duygusunun eğitilmesi, fert için de toplum için de faydalıdır. Bu duygu
köreltilir ya da yön değiştirirse ne kadar maddi imkan olursa olsun hayatın gerçek
manası kavranamaz ve gerçek saadete ulaşılamaz. Bu duyguyu canlı tutan ve hayata
geçiren her fert, ne kadar güç şartlar altında olursa olsun mutlu olabilir, diyebiliriz.

275

Topçu ise, din eğitimin şahsiyet, merhamet ve nezaket terbiyesi olarak ifadelendirir.
Tavukçuoğlu, din eğitim ve öğretimi kişinin ve toplumun din ihtiyacının
karşılanması amacıyla din kültürünün verilmesi ve din kişiliğinin kazandırılması olarak
tanımlar. Ona göre din eğitimi bireyin ihtiyaç ve kabiliyetlerini, beden, ruh ve zihin
üçlüsünü birlikte ele alarak dengeli bir biçimde geliştirme durumundadır. 276
Din eğitiminin temel amaçlarından birinin ruh sağlığı yerinde ve kişilik
bütünlüğüne sahip bireyler yetiştirmek olduğu tartışmasızdır. 277 Bu temel amaç
yetişmekte olan nesillere ruh ve beden gelişimini dikkate alarak, onların duygu, zihin
heyecan dinamizmini bozmadan, tutarlı şuurlu bir mü’min ve başarılı bir birey olarak
topluma katılmasını sağlamayı içerir.

278

Diğer bir ifadeyle, din eğitimi karakter

eğitimini içerir ve şahsiyet bütünlüğünü sağlamayı amaçlar. 279 Ayrıca din eğitimi
hayatın manasını aramaya davet edecek ve bu arayışı canlı tutacak, onun sürekliliğini
sağlayacaktır. 280 Bu genel bir tutum olup, belli bir dinin hayat görüşünü, inanç ve
ibadetlerini öğretmek anlamına gelecektir.
Din eğitimi insana sağlıklı bir şahsiyet ve karakter kazandırmak ve iradesini
ölçülü bir şekilde kullanmasını öğretmek anlamına gelir. Din eğitim ve öğretimi
bireyi çocukluğundan tutup ona tedrici olarak, şahsiyet, karakter ve kuvvetli bir
irade kazandırarak, olgun bir mü’min haline gelmesine geyret eder. 281 Böylelikle
eğitim ve öğretim vasıtasıyla gelişmekte olan insanın dini eğitimini realize etmekle
sorumludur. Böyle olunca onu insanın hayata hazırlanmasında önemli bir
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fonksiyonu vardır. Din eğitimiyle insanın yaşanacak hayatın içine sevkedilmesi söz
konusudur. Bu bir bakıma insanın istenene doğru eğitimle götürülmesi sürecidir. 282
Din eğitimi teoride ilahiyatın bir yan disiplini olarak düşünülebileceği gibi,
eğitimin bir yan disiplini olarak da düşünülebilir. 283 Din eğitim bilimi, Bilgin’in de ifade
ettiği gibi, eğitimin tamamı dini olduğu bir dönemden, modern çağa gelinirken dinin
genel eğitim-öğretim içinde öğretilen bir alana dönüşmesi sürecinde, ülkemizde sosyopolitik nedenlerden ötürü geç kurulmuş bir bilim dalıdır. Eğitim bilimi, konusu metotlar
ve ileriye dönük teorileriyle gelişip, genel eğitim ve öğretimde bu gelişmelerden
yararlanırken, eğitim bilimleri ve din bilimleri arasındaki ilişkinin kurulamamış olması
nedeniyle din eğitiminde eğitimin kazanımlarının kullanılmasında çok gecikilmiştir. 284
Sözkonusu olan bir taraftan ilahiyat bilimleriyle diğer taraftan eğitim
bilimleriyle sıkı ilişki içindedir. Din eğitim biliminin konusunun belirlenmesi açısından
bilimler arasındaki yerinin tespit edilmesi önemlidir. Bilim dalının gerek eğitim,
gerekse din-ilahiyat gibi iki geniş farklı alanın buluşma noktasında olması sebebiyle
hangisine yakın olduğu konusu da üç farklı görüşün varlığı bilinmektedir. Bugün din
eğitimi araştırmacılarından bir kısmı eğitim bilimlerinin içinde bir disiplin olarak görme
eğilimindedir. Alanın önde gelen isimlerinden bazı bilim adamları ise din eğitimi
alanının disiplinler arası olduğu düşüncesindedir. 285
Eğitim, insan tabiatın değişilebilirliği ile ilgilenir; o, kültürü ve toplumu nedir,
nereye gitmektedir şeklinde analiz ve yoruma tabi tutmaz. Eğitim bilimi kültürde yer
alan görüş muhteva ve normların eğitsel anlamlarını sorgular. O bu işi ancak insan
bilimleri ile ilişki içerisinde ve bağımsız disiplinlerin kendi verileri ile çözer.
Bu düşünceler çerçevesinde, din eğitimi bilimi, dini ve dini geleneği mahiyeti
itibariyle sorgulayan ve ortaya koymaya çalışan bir bilim değildir. Bütün bunlar ilahiyat
ve din bilimlerinin görevidir. Din eğitimi bilimi ise dinin öğretilebilirliği ve niçin nasıl,
nerede, hangi araç ve gereçlerle ve öğretilebileceğini araştıran bilimdir. Bütün bunlar
gerçekleştirilirken metotlarla tarihi, günü ve geleceği birlikte değerlendirir. Diğer
taraftan, din eğitimi eğitim bilimlerinin ve davranış bilimlerinin verilerini de kullanır.
Bu itibarla din eğitimi interdisipliner bir özelliğe sahiptir.
282
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Din Eğitiminin, kullanacağı yöntem ve teknikler anlamında, düşünürler ve bilim
adamları arasında son yıllarda

görüş alış verişleri

yapılmakta, ülkemizde din

eğitiminin, bilimler arasında nerede yer aldığı ve sınırlarının nereye uzandığı
tartışmaları yapılmaktadır. Özellikle son dönemlerde

din eğitiminde yakın alanlar,

özellikle sosyal bilimlerin (psikoloji, din psikolojisi, felsefe, din felsefesi, din
sosyolojisi, eğitim bilimleri vb) yöntemlerinin uygulanabilmesi konusunda az da olsa
çeşitli araştırmalar gerçekleştirilip, eser haline getirilmiştir.
Bu konuda görüş ortaya koyan araştırmacılardan Mehmedoğlu, konuya şu
şekilde yaklaşmaktadır. Din eğitimine ilişkin araştırmalar geçen milenyumun son on yılı
göz önüne alındığında daha öncesine nispetle oldukça yeni arayışlara açık bir şekil
almıştır. Bu arayış tavrının taşıdığı özelliklerden biri, yatay ve düşey konumlarda
eğitime katkısı olan sosyal bilim dallarının din eğitimi bilimiyle olan kesişim
noktalarının yeniden ele alınması olmuştur. Arayışın zenginleşmesini sağlayan bu
morfolojik yayılma ve genişleme, din eğitimine, farklı zeminlere oturan farklı bakış
açıları sunmuştur. Bununla birlikte, bir soru

din eğitimi çalışmalarının yanında

yedeklenerek ve cevaplanması hep daha sonraya ertelenerek günümüze taşınmıştır.
Felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının temelleri üzerinde yükselen din eğitimi,
bu bilim dallarının araştırma yöntemlerini olduğu gibi kullanabilmenin dayanılmaz
rahatlığı ve kolaylığını taşımakta mıdır? Ayrıca adı geçen bilim dalları kendi
bünyelerindeki değişme ve gelişmeleri, sonuçlu bir gayret ve cesaretle gerçekleştirirken,
din eğitimi yöntem geliştirme çalışmaları için bu gelişme zeminini kullanabilmekte
midir? Dini duygu ve düşünceleri bir aktivite alanı olarak eğitim bilimlerinin araştırma
sahasına girmelidir. Bu durum aynı zamanda din eğitimi alanında yapılan son yıllardaki
çalışmalarda da bir gerçeklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dinin yaşantıya
akseden kısmının deneysel çalışmalara konu edildiği bilinmektedir. Din eğitimiyle
bazen yatay (din eğitiminin psikolojisi ile ilişkisi), bazen de dikey (din eğitiminin,
psikolojiyle olan ilişkisi) düzlemlerde buluşan, insanı ele alan diğer toplumsal bilimler
deney metodunu ne kadar kullanabiliyorsa da eğitimi de bu metodu o kadar kullanabilir
ve kullanmaktadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde din eğitimi müstakil bir çalışma
alanıdır. Bilginin ifadesiyle din eğitimi bilimi, dinin mahiyetine uygun olarak insan
varlığının bütünü ile ilgilenir, insanın hayatını, hayatın bütünlüğü içindeki yeri ile ele
alır, yani insanla insan olarak ilgilenir. Din eğitimi bilimi, Tanrı’yı insanın menşei,
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yeryüzündeki manası ve geleceği (kaderi) ile ilgili problem olarak öğretime müsait
kılmaya çalışır. Bu amaçla çeşitli metotları dener ve geliştirir. Allah sorusu dinin asıl
sorusu olarak düşünüldüğünde din eğitimi bunu bilinçli olarak sorar. Bu soru canlı
tutulduğu sürece, onun cevabı daima bilgi üstü, bilgiyi alan fakat onu aşan bir mana
taşıyacaktır.
Bu anlamda din eğitimi, dinin ruh sağlığına yapacağı etkileri belirleyen verileri
din psikolojisi verilerine dayanarak onları, ruh sağlığı açısından ele almak ve bu konuda
çözüm önerileri sunmakla yükümlüdür. Bu sebeple din eğitimi, din psikolojisiyle
kesiştiği alanlarda din eğitiminde de benzeşen yöntemler kullanılabilir. Diğer bir
ifadeyle din psikolojisi din eğitimine bir veri düzlemi oluşturmaktadır. 286
Ziegler, Din Eğitimi (Religious Education), (1960) adlı eserinde din
psikolojisinin verilerine dayanarak, çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesini
temellendirmeye çalışmıştır. Din eğitimi ile din psikolojisi arasındaki ilişkiyi
yorumlarken eğitim psikolojinin araştırma bulgularından yararlanmak durumunda
olduğunu belirtmiştir. Bu yoruma göre eğitim ile psikoloji arasında tek taraflı bir
etkileşim söz konusu olup, dinin de psikolojiye sağlayacağı pek çok bilginin
varlığından söz etmektedir.

287

Bu yöndeki araştırmalar din psikolojisinin alanına

girmektedir.
Günümüzde yaşamın bütünü ile ilgilenen ve çok boyutlu bir araştırma alanı
olarak düşünürsek din eğitimi

288

öğretme-öğrenme sürecinin psikolojisini bilmek

isteyecektir. Psikoloji Allah’ın mahiyeti hakkında görüş ileri süremez. O sadece kişinin
Allah’la olan tecrübesinden söz edebilir. Psikoloji, Allah’a imanın anlamı hakkında
konuşmayı da anlamlı değildir. Fakat, o çocuğu gelişimi esnasında inanca dayalı
davranışların kaynağı ve inancı kişilik yapısına etkisi hakkında görüş sunabilir. 289
Böylece din eğitimi dinin düşünce, değer ve özellikleri ile gelişen ve
sorgulayabilen bir kişinin özelliklerini arasında gerçekleşen önemli bir ürünün
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sonucudur. Din eğitimi en etkili bir şekilde dini düşünce ve değerlerin kişinin içinde
somutlaştırılması ve kişiyle arasında bir ilişki kurulmasıyla gerçekleşir. 290
Dini öğrenme duygusu, diğer öğrenme duygularının bir benzeridir. Din eğitimi
anlama, fakra uyum sağlama, hissetme ve bütün bu adımları içeren tecrübelere dayalı
eylemleri gerçekleştirme amacıyla kişinin potansiyelini geliştirmektedir. Dini eğitim
muhtevası farklı olduğu için, kaynağının da farklı olacağı düşünülebilir. Eğitimde temel
esaslar aynıdır.
Din eğitiminde temel olan karşılaşmanın (encounter) bir yönü de emniyet ve
güven duygusuna sahip bir öğrencideki endişenin dengesizliğidir. Eğer bir kişi varolan
durumunda rahatsızlık duymaz ve yeni şeyler ihtiyacı hissetmezse hiçbir şey
öğrenemez. Endişe duygusu, öğrenmeyle verimli hale getirilebilir. Bu dengenin
sağlanması özellikle genç ve yetişkinlerin öğrenmeleri açısından yeterlidir.

291

Ayrıca

din eğitimi bireye zengin içerikli ve ilkel bir yaşama biçimi sunmayı hedeflemektedir. 292
Bu sebeple ister örgün, ister yaygın anlamda verilecek din eğitimi, bireyi Tanrı’ya
boyun eğme konusunda eğitmektedir. 293
Gündemimizi oluşturan din eğitimi tanımlamaları yapılırken cevap aranması
gereken konulardan birisi de din eğitiminin dini nedir? konusudur. Bu soruya “inanılan
dinin eğitimidir” cevabını veren teolojik yaklaşım din eğitimi biliminin teorik ve pratik
bütün yönlerinde kendisini hissettirdiği bir yaklaşımla cevap verilebileceği gibi, din
eğitimi bir bilim alanıysa, bir dini veya mezhebi kendi dini olarak almamalıdır. Bilimsel
özelliği gereği objektif ve evrensel olmalıdır, düşüncesinden yola çıkarak, bir dinin
inanırı olma ve uygulamadaki dinin eğitimi ön plana çıkarılmadan bilim merkeze
alınarak cevap aranmalıdır, yaklaşımıyla da cevap verilebilir. 294
Din eğitimi bilimine, uygulamadaki din eğitimi araştıran bir bilim alanı olarak
bakılacak olursak, din eğitim biliminin dini inanılan dinin eğitimi
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şeklinde

düşünülebilir.

290

Canton, Nathaniel, The Teacheng-Learning Process, Dryden Pres, New York, 1953, s. 75-80.
Argle, Michael, “Din Psikolojisi Alanındaki Yeni Gelişmeler (Çev: Talip Küçükcan) Dini
Araştırmalar, Cilt: 2 Sayı: 4, Ank. 1999, s. 196.
292
Mehmedoğlu, Yurdagül , “Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi” Rağbet Yay. İst. S. 86.
293
Mehmedoğlu, Yurdagül, age, s. 87.
294
Atalay, Talip, age, s. 36
295
Tosun, Cemal, age, s. 8-13.Bkz. Bilgin, Beyza, age, s. 30, Yavuz, Kerim, age, s. 66-68
291

59

Ülkemizde formal eğitim dahilinde uygulanan

din öğretiminin müfredatı

inanılan dinin öğretimi şeklindedir. Uygulanan din öğretimi programlarında ülke
insanının büyük çoğunluğunun inandığı ve yaşadığı İslam dininin

hakim olduğu

görülmektedir. Bu konuda akademik çevrelerde yapılan uygulamalı ve teorik
çalışmalarda da İslam dininin eğitimi-öğretimi merkez alan bir yoğunluk arzettiği
gözlenmektedir.
Din eğitiminin dini nedir sorusuna, Yavuz, “İslam dininin anlaşılması doğaldır”
şeklinde cevap verir. İslam düşünürlerine göre “Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle
bizzat hayır olan şeye sevkeden bir vaz’ı ilahidir.”

296

veya “peygamberlerin ilahi vahye

dayanan tebliğlerinin tümüdür. Böyle olunca İslami anlamda “din eğitimi” İslam’ın her
şeyden önce eğitim-öğretim yoluyla insana kazandırılmasını öngörmektedir.

297

Özbek,

din eğitimini “inanılan dinin bilgisini kazandırma ve bu doğrultuda kişiyi dindar yapma
faaliyeti” olarak tanımlaması, paralel düşüncenin örneğidir, denilebilir. 298
Buna göre İslam’da eğitimi Kutup, “iyi ve mükemmel insan yetiştirmek”
şeklinde tanımlar. 299 Bayraktar ise çocuğu yaşamı süreci içinde karşılaşacağı
problemleri çözüme kavuşturabilecek kabiliyette yetiştirmek olarak ortaya koyar. 300
İnsan dünyaya hiçbir şey bilmez olarak gelir. 301 Bu sebeple hayatta kendisi için
gerekli bilgileri sonradan öğrenir. Ayrıca insanın yaratılıştan sahip olduğu birtakım
temayüllerin ahenkli bir şekilde gelişmesinin ve şekillenmesi de gerekir. Sosyal bir
varlık olan insan, başkaları ile münasebetlerini düzenli bir şekilde sağlayacak olan
sosyal değerleri de öğrenmek zorundadır. İşte bu faaliyetlerin hepsine, terbiye diyoruz.
Ferdin doğuştan getirdiklerine tabiat, sonradan kazandıklarına da kültür denilirse
terbiyeyi “gelişen ve biriken beşer kültürünü yetiştirmekte olan nesillere aktarma ve
doğuştan getirilen kabiliyetleri geliştirme ve şekillendirme faaliyeti” olarak da tarif
edebiliriz. 302
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İslam terbiyesi 303, İslam dininin koyduğu esaslara uygun olarak insan fikrinin
gelişmesi, davranış ve duygularını düzenlemesi, fikir ve düşüncede, söz ve davranışta
doğru yolu gösterme, dünya ve ahirette mutlu olacak “iyi insanı, kamil insanı yetiştirme
sanatı olarak tanımlanmıştır. 304
İslam dininin gayesi, insanları dünya ve ahirette mutlu kılmak olduğuna göre 305
İslam eğitiminin gayesi de insanı bu gayeye ulaştırmak olmalıdır. 306 En üst eğitici
(“Rab” eğitici anlamına gelir) Allah olduğuna göre insan psikolojisindeki temel
özellikleri en iyi bilen O’dur.

307

Yüce Rab, “Andolsun Biz insanı yarattık ve nefsinin

ona ne vermek istediğini de biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız” 308
buyurmuştur.
Görülüyor ki İslami eğitim insan fıtratı üzerine bina edilmektedir. 309 Eğitim,
ilkelerini o fıtratın niteliğine göre ortaya koymaktadır. 310
İslam pedagojisinin ise eğitiminin değişmez ilkesi ve psikolojik temeli, sevgi
şefkat, merhamet, doğruluk ve iyimserliktir denilebilir. 311
Din Eğitimi ve Başa Çıkma İlişkisi
Dinin ruh sağlığı açısından ortaya koyduğu değerler ve dünya hayatına getirdiği
açıklamalar aracılığıyla insan yaşamına anlamlar kazandırdığı belirtilmişti. 312 Din
eğitimi hayata anlam kazandırmada, yaşama sistematik olarak yön vermede ve bunları
bilişsel, duyuşsal ve davranış boyutlarını ele almada bireye beceriler kazandırma
anlamında vasıta özelliği taşımaktadır.
Dini bilgi ve duygu düzeyinde kazandığı davranışlar bireye, yaşamsal
sıkıntılarla başa çıkmada önemli rahatlamalar sunar. Şöyle ki, Tanrıya kadere ve
kainattaki düzene olan inanç, karşılaşılabilecek en kötü tecrübelerin bile bir anlamının

303

Bkn: Prof. Dr. Seyyid Ali Eşref, İslam Eğitiminde Yeni Ufuklar, (Çev: Osman Tunç), Fikir Yay. İst.
1991, s. 11-20.
304
Bayraktar, Faruk, age, s. 14-15.
305
Bakara, ayet: 201.
306
Bayraktar, Faruk, age, s. 17.
307
Bayraktar Bayraklı, İslamda Eğitim (Batı Eğitim Sistemleriyle Mukayeseli) Marmara Ün. İl. Fak.
VakfıYay. İst. 1989, s. 104-106.
308
Kaf: 16.
309
Göçeri, Nebahat, “Dini Eğitimi ile Din Eğitimi Kavramları Üzerine Bir Analiz Denemesi” Ç.Ü. İl.
Fak. Derg. Cilt: 2, Sayı: 1, Ocak-Haziran 2002, s. 55-56.
310
Okumuşlar, Muhiddin, Fıtrattan Din, Yedi Veren Kitap, Konya, 2002, s. 30-55.
311
Çam, Ömer, Din, Dil, Kültür ve Eğitim, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1 İst. 1994, s. 31.
312
Ayhan, Halis, age, s. 31.

61

olduğunu bize öğretir. 313 Dini duygu, düşünce ve davranış kazanan insan, ilahi iradenin
her zaman gözetleyici

olduğunun bilincindedir. İşte bu bilinç düzeyi dini eğitim

aracılığıyla bireyde oluşturulur.
Dini muhtevanın yaşanılan problemleri çözme sürecince de önemli rol
oynadığını bilinmektedir. Din insana yardım, destek ve umut vermede, yaşam olaylarını
anlamada ve onlarla başa çıkmada önemli fonksiyonlar içerdiğini açıklanmıştı. Buna
daha spesifik bir yaklaşımla din potansiyel olarak problem çözme aşamalarının önemli
bir unsurunu temsil etmekte ve stres dolu süreçler esnasında bireye bilişsel ve duyuşsal
destek sağlamaktadır. 314
Acaba “din” insanın yaşadığı sorunlara ne şekilde çözüm sunmakta, bireyin
yaşamsal sıkıntılarını “ne ile” veya “hangi metot ve araçları kullanarak” gidermeye
çalışmaktadır. Bu sorular araştırmanın başından bu yana sorarak geldiğimiz sorulardır.
Bunların cevabı araştırma boyunca açıklanmaya çalışılmış, ilave olarak şunları
söyleyebiliriz; “Bireyin varolmasıyla birlikte başlayan” 315 ve tüm yaşamı süresince
devam eden eğitim ve din eğitimi insana çevresinde olup bitenleri bilme, anlama, analiz
etme, bilgi ve becerisini kazandıran bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yolla
insan bilmediklerinin peşini bırakmaz, bildiklerinin, koşullarını yöntemlerini arayarak
genel ilkeler ortaya koyup, hem bildiklerini sağlamlaştırmak, hem de bilmediklerini
keşfetme yollarını yakalamak için düşünceyi eğitim yoluyla sistemleştirmek ister. Kendi
ve çevresiyle ilgili tüm yaşamsal problemleri yorumlama, analiz etme ve anlam
kazandırma safhalarının her bir unsurunda din eğitim devreye girmekte, başa çıkmanın
değerlendirme süreçlerinin her aşamasında görülmektedir.
Dini eğitimi karşılaşılacak en kötü tecrübelerin bile bir anlamının olduğunu
öğreterek kişinin ümidini kaybetmesine engel olacak bilgi ve inanışlar sunabilme
özelliğine sahiptir.
Din eğitimi dünyada yaşama başarılı uyum sağlayacak insan yetiştirme sanatı
olarak düşünüldüğünde, insan oğlunun sosyal ve fiziki çevrede yaşayabilecek hale
getiren yardım kaynakları ile davranış kabiliyetlerinin düzenlenmesini de içerir. İnsanı
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yaşama uygun adaptasyon sağlamasını öngören eğitim, başa çıkmaya çalışan
insanoğluna gereken verilerin hazırlanmasında öncülük etme rolüne sahiptir.
Din eğitimi dini muhtevanın sunumunda ve bunun davranışa dönüşümünde
aracılık etmektedir. Normal anlamda bireyin yaşarken mutlu huzurlu, psikolojik dengesi
ve ruh sağlığı yerinde olması beklenir. Fakat bunu her zaman böyle olmadığı
belirtilmiştir. Zaman zaman, sıkıntı, ızdırap ve mutsuzluk ve diğer anlamda stres
yaratan olaylarla karşılaşıldığı gerçeği de vurgulanmıştı. Bu durumda insan yaşama
başarılı uyum yapabilmesi için hangi mekanizmayı ne şekilde kullanacağını eğitim
vasıtalarıyla öğrenir. Yani dini muhtevanın sunumu bu aşamada önem arzeder.
Stresini insanın yaşama adaptasyonu ve uyumunu bozan, iyi olma halini
tehlikeye sokan ve duygu durumunu alt üst eden önemli bir tehdit unsuru olduğunu
biliyoruz. Bu durumda insanlar anlama, analiz etme, olayları yorumlama konusunda
zorlanırlar. Ancak stres olmadan bir yaşam düşünülemeyeceğine göre ondan olumlu
sonuçlar nasıl çıkarılabilir, etkisini azaltıcı önlemler nasıl alınabilir? Yine bu konuda
dini eğitimin rolü ne olabilir? sorularını yöneltmek suretiyle çözümlere gitmeye çalıştık.
Din eğitimi insanın duygularını eğiten, yaşama en uygun şekilde adaptasyonunu
sağlayan ve kendisini mutlu ve huzurlu ilkeler ihtiva eder. Birtakım yüce değerlerin
bireye aktarılması dini eğitimin rolünü bu noktada ortaya koyar.
Problemleriyle nasıl başa çıkabileceği kendisine dini danışmanlık uygulamaları
yoluyla da sağlanabilir. Günümüzde dini danışmanlık üzerinde hassasiyetle durulan
konulardan biridir. Birey yaşam süresince karşılaştığı sorunlarla dini açıdan nasıl başa
çıkabilir, bu konuda dine nasıl müracaat edebilir, işte bunun eğitimi dini danışmanlık
yoluyla sağlanabilir. Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber çeşitli problemlerle karşılaşan
sahabelerine, ilahi kaynaklı bilgilerle, çeşitli başa çıkma yolları sunarak bir anlamda da
dini danışmanlık hizmeti sunmuştur. 316
Din eğitiminin insanın yaşam mücadelesinde ve olaylarla başa çıkmada en
büyük

desteği,

sağladığını

düşünüyoruz. Eğitim insanları

pek

çok

yönden

şekillendirmekle kalmıyor, iç dinamizmini de geliştirmeyi amaçlıyor. İnsanın manevi
gücünün kendi kendine yeterli olmak için ortaya koyduğu çabalara rehberlik ediyor.
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Altaş, Nurullah, “Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri” http://www.Dini Danışmanlığın Teorik
Temelleri.htm, s. 1-18.
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Dinin, eğitime muhteva sağladığını bu muhtevanın uygulamasının da din eğitimi bilim
dalı çerçevesinde gerçekleştirildiği de bilinen bir gerçektir.
Din, yaratıcı ile iletişim kurmasını bilen, yaratıcının her zorluk ve müşkül
karşısında kendisiyle olduğunu düşünen, dünya yaşamının bir imtihan ve sınav yeri
olduğunu kabul eden, yaşanan olaylarda bir hikmet arayan, hepsinden önemlisi
sonsuzluğa yürürken, sonu olan dünyadaki varoluş amacını bilen kısacası “mutlu insan”
tipini oluşturmayı amaçlar. Elbette bu süreç insan için uzundur. Kimi zaman
bunalımlarla doludur. İşte din eğitimini hedeflediği “mutlu insan” kavramı, bu süreci
rahat ve huzurlu geçirmeyi yaşadığı stresli olayların önemli bir kısmını Allah’la birlikte
çözmeyi öğretir. Daha önce de belirtildiği gibi, Allah insanı, çeşitli olumsuzluklarla
denemiş, bu denemenin sonucu olarak sabreden, zorluklara göğüs gerenler ve
şükredenler için cenneti müjdelemiştir. Eğitilen insan yaşadığı tüm zorluklardan bir
hikmet çıkarmasını, bilen yaşadığı hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini, acıların gerek
dünya ve gerekse de ahirette önemli bir sonucu olduğunu bilen insandır. O, zorluklarla
karşılaşan ile rahat bir yaşam sürdüren insan arasında bir fark olacağını da bilir.
Din eğitim, faaliyetleri sonucunda oluşan dini bilgi, duygusal davranışsal olarak
insan

yaşamında

pratiğe

dönüştürüldüğünde,

stres

konusunda

etkili

olduğu

düşünülmektedir. Dini inancın somut göstergesi olan ibadetler dini pratikleri ihtiva eder
ve insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri sonucunda öğrenilen ibadetler, bilinçli
bir şekilde yapıldığında, insanın mutlu ve huzurlu olmasını sağlar. Bireysel olarak
yapılan pek çok ibadet, insanı dünyanın keşmekeşliğinden, zorluklarından ve
olumsuzluklarından kurtararak, Tanrı ile bütünleşmesini, Tanrıda huzur bulmasını ve
onunla trans hali yaşaması imkanını sağlamaktadır. Olumlu ve olumsuz tüm
duygularını, korkularını ve ümitsizliklerini Tanrı ile paylaşarak, yardım dilemeyi ve
aynı zamanda bir ibadeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.

Kısaca ibadetler

Allah’a bağlanmanın şuuruna ulaşmış insanı, bu sonucuna içtenlikle şükran ve
minnettarlık duyguları içinde katılmasını simgeler. İbadet ve dini uygulamalar
vasıtasıyla inanan insan kendi psikolojik tabiatının ve güvenlilik şuuru normal işleyiş
düzeyinin dışına çıkarak, üstün bir varlık tarzına ve yaşama modeline yükselir. 317
Ayrıca güçlü ve sağlıklı bir dini inanç bireyi strese götürebilecek bir takım olumsuz
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Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, age, s. 214.
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olaylara karşı da koruyucu rol üstlenir. Kişi bu gibi durumlarda herşeyi yaratan ve yine
herşeyin mutlak yaratıcısına yönelerek ruhunu teskin edebilme bilincine ulaşır. 318
Sonuç olarak; muhtevasını dinin bizatihi kendisinden alan din eğitimi bilim dalı
bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerin dikkate alarak, uyguladığı metot ve
tekniklerle, kişiye başa çıkma becerisi kazandırmaktadır. Din eğitim insana sağladığı
uygun düşünme ve akıl yürütme becerileriyle “olumsuz duyguları”, “olumlu duygulara”
yönlendirme ve kanalize etmeyle davranış kazandırmakta ve böylece duyguları ve aklı
eğitmektedir. Olumsuz olaylara karşılaşan birey, hangi tür olaylar karşısında, nasıl
düşüneceğini ve davranacağını bilir. Böylece din eğitimi stresle başa çıkmada eşsiz bir
rol oynar.
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Yaparel, Recep, agm, s. 278-279.
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BÖLÜM II
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, verilerin elde edildiği evren, örneklem, veri
toplamada kullanılan araç, veri toplama aracının geçerlilik ve güvenirlikleri üzerinde
durulmuştur.
Araştırma Modeli
Bu araştırma, tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeline uygun olarak
öğrencilerin, stresle başa çıkma davranışıyla din eğitimi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Tarama modelleri geçmişte ya da şu anda var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. 319 Bu
modelde esas amaç, var olan durumu olduğu gibi betimleyebilmektir. 320
Buna göre, Araştırma da, öğrenim görülen alan, mezun olunan lise, din eğitimi
alma durumu, din eğitiminin türü, dini bilgi düzeyi ve dini pratikleri yerine getirme
durumu değişkenleri ile başa çıkma davranışı arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni 2003-2004 öğretim yılı bahar döneminde Selçuk
Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise
Selçuk Üniversitesine bağlı ilahiyat fakültesinden (ilköğretim öğretmenliği bölümü ve
ilahiyat bölümü) eğitim fakültesinden (psikolojik danışmanlık ve rehberlik, matematik,
ingilizce, müzik ve resim öğretmenliği sınıf öğretmenliği bölümleri) Fen-Edebiyat
fakültesinden (Arkeoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Kimya ve İngiliz dili bölümleri),
Mühendislik mimarlık fakültesinde (makine Bilgisayar ve Mimarlık bölümleri 1. ve 4.
sınıf öğrencileri ve Tıp fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinden tesadüfi küme örnekleme
yöntemiyle seçilmiş 1053 öğrenciden oluşmaktadır.
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Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Basım Dağıtım, 9. Bas. Ankara-1999 s.79
Kaptan, Saim, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikler, Rehber Yay. İstanbul 1998 s.59
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Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri
Araştırmamızın örneklemini oluşturan 1053 öğrenciden, %53,4 ü kız,
%46,6 ‘sı erkektir. Bu öğrencilerden, %22,6 sı İlahiyat, % 34,2 si Eğitim, % 16,7 si
Mimarlık-Mühendislik, % 18,8 i Fen edebiyat ve % 7,7 sini Tıp fakültesi ne devam
etmektedir.
Ayrıca deneklerin, % 30,8 i normal lise, % 23,9 u İmam Hatip Lisesi, %17, si
Süper Lise, % 1,8 Fen Lisesi, % 19,8 i Anadolu Lisesi, mezunudur. Grubun %99,4 ü
din eğitimi aldığını ifade ederken bunların sadece

0,6 si

din eğitimi almadığını

belirtmiştir.
Din Eğitimini aldığını belirten öğrencilerden, “nereden” sorusuna cevap
verenlerin,
%5,9

% 17,3 ’ü

oranıyla

sadece “dkab” dersinden aldığını ifade etmişlerdir. Onları

“aile ve dkab” dersinden aldığını belirten grubun takip ettiği

gözlenmiştir. Üçüncü sırayı ise %5,6 ile din eğitimini, “aile, dkab dersi ve dini
kitaplar”dan aldıklarını belirtenler almıştır. Bunların yanı sıra “cami hocası, aile, dkab
dersi dini kitaplar”ın dördünü birden işaretliyenlerin oranı %5,6 ’yı bulmuştur. En
büyük yığılmanın ise din eğitimini “hepsi” sinden aldığını ifade eden grubun (%56.5)
olduğu tespit edilmiştir.
İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyine dair veriler incelendiğinde, deneklerin %
31,1’inin kendilerini “çok yeterli”,

% 46,5’inin “yeterli”, % 18,2 ‘sinin “kısmen

yeterli”, %4,1 ‘inin ise “yetersiz” şeklinde algıladıkları gözlenmiştir.

Diğer taraftan Örneklem grubunun İslam esaslarıyla ilgili algılanan bilgi
düzeyine dair değerlendirmelerine bakıldığında ise, % 26,3 ‘ünün “çok yeterli”, %
45,7’sinin “yeterli”, % 22,5’i “kısmen yeterli”, % 5,5’inin

“yetersiz” şeklinde

belirttikleri görülmüştür.
Örneklem grubunun hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyini dair soruya verdikleri
cevaplar incelendiğinde bunların % 6,7’si “çok yeterli”, % 27,9’u “yeterli”, % 47,6’sı
“kısmen yeterli”, % 17,8’inin “yetersiz” şıklarını işaretledikleri tespit edilmiştir.
Örneklem grubunun hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyine dair soruya verdikleri
cevaplar

incelendiğinde ise bunların kendilerini % 6,7’si “çok yeterli”, % 27,9’u

“yeterli”, % 47,6’sı “kısmen yeterli”, % 17,8’inin “yetersiz” şeklinde tanımladıkları
gözlenmiştir.
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Örneklem grubu, Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyini

% 4,3’ünün

kendisini “çok yeterli” , % 25,6’sının “yeterli”, % 44,6’sının “kısmen yeterli” ve %
25,5’i ise “yetersiz” olarak değerlendirmişlerdir.
Dini ibadetlerin yerine getirilme durumu incelendiğinde, grubun % 36 ‘sının
“her zaman” namazı kılmakta olduğunu, bunların 17,2’si “çoğu zaman”, 25,5’i “bazen”
namaz kılmakta olup, % 21,3’ü ise kılmadığını ifade etmişlerdir.
Cuma namazı kılan öğrencilerin tamamı erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Buna
göre, örneklem grubunun % 64,7si “her zaman”, % 17,57’i “çoğu zaman”, % 8,4‘ü
“bazen” Cuma namazı kılarken, 10,2’si Cuma namazını kılmadığını belirtmişlerdir.
Örneklem grubunun % 81’i “her zaman” ramazan orucu tuttuğunu , % 9,5’i “çoğu
zaman”, % 4,5’i “bazen”, % 5’i tutmadığını ifade etmişlerdir.* *

*

Örneklem grubunun demografik özellikleri ile ilgili veriler için bkz. Ek Tablolar 17-28
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İŞLEM
Uygulama
Anket uygulaması 2003-2004 öğretim yılı bahar döneminde bizzat araştırmacı
tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri toplama işlemine başlamadan önce örnekleme giren
fakültelerde uygulama yapabilmek için gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ardından ilgili
kişiler ile yapılan ön görüşmeler sonucunda uygulamanın yeri ve zamanı belirlenmiştir.
Uygulamadan, belirlenen gün, saat ve sınıflarda grup halinde ve tek oturumda
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin anket formunu cevaplamaları ortalama 25 dakika
sürmüştür
Uygulamanın yapıldığı her sınıfta araştırmanın amacı ve veri toplama
araçlarıyla ilgili açıklama yapılmış ve öğrencilerin cevaplarını ilişkin soruları
yanıtlamıştır.
Uygulamaya 1153 öğrenci katılmış, katılan öğrencilerin yaklaşık 40’ı anketi
doldurmadan iade etmiş, geri kalan 60’ı ise anket formu yeterli görülmediği için
değerlendirmeye alınmamıştır.
Anket uygulamaları büyük oranda araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte bazı fakültelerde ders hocalarının yardımına başvurulmuş önceden
uygulama ile ilgili bilgiler verilerek anketin ders başında veya sonunda yapılması
istenmiştir. Tıp Fakültesi 6. sınıf uygulamaları için halk sağlığı uzmanından yardım
alınmış,. stajyer öğrencilere de ulaşılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin bazı demografik özelliklerini belirleyebilmek için
araştırmacı tarafından hazırlanan sorulardan, örneklem grubunun olumsuz olaylarla
başa çıkma tarzlarını belirleyen “Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeği” nden
faydalanılmıştır.
1. Kişisel Bilgi Formu
Stresle başa çıkma üzerinde etkili olduğu düşünülen bağımsız değişkenlerle
ilgili sorulardan oluşmaktadır. Mezun olunan lise, öğrenim görülen alan, din eğitimi
alma durumu, din eğitiminin türü, dini bilgi düzeyi, ibadet etme durumunu içerir.
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2. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)
Orjinali Lazarus ve Folkman tarafından geliştirilen SBTE’nin Türkçe
uyarlaması Özbay ve Şahin (1993) tarafından yapılmıştır. Testin orjinali yine Özbay
(1993) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde Üniversitede okuyan yabancı
öğrencilere yönelik geliştirilmiş olan 56 maddelik stresle başa çıkma yolları ölçeğidir
(Coping Questionnaire for International Students). “Geliştirilen bu testin amacı farklı
stres durumlarında bireyin baş etme becerilerini ölçmeye yöneliktir. Türkçe uyarlama
çalışmasında faktör analizi sonucunda 56 maddelik başa çıkma ölçeğinden 43 madde 6
faktör altında yeniden şekillendirilmiş ve Türk öğrenci popülasyonuna uyarlanmıştır.
Bu maddelerden ikisi faktör analizi öncesi yedi maddenin aynı faktör altında olmalarına
rağmen faktör yüklemeleri 30’un altında çıkmasından diğer 4 madde ise
çıkarıldıklarında ölçeğin güvenirlik katsayısı arttığından dolayı ölçeğin son hali orijinal
ölçekten 13 madde eksiktir. Bu maddeler incelendiğinde bu maddelere ilişkin
uygulamaların Türk üniversite sisteminde karşılıklarının olmaması ve cevaplama
şeklindeki tutarsızlıklardan dolayı problemler ortaya çıkmıştır. Bunun yanında kaçma /
biokimyasal boyut hariç diğer tüm maddeler orijinal ölçekte olduğu gibi aynı faktörler
altında toplanmışlardır”. 321
Testin genel olarak kuramsal ve görgül temelde ele alınan başa çıkma
çabalarını incelediği görülmektedir. Altı faktör veya alt testten oluşan yapı, tarama
amaçlı olarak başa çıkma çabalarının zengin bir yapıda ele alınması olanağını
sağlamaktadır. Bunun yanında bio-kimyasal kaçış boyut gibi farklı ve özgün bir yapının
yer almasıyla testin kuramsal ve uygulama açısından önemli bir boşluğu doldurduğu
söylenebilir.
Test likert tipinde 1-5 arasında derecelendirmeyle 1 hiçbir zaman, 2 Arasıra, 3
Bazen, 4 Sık sık, 5 Genellikle/Her zaman cevaplarına karşılık gelecek şekilde
düzenlenmiştir. Faktör analizi ile belirlenen 6 faktör aşağıda içerikleriyle verilmiştir.
Aktif Planlama: Başa çıkma literatüründe daha çok etkin başa çıkma ile
ilişkilendirilen bu faktör problem çözmeye dönük yaklaşım olarak da değerlendirilebilir.
Aktif olarak bir şeyler yapma, doğrudan işleme başlama, aktif çabaları artırma, eylem

321

Özbay Yaşar, Şahin, Bülent, Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE) Geçerlilik ve
Güvenirlilik Çalışması, Bu çalışma 1-3 Eylül 1997 tarihinde Ankara’da AÜ Eğitim Bilimleri Fakülteside
düzenlenen 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
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planları oluşturma, şu an üzerinde odaklaşma ve problem çözme sistematiği içerisinde
olmayı içeren rasyonel adımlar ve yöntemleri kapsayan 10 maddeden oluşmaktadır.
Dış Yardım Arama
Somut ve soyut boyutta dış yardıma baş vurma kişinin sınırlı psikolojik
kaynaklarının değerlendirilmesi sonucundaki eğilimdir. Bu tür durumda kişi stresli
duruma ilişkin psikolojik güvenliğini başkalarından yardım almakla sağlar. Sosyal
desteğe baş vurma iki açıdan söz konusu olabilmektedir. Bunlar somut çözüme yönelik
dış yardım talebi ve duygusal dış yardım arama eğilimidir. Bu alt ölçek yardım arama
tutumlarının duygusal, bilişsel ve fiziksel boyutta ölçümünü amaçlayan 9 maddeden
oluşmaktadır.
Dine Sığınma (Dine Yönelme)
Dine sığınma olarak belirlenen faktör, McCrae, Costa ve Stone tarafından
önemli bir başa çıkma stratejisi olarak belirtilmiştir.Kişinin dininden veya manevi
yönelimine bağlı olarak metafizik güç olarak kabul ettiği kaynaklardan yardım araması
ve sığınması çabasını içerir. Bu faktör altında toplanan maddeler daha çok ilahi bir güce
sığınmayı, dua etmeyi ve inançlarından güç almayı vurgulamaktadır. Bu faktör 6 madde
ile temsil edilmektedir.
Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel)
Duygusal-eylemsel kaçma stresli duruma yönelik bastırma, inkar etme,
kaçınma, sonuçları önemsememe, başka işlere yönelme ve unutma gibi bilinçsel ve
eylemsel süreçleri işletmektedir. Bu boyut başa çıkma literatüründe daha çok etkin
olmayan bir başa çıkma çabası olarak nitelenmiştir. Çözümden çok bastırma eğilimi
olarak değerlendirilir.
Kaçma-soyutlama iki boyutlu olarak faktöryel yapıda yer almıştır. Bu maddeler
kişinin stresle başa çıkma tutumlarını pasif anlamda durumdan kendisini soyutlama
biçiminde ele almaktadır ve 7 maddeden oluşmaktadır.
Kaçma-Soyutlanma (Bio-Kimyasal)
Bu boyut duygusal-eylemsel kaçma ve soyutlamadan farklı ve pasif bir başa
çıkma stratejisi olarak metabolizmada fizyolojik değişiklik yapma eğilimi şeklinde
değerlendirilebilir. Sigara içme, alkol alma, ilaç kullanma ve uyuşturucuya yönelme gibi
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bio-kimyasal boyut kapsamındaki başa çıkma yollarıdır. Faktör 4 madde ile temsil
edilmektedir.
Kabul-(Bilişsel Yeniden Yapılanma)
Stres durumu karşısında bireyi pasif konumda karşı tepkiye girmesinden çok,
onu kendine göre yeniden yorumlama şeklinde ele almaktadır. Kişi bu değerlendirme
(appraisal) ile, stres durumunun kendisi için anlamlılığının önemini, tehdit etme
derecesini, durum hakkındaki beklenti değerlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle
kabul-bilişsel yeniden yapılanma boyutunda bir anlamda kişi stresli durumu kendine
göre

yorumlayıp

gerçekleştirmekte

en
yani

az
bir

tehdit

oluşturabilecek

anlamda

duruma

düzeyde

yönelik

sergilemektedir. Bu alt ölçek 7 maddeden oluşmaktadır.

algılama

iyimser

bir

işlemini
yaklaşım

322

Stresle Başa Çıkma Envanterinin Geçerliliği
Testin

geçerlilik, güvenirlilik çalışması

Özbay ve Şahin tarafından

gerçekleştirilmiştir. Buna göre, testin geçerlilik yöntemi yapı geçerliği tabanlıdır. Bu
amaçla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi SPSS Faktör (SPSS/
WINDOWS) ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk faktör analizinde faktörlenebilirlik
(factorability) değişik yöntemlerle incelenmiştir. İlk olarak bütün maddeler arasında
korelasyon matriks incelenerek önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına
bakılmış ve faktör analizinin yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte maddeler arası
manidar ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra örneklem uygunluğu (sampling
adequancy) vge sphericity testleri gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliğinin yanında ölçüt
geçerliği de benzer ölçek yardımı ile testin geçerliğine ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Özbay ve Şahin (1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Stresle Başaçıkma Tarzları
Ölçeği ölçüt olarak alınmıştır. SBTÖ ile SBTE arasında genel olarak .54 (9<001) gibi
bir ilişki bulunmuştur. 323
Stresle Başaçıkma Tutumları Envanterinin Güvenirliği
Güvenirlik hesaplamaları Cronbach Alpha (a) iç tutarlılık yöntemiyle
hesaplanmıştır. Genel ve alt ölçekler için belirlenen güvenirlik katsayıları .56 ile .89
arasında oluşmuştur. Testin genel güvenirlik katsayısı (a) .81 olarak hesaplanırken,
değerleri aktif planlama için .75, dış yardım arama için .81, dine sığınma için .89,
322
323

Özbay Yaşar, Şahin, Bülent, adı geçen çalışma, s.10-13.
Özbay, Yaşar, Şahin, Bülent, agç, s. 6
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kaçma-Soyutlama (duygusal) için .62, Kaçma-Soyutlama için .56 ve Kabul-Bilişsel
yeniden yapılanma için .56 olarak bulunmuştur. 324
Verilerin Analizinde Kullanılan İstatistiksel İşlemler
Araştırma

ile

ilgili

veri

analizleri

SPSS

10.0

programı

ile

gerçekleştirilmiştir.Anket formları uygulandıktan sonra kullanılan ölçeğin puanlama
işlemine geçilmiş ölçek sayısal değerlere dönüştürülmüştür. Önce bunun için her
boyutun puanları belirlenmiş daha sonra toplam puanlarının hesaplanmasına geçilmiştir.
Puanlama işlemi tamamlandıktan sonra ham veriler SPSS 10.0 istatistik paket
programına

girilmiş

ve

istatistiksel

çözümlemeler

bu

program

yardımıyla

gerçekleştirilmiştir. 325
İstatistiksel çözümlemelerde öncelikle kişisel bilgi formundaki sorulara
verdikleri cevaplar doğrultusunda grubun demografik özelliklerine dair frekans ve
yüzde dağılımları çıkartılmıştır. Örneklem grubunun araştırmada ele alınan değişkenler
açısından tanımlanmak üzere yapılan bu betimsel istatistik işlemlerini araştırmanın
amaçlarına ve değişkenlerine uygun olarak gerçekleştirilen şu ilişkisel çözümlemeler
gerçekleştirilmiştir.
F Testi. Bağımlı değişkenlerin sürekli, bağımsız değişkenler gruplarının üç
veya daha fazla

olduğu durumlarda, ortalamalar arasındaki farkların anlamlılığını

belirlemek için kullanılmaktadır. Varyans analizi sonucunda F değerinin anlamlı
çıkması en azından bir grup ortalamasının diğerinden anlamlı olarak farklı olduğunu
ifade eder. İkiden fazla grup ortalaması söz konusu olduğunda hangi grup ortalamaları
arasında anlamlı farklar olduğunu saptamak üzere “çoklu karşılaştırma” testlerin
kullanılması gerekmektedir. Biz bunlardan Tukey-HSD ( Tukey Honestly Significant
Difference – Gerçek anlamlı farklılık) testini kullanmayı uygun gördük. 326
Bağımsız t testi; Bağımsız değişken gruplarının iki olduğu durumlarda,
grupların ortalama puanları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için kullanılmıştır.
Araştırmada din eğitimi alma bağımsız değişkenine dair analizlerde kullanılmıştır

324

Özbay, Yaşar, Şahin Bülent, agç, s.10-13.
Bkz. Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Yıldırım, Engin, Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Sakarya Yay. 2. Baskı.Sakarya-2002, s.67-90.
326
Altunışık Remzi, Coşkun, Recai, Yıldırım, Engin, Bayraktaroğlu, Serkan, age.s.158-196
325
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BÖLÜM III
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmanın temel ve alt amaçları çerçevesinde elde edilen
bulgulara yer verilecektir.

1-ÖĞRENİM ALANLARINA İLİŞKİN BULGULAR
Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin Tüm alt
boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
Boyut

Kaynak

Serbest
Kareler
D.
Toplamı
Gruplararası 4
2844,2533
31932,7229
Dine yönelme Gruplar içi 1048
Toplam
1052
34776,9763

Kareler
Ort.
711,0633
30,4702

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Aktif
Gruplar içi
planlama
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Bio-kimyasal Gruplar içi
kaçma
Toplam
Dış yardım
arama

Kabul

4
1048
1052
4
1048
1052
4
1048
1052
4
1048
1052

Gruplararası 4
Gruplar içi 1048
Toplam
1052

579,9967
49100,9625
49680,9592
806,4937
120554,4199
121360,9136
1390,8251
21234,2252
22625,0503
221,2562
6056,1967
6277,4530
237,0154
23505,1461
23742,1614

F

P

23,3364

,0000

144,9992
46,8521

3,0948

,0151

201,6234
115,0328

1,7527

,1362

347,7063
20,2617

17,1608

,0000

55,3141
5,7788

9,5719

,0000

59,2538
22,4286

2,6419

,0325

Daha önce de belirtildiği gibi, araştırmamızın öğrenim alanı, beş farklı fakülteden
oluşmaktadır. Bunlar sırayla, İlahiyat fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesidir. Araştırmanın amaçları
doğrultusunda, sözkonusu öğrenim alanlarıyla, başa çıkma davranışının alt boyutları
arasında farklılık aranmış, bunun neticesinde,

gerçekleştirilen Varyans analizinde

öğrenim alanı değişkeni ile “dine yönelme” boyutunda, gruplar arasında (F4,1048=
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23,33) P<0000 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgunun,
değişik fakültelerin dine yönelme puanlarının farklılığından kaynaklanmış olduğu
düşünülmektedir. Sözkonusu farklılığın hangi grupları arasında gerçekleştiğini test
etmek amacıyla Tukey-HSD testi uygulanmıştır.( Bkz.Tablo. 2)
Aynı şekilde, öğrenim alanı gruplarının, “dış yardım arama” boyutundan aldıkları
puanlar incelendiğinde, gruplar arasındaki farkın

(F41048 =3,0948)

p<.0151 düzeyinde

anlamlı olduğu gözlenmiştir. Bu durumun, “Aktif planlama” boyutunda ise benzer
sonuç vermediği ve uygulanan varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farkın,
anlamlı görülmediği tespit edilmiştir. “Duygusal Kaçma” boyutunda ise öğrenim alanı
gruplarının puanlarına bakıldığında,

gruplar arasındaki

farkın ( F4,1048=17,160)

P<0000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür.
Öğrenim Alanı değişkeni
incelendiğinde ise, gruplar
düzeyinde

“Bio- Kimyasal Kaçma” boyutu açısından

arasındaki farklılaşmanın

(F4,1048= 9,5719)

p<0000

anlamlı olduğu, bu durumun, “Kabul” Boyutu puanları açısından da aynı

şekilde gerçekleştiği, farklılaşmanın ise, (F4,1048=2,6419) p< .0325 düzeyinde anlamlı
olduğu görülmüştür. Farklılaşmanın hangi alanlarda gerçekleştiği Tukey- HSD testi
sonuçlarına göre ortaya konulacaktır.
Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Dine
Yönelme Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

ÖĞRENİM ALANI
ÖĞR ALANI

Ort. Puan.

MÜHENDİSLİK

19,53

FEN EDEBİYAT

19,83

EĞİTİM

20,56

TIP

21,19

İLAHİYAT

23,99

Mühendislik

*

Fen-ed.

*

Eğt.

*

Tıp

İlahiyat

*

*P<.05
Tablo14’de Tukey- HSD testine göre, “Dine Yönelme” boyutu puanları öğrenim
alanı değişkeni açısından incelendiğinde, İlahiyat Fakültesi öğrenci grubunun, diğer
öğrenci gruplarından anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Gruplar arasında en
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yüksek ortalama puana (X=23,99) İlahiyat Fakültesi öğrencileri ulaşmış olup, onları,
Tıp fakültesi grubu takip etmiştir (X=21,19).Üçüncü sırada Eğitim Fakültesi öğrenci
grubu yer almakta, (X=20,56) en düşük

ortalama puanı (X=19,53) Mühendislik

Fakültesine devam eden öğrencilerin elde ettiği

gözlenmiştir.

“Dine yönelme”

boyutunda da İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Eğitim fakültesi ve Tıp fakültesi öğrencilerinden anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir.

Bunun araştırmamız açısından önemli bir sonuç olduğu

düşünülmektedir.

Tablo 3. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Dış
Yardım Arama” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
ÖĞRENİM ALANI
ÖĞR ALAN.
TIP

ORT

Tıp

Mühendislik

Fen- Edebiyat

İlahiyat

Eğitim

28,2346

MÜHENDİSLİK 28,4716
FEN EDEBİYAT 29,0505
İLAHİYAT

29,9076

EĞİTİM

30,2167

*

p<.05

Dış yardım arama boyutundan en yüksek ortalama puana (X=30,21) Eğitim
Fakültesi öğrenci grubu ulaşmıştır. Bunu yüksekten düşüğe, İlahiyat Fakültesi grubu
(X=29,90) takip etmekte, Fen-edebiyat Fakültesi ise üçüncü sırada yer almaktadır. En
düşük ortalama puanı ise Tıp fakültesi grubu almış olup, puanının (X=28,23) şeklinde
olduğu gözlenmiştir. İstatistik açısından anlamlı farklılığın Eğitim Fakültesi Öğrenci
grubu ile Tıp Fakültesi Öğrenci Grubu arasında gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin
“Duygusal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

ÖĞRENİM ALANI
ÖĞRENİM ALAN ORT İlahiyat Mühendislik Tıp Fen- Edebiyat Eğitim
İLAHİYAT

15,9664

MÜHENDİSLİK

16,6477

TIP

16,8272

FEN EDEB.

18,1212

*

*

EĞİTİM

18,7806

*

*

*

**p<.05

Öğrenim alanı gruplarının ortalama puanlarının dağılımları “duygusal kaçma”
boyutu açısından incelendiğinde Eğitim Fakültesi öğrenci grubunun diğer öğrenci
gruplarından anlamlı ölçüde farklılaştığı gözlenmiştir. Tablo 19’de görüldüğü gibi en
yüksek ortalama puana (X=18,78) Eğitim Fakültesi öğrencileri ulaşmış bulunmakta,
onları Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci grubu (X=18,12) takip etmektedir. Üçüncü
sırada Tıp Fakültesi grubu (X=16,64) gelmektedir. Mühendislik Fakültesi dördüncü
sırada yer almakta ve ortalama puanının ise (X=16,64) şeklinde olduğu gözlenmektedir.
“Duygusal Kaçma” boyutunda en düşük ortalama puanı (X=15,96)
öğrenci

İlahiyat Fakültesi

grubunun almış olması dikkat çekmektedir. Bu durumda denilebilir ki,

“duygusal kaçma” boyutu açısından Eğitim Fakültesi öğrenci grubu diğer gruplardan
önemli ölçüde farklılık arzetmektedir. Buna göre, Eğitim Fakültesi öğrenci grubu
Mühendislik fakültesi, Tıp fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrenci grubuna göre
farklılaşmaktadır. Fen-Edebiyat öğrenci grubuna bakıldığında, onların da İlahiyat ve
Mühendislik Fakültesi öğrenci grubundan farklılaştığı görülmektedir.
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Tablo 5. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin
“Bio-Kimyasal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi
Sonuçları
ÖĞRENİM ALANI
ÖĞR.ALAN

ORT

İLAHİYAT TIP FEN-EDEBİYAT EĞİTİM

İLAHİYAT

4,8361

TIP

4,9259

FEN-EDEB. 5,6717

*

EĞİTİM

5,8861

*

*

MÜHENDİS 5,9261

*

*

MÜHENDİSLİK

** P<.05
Uygulanan Tukey-HSD testi sonucuna göre,

Başa Çıkmanın “Bio-Kimyasal”

Boyutunda en yüksek ortalama puana (X=5,92) Mühendislik Fakültesi öğrenci grubu
ulaşmış, onları Eğitim Fakültesi grubu (X=5,88) takip etmiştir. Üçüncü sırada, FenEdebiyat Fakültesi grubu (X=5,67) yer almış,

Tıp fakültesi

öğrenci grubu

ise

(X=4,92) ortalama puana ulaşmış diğer taraftan Bio- Kimyasal Kaçma boyutunda en
düşük ortalama puanı (X=4,83) İlahiyat Fakültesi öğrenci grubunun aldığı tespit
edilmiştir. Bu durumun

araştırmamız

açısından önemli

olduğu söylenebilir.

İstatististiksel açıdan anlamlı farklılık da Mühendislik, Eğitim, Fen-Edebiyat öğrenci
grubunun İlahiyat Fakültesi öğrenci grubundan farklı olduğu, Yine Mühendislik ve
Eğitimin Tıp fakültesi grubuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin Öğrenim Alanlarına Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Kabul”
Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
ÖĞRENİM ALANI
ÖĞR ALAN

ORTALAMA

MÜHENDİSLİK TIP FEN-EDE İLAHİYAT EĞİTİM

MÜHENDİSLİK 20,10
TIP

21,13

FEN-EDEB

21,16

İLAHİYAT

21,24

EĞİTİM

21,50

*

P<.05
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Tablo6’da, elde edilen Tukey-HSD testi sonuçlarına göre, “kabul” boyutunda en
yüksek ortalama puana (X=21,50) Eğitim Fakültesi öğrenci grubu ulaşmıştır.Eğitim
Fakültesi grubunu yüksekten düşüğe doğru İlahiyat Fakültesi (X=21,24), Fen-Edebiyat
Fakültesi (X=21,16), Tıp Fakültesi (X=21,13)grubu ulaşmış, Ve en düşük ortalama
puanı ise Mühendislik Fakültesi Grubu (X= 20,10) almıştırr. İstatistiksel açısından
anlamlı farklılaşma, Eğitim Fakültesi grubu ile Mühendislik grubu arasında
gerçekleşmiştir

2- MEZUN OLUNAN LİSE İLE İLGİLİ BULGULAR

Tablo 7. Mezun Olunan Lise Türüne Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin Tüm Alt
Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
BOYUT
Dine
Yönelme

KAYNAK

Serbestlik
Kareler
Derecesi
Toplamı
Gruplararası 5
3151,9206
Gruplar içi 1047
31625,0557
Toplam
1052
34776,9763

Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Toplam
Kaçma
Kabul

5
1047
1052
5
1047
1052
5
1047
1052
5
1047
1052

Gruplararası 5
Gruplar içi 1047
Toplam
1052

467,2015
49213,7577
49680,9592
2966,7851
118394,1285
121360,9136
14,9059
21910,1444
22625,050
278,8333
5998,6197
6277,4530
57,3998
23684,7617
23742,1614

Kareler
Ort.
630,3841
30,2054

F

P

20,8699

,0000

93,4403
47,0045

1,9879

,0779

593,3570
13,0794

5,2473

,0001

142,9812
20,9266

6,8325

,0000

55,7667
5,7293

9,7335

,0000

11,4800
22,6215

,5075

,7708

Araştırmamızda mezun olunan lise grubu olarak, Normal Lise, İmam Hatip lisesi,
Süper Lise, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve bunun dışında eğitim-öğretim yapan diğer
liseler ele alınmıştır. Mezun olunan lise değişkeni gruplarına uygulanan istatistiksel
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işlemler sonucunda , başa çıkma davranışının “dine yönelme” boyutundaki varyans
analizi sonuçlarına bakıldığında, gruplar arasında (F5,1047=208699) p<.0000 düzeyinde
anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
“Aktif planlama” boyutuna ilişkin varyans analizi bulguları incelendiğinde ise
mezun olunan lise grupları arasında (F5,1047= 5,2473)

p<.0001 düzeyinde anlamlı

farklılık olduğu gözlenmekte, buna ilave olarak “duygusal kaçma” boyutu puanlarına
ilişkin varyans analizine göre ise, gruplar arasında (F5,1047=6,8325) P<.0000 düzeyinde
anlamlı farklılık görülmüştür.
“Bio-Kimyasal Kaçma” boyutu puanlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi
sonuçlarında ise grupların puanları arasındaki farkın (F5,1047=9,7335)

P<.0000

düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür.
Mezun olunan lise gruplarının “kabul” ve “dış yardım arama” boyutu puanları
arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 8. Mezun Olunan Lise Türüne Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Dine
Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

1
MZN

ORT

NOR.Lİ

1 NOR.Lİ.
3 SÜP. Lİ

3
SÜP Lİ.

4

5

6

FEN Lİ.

ANA Lİ.

2

DİĞ Lİ.

İHL

19,5679
19,8380

4 FEN. Lİ

19,8421

5 ANA.Lİ

20,9522

6 DİĞ. Lİ

21,6571

*

2 İHL Lİ

23,9524

*

*

*

*

*

**P<.05
Tablo 25’da Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, “Dine Yönelme” Boyutunda,
İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrenci grubu, diğer Liselerden mezun olan öğrenci
gruplarından anlamlı farklılık göstermektedir. Grupların puanlarına baktığımızda en
yüksek ortalama puana İ.H.L öğrencilerinin ulaştığı

(X=23,95) onları, bağımsız

değişken grupları içinde olmayan “diğer lise” grupları (X=21,65), Anadolu lisesi
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(X=19,84) Fen Lisesi (X=20,95), Süper Lise (X=19,83) gruplarının takip ettiği, en
düşük puana ise Normal Lise mezunlarının ulaştığı (X=19,56), gruplar arasında anlamlı
farklılığın ise İ.H.L. grubu ile “diğer” cevabı veren gruplar ve Normal lise ile İ.H.L. ve
burada zikredilmeyen liselerden mezun olduğunu belirtenler arasında gerçekleştiği
tespit edilmiştir.

Tablo 9. Mezun Olunan Lise Türüne Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Aktif
Planlama” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

5
MZN

ORT

5 ANA.Lİ

34,4067

2 İHL

35,7698

2

1

6

ANA Lİ. İHL NOR.Lİ. DİĞ Lİ

3
.SÜP Lİ.

4
FEN Lİ.

1 NOR.Lİ 35,8580
6 DİĞ.Lİ 35,9429
3 SÜP.Lİ 36,0950
4 FEN.Lİ 47,3684

*

*

*

*

*

*P<.05
Tukey-HSD Testi Sonuçlarına göre,

“Aktif planlama” boyutu açısından,Fen

Lisesi mezunu olan öğrenci grubu ortalama puanlarının diğerlerinden önemli ölçüde
yüksek olduğu ve anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Öğrenci gruplarının
ortalama puanlarını yüksekten düşüğe doğru sıralayacak olursak karşımıza şu şekilde
bir sonuç çıkmaktadır. Fen Lisesi öğrenci grubu ortalama puanları (X=47,36), şeklinde
olup, Onu Süper lise mezunları (X=36,09) takip etmekte, onları da üçüncü sırada diğer
liselerden mezun olan öğrenci grubu takip etmiş, (X=35,94), Normal Lise öğrenci
grubu (X=35,85), İmam Hatip Lisesi öğrenci grubu (X=35,76), Anadolu Lisesi öğrenci
grubu ortalam puanı (X=34,40) şeklinde de sıralanmıştır. Burada İHL öğrencilerinin son
sıralarda yer alması, araştırmamız açısından dikkat çekici bir soruçtur.
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Tablo. 10 Mezun Olunan Lise Türüne Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “Duygusal
Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
İHL ANA Lİ. DİĞ. Lİ. SÜP Lİ. NOR. Lİ. FEN Lİ.
2
5
6
3
1
4
MZN

ORT

2 İHL

16,1865

5 ANA.Lİ 17,3301
6 DİĞ.Lİ 17,7000
3 SÜP.Lİ 18,0391

*

1 NOR.Lİ. 18,2562

*

4 FEN.Lİ 18,8421
P<.05
Tukey-HSD Testi neticesinde, “Duygusal Kaçma” boyutu açısından , Süper lise ve
Normal lise mezunu öğrenci grubunun İmam Hatip lisesi öğrenci grubuna göre anlamlı
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde “Duygusal
kaçma” boyutundan en yüksek ortalama puanı Fen lisesi mezunu öğrenci grubunun
aldığı (X=18,84), bu grubu, yüksekten düşüğe doğru, Normal lise (X=18,25), Süper lise
(X=18,03), Diğer lise, (X=17,70) ve Anadolu lisesi (X=17,33),mezunlarının takip ettiği
ve İmam Hatip lisesi mezunu öğrenci grubunun ise en düşük puanı (X=16,18) aldığı
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin pasif
başa çıkma tarzı olan duygusal kaçma davranışını diğer gruplardan çok daha az
kullandığı söylenebilir.
Tablo 11. Mezun Olunan Lise Türüne Göre, Başa Çıkma Ölçeğinin “BioKimyasal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
2
MZN ORT

2
5
3
6
1
4

İHL
ANA.Lİ
SÜP.Lİ
DİĞ.Lİ
NOR.Lİ
FEN.Lİ

5

3

İHL. ANA Lİ. SÜP.Lİ.

4,88
5,21
5,58
5,62
6,16
6,57

*
*
*

*

**P<.05
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6

1

DİĞ Lİ.

NOR Lİ.

4
FEN Lİ.

Tablo34’deki Tukey-HSD testi incelendiğinde, Fen lisesi, Normal lise ve Süper
Lise öğrenci grubu, İmam Hatip Lisesi mezunu olan öğrenci grubuna göre anlamlı
farklılık göstermektedir. Ayrıca Normal lise, Anadolu lisesine göre de farklılaşmaktadır.
“Bio- Kimyasal Kama” boyutta en yüksek ortalama puana (X=6,57) Fen lisesi mezunu
grubunun ulaştığı bunu Normal Lise grubu takip etmekte (X=6,16), Üçüncü sırayı ise
Diğer lise mezunu grupların (X=5,62), oluşturduğu, dördüncü sırada Anadolu Lisesi
grubununu (X=5,21) bulunduğu, en son olarak da İmam Hatip Lisesi mezunu grubun
(X=4,88) en düşük ortalama puana ulaştığı görülmüştür.
Bio- kimyasal boyutta en düşük ortalama puanı diğer gruplara göre, Imam Hatip
Lisesi grubu öğrencilerinin alması araştırmamız açısından önemli görülmüştür.
Ülkemizde Imam Hatip Liseleri din eğitimi veren

ortaöğretim kurumlarıdır. Din

eğitimi veren bir kurumun öğrencilerinin herhangi bir problemle karşılaştığında biokimyasal kaçma davranışından ziyade dine yönelme davranışını tercih etmesi normal
değer bir sonuçtur.

3- DİN EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE İLGİLİ BULGULAR
Tablo 12. Örneklem Grubunun Din Eğitimi Alma Değişkenine Göre
Başaçıkmanın “Dine Yönelme” Boyutu Puanlarının Dağılımına İlişkin t-Testi
Sonuçları
BOYUT

Sayı

Ortalama

Evet

1046

21,1281

5,724

Hayır

7

14,1429

5,728

P<0,01

Standart Sapma

t değeri = 3,22

Örneklem grubunun “Dine yönelme” puanlarının, din eğtimi alma bağımsız
gruplarına göre t- testi bulguları incelendiğinde din eğitimi alan grubun almayanlara
göre (X=14,14) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna göre din eğitimi alan grup
Stresle başa çıkma davranışında daha çok dine yönelmektedir.

83

Tablo 13. Din Eğitimi Alma Değişkenine Göre Başa çıkmanın “Dış Yardım
Arama” Boyutu Puanlarının Dağılımına İlişkin t– Testi Sonuçları

DIŞ YARDIM ARAMA BOYUTU

Din Eğt

Sayı

Ortalama

Standart Sapma

Evet

1046

29,4876

6,874

Hayır

7

28,8571

7,081

p> 0,05

t değeri = .23

Tablo 13’dekisonuçlar incendiğinde, din eğitimi alan grubun dış yardım arama
puanlarının ortalamalarının (X=29,4876) hayır diyenlere göre daha yüksek olduğu,
ancak gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 14. Din Eğitimi Alma Değişkeni Açısından deneklerin “Aktif Planlama”
Boyutu Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılık Düzeyine İlişkin t-Testi Sonuçları
AKTİF PLANLAMA
BOYUTU

P>0,05

Din Eğt

Sayı

Ortalamalar Standart Sapma

evet

1046

35,8174

10,769

hayır

7

33,5714

4,577

t değeri = .55

Aynı şekilde din eğitimi alma gruplarının aktif planlama boyutundan aldıkları
puanlar arasında da anlamlı farklılık tespit edilememiştir,
Tablo 15. Din Eğitimi Alma Değişkeni Açısından “Duygusal Kaçma” Boyutu
Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılık Düzeyine İlişkin t-Testi Sonuçları

DUYGUSAL KAÇMA
BOYUTU
P<.002

Din Eğt.

Sayı

Ortalama

Standart Sapma

evet

1046

17,4771

4,624

hayır

7

23,000

3,512

t değeri = -4,14

Din Eğitimi Alma açısından grupların puanları arasında anlamlı farklılık tespit
edilemeyin bağımlı değişken de “Duygusal Kaçma” dır.
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Tablo 16. Din Eğitim Alma Durumu Değişkeni Açısından “Bio-Kimyasal
Kaçma” Boyutu Puanlarına İlişkin t- Testi Sonuçları

Din Eğt

Sayı

evet

1046

5,5335

2,430

hayır

7

6,7143

4,071

BİO- KİMYASAL
KAÇMA BOYUTU
p>.05

Ortalama Standart Sapma

t değeri= -,77

Bio-Kimyasal Kaçma boyutunda da din eğitimi almanın farklılık yaratan bir faktör
olmadığı tablo 40’da görülmektedir. Buna göre din eğitimi alanların puanları (X=5,53),
almayanların puanları ise (X=6,21)şeklindedir, ancak aralarında istatistiksel açıdan bir
farklılık yoktur.
Tablo 17. Din Eğitimi Alma Durumu Değişkeni Açısından “Kabul” Boyutu
Puanlarına İlişkin t- Testi sonuçları

Din Eğt
KABUL BOYUTU

P>0,05

Sayı

Ortalama

Standart Sapma

evet

1046

21,1291

4,756

hayır

7

19,5714

3,735

t değeri= 1,10

Başa çıkmanın kabul boyutunda da din eğitim alanlar daha yüksek puan almış
iken, iki grubun ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
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4- DİN EĞİTİMİNİN TÜRÜ İLE İLGİLİ BULGULAR
Tablo 18. Din Eğitiminin Türü Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın Tüm Alt
Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
BOYUT
Dine
Yönelme

KAYNAK

Serbestlik
Kareler
D.
Toplamı
Gruplararası 6
4492,5652
Gruplar içi 1040
29774,5408
Toplam
1046
34267,1060

Dış Yardım Gruplararası 6
Arama
Gruplar içi 1040
Toplam
1046
Gruplararası 6
Aktif
Planlama Gruplar içi 1040
Toplam
1046
Duygusal Gruplararası 6
Kaçma
Gruplar içi 1040
Toplam
1046
Gruplararası 6
BioKimyasal Gruplar içi 1040
Kaçma
Toplam
1046
Kabul

Gruplararası 6
Gruplar içi 1040
Toplam
1046

Kareler
Ort.
748,7609
28,6294

442,6242
48936,9250
49379,5492
94,1468
121129,1617
121223,3085
343,6430
22007,7056
22351,3486
99,5753
6071,1029
6170,6781
399,0966
23247,0085
23646,1051

F

P

26,1536

,0000

73,7707
47,0547

1,5678

,1532

15,6911
116,4703

,1347

,9918

57,2738
21,1613

2,7065

,0130

16,5959
5,8376

2,8429

,0095

66,5161
22,3529

2,9757

,0069

Tablo 18’deki varyans analizi neticesinde, örneklem grubunun, “Dine Yönelme”
boyutu puanlarının din eğitiminin türü değişkenine

göre

(F6,1040=26,15) p<.0000

düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sözkonusu bulgu araştırmanın
amaçları açısından önemlidir. Daha önce uyguladığımız t-testi sonuçları da bu durumu
destekler mahiyette sonuç ortaya koymuştu.
Aynı şekilde din eğitiminin türü değişkeni, Başa çıkma davranışının “duygusal
kaçma” boyutunda, gruplar arasındaki farkın

(F6,1040=2,70)

P<.0130 düzeyinde

anlamlılık gösterdiği tespit edilmiş, “Bio-kimyasal kaçma” boyutunda da durumun
benzer olarak, (F61040=2,8429) P<.0095 düzeyinde anlamlı farklılığı ortaya çıkmıştır.
Farklılıklaşmanın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit etmet için Tukey-HSD
testi uygulanmıştır. (Bkz. Tablo 21)
Kabul boyutundan elde edilen bulgulara bakıldığında ise, gruplar arasında
F(61040)=2,9757 P<0069 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
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Diğer taraftan, “dış yardım arama” ve aktif planlama” boyutu puanları arasında
anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 19. Din Eğitiminin Türü Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın “Dine
Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

2

1

5

DİN EĞT TÜRÜ

ORT

2 AİLE-DKAB

16,83

1 AİLE

17,58

5 AİLE, CAMİ HOC, DKAB,DİNİ KİT

21,94

*

*

7 HEPSİ

22,15

*

*

4 AİLE, CAMİ HOC, DKAB, DİNİ KİT 22,46

*

*

3 AİLE,DKAB,DİNİ KİT.

22,83

*

*

6 AİLE, CAM.HOC,KUR KUR,DKAB. 22,84

*

*

7

4

3

6

**P<.05

Tukey-HSD Testi sonucuna göre “Dine yönelme” boyutunda en yüksek ortalama
puana (X=22,84) “ailesinden, cami hocasından, kur’an kursu, din kültürü ahlak bilgisi
dersi, dini kitaplar ve dini cemaatler” seçeneklerinin hepsinden dini eğitim aldığını
belirten grup ulaşmıştır. Bu grubu “ailesinden, din kültürü ahlak bilgisi dersinden ve
dini kitaplardan” din eğitimi aldığını belirten grubun (X=22,83) takip etttiği
görülmektedir. Üçüncü grubu “ailesinden, cami hocasından, din kültürü ahlak bilgisi
dersinden ve dini kitaplardan” din eğitimi aldığını belirtenler (X=22,46) oluşturmakta
daha sonra “hepsi” (X=22,15) diyen grup ve aile, cami hocası, din kültürü ahlak bilgis
dersi ve dini kitaplar diyen grup (X=21,94) , izlemektedir. En düşük

puana ulaşan

grubun ise sadece Aile ve Din kültürü ahlak bilgisi dersinden din eğitimi aldığını
belirtenlerden oluştuğu tespit edilmiştir. “Dine yönelme” boyutunda, istatistiksel açıdan
anlamlı farklılığın ise grup 6,3,4,7,5 ile grup 2 ve ile grup 6,3,4,7,5 in grup 1 ile
anlamlı farklılaşma gerçekleştiği gözlenmiştir. Araştırmamız açısından, din eğitimini
sadece aileden ve okuldan aldığını belirten grubun diğer kaynaklardan aldığını
belirtenlerle farklılık göstermesi önemli bir sonuçtur.
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Tablo 20. Din Eğitiminin Türü Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Duygusal Kaçma”Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

DİN EĞİTİMİNİN TÜRÜ
4
DİN EĞİTİMİİN TÜRÜ

5

7

6

3

2

1

ORTALAMA

4 AİLE, KUR KUR,
DKAB, DİNİ KİT.

16,9362

5 AİLE, CAMİ HOC,
DKAB, DİNİ KİT.

16,9600

7 HEPSİ

17,1613

6 AİLE, KUR. KUR,
17,3846
CAMİ HOC, DKAB, DİNİ KİT
3 AİLE, DKAB, DİNİ KİT

17,4407

2 AİLE, DKAB

18,3710

1 AİLE

18,5440

*

P<.05

Elde edilen bulgulara göre, “Duygusal Kaçma” Boyutunda, Din Eğitiminin Türü
değişkeni açısından en yüksek ortalama puana (X=18,54) din eğitimini “aile”den
aldığını belirten grup ulaşmıştır. Bu grubu yüksekten düşüğe doğru, dkab ve aile (X=
18,37),bunu aile-dkab-dini kitaplar (X=17,44), aile-Kur’an Kursu-cami hocası-dkabdini kitaplar (X= 17,38) şeklinde ifade eden grup, Hepsi diyen grup (X=17,16), ailecami hocası-dkab-dini kitaplar (X=16,96) ve aile-kur’an kursu- dkab-dini kitaplar
(X=16,93) gruplar takip etmişlerdir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık

en düşük

ortalama puana ulaşmış olan “aile-kur’an kursu-dkab-dini kitaplar” dan din eğitimi
almış olan grup ile sadece ailedin din eğitimi almış olanlar arasında gerçekleşmiştir.
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Tablo 21. Din Eğitiminin Türü Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın “BioKimyasal Kaçma”Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

DİN EĞİTİMİNİN TÜRÜ
5
DİN EĞT TÜRÜ

3

6

7

4

1

2

ORTALAMA

5 AİLE, CAM. HOC.
DKAB, DİNİ KİT.

4 ,6200

3 AİLE, DKAB,
DİNİ KİT.

5,2542

6 AİLE, KUR. KUR
5,4038
CAM. HOC, DKAB, DİNİ KİT
7 HEPSİ

5,4655

4 AİLE, CAM. HOC.
DKAB, DİNİ KİT.

5,5957

1 DKAB

5,8846

*

2 AİLE,DKAB

6,1935

*

P<.05
Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, Başa Çıkmanın “Bio-kimyasal Kaçma”
boyutunda en yüksek ortalama puana (X=66,19) din eğitimini “aile ve dkab” dersinden
aldıklarının ifade grubun ulaştığı, onları sadece “dkab dersi” (X=5,88), “aile-kur’an
kursu-dkab dersi-dini kitaplar” (X=5,59), “hepsi” (X=5,46),”aile-kur’an Kursu-cami
hocası-dkab dersi-dini kitaplar” (X=5,403), “aile-dkab dersi-dini kitaplar” (X=5,22) ve
“aile-cami hocası-dkab dersi-dini kitaplar” (X=4,62), şeklinde ifade edenlerin takip
ettikleri görülmektedir. İstatistiksel açıdan farklılık, “aileden ve din kültürü

ahlak

bilgisi dersi” alanlar ile “aile- cami hocası-dkab dersi-dini kitaplar” dan din eğitimi
aldığını belirtenler arasında gerçekleşmiştir.
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Tablo 22. Din Eğitiminin Türü Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Kabul”Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

DİN EĞİTİMİNİN TÜRÜ
DİN EĞT TÜRÜ

ORTALAMA

5 AİLE,KUR.KUR, DKAB
DİNİ KİT.

1

2

4

7

3

6

19,78

1 DKAB

20,19

2 AİLE, DKAB

20,46

4 AİLE, CAM. HOC
DKAB, DİNİ KİT.

20,93

7 HEPSİ

21,49

3 AİLE, DKAB,
DİNİ KİT.

21,62

6 AİLE, CAM.HOC.
KUR.KUR, DKAB, DİNİ KİT

5

*

21,84

P<.05

Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, “Kabul” boyutu puanı açısından en yüksek
ortalama puanı (X=21,84) “kur’an kursu-cami hocası-dkab dersi-dini kitaplardan” din
eğitimi aldığını belirtenler almıştır. Onları yüksekten düşüğe doğru, “aile-dkab dersidini kitaplar” (X=21,62) izlemiş, sonra “hepsi” (X=21,495, “aile-dkab dersi”
(X=20,46), “dkab dersi” (X=20,197, “aile-cami hocası-dkab dersi-dini kitaplar”
(X=19,78), “aile,dkab” (X=20,46), “Dkab (X=20,19), aile,kur’an kursu, dkab, dini
kitaplar” (X=19,78) dan din eğitimi aldığını belirten grup takip etmiştir. İstatistiksel
açıdan anlamlı farklılık “hepsi”nden din eğitimi aldığını belirten grup ile “aile-cami
hocası-dkab dersi-dini kitaplar”dan aldığını belirten grup arasında gerçekleşmiştir.
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5A-İNANÇ ESASLARI İLE İLGİLİ ANALİZLER

Tablo 23. İnanç Esaslarıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine göre, Başa Çıkmanın
Tüm Alt Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
BOYUT
Dine
Yönelme

KAYNAK

Serbestlik
Kareler
D.
Toplamı
Gruplararası 3
2670,3671
Gruplar içi 1049
32106,6091
Toplam
1052
34776,9763

Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam

3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

874,2830
48806,6761
49680,9592
1136,0803
120224,8333
121360,9136
14,0383
22611,0121
22625,0503
28,3930
6249,0600
6277,4530
463,2470
23278,9145
23742,1614

Kareler
Ort.
890,1224
30,6069

F

P

29,0824

,0000

291,4277
46,5269

6,2636

,0003

378,6934
114,6090

3,3042

,0197

4,6794
21,5548

,2171

,8846

9,4643
5,9572

1,5887

,1904

154,4157
22,1915

6,9583

,0001

İnanç esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi değişkeni,

“dine yönelme”

boyutunda incelendiğinde, (F3,1049=29,0824) p<.0000 düzeyinde anlamlı farklılaşma
olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde, “dış yardım arama” boyutu puanları açısından da,
(F3,1049=6,2636) p<.0003 anlamlı farklılık tespit edilmiş, farklılaşmanın hangi gruplar
arasında gerçekleştiğini tespit için uygulanan tukey-HSD testi sonuçları aşağıdaki
tabloda verilmiştir. (Bkz. Tablo 25)
“Aktif planlama” boyutunda gruplar arasındaki farkın ise (F3,1049=3,3042)
(p<0197) düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmiş, bu durumun “kabul” boyutunda da
(F3,1049=6,9583) p<0001 benzer sonuç gösterdiği tespit edilmiştir.
“Duygusal kaçma” ve

“bio- kimyasal kaçma” boyutunda gruplar arasında

anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.
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Tablo 24. İnanç Esaslarıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine göre, Başa Çıkmanın
“Dine Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

İNANÇ ESASLARI
Çok Yetersiz Yetersiz Kıs. Yeterli Çok Yeterli
İNAÇ ESAS
ÇOK YETERSİZ

ORTALAMA
14,4186

KISMEN YETERLİ 20,2344

*

YETERLİ

21,0755

*

ÇOK YETERLİ

22,4604

*

*

*

** P<.05

Tukey-HSD testi sonuçlarına göre örneklem grubunun

“İnanç esaslarıyla ilgili

bilgi düzeyi” değişkeni “dine yönelme boyutu” puanları açısından incelendiğinde en
yüksek

ortalama puana

“çok yeterli” cevabı veren grubun (X=22,46) ulaştığı

gözlenmiştir. Onları, “yeterli” şeklinde ifade eden grup (X=21,07) ve “kısmen yeterli”
cevabı (X=20,23) veren grup takip etmiştir. “Dine yönelme” boyutundan en düşük
puanı ise “yetersiz” olarak ifade eden grup almış olduğu, istatistiksel açıdan anlamlı
farklılık inanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyin “çok yetersiz” ,”yetersiz””kısmen yeterli”
olarak gören grup ile “ çok yetersiz” olarak gören grup arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca
bilgi düzeyini “çok yeterli” , olarak ifade eden grup ile “yeterli” ve “kısmen yeterli”
diyen grup adasında da anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Inanç esaslarıyla ilgili bilgi
düzeyinin “çok yeterli” olduğunu ifade eden grubun dine yönelme puanlarının en
yüksek değere ulaşması araştırmamız açısından anlamlıdır.
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Tablo 25. İnanç Esaslarıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine göre, Başa Çıkmanın
“Dış Yardım Arama” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

İNANÇ ESASLARI
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeter. Çok Yeterli
İNANÇ ESAS

ORTALAMA

ÇOK YETERSİZ

25,6279

KISMEN YETERLİ 29,0938

*

YETERLİ

29,4449

*

ÇOK YETERLİ

30,2744

*

P<.05

“Dış yardım arama” boyutu puanlarının dağılımı incelendiğinde bilgi düzeyini
“çok yeterli” olarak ifade eden grubun (X=30,27) en yüksek puana ulaştığı gözlenmiştir.
Onları “yeterli” olarak ifade eden grup takip etmiş, (X=29,44),onuda “kısmen yeterli”
(X=29,09) cevabı veren grubun izlediği gözlenmiştir. Bilgi düzeyini “Yetersiz” olarak
ifade eden grup ise en düşük ortalama puanı (X=25,26) almıştır. Farklılaşma ise “çok
yetersiz” diyen grup, ile “kısmen yeterli”, “yeterli” ve “çok yeterli” diyen grup arasında
gerçekleşmiştir.
Tablo 26. İnanç Esaslarıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine göre, Başa Çıkmanın
“Aktif Planlama” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi

İNANÇ ESASLARI
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli Çok Yeterli
İNANÇ ESASLARI ORTALAMA
ÇOK YETERSİZ

33,1860

KISMEN YETERLİ

34,1563

YETERLİ

36,0449

ÇOK YETERLİ

36,7470

*

P<.05
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İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi “çok yeterli” olduğunu ifade eden grubun
ortalam puanı (X=36,74) şeklinde olup en yüksek değere ulaşmıştır. Onları, “yeterli”
cevabı veren,(X=36,04) grup izlemekte, kısmen yeterli (X=34,1563) diyenler üçüncü
sırada yer almışlardır. İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi “yetersiz”olduğunu ifade eden
grubun ortalama puanlarının en düşük düzeyde (X=33,18) olduğu tespit edilmiştir.
Burada “çok yeterli” diyen grubun, “yetersiz” diyen gruba göre anlamlı farklılaşma
oluşturduğu gözlenmektedir.
Tablo 27. İnanç Esaslarıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine göre, Başa Çıkmanın
“Kabul” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi

İNANÇ ESASLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Yetersiz
İNANÇ ESAS

Kısmen Yeterli Yeterli

Çok Yeterli

ORT

ÇOK YETERSİZ 18,7209
KIS. YET.

20,5104

YETERLİ

21,1224

*

ÇOK YETERLİ 21,7835

*

*

*P<.05

Elde edilen bulgulara göre, “Kabul” boyutunda en yüksek ortalama puana inanç
esaslarıyla ilgili bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak gören grubun (X= 21,78) ulaştığı
tespit edilmiştir. Bunu “yeterli” (X=21,12), “kısmen yeterli” (X=20,51) ve “yetersiz”
(X=18,72) olarak ifade eden grupların takip ettikleri ve istatistiksel açıdan anlamlı
farklılaşmanın, “çok yeterli” olarak cevap veren grup ile “yetersiz” cevabını veren grup
arasında gerçekleştiği gözlenmiştir
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5B- İSLAM ESASLARIYA İLGİLİ BULGULAR
Tablo 28. İslam Esasları Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa çıkmanın Tüm Alt
Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
Boyut

Kaynak

Dine
Yönelme

Serbestlik
Kareler
D.
Toplamı
Gruplararası 3
3441,9837
Gruplar içi 1049
31334,9926
Toplam
1052
34776,9763

Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam

3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

Kareler
Ort.
1147,3279
29,8713

680,8270
49000,1321
49680,9592
866,0718
120494,8418
121360,9136
211,0243
22414,0261
22625,0503
55,0647
6222,3883
6277,4530
254,1010
23488,0604
23742,1614

F

P

38,4090

,0000

226,9423
46,7113

4,8584

,0023

288,6906
114,8664

2,5133

,0571

70,3414
21,3670

3,2921

,0200

18,3549
5,9317

3,0944

,0262

84,7003
22,3909

3,7828

,0871

İslam esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi değişkeni puanları “dine yönelme”
boyutu

açısından incelendiğinde, gruplar arasında (F3,1049=38,4090)

düzeyinde anlamlı farklılık
boyutunda

da

gerçekleştiği

p<.0000

tespit edilmiş, benzer durumun, “dış yardım arama”
gözlenmiştir.

Örneklem

grupları

arasında

ise,

(F3,1049=4,8584) p<0023 düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
“Duygusal kaçma” boyutunda da gruplar arasında

(F3,1049=3,2921)

p<.02

düzeyinde anlamlı farkklılık olduğu gözlenmiştir.
“Bio-kimyasal

kaçma” boyutu, puanları incelendiğinde gruplar arasında

(F3,1049=3,0944) p<0262 düzeyinde anlamlı fark tespit edilmiştir.
“Aktif planlama” ve “kabul” boyutlarında diğer boyutlardan farklı olarak, gruplar
arasında farkın anlamlı olmadığı gözlenmiştir.
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Tablo 29. İslam Esasları Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa çıkmanın
“Dine Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

İSLAM ESASLARI BİLGİ DÜZEYİ
Çok yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli
İSLAM ESASLARI

ORT

ÇOK YETERSİZ

14,2586

KISMEN YETERLİ

20,2236

Çok Yeterli

*

YETERLİ

21,6050

*

*

ÇOK YETERLİ

22,3357

*

*

** P<.05
Tablo 61’de elde edilen bulgulara göre “dine yönelme” boyutunda en yüksek
ortalama puana İslam esaslarıyla ilgili bilgi düzeyinin “çok yeterli” olduğunu ifade eden
grubun (x=22,33) ulaştığı görülmüş, onları İslam esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi “yeterli”
şeklinde ifade eden grup (X= 21,60) takip etmiştir. “Kısmen yeterli”cevabı veren
grubun (X=20,22) üçüncü sırada yer aldığı, Bilgi düzeyi “yetersiz” olduğunu ifade
eden grubun (X=14,25) ise en düşük puanı aldıkları tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşma ise, “çok yetersiz” grubu ile “ kısmen yeterli”, “çok yeterli” diyen
grup arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca “çok yeterli” diyen grup ile “kısmen yeterli” ve
ayrıca “kısmen yeterli” grubu ile “yeterli” ve “çok yeterli” grupları arasında
gerçekleşmiştir.
Tablo 30. İslam Esasları Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa çıkmanın “Dış
Yardım Arama” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
İSLAM

ESASLARI BİLGİ DÜZEYİ

Çok Yetersiz Yeterli
İSLAM ESASLARI

ORT

ÇOK YETERSİZ

26,2759

YETERLİ

29,4574

*

KISMEN YETERLİ

29,7426

*

ÇOK YETERLİ

29,9783

*

P<.05
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Kısmen Yeterli

Çok Yeterli

Elde edilen bulgulara göre, “dış yardım arama” boyutunda, ‘İslam esaslarıyla
ilgili bilgi düzeyini, ‘çok yeterli’ olarak ifade eden grubun aldığı (X=29,97) ortalama
puanları en yüksek değere ulaştığı gözlenmiştir. Bu grubu ‘kısmen yeterli” olarak ifade
eden grubun (X=29,97) takip ettiği, onları yakın bir puanla “ yeterli” diyen grubun (X=
29,45) izlediği görülmüştür. “Yetersiz” diyen grubun en düşük puanla son sırada yer
aldığı görülmektedir (X=26,27). İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, İslam esasaları
bilgi düzeyini ”çok yetersiz” olarak gören grup ile “ çok yeterli , “kısmen yeterli”, “çok
yeterli” olarak ifade eden gruplar arasında gerçekleşmiştir.

Tablo 31. İslam Esasları Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa çıkmanın
“Duygusal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

İSLAM ESASLARI BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yeterli Yeterli Yetersiz Kısmen Yeterli
İSLAM ESASLARI

ORTALAMA

ÇOK YETERLİ

16,9278

YETERLİ

17,4886

YETERSİZ

17,6897

KISMEN YETERLİ

18,2068

*

P<.05

Tablo 66’de elde edilen Tukey-HSD testi

neticesinde, duygusal kaçma

boyutundan İslam esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi “kısmen yeterli” şeklinde ifade eden
grubun en yüksek ortalam puana (X=18,20) ulaştığı gözlenmiştir. Bu durumu yüksekten
düşüğe doğru “çok yeterli” diyen grup takip etmekte (X=17,68) üçüncü sırada“kısmen
yeterli” olarak ifade eden grubun (X=17,48) yer aldığı gözlenmektedir. En düşük
ortalamaya ulaşan grup ise (X=16,92) “çok yeterli” şeklinde ifade eden grup olmuştur.
Duygusal kaçma boyutu açısından “kısmen yeterli” olarak ifade eden grup ile “çok
yeterli” diyen grup arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir.
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Tablo 32. İslam Esasları Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa çıkmanın “BioKimyasal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

İSLAM ESASLARI BİLGİ DÜZEYİ
Yeterli Kısmen Yeterli Çok Yeterli Yetersiz
İSLAM ESASLARI ORTALAMA
YETERLİ

5,3368

KISMEN YETERLİ

5,6456

ÇOK YETERLİ

5,6606

YETERSİZ

6,2414

*

P<.05

Tablo 70’deki Tukey-HSD Testi verileri incelendiğinde, İslam esaslarıyla ilgili
bilgi düzeyinin “yetersiz” olduğunu belirten

öğrenci grubunun ortalama puanının

(X=6,24) en yüksek değere ulaştığı , bunu “çok yeterli” diyen grubun (X=5,66) takip
ettiği, üçüncü sırada “kısmen yeterli” diyen grubun olduğu (X=5,64),

“yeterli” diyen

grubun ise en düşük puanı (X=5,33) aldığı tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı
farklılık ise “yetersiz” diyen grup ile “yeterli” diyen grup arasında gerçekleşmiştir.
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5 -C HADİS VE SÜNNETLE İLGİLİ BULGULAR
Tablo 33. Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
Tüm Alt Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
Boyut

Kaynak

Dine
Yönelme

Serbestlik
Kareler
D.
Toplamı
Gruplararası 3
2477,4046
Gruplar içi 1049
32299,5716
Toplam
1052
34776,9763

Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam

3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

377,1040
49303,8551
49680,9592
500,6089
120860,3047
121360,9136
140,7003
22484,3500
22625,0503
99,6920
6177,7610
6277,4530
282,4744
23459,6870
23742,1614

Kareler
Ort.
825,8015
30,7908

F

P

26,8197

,0000

125,7013
47,0008

2,6745

,0461

166,8696
115,2148

1,4483

,2272

46,9001
21,4341

2,1881

,0878

33,2307
5,8892

5,6427

,0008

94,1581
22,3639

4,2103

,0057

Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi grupları “dine yönelme” boyutu puanları
açısından incelendiğinde, gruplar arasında (F3,1049=26,91) p<.0000 düzeyinde anlamlı
fark gözlenmiştir.
Aynı şekilde, “dış yardım arama” boyutunda da gruplar arasındaki farklılık,
(F3,1049=2,6745) p<0461 düzeyinde anlamlıdır..
“Bio-kimyasal kaçma” boyutunda da ilk iki boyuta ilave olarak, (F3,1049=5,6427)
p<.0008 anlamlı farklılık gözlenmiş, hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyine göre Başa
çıkmanın “Kabul” Boyutu Puanlarının ortalamalarının

(F3,1049=4,2103) p<0057

anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Buna karşılık, “Aktif planlama” ve “duygusal kaçma”boyutu puanlarına ilişkin
ortalamalar arasında anlamlı farklılaşma görülmemiştir
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Tablo 34. Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Dine Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

HADİS VE SÜNNETLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli
HAD. VE SÜN.

ORT

ÇOK YETERSİZ

17,9037

KISMEN YETERLİ

21,3812

*

YETERLİ

22,2517

*

ÇOK YETERLİ

22,4930

*

Çok Yeterli

P<.05
TUKEY-HSD Testi sonuçları incelendiğinde hadis ve sünnet ile ilgili bilgi
düzeyini “çok yeterli” olarak ifade eden grubun en yüksek ortalama puana ulaştığı
(X=22,49) bunu, “yeterli” şeklinde cevap veren grubun takip ettiği (X=22,25), “kısmen
yeterli” diyen grubun (X=21,38) üçüncü sırada yer aldığı, en düşük ortalama puana
(X=17,90) ise “yetersiz” diyen grubun sahip olduğu görülmüştür. İstatistiksel açıdan
anlamlı farklılık ise hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi “çok yetersiz” olan grupla “
kısmen yeterli”, “yeterli”, “çok yeterli” grupları arasında gerçekleştiği görülmüştür.
Sözkonusu sonuç araştırmamız açısından oldukça önemli bulunmuştur.
Tablo 35. Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Dış Yardım Arama Sonuçları” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi
Sonuçları
HAD. VE SÜN

Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli Çok Yeterli
ORT

4 ÇOK YETERSİZ

28,3048

3 KISMEN YETERLİ29,5210
2 YETERLİ

29,9762

1 ÇOK YETERLİ

30,2817

*

P<.05
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Tablo73’den elde edilen Tukey-HSD verilerine göre, “Dış yardım arama”
boyutundaki en yüksek ortalama puana hadis ve sünnetle ilgili bilgilerim “çok yeterli”
diyen deneklerin ulaştığı

(X=30,28) görülmüştür.

Bunu yüksekten düşüğe doğru,

“yeterli” (X=29,97), “kısmen yeterli” (X=29,52) ve “yetersiz” (X=28,40) olarak ifade
eden öğrenci grubunun izlediğini görmekteyiz. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık ise
Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi “çok yeterli” cevabını veren deneklerle, “yetersiz”
cevabı veren denekler arasında görülmektedir.
Tablo 36. Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Bio-Kimyasal Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi
Sonuçları

HADİS VE SÜNNETLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Yeterli Kısmen Yeterli Çok Yeterli Yetersiz
HAD VE SÜN

ORTALAMA

YETERLİ

5,3401

KISMEN YETERLİ

5,3832

ÇOK YETERLİ

5,9718

YETERSİZ

6,1176

*

*

P<.05

TUKEY-HSD testi sonuçlarına göre hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyini
“yetersiz” olarak ifade eden grubun “Bio-Kimyasal Kaçma” Boyutu puanları açısından
en yüksek ortalama puana ulaştığı (X=6,11), en düşük ortalama puanı ise bilgi düzeyi
“kısmen yeterli” cevabını veren grubun (X=5,34) aldığı görülmüştür.

İstatistiksel

açıdan anlamlı farklılık bilgi düzeyi “yetersiz” olarak ifade eden öğrenci grubuyla,
“kısmen yeterli” diyen grup arasında gerçektiği gözlenmektedir.
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Tablo 37 Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, Başa Çıkmanın
“Kabul” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

HADİS VE SÜNNETLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yetersiz Çok Yeterli
HAD. SÜN.BİL

ORT

ÇOK YETERSİZ

20,0909

ÇOK YETERLİ

20,8028

KISMEN YETERLİ 21,2675

*

YETERLİ

*

21,5952

Kısmen Yeterli Yeterli

P<.05

Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre örneklem grubunun hadis ve sünnetle ilgili
bilgi düzeyi “yeterli” diyen öğrenci grubu, en yüksek ortalama puana (X=21,59)
ulaşırken en düşük ortalama puanı (X=20,09) ise, “yetersiz” diyen grubun aldığı
görülmüştür. Anlamlı farklılaşmanın “ çok yetersiz” diyen grup ile “ kısmen yeterli” ve
“yeterli” grup arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir.
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5-D- KUR’ANIN ESASLARIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİNE İLİŞKİN
BULGULAR
Tablo 38. Kur’anın Muhtevasıyma İlgili Bilgi düzeyi Değişkenine Göre, Başa
Çıkmanın Tüm Alt Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları
Boyut

Kaynak

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam
Dine
Yönelme

Serbestlik
D.
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

Kareler
Toplamı
2810,3271
31966,6491
34776,9763
425,6536
49255,3056
49680,9592
1581,1650
119779,7485
121360,9136
422,6608
22202,3895
22625,0503
92,5770
6184,8760
6277,4530
296,5138
23445,6476
23742,1614

Kareler
Ort.
936,7757
30,4735

F

P

30,7407

,0000

141,8845
46,9545

3,0217

,0289

527,0550
114,1847

4,6158

,0032

140,8869
21,1653

6,6565

,0002

30,8590
5,8960

5,2339

,0014

98,8379
22,3505

4,4222

,0042

Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi, “Dine yönelme” boyutu puanları
açısından incelendiğinde, gruplar arasında (F3,1049=30,74079 p<0000 düzeyinde anlamlı
farklılık olduğu görülmüştür.
“Dış yardım arama” boyutu

puanları açısından

da gruplar arasında

(F3,1049=3,0217) p<0289 anlamlı farklılık gözlenmiş, “aktif planlama” boyutunda ise
durum diğerlerine benzer olarak, (F3,1049=4,6158) p<.003 düzeyinde anlamlı farklılık
oluşmuştur.
“Duygusal kaçma” boyutu puanları açısından, gruplar arasında (F3,1049=6,6565)
p<0002 düzeyinde anlamlı farklılık gözlenirken, “Bio-kimyasal kaçma” boyutunda da
(F3,1049=5,2339) p<001 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.
Aynı şekilde, Kur’anın Muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi “kabul” boyutu puanları
açısından (F3,1049=4,4222) p<.0042 düzeyinde anlamlı farklılık göstermektedir.
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Tablo 39. Kur’anın Muhtevasıyma İlgili Bilgi düzeyi Değişkenine Göre, Başa
Çıkmanın “Dine Yönelme” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi
Sonuçları

KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Yetersiz Kısmen Yeterli Çok Yeterli Yeterli
KUR’ANIN MUH BİL ORT
ÇOK YETERSİZ

18,4664

KISMEN YETERLİ

21,4383

*

ÇOK YETERLİ

22,2444

*

YETERLİ

22,8630

*

*

P<.05
Elde edilen bulgulara göre, Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyini “yeterli”
olarak ifade eden grubun ortalama puanlarının (X= 22,86) en yüksek düzeye ulaştığı
görülmektedir. Bunu “çok yeterli” olarak ifade eden grup takip etmekte (X=22,24),
“kısmen yeterli” olarak ifade edenler grubun ise (X=21,43) üçüncü sırada yer
almaktadır.İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık “yeterli”, “çok yeterli”, “kısmen yeterli”
şeklinde cevap veren öğrencilerle “çok yetersiz” diyen öğrenci grupları arasında
gerçekleşmiştir.
Tablo 40. Kur’anın Muhtevasıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, “Dış
Yardım Arama” Alt Boyutundan Alınan Puanların Otalmalarının Farklılığına
dair Tukey-HSD Testi Sonuçları
KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli Çok Yeterli
KUR MUH BİL

ORT

ÇOK YETERSİZ

28,5261

KISMEN YETERLİ 29,5383
YETERLİ

30,1444

ÇOK YETERLİ

30,6444

*

P<.05
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Tukey-HSD Testi Sonuçlarına, incelendiğinde Kur’anın Muhtevasıyla ilgili Bilgi
düzeyini “çok yeterli” olarak ifade eden grubun dış yardım arama boyutu puanları
açısından en yüksek değere (X=30,64) ulaştığı gözlenmiştir. En düşük

puana ise

“yetersiz” diyen grup (X=28,52) ulaşmıştır. İstatistiksel açıdan, farklılık “yeterli” olarak
ifade eden grup ile Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyini “yetersiz” olarak kabul
eden grup arasında gerçekleşmiştir.

Tablo 41. Kur’anın Muhtevasıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, “Aktif
Planlama” Alt Boyutundan Alınan Puanların Otalmalarının Farklılığına Dair
Tukey-HSD Testi Sonuçları
KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Çok Yeterli Yeterli
KUR MUH BİL

ORTALAMA

ÇOK YETERSİZ

34,61

KISMEN YETERLİ

35,27

ÇOK YETERLİ

36,57

YETERLİ

37,77

*

*

P<.05

Tukey-HSD testi sonuçlarına göre Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyini
“yeterli” olarak ifade eden grubun “Aktif planlama” boyutu puanlarının ortalamasının
diğerlerine göre oldukça yüksek (X=37,77) olduğu, onları, “çok yeterli” diyen grubun
(X=37,77) izlediği, “Kısmen yeterli” olarak ifade eden grubun ise (X=35,27) üçüncü
sırada yer aldığı görülmüştür. En düşük ortalama puanı, Kur’anın Muhtevasıyla ilgili
bilgi düzeyi puanı ise “yetersiz” diyen grubun aldığı, anlamlı farklılığın İslam esasları
ile ilgili bilgi düzeyi “yeterli” şeklinde cevap veren grup ile “yetersiz” olarak cevap
veren grup ve “yeterli”, “kısmen yeterli”, grupları arasında gerçekleştiği gözlenmiştir.
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Tablo 42. Kur’anın Muhtevasıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre,
“Duygusal Kaçma” Alt Boyutundan Alınan Puanların Otalmalarının Farklılığına
Dair Tukey-HSD Testi Sonuçları

KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Yeterli Kısmen Yeterli Çok Yetersiz Çok Yeterli
KUR MUH BİL

ORT

YETERLİ

16,4963

KISMEN YETERLİ

17,6894

*

ÇOK YETERSİZ

18,0522

*

ÇOK YETERLİ

18,5778

*

* P<.05
Tukey-HSD Testi Sonuçlarına göre, Kur’anın Muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi
“Çok Yeterli” diyen grubun “duygusal kaçma” boyutu puanları (X=18,57) diğerlerinden
yüksektir. Bunu “yetersiz” (X=18,05) olarak cevap veren grup izlemekte olup, onu da
“kısmen yeterli” (X=17,68) takip etmektedir. En düşük ortalama puanı (X=16,49) ise
“yeterli” diyen grup almıştır. Burada istatistiksel açıdan anlamlı farklılık en yüksek
puanı alan “yeterli” grubu ile diğerleri arasında gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 43. Kur’anın Muhtevasıyla İlgili Bilgi Düzeyi Değişkenine Göre, “BioKimyasal Kaçma” Alt Boyutundan Alınan Puanların Otalmalarının Farklılığına
Dair Tukey-HSD Testi Sonuçları

KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİLER
Yeterli Kısmen Yeterli Çok yetersiz Çok Yeterli
KUR MUH BİL ORTALAMA
YETERLİ

5,1148

KISMEN YETERLİ

5,5447

ÇOK YETERSİZ

5,8694

ÇOK YETERLİ

6,1111

*

P<.05
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Kur’anın Muhtevasıyla ilgili Bilgi düzeyi, Bio-Kimyasal Kaçma boyutu puanları
açısından incelendiğinde, en yüksek ortalama puana (X=6,11) “çok yeterli”, en düşük
ortalama puana (X=5,11) ise “yeterli” diyen grubun ulaştığı görülmektedir.Istatistiksel
açıdan anlamlı farklılaşma, bilgi düzeyini “yeterli”ve “yetersiz” olarak ifade eden
gruplar gerçekleşmiştir.
Tablo 44. Kur’anın Muhtevasıyma İlgili Bilgi düzeyi Değişkenine Göre, Başa
Çıkmanın “Kabul” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

KUR’ANIN MUHTEVASIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
Çok Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli

Çok Yeterli

KUR MUH BİL. ORTALAMA
ÇOK YETERSİZ

20,3694

KISMEN YETERLİ 21,1000
YETERLİ

21,7259

ÇOK YETERLİ

22,1333

*

P<.05

TUKEY-HSD testi sonuçlarına göre, Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi
düzeyininin “çok yeterli” olduğunu belirten grubun (X=22,13) en yüksek ortalama
puana ulaştığı bu grubu “yeterli” olarak cevap veren grubun takip ettiği (X=21,72) ve
“kısmen yeterli” diyen grubun (X=21,10) üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.En
düşük ortalama puanı ise “yetersiz” cevabı veren öğrenci grubunun (X=20,36) aldığı
tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmanın ise “yeterli” ve “yetersiz”
grupları arasında gercekleştiği görülmüştür.
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6A- BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA İLE İLGİLİ İLGİLİ BULGULAR

Tablo 45. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre Başa Çıkmanın Tüm Alt
Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları

Boyut

Kaynak

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam
Dine
Yönelme

Serbestlik
D.
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

Kareler
Toplamı
11215,4925
23561,4838
34776,9763
524,4571
49156,5021
49680,9592
406,4319
120954,4817
121360,9136
1055,3766
21569,6737
22625,0503
555,0978
5722,3552
6277,4530
619,1607
23123,0007
23742,1614

Kareler
Ort.
3738,4975
22,4609

F

P

166,4447 ,0000

174,8190
46,8603

3,7306

,0110

135,4773
115,3046

1,1750

,3181

351,7922
20,5621

17,1087

,0000

185,0326
5,4551

33,9195

,0000

206,3869
22,0429

9,3630

,0000

Tablo’45’den elde edilen Varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin beş vakit
namaz kılma durumu değişkenine göre “dine yönelme” davranışında (F3,1049=166,4447)
p<.0000 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmektedir.
Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey-HSD
testinden faydananılmış, analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Örneklem grubunun beş vakit namaz kılma sıklığına göre, “dış yardım arama”
boyutundan aldıkları puanlar arasında (F3,1049=3,7306)

p<.0110 düzeyinde anlamlı

farklılık olduğu gözlenmiş, aynı şekilde “duygusal kaçma” boyutunda da gruplar
arasındaki farkın (F3,1049=17,1087) p<0000 düzeyinde anlamlı oldu tespit edilmiştir.
Bu farkın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini Tukey-HSD testi sonuçlarından elde
edeceğiz. (Bkz. tablo.98)
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“Bio-kimyasal kaçma” boyutu puanlarının ise diğer durumlara benzer olarak,
(F3,1049=33,9195) p<0000 düzeyinde anlamlı farklılaştığı görülmüştür.
Değişken “Kabul” boyutu açısından, incelendiğinde ise, gruplar

arasında

(F3,1049=9,3630) p<0000 düzeyinde anlamlı farklılık görülmektedir.
Önceki durumun tersine, örneklem grubunun Beş Vakit namaz kılma durumu
değişkenine göre “aktif planlama” boyutundan aldıkları puanların ortalmaları arasındaki
farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir

Tablo 46. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre “Dine Yönelme” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları Sonuçları

BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA DURUMU
Hiç Bazen Çoğu Zaman Her Zaman
BEŞ VAKİT NAMAZ ORTALAMA
HİÇ

15,68

BAZEN

20,09

*

ÇOĞU ZAMAN

22,29

*

*

HER ZAMAN

24,39

*

*

*

**P<.05

TUKEY-HSD Testi Sonuçlarına göre, “her zaman” namaz kıldığını ifade eden
grubun “dine yönelme” boyutu ortalama puanlarının (X=24,39) en yüksek düzeye
ulaştığı, onları

“Çoğu zaman” ifadesinde bulunan grubun takip ettiği (X=22,29),

“Bazen” olarak ifade eden grubun (X=20,09) ise üçüncü sırada olduğu görülmektedir.
“Hiç” namaz kılmadığını ifade eden grup (X=15,68) dine yönelme boyutundan en
düşük puanı alması oldukça manidardır. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılığın“hiç”
kılmadığını ifade eden grup ile “bazen”, ”çoğu zaman””her zaman” kıldığını belirten
gruplar arasında, “bazen” grubu ile “çoğu zaman”ve “her zaman”grubu ile ayrıca”çoğu
zaman”ve “her zaman”grupları arasında gerçekleşmiştir.
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Tablo 47. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre “Dış Yardım Arama” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları Sonuçları

BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA DURUMU
Hiç Çoğu Zaman Bazen Her Zaman
BEŞ VAKİT NA. ORTALAMA
HİÇ

28,2366

ÇOĞU ZAMAN

29,2265

BAZEN

29,9517

*

HER ZAMAN

30,0106

*

P<.05

Tukey-HSD Testi Sonuçlarına göre, “her zaman” namaz kıldığını ifade eden grup
dış yardım arama boyutundan, en yüksek ortalama puana (X=30,01) ulaşmıştır. Bunu
“bazen” cevabı veren grup (X=29,95) takip etmektedir. Hiç namaz kılmadığını belirten
grup (X=28,23) en düşük puanı almıştır . İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, “her
zaman” ve “bazen” beş vakit namaz kıldığını belirten grup ile “hiçbirzaman” namaz
kılmadığını belirten gup arasında gerçekleşmiştir.

Tablo 48. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre “Duygusal Kaçma” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları Sonuçları

BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA DURUMU
Her Zaman

Çoğu Zaman Bazen

BEŞ VAKİT NAMAZ ORTALAMA
HER ZAMAN

16,2770

ÇOĞU ZAMAN

17,4641

*

BAZEN

18,3383

*

HİÇ

18,6563

*

**P<.05
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*

Hiç

Tukey- HSD testi sonuçlarına göre, beş vakit namazı “hiçbir zaman” kılmadığını
belirten grubun “duygusal kaçma” boyutu puanları (X=18,65) diğerlerine göre daha
yüksektir. Onları “bazen” kıldığını belirten grup(X=18,33) takip etmekte,

“Çoğu

zaman” kıldığını ifade eden grup (X=17,46), ise üçüncü sırada yer almakta, “Her
zaman” kıldığını belirten grup ise duygusal kaçma puanları açısından en düşük
düzeyde(X=16,27) yer almaktadır. Anlamlı farklılık en düşük puanı alan yani namazı
“her zaman” kıldığını belirtenlerle “çoğu zaman”,”bazen” ve “hiç” namaz kılmadığını
belirtenler

arasında

gerçekleşmiştir.Ayrıca

“çoğu

zaman”ve

“hiç”seçeneklerini

işaretleyen grupların puanları arasında da istatistiksel açıdan anlamıl farklılık tespit
edilmiştir.

Tablo 49. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre “Bio-Kimyasal Kaçma” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları Sonuçları

BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA DURUMU
Her Zaman

Çoğu Zaman

Bazen

Hiç

BEŞ VAKİT NAMAZ ORT
HER ZAMAN

4,7784

ÇOĞU ZAMAN

5 ,2597

BAZEN

5,8513

*

*

HİÇ

6,6875

*

*

*

Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, Bio- kimyasal kaçma boyutu açısından en
yüksek değere “hiçbirzaman” beş vakit namaz kılmadığını belirten grup

(X=6,68)

ulaşmıştır.Bu grubu beş vakit namazı “bazen” kıldığını belirten grubun takip ettiği
(X=5,85), “çoğu zaman” kıldığını ifade eden grubun üçüncü sıradayer aldığı (X=5,25)
en düşük ortalama puanı (X=4,7784) “her zaman” beş vakit namaz kılan grubun aldığı
görülmektedir. Bio-kimyasal kaçma açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık beş
vakit namazı “hiçbir zaman” kılmadığını belirten grupla, en düşük puan alan “her
zaman”

,”çoğu

zaman”

ve

“bazen”namaz
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kıldığını

belirten

grup

arasında

gerçekleşmiştir. Ayrıca “bazen” kılan grup ile “her zaman” ve çoğu zaman”kılan
gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir.

Tablo 50. Beş Vakit Namaz Kılma Değişkenine Göre “Kabul”Alt Boyutunda
Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları Sonuçları

BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA DURUMU
Hiç Bazen
BEŞ VAKİT NA
HİÇ

Çoğu Zaman

Her Zaman

ORT
19,6964

BAZEN

21,2714

*

ÇOĞU ZAMAN 21,3260

*

HER ZAMAN

*

21,7520

P<.05

Beş vakit namaz kılma sıklığı, kabul boyutu puanları açısından incelendiğinde
deneklerden “her zaman” namaz kıldığını ifade eden grubun en yüksek puanlara
(X=21,75) ulaştığı görülmektedir. Bu grubu “çoğu zaman” diyen grup (X=21,32) takip
etmekte,

“bazen” şeklinde ifade eden grubun(X=21,27) üçüncü sırada yer aldığı

gözlenmektedir. Hiçbir zaman namaz kılmadığını ifade eden grup ise (X=19,69) en
düşük ortalama puanı almıştır.

İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık “hiç” namaz

kılmadığını ifade eden grupla “bazen”, “çoğu zaman” ve “her zaman” kıldığını ifade
edenler arasında gerçekleşmektedir.
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6-B. CUMA NAMAZI KILMA DURUMU İLE İLGİLİ BULGULAR
Tablo 51. Cuma Namazı Kılma Değişkenine Göre Başa Çıkmanın Tüm Alt
Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları

Boyut

Kaynak

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam
Dine
Yönelme

Serbestlik
D.
3
487
490
3
487
490
3
487
490
3
487
490
3
487
490
3
487
490

Kareler
Toplamı
4557,491
12794,192
17351,682
220,982
22487,617
22708,599
287,381
17911,283
18198,664
158,095
9652,577
9810,672
117,689
3119,150
3236,839
321,219
10801,616
11122,835

Kareler
Ort.
340,6470
32,1783

F

P

57,82

,0000

73,661
46,176

1,595

,090

95,794
36,779

2,605

,190

52,698
19,820

2,659

,048

39,230
6,125

6,125

,000

107,073
22,180

4,827

,093

Varyans Analizi Sonuçlarına göre, Cuma namazı kılma değişkeni, dine yönelme
boyutu puanları açısından incelendiğinde, gruplar arasındaki farkın

(F3,487=57,87)

p<.0000 düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmiştir.Elde edilen bulgulara göre Cuma
namazı kılan deneklerin “dış yardım arama” boyutundan aldıkları ortalama puanın
(F3,490=1,595) p<.090 düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmiştir.
Elde edilen varyans analizi sonuçlarına göre Cuma namazı kılma durumu
değişkeni Duygusal Kaçma Boyutu Puanları açısındana incelendiğinde gruplar arasında
(F3,487=2,659) p<048 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Cuma Namazı kılma durumu değişkeni Bio- Kimyasal Boyutun ortalama puanları
açısından incelendiğinde ise, gruplar arasında
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
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(F3.487=6,125) p<.000 düzeyinde

“Aktif Planlama” ve “kabul” Boyutu Puanları Cuma namazı kılma değişkeni
açısından incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. (Bkz. Tablo 51)

Tablo 52. Cuma Namazı Kılma Değişkenine Göre “Dine Yönelme” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

CUMA NAMAZI KILMA DURUMU
Hiç
CUMA NAM. KIL

Bazen

Hiç

Her Zaman

ORT.

HİÇ

13,60

*

BAZEN

15,75

ÇOĞU ZAMAN

18,60

*

*

*

HER ZAMAN

22,27

*

*

*

**P<.05

Tablo 104 ‘de farkın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini bulmak için
uyguladığımız Tukey-HSD testi verilerine göre en yüksek ortalama puanı (X=22,34)
“her zaman” Cuma namazı kıldığını ifade eden grubun aldığını görüyoruz. Bu durumu
ise “çoğu zaman” Cuma namazı kılmadığını ifade eden grubun (X=20,84) takip ettiği,
üçüncü sıraya ise “bazen”diyen grubun oluşturduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. En
düşük ortalama puanı (X=19,10) ise Cuma namazını “hiç” kılmadığınıı belirten
grubun aldığı gözlenmektedir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık ise “her zaman”
Cuma

namazı kıldığını belirten grup ile “hiç” kılmadığını belirten grup arasında

gerçekleşmiştir.Ayrıca “hiç”Cuma namazı kılmadığını belirten grup ile “çoğu zaman”
Cuma namazı kıldığını belirten grup arasında da farklılık sözkonusudur.Buna ek olarak
cuma namazı kılma sıklığını “her zaman” olarak ifade eden grubun “bazen” ve “hiç”ile
de farklılaştığı tespit edilmiştir
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Tablo 53. Cuma Namazı Kılma Değişkenine Göre “Dış Yardım Arama” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

CUMA NAMAZI KILMA DURUMU
Bazen

Her Zaman

Çoğu Zaman

Hiç

CUMA NAM. KIL ORT.
HİÇ

26,78

BAZEN

27,39

ÇOĞU ZAMAN

28,70

HER ZAMAN

28,75

*

P<.05

Tukey-HSD Testi Sonuçlarına göre, Dış Yardım Arama boyutu, Cuma namazı
kılma değişkeni açısından incelendiğinde, “her zaman” namaz kıldığını belirten grubun
ortalama puanının (X=30,07), şeklinde olup en yüksek değere ulaştığı, onları “çoğu
zaman” kıldığını ifade eden öğrenci grubunun takip ettiği gözlenmiştir. Üçüncü sırayı
Cuma namazını “bazen” kıldığını

ifade edenlerin aldığını (X=29,10), en düşük

ortalama puanı (X=28,69) ise “hiç” Cuma namazı kılmadığını ifade eden grubun
aldığı tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık “her zaman” Cuma namazı
kıldığınıı belirten grup ile “bazen” kılmadığını belirten grup arasında gerçekleşmiştir.

Tablo 54. Cuma Namazı Kılma Değişkenine Göre “Duygusal Kaçma” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
CUMA NAMAZI KILMA DURUMU
CUMA NAM. ORT
HER ZAMAN

15,86

BAZEN

16,46

HİÇ

16,64

ÇOĞU ZAMAN 17,34

HER ZAMAN BAZEN HİÇ ÇOĞU ZAMAN

*

P<.05
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Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, Duygusal Kaçma Boyutu Puanları Cuma
Namazı kılma sıklığı değişkeni açısından incelendiğinde en yüksek ortalama puana
(X=17,34) “çoğu zaman” cuma namazı kıldığını belirten grubun ulaştığı, bu durumu
ise “hiç” kılmıyorum şeklinde ifade edenlerin (X=16,64) takip ettiği tespit edilmiştir.
Üçüncü sırada ise “bazen” Cuma namazı kıldığını belirten grubun X=16,46) yer aldığı,
en düşük ortalama puanı ise “her zaman” Cuma namazı kıldığını ifade edenlerin alduğu
gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, “çoğu zaman” kıldığını ifade eden
grup ile “her zaman” kıldığını ifade eden grup arasında gerçekleşmiştir.

Tablo 55. Cuma Namazı Kılma Değişkenine Göre “Bio- Kikyasal Kaçma” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

CUMA NAMAZI KILMA DURUMU
Her Zaman
CUMA NAM.

Bazen

Çoğu Zaman

Hiç

ORT

HER ZAMAN

5,54

*

ÇOĞU ZAMAN

6,23

BAZEN

6,63

*

HİÇ

6,86

*

*

*P<.05

Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre,

Bio-Kimyasal Kaçma Boyutu

Puanları

Cuma Namazı kılma sıklığı değişkeni açısından incelendiğinde en yüksek ortalama
puana (X=6,86) “Hiç” cuma namazı kılmadığını belirten grubun ulaştığı, bu durumu
ise “bazen” kılıyorum şeklinde ifade edenlerin (X=6,63) takip ettiği tespit edilmiştir.
Üçüncü sırada ise “çoğu zaman” Cuma namazı kıldığını belirten grubun X=6,23) yer
aldığı, en düşük ortalama puanı ise “her zaman” Cuma namazı kıldığını ifade edenlerin
aldığu gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, “hiç” kılmadığını ifade eden
grup ile “her zaman” kıldığını ifade eden grup arasında gerçekleşmiştir. Aynı zamanda
“her zaman” kılan grupla “bazen” kıldığını belirten grup arasında da farklılık olduğu
tespit edilmitir.
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6-C RAMAZAN ORUCU TUTMA DURUUMU İLE İLGİLİ BULGULAR
Tablo. 56 Ramazan Orucunu Tutma Durumu Değişkeninin Başa Çıkmanın
Tüm Alt Boyutlarında Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları

Boyut

Kaynak

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Dış Yardım
Gruplar içi
Arama
Toplam
Gruplararası
Aktif
Planlama Gruplar içi
Toplam
Gruplararası
Duygusal
Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
BioKimyasal Gruplar içi
Kaçma
Toplam
Gruplararası
Kabul
Gruplar içi
Toplam
Dine
Yönelme

Serbestlik
D.
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052
3
1049
1052

Kareler
Toplamı
7602,4186
27174,5577
34776,9763
666,7505
49014,2087
49680,9592
164,8242
22460,2261
22625,0503
211,1122
6066,3408
6277,4530
312,3351
23429,8263
23742,1614

Kareler
Ort.
2534,1395
25,9052

F

P

97,8236

,0000

222,2502
46,7247

4,7566

,0027

54,9414
21,4111

2,5660

,1533

70,3707
5,7830

12,1686

,0000

104,1117
22,3354

4,6613

,0030

Ramazan orucunu tutma durumuna göre, “Dine Yönelme” Boyutu Puanları
ortalamaları arasında (F3,1049=97,8236) p<.0000 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu
gözlenmektedir.
Elde edilen varyans analizi sonuçlarına göre, ramazan orucu tutma durumu
değişkeni dış yardım arama boyutu açısından incelendiğinde (F3,1049=4,7566) gruplar
arasında p<. 002 düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.
Varyans Analizi Sonuçlarına göre, ramazan orucu tutma durumu bağımsız
değişkeni gruplarının

“Bio-kimyasal

kaçma” boyutu

puanlarının ortalamalarının

(F3,1049=12,1686) p<0000 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir.
Elde edilen bulgular, ramazan orucu tutma durumuna göre kabul boyutu
puanlarının

(F3,1049=4,6613) p<003 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya

koymuştur
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“Duygusal kaçma” boyutu gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedikleri
tespit edilmiştir.

Tablo 57. Ramazan Orucunu Tutma Durumu Değişkeninin Dine Yönelme Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

RAMAZAN ORUCU TUTMA DURUMU
Hiç Bazen Çoğu Zaman Her Zaman
RAMAZAN ORUCU ORT.
HİÇ

13,0377

BAZEN

14,6596

ÇOĞU ZAMAN

17,9700

*

*

HER ZAMAN

22,3001

*

*

*

**P<.05

TUKEY-HSD testi sonuçlarına göre, “her zaman” ramazan orucu tuttuğunu
belirten grubun dine yönelme boyutu puanları (X=22,30) diğerlerine göre oldukça
yüksektir.”Çoğu zaman” oruç tuttuğunu ifade eden deneklerin dine yönelme boyutunda
ikinci sırayı aldığı (X=17,97), “bazen” tuttuğunu ifade eden grubun ise üçüncü sırada
olduğu (X=14,65) en düşük puan ise “hiçbir zaman” tutmadığını belirten grubun aldığı
tespit edilmiştir.
İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, ramazan orucunu “her zaman” tuttuğunu
belirten grup ile “hiçbir zaman”, “bazen” ve “çoğu zaman” tuttuğunu belirten grup
arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca “çoğu zaman” tuttuğunu belirten grupla “hiçbir zaman”
ve “bazen” şıklarını işaretleyen gruplar arasında da farklılaşma sözkonusudur.
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Tablo 58. Ramazan Orucunu Tutma Durumu Değişkeninin “Dış Yardım Arama”
Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
RAMAZAN ORUCU TUTMA DURUMU
Hiç
RAM ORUÇ

Çoğu Zaman

Bazen

Her Zaman

ORT

HİÇ

27,0943

ÇOĞU ZAMAN 27,8600
BAZEN

29,4043

HER ZAMAN

29,8265

*

*

P<.05
TUKEY-HSD Testi sonuçlarına göre, ramazan orucunu “her zaman” tuttuğunu
belirten grubun (X=29,82) dış yardım arama boyutundan en yüksek puana ulaştığı, bu
grubu “bazen” (X=29,40), “çoğu zaman”(X=27,86) ve “hiç” (X=27,09) gruplarının
takip ettiği , anlamlı farklılığın ise “her zaman”kıldığını ifade eden grup ile “hiç”ve
”çoğu zaman” grupları arasında gerçekleştiği görülmektedir

Tablo 59. Ramazan Orucunu Tutma Durumu Değişkeninin “Bio-Kimyasal
Kaçma” Alt Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları

RAMAZAN ORUCU TUTMA DURUMU
Her Zaman
RAM. ORUÇ

ORT.

HER ZAMAN

5,3482

Çoğu Zaman Hiç Bazen

ÇOĞU ZAMAN 5,9000
HİÇ

6,7736

*

BAZEN

6,8936

*

P<.05
Ramazan orucunu tutma değişkeni Bio-Kimyasal kaçma boyutu puanları açısından
incelendiğinde Ramazan orucunu “bazen” tuttuğunu ifade eden grubun (X=6,89) en
yüksek ortalama puana ulaştığı görülmüştür. Bunu “hiçbir zaman” tutmadığını belirten
grup (X= 6,77) izlemekte olup, onu da çoğu zaman tuttuğunu belirten grubun (X=5,90)
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takip ettiği gözlenmektedir. En düşük puana ise, (X=5,34) “her zaman” tuttuğunu ifade
eden grubun ulaştığı ve anlamlı farklılığın “her zaman” ramazan orucunu tutan grup ile
“hiç” tutmayan ve “bazen” tutan gruplar arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Tablo 60. Ramazan Orucunu Tutma Durumu Değişkeninin “Kabul” Alt
Boyutunda Gerçekleştirilen Tukey-HSD Testi Sonuçları
RAMAZAN ORUCU TUTMA DURUMU
Hiç
RAM. ORUÇ

ORT

HİÇ

19,6415

Çoğu Zaman

Bazen

Her Zaman

ÇOĞU ZAMAN 20,0800
BAZEN

20,2979

HER ZAMAN

21,3775

*

*

P<.05

TUKEY-HSD testi sonuçlarına göre ramazan orucunu her zaman tuttuğunu
belirten grubun kabul boyutu puanlarının (X=21,37) diğerlerinden yüksek olduğu
görülmektedir. İkinci olarak, (X=20,29),
(X=20,08)

geldiği,

onları

“çoğu

“bazen” tuttuğunu ifade eden grubun

zaman”

(X=20,08)

grubunun

takip

ettiği

gözlenmiştir.oluşturduğu En düşük puan ise “hiçbir zaman” tutmadığını belirten grbun
(X=19,64) aldığı gözlenmiştir. İstatiksel açıdan anlamlı farklılık, “her zaman” grubu ile
“hiç”ve “çoğu zaman”grupları arasında gerçekleşmiştir.
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BÖLÜM IV
TARTIŞMA VE YORUMLAR
Bu bölümde III. bölümde sunulan istatistiksel işlemler sonucu elde edilen
araştırma verilerinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Stresle başa çıkma davranışının
boyutlarıyla ilgili olarak ele aldığımız bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olup
olmadığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz literatür çalışması da dikkate
alınarak neden ve sonuçlar üzerinde yoruma gidilecektir.
1. Stresle Başa Çıkma Davranışı ile Öğrenim Görülen Alana İlişkin

Verilerin Değerlendirilmesi
1-Öğrenim görülen alan ile başa çıkma davranışı arasında, anlamlı bir fark olup
olmadığını test etmek amacıyla, örneklem grubuna birtakım istatistiksel analizler
uygulanmıştır. Bu analizler beş farklı fakülte düzeyinde gerçekleştirilmiştir. İlahiyat,
Eğitim, Mühendislik, Fen-Edebiyat, ve son olarak Tıp Fakültesi bunların içindedir.
Öğrencilerin başa çıkmanın “dine yönelme” boyutundan aldıkları
ortalamaları arasında

puanların

anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Farklılığın hangi öğrenim

alanları arasında oluştuğunu tespit için uygulanan Tukey-HSD testine göre,en yüksek
ortalama puanı İlahiyat,

en düşük

ortalama puanı ise Mühendislik Fakültesi

öğrencilerinin aldığı, İlahiyat öğrencilerini yüksekten düşüğe, Tıp,

Eğitim, Fen

Edebiyat Fakültesi, öğrencilerinin takip ettiği gözlenmiştir. (Bkz. Tablo1)
Araştırma bulgularına göre, İlahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin
“dine yönelme” boyutundan aldıkları puanların diğerlerine göre yüksek olması,
amacımız açısından önemli görülmüştür.Bilindiği gibi ülkemizde İlahiyat fakülteleri din
eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarıdır. Bu kurumlarda, dört yıllık süreçte dini
içerikli birçok dersler okutulmaktadır. “Hadis, tefsir, akaid, siyer, fıkıh, kur’an, dinler
tarihi, din eğitimi ve din psikolojisi” sadece bir kaçıdır. Bu derslerin fakülteye devam
eden öğrencilerin duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi de bir çok araştırma
tarafından da desteklenmiştir. Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluştururken, ilgili
konuda

bilgi verilmiş din ve din eğiminin başa çıkma davranışı üzerindeki etkisi

tartışılmıştı.
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Ayrıca, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin büyük oranda İmam Hatip Lisesi
mezunu oldukları bilinmektedir.(Bkz. Ek Tablo 5). Buna ilave olarak, İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin aile yaşamları incelendiğinde anne babalarının tamamına yakınının
namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirdiği sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. Ek Tablo
8,9,10,12,13) Aynı zamanda buna ilave olarak denekler anne ve babalarının günlük
yaşamlarında

dini

kuralları

gerçekleştirme

durumunun

“çok

iyi”

olduğunu

belirtmişlerdir. (Bkz. Ek Tablo 6,15)
Görüldüğü gibi, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, gerek dini eğitim öğretim
uygulamaları ve gerekse de dini bilgi ve pratikleri yerine getirme anlamında beklenen
düzeyde dini kültürlenme yaşandığı öğrencilerin ailelerinin dini hassasiyetlerinden de
etkilendikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmada ulaşılan bulgular daha önce yapılan
çalışmaların bulgularıyla da parelellik arzetmektedir. Din eğitimi alan öğrencilerin
diğerlerine göre anlamlı ölçüde farklılaştığı ve ülkemizde yapılan pek çok araştırmada
da

dindarlık

puanlarının

daha

yüksek

olduğu

ile

ilgili

önemli

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir.
Bunlardan birisi Sahin (2001) ’in, yine Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden
örneklem alarak gerçekleştirdiği çalışmasında

ortaya konulmuştur.Farklı alanlarda

öğrenim gören öğrenciler arasında en yüksek dindarlık puanına ilahiyat fakültesi
öğrencilerinin ulaştığı, onu ise tıp fakültesi öğrenci grubunun takip ettiği
görülmüştür. 327
Ayrıca Kimter, Dokuz Eylül ve Ege Ünivesitesinde, “dini inanç, ibadet ve
duanın umutsuzla ilişkisi üzerine” gerçekleştirdiği araştırmasında,İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin diğer fakülte öğrencilerine nazaran dindarlık seviyelerinin ve buna bağlı
umut seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 328
Buna ilave olarak Bayyigit (1989)de

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden

örneklem aldığı çalışmasında, en dindar grubun ilahiyat öğrenicisi grubu olduğunu ,
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onları da fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri öğrencilerinin takip ettikleri
tespit edilmiştir. 329
Değişik branşlardan üniversite öğrencilerini örneklem alarak, dini hayatla ölüm
kaygısı arasındaki ilişkiyi inceleyen inceleyen Yıldız (1998), öğrenim alanı gruplarının
dindarlıklarının anlamlı şekilde farklı olduğunu tespit etmiştir. Elde edilen bulgulara
göre en yüksek dindarlık puanına ilahiyat grubu ulaşmış, ilahiyat grubunu tıp ve hukuk
fakülteleri takip etmiştir. 330
Buna benzer bir sonuç da, Ekşi’nin, üniversite öğrencileri üzerinde
gerçekleştirdiği araştırmasında ortaya konulmuştur. O, başa çıkmanın eğitim görülen
fakülteye göre farklılaştığını, destekleyen bir sonuca ulaşmış, ayrıca İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin de olumlu din başa çıkma davranışını seçtiklerini tespit etmiştir. 331
Birbirinden farklı eğitim-öğretim sürecinde yer alan bireylerin dini inanış ve
yaşamlarında hangi faktörlerin daha etkin rol oynadığı ve ayrıca başa çıkma
davranışlarında farklı seçimlerin yer almasında nelerin daha etkili olduğu ile ilgili
konuya, Krech (1983), farklı bir açıdan yaklaşmıştır. O’na göre, “bireyin istek ve
bilgilerinde meydana gelen değişmeler, onun duygu, düşünce ve tutumlarında
değişiklikler meydana getirebilir. Birey çevresi ile devamlı bir iletişim içindedir ve bu
iletişim neticesinde kazandığı bilgi ve duyumlar mevcut bilissel şeması içinde bir yere
yerleştirilir. Bu süreç bilgilenmeyle birlikte çoğu zaman bilişsel şemanın yeniden
oluşturulmasıyla sonuçlanır.
Bir üniversite ya da bölümü kendi isteğiyle seçen birey mesleği hakkında daha
çok bilgi edinmek isteyecek ve her yeni bilgiyle kognitif dünyası yeni bir yapıya
kavuşacaktır. Neticede aynı alanda öğrenim gören bireylerde oluşan ortak görüş, başka
faktörlerin de etkisiyle diğer branşlar arasında belirgin bir karakter kazanmış olacaktır.
Dini kişilik de bu süreçte aynı durumdadır. Bunun bir sonucu olarak da sosyal bilimler
alanında öğrenim gören öğrenciler inanç, tutum ve davranışlarında daha liberal, fen
bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler ise daha tutucu olmaktadırlar. 332 Dolayısıyla
“öğrenim alanları arasında sosyo-kültürel ve zihinsel düşünme anlamında farklılıkların
329
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olması olağandır” denilebilir. Gerek dini anlama ve yaşama, gerekse de negatif yaşam
olaylarını anlama ve yorumlamalar farklı olacaktır.
Bu açıklamalar ışığında, İlahiyat fakültesi alanında öğrenim gören öğrencilerin
dini yorumlamaları ve stresle başa çıkma tarzlarından yüksek oranda dine yönelmeleri,
dini bir kognitif yapıya sahip olmalarından ve bunu anlamlı olarak davranışa
dönüştürmelerindendir diyebiliriz 333. Zira daha önce de ifade ettiğimiz gibi din eşsiz
referanslarıyla sorun ve sıkıntılar karşısında bireyi bir taraftan olumlu çözüm yıllarına
yönlendirirken, diğer taraftan da çözüm amaçlı usul ve kararlar noktasında uyarır.
Hökelekli (2001)’ye göre modern sorunlar karşısında dayanıklı olmaya; olayları
psişik bünyenin kaldırabileceği şekilde yorumlamaya ve rahatlatmaya yönelik çeşitli
telafi mekanizmalarına sahip olduğu için, sıkıntı ve bunalımlar içerisinde huzur
arayanlar için önemli bir sığınak teşkil etmektedir. İhtida edenlerin pek çoğunun dine
dönüş öncesinde bunalımdan dönen güçlü bir gerilim ve engellenme durumuyla yüz
yüze olduğu tespit edilmiştir. 334
Öğrenim alanlarının stresle başa çıkmanın, dış yardım arama, duygusal kaçma,
bio-kimyasal kaçma ve kabul boyutlarıyla anlamlı ilişkiler olduğu, uygulanan varyans
analizleri neticesinde tespit edilmiştir. Buna göre,
2-Öğrenim görülen alan ile dış yardım arama boyutu puanları arasındaki
farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini bulmak için uygulanan

Tukey HSD

testi sonuçlarına göre, farklılaşmanın en yüksek puan alan Eğitim fakültesi grubu ile en
düşük puan alan Tıp fakültesi grubu arasında olduğu gözlenmiştir. Onları, yüksekten
düşüğe doğru İlahiyat, Fen-Edebiyat Mühendislik gruplarının takip ettiği görülmüştür.
(Bkz. Tablo 3)
Daha öncede belirtildiği gibi,dış yardım arama; pasif bir başa çıkma tarzı olarak
açıklanmış, düşük kontrol düzeyindeki bireylerin, daha çok “yardım arama”
davranışlarına yöneldiği belirtilmişti. Dış yardım tanımlaması ve başa çıkma
seçimlerinin kişice organize edilmesi, kollektivist toplum olmamızın getirdiği

bir

sonuçtur. Batılı ülkelerde gelişen, “bireysellik” ve “etkili insan” tanımlaması ile
bağlantısı kurulan dış yardım arama, kendini açma (genellikle profesyonel yardım alma
333
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olarak tanımlanır) daha çok bireysel yetersizliğin sonucu duygusal
kapsamında değerlendirilmektedir.

destek alma

335

Kişi bireysel çabaları sonucu aktif başa çıkma seçimleri kurgulayamadığında
etkinliği düşmekte ve yaşadığı sorunlar karşısında kendini iyi hissetmemektedir.Böylece
duygusal regülasyonu sağlayacak çözümleri aramaya başlayacaktır. Bu durum “etkili
insan” tanımlamasında, bireysel potansiyellerin sorunun çözümünde başarısız veya
pasif olmak şeklinde yer bulacaktır. Türk kültüründe başa çıkmayı destekleyecek
kollektivist etkiler birey tarafından sosyal bir destek olarak kişisel güçlülüğe atfedilir.
Çoğu zaman anne baba, eş, öğretmen veya bir arkadaş desteği alınarak hiç çekinmeden
sorunun üstüne rahatça gidilebilir. Hatta öyleki bir yardım talebinde bulunmamış olsa
bile, çevresi bu durumu rahatlıkla farkedip yardım talebinde bulunabilmektedir.
Sosyal destek, etkin kişiler arası ilişkilerle bütünleştirildiğinde pasif başa
çıkmaya

ilişkin

olumsuzluk

azalır. 336

Sosyal

desteğin

bireysel

yeteneklerle

bütünleştirecek etkin kullanımı kişiyi aktif başa çıkmaya yöneltebilir. Bu anlamda
teknik bir genelleme ile dış yardım arama bireyin sosyo kültürel özellikleri dikkate
alınarak incelenmelidir.
Sonuç olarak, başa çıkmada dış yardım arama davranışının pasif bir seçim
olduğu belirtilmiş, bunuda en fazla Eğitim Fakültesi öğrencileninin kullanması yani
sözkonusu grubun bir sorunla karşılaştıklarında daha fazla sosyal destek kaynaklı
davranışa yönelmesi ve etkin problem çözme çabasına girememesi araştırma sonuçları
açısından dikkate değer bulunmuştur. Bunun nedenleri üzerinde düşünüldüğünde,
toplumsal yapımızın kontrol gücü yetersiz insan tipi yetiştirmesinden kaynaklandığı ve
kontrol gücü yetersiz insanların aktif başa çıkma davranışı kurgulayamadığı
belirtilmiştik. 337 Zira araştırma bulgularımız da bu konudaki düşüncelerimizi pekiştirici
mahiyettedir.
3-Öğrenim alanı

değişkeni ile Aktif başa çıkma davranışı arasında ilişki olup

olmadığını tespit için uygulanan istatistiksel analizler sonucunda anlamlı ilişki
bulunmadığı gözlenmiştir.(Bkz. Tablo 1)
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4-Öğrenim alanı gruplarının, başa çıkma tarzlarından duygusal kaçma
boyutunda P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiş, bu farkın hangi
öğrenim

alanlarında

gerçekleştiği

Tukey

HSD

Testi

değerlendirilmiştir. Buna göre ilgili boyuttan en yüksek

sonuçlarına

göre

ortalama puana Eğitim

Fakültesi grubu, en düşük ortalama puana ise İlahiyat Fakültesi öğrenci grubu
ulaşmıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık, Eğitim Fakültesi öğrenci grubu ile
Mühendislik, ilahiyat ve Tıp fakültesi grubu arasında, ayrıca Fen –Edebiyat, İlahiyat ve
Mühendislik grubu arasında gerçekleşmiştir. (Bkz.Tablo 4)
Pasif başa çıkma tarzlarından olan “duygusal kaçma” bireyin sorunu aktif
olmayan çözüm yoluna götürememesi sonucunda gerçekleşmektedir. Kişi yaşadığı
olumsuz olayları ya “ağlayarak” ya problemi unutmaya çalışarak, ya da “başa gelene
inanmama” gibi duygusal kaçışı içeren başa çıkma tarzı geliştirerek çözmeye çalışır.
Ayrıca problem derin düşüncelere dalarak “kendisini ne kadar kötü hissettiğini”, hiçbir
değiştirme eyleminde bulunmadan “her şeyin ne kadar kötü olduğunu” tekrar tekrar
düşünerek üzüntüye kapılma şeklinde açığa çıkar. Bu durum pasif bir başa çıkma
tarzıdır. 338
Yoksul kalan kişilerle ilgili olarak yapılan bir boylamsal araştırma, üzüntüye
tepki olarak derin düşüncelere dalan kişilerin daha uzun süreli depresyon geçirdiklerini
ortaya koymuştur. Ayrıca sosyal açıdan soyutlanmış olanlar ya da kendi sosyal çevreleri
içinde çatışma yaşayanların derin düşüncelere dalmaları olasılığı daha fazladır.
Stanford Üniversitesinde gerçekleştirilen bir çalışmada, araştırmada bir grup
araştırmacı 1989 San Francisco depreminden yaklaşık iki hafta önce, kalabalık bir
öğrenci grubunun duygu odaklı başa çıkma eğilimlerini, depresyon ve anksiyete çıkma
düzeylerini ölçmüşlerdi. Depremden sonra

öğrencilerin depresyon ve anksiyete

düzeylerini yeniden ölçtüler. Öğrencilerin depremin bir sonucu olarak çevreyle ilgili ne
kadar stres yaşadıklarını da değerlendirdiler. Sonuçlar, depremden önce duygularla
derin düşüncelere dalarak başa çıkma özelliği gösteren öğrencilerin depremi izleyen
günlerdede depresyon ya da anksiyete geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu
gösterdi. 339
Yapılan diğer bir araştırmada da sorunlarla düşüncelere dalarak başa çıkmaya
338
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çalışan insanların stres etkenlerinin ardından etkin problem çözme çabaları göstermeleri
olasılığı daha düşük olduğu görülmüştür. 340
5-Öğrenim alanı grubunun Bio-kimyasal kaçış boyutundan aldıkları puanlara
dair varyans analizi sonuçları incelendiğinde gruplar arasında p<.000 düzeyinde
anlamlı farklılaşma olduğu gözlenmiştir. Bu farklılaşmanın hangi gruplar arasında
olduğunu tespit için uygulanan Tukey-HSD Testi sonuçlarına göre, Mühendislik grubu
ile İlahiyat, Tıp arasında, Eğitim fakültesi grubu ile İlahiyak ve Tıp,

ayrıca Fen-

Edebiyat

farklılaşma

Fakültesi

gözlenmiştir.Ortalama

grubu

ile

puanları

İlahiyat
yüksekten

grubu
düşüğe

arasında
doğru

anlamlı

sıralayacak

olursak,

Mühendislik Fakültesi en yüksek puana ulaşmış olup, onu Eğitim, Fen-Edebiyat, Tıp ve
İlahiyat grubunun izlediği gözlenmiştir. (Bkz.Tablo 5)
Üniversite eğitimi almak için ailelerinden ilk kez ayrılan öğrenciler aileye
bağımlılığın kısmen bitmesi ile sigara, alkol kullanma gibi alışkanlıkların artması özgür
olma tanımlaması ile ilişkilendirilebilir. Üniversite ortamında yaşanan akademik başarı
kaygısı, “yetişkin olma” ile sigara-alkol kullanma arasında yapılan özdeşimler, mesleki
tasarımlara ilişkin sorunlar, depresif yaşantıları artırmaktadır. Ayrıca ekonomik
problemler ve akran etkileri eğitim süresi içinde bio-kimyasal kaçışı artıran çevresel bir
yapı da hazırlamaktadır. Bu aşamada pasif bir başa çıkma tarzı olarak kişinin süreç
içinde bu eğilimini kontrolden çok ortamsal etkilere bağlı

olarak artırdığı

gözlenmektedir. 341
Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı günümüzde neredeyse gençlik
kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da, intihar olaylarının önemli
bir bölümünün genç intiharları oluşturduğu bilinmektedir. Özellikle 15-25 yaşları arası
intihar girişimleri bakımından oldukça yüksek bir orana ulaşmaktadır. Dini inanç ve
değerler onların anlam dünyalarını kurmalarında son derece önemlidir. 342
Dini eğitim veren okullara devam eden ya da dindar yönelim sahibi gençlerin
uyuşturucu madde ve alkol kullanımında dini bir formasyon ya da yönelimi olmayanlara
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göre en alt sırada yer aldığını gösteren diğer araştırmalar. 343 bu düşünceyi
doğrulamaktadır.
Ayrıca Ekşinin, İstanbul’da üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği bir
çalışmada da araştırma bulgularıyla benzer sonuç elde edilmiştir. Bura göre İlahiyat
fakültesi öğrencileri başa çıkma davranışında en fazla dini yönelimli davranışı seçerken
bunun tersine alkol ve ilaç kullanımı şeklinde tanımlanan bio-kimyasal kaçma seçimini
en az kullanmıştır. 344
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin stresli bir olayla karşılaştığında en az biokimyasal kaçma seçimini kullanması önemli bir bulgudur. Buna karşın Mühendislik
Fakültesi öğrencilerinin stresli bir durumla karşı karşıya geldiklerinde daha çok biokimyasal kaçma, yani sigara içme, ilaç alma ve uyuşturucu kullanma gibi davranışlara
yönelmesi anlamlıdır.
6-Öğrenim alanı değişkeni, Kabul boyutu puanları açısından incelendiğinde
p<.003 düzeyinde anlamlı farklılaşma gözlenmiş, farklılaşmanın hangi öğrenim grupları
arasında gerçekleştiğini bulmak için uygulanan Tukey- HSD testi verilerine göre ise en
yüksek ortalama puana eğitim fakültesi grubunun ulaştığı, onları İlahiyat, FenEdebiyat, Tıp ve Mühendislik fakültesi grubunun izlediği görülmüştür. Anlamlı
farklılaşmanın ise Eğitim Fakültesi grubu ile Mühendislik Fakültesi grubu arasında
gerçekleştiği tespit edilmiştir. (Bkz. ek tablo 6)
Sonuç olarak, öğrenim alanları değişkeni başa çıkmanın altı alt boyutuaçısından
incelendiğinde, din eğitimi alan bireylerin dine yönelme boyutunda en yüksek değere
ulaştığı, Mühendislik fakültesinin ise en düşük puana aldığı, aktif başa çıkma davranışı
anlamında farklılık olmadığı, pasif başa çıkma tarzlarında olan dış yardım arama,
duygusal kaçış ve kabul boyutlarında eğitim fakültesi öğrenci grubunun en yüksek
ortalama puana ulaştığı görülmüştür. Bu durumda eğitim fakültesi öğrencileri stresli bir
yaşam olayıyla karşılaştıklarında daha çok duygu odaklı başa çıkma tarzlarını
kullanmakta oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Bio- Kimyasal kaçma davranışında en
yüksek ortalamaya ulaşan fakültenin Mühendislik olması da önemli bir sonuçtur.
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2-Mezun olunan lise ile başa çıkma davranışı arasındaki ilişkiye dair

verilerin değerlendirilmesi
Orta öğretim düzeyinde alınan farklı eğitim modellerinin, başa çıkma
davranışında etkililiğini araştırmak amacıyla deneklerin hangi tür lise mezunu olduğu
incelendi. Buna göre Normal lise, Fen lisesi, Imam Hatip lisesi, Anadolu lisesi, Süper
lise ve diğer liselerden mezun olan öğrencilerin başa çıkma boyutlarında aldıkları puan
araştırıldı.
Deneklerin yaklaşık %30’u Normal lise, %23,9’u imam hatip lisesi, %17’si
Süper lise ve %1,8’i Fen lisesi, %19,8’i Anadolu lisesi, %6,6’sı ise bunların dışında
kalan diğer liselerden mezun olan öğrencilerden oluşmuştur.
1-Mezun olunan lise değişkeni ile dine yönelme boyutu arasındaki farklılık
incelendiğinde, gruplar arasında P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini bulmak için uygulanan Tukey-HSD
testi sonuçlarına göre, İmam Hatip Lisesi mezunu öğrenciler, diğerlerinden oldukça
yüksek puana ulaşmışlardır. Onları, diğer liselerden mezun olduğunu belirten öğrenci
grubu takip etmiş, üçüncü sırada Anadolu lisesi mezunu öğrencileri yer almış, onları da
Fen lisesi, Süper Lise, ve Normal Lise öğrencileri takip etmiştir. İstatistiksel açıdan
anlamlı farklılık İmam Hatip Lisesi öğrenci grubu ile Normal lise, süper lise, fen lisesi,
Anadolu lisesi, Diğer liseler arasında gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 8)
Literatür incelendiğinde, bu konudaki araştırma sonucunu
çalışmalar olduğu görülmüştür. Kula,

(1993)

destekleyen

“Gençlik dönemi ve din” adlı

araştırmasında okullar açısından dini hayat ortalamalarında en düşük ortalamaya sahip
olan Anadolu lisesi ile en yüksek ortalamaya sahip olan İmam Hatip Lisesi arasında
anlamlı bir fark olduğunu tespit etmiş, Bu farklılığın nedenini de iki okul öğrencilerinin
aldıkları eğitim tarzı ve içinde yetiştikleri sosyo-kültürel ortamla ilişkisi içerisinde
değerlendirmiştir. Zira İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dini eğitim ağırlıklı öğrenim
görmelerinin ve genelde aileden din eğitimi alarak gelmelerinin dini hayat puanlarının
yüksek olmasınada etkisinin olabileceği görüşünü ortaya koymuştur. 345
Bizim araştırmamızda da dine yönelme boyutunda en düşük puanı Normal lise
mezunu öğrencilerinin alması sözkonusu açıklamayı pekiştirci mahiyettedir. Ülkemizde
345
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Normal liseyi tercih eden gençler genellikle geniş ve karmaşık bir kesimi temsil eden
grupları oluşturur Buna karşılık, muhafazakar aileler cocuklarını İmam Hatip Lisesine
gönderirken, daha başarılı olan öğrenciler Anadolu lisesi ve Fen lisesine gitmekte,
bunun dışındakiler ise meslek liselerini, özel liseleri tercih etmektedirler. Her lise gerek
müfredatı ve gerekse de sosyo-kültürel yönüyle birbirinden farklılık arzetmektedir.
2-Mezun olunan lise bağımsız değişkeni ile aktif planlama boyutu arasındaki
ilişki

incelendiğinde gruplar arasında P<.0001 düzeyinde anlamlı farklılık

bulunmuştur.(Bkz.Tablo 7) . Aktif planlama boyutunda Fen lisesi grubu en yüksek
ortalama puana ulaşmış olup, onu Süper lise, Diğer liseler, Normal lise, İmam Hatip
Lisesi ve Anadolu lisesi izlemiştir. (Bkz. Tablo 9) İstatistiksel açıdan anlamıl farklılık
ise Fen Lisesi mezunu öğrenci grubu ile Anadolu lisesi, İmam Hatih Lisesi, Diğer
Liseler, Normal Lise, İmam Hatip

Lisesi

mezunu öğrenci grupları arasında

gerçekleşmiştir.
3- Mezun olunan lise değişkeni grupları ile Dış yardım Arama Boyutunda
anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir. (Bkz. Tablo 7)
4-Başa çıkmanın “bio-kimyasal boyutu” açısından mezun olunan lise değişkeni
grupları arasında P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi
gruplar arasında oluştuğunu incelemek için uygulanan analizler sonucunda, Fen lisesi
öğrenici grubu en yüksek puana ulaşmış, onları Normal lise, Diğer Liseler, Süper lise,
Anadolu lisesi, ve İmam Hatip lisesi mezunu öğrenci grubu takip etmiştir. İstatistiksel
açıdan anlamlı farklılık ise İmam Hatip Lisesi ile Süper Lise Normal lise ve Fen lisesi
öğrenci grubu ve Anadolu lisesi ile normal lise grupları arasında gerçekleşmiştir. (Bkz.
Tablo 11)
Burada yapılan istatistiksel analizler neticesinde Fen lisesi mezunu olan
öğrencilerin çoğunlukla mühendislik fakültelerine devam ettikleri, başa çıkma
tarzlarından problem odaklı başa çıkma tarzı olan aktif başa çıkmayı kullandıkları tespit
edilmiştir.(Bkz.Ek Tablo 5) Bunun yanında imam hatip lisesi mezunu olan gençler
ilahiyat fakültesine devam ettikleri ve onlarında dine yönelme boyutunu kullandıkları
görülmüştür.
Başa çıkmanın Kabul boyutunda anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı
gözlenmiştir. (Bkz. Tablo 7)
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3-Başa çıkma davranışı ile din eğitimi alma durumu arasındaki ilişki ve

örneklem grubunun din eğitimi düzeyine ilişkin verilerinin değerlendirilmesi
Literatürde din eğitimi ve başa çıkma ilişkisi geniş olarak ele alınmış, din
eğitiminin temel amaçlarından birinin ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek olduğu
ifade edilmiştir. Ayrıca din eğitiminin insanın mutlu-huzurlu olması için gereken bilgiyi
sistematize ettiği,

insanın duygu ve düşüncelerini etkilediği belirtilmiştir.

Araştırmamızda din eğitimi alma durumunun stresle başa çıkma davranışı arasında
ilişki olup olmadığı birtakım istatistiksel analizler neticesinde ortaya konulmuştur.
Araştırma grubunun dini eğitim düzeyini ve ayrıca aldıkları dini eğitimin
yaşamlarında etkinliğini öğrenmek için

sorduğumuz “Bugünkü dini yaşamınızın

şekillenmesinde nereden aldığınız din eğitimi daha etkili olmuştur” şeklindeki soruya,
tüm gruptan en çok “aileden” alınan din eğitim cevabı verilirken, bu durumu “dini
kitaplardan “alınan din eğitimi cevabı takip etmiştir. En düşük oran ise “cami
hocasından”alınan din eğitimi olmuştur.
Ayrıca buna benzer sorduğumuz “şu ana kadar olan yaşamınızda din eğitimi
aldınız mı?” sorusuna örneklemin yaklaşık %99,3’ü evet cevabını verirken, grubun
sadece %0,7’si hayır cevabını vermiştir. Alınan din eğitiminin yaşamın hangi
alanlarında etkin olduğunu araştırmak için sorduğumuz soruya, tüm gruptan %36,8’i
“arkadaş ilişkilerine” cevabı vererek, en yüksek orana ulaşmıştır (Bkz Ek.tablo 1), onu,
%36,1’lik bir oranla “eş seçimi” ve aile ilişkileri cevabı veren grup (Bkz.Ek tablo 7)
takip etmiştir. En düşük oran ise %11,6 ile “siyasi görüş” cevabı veren grup olmuştur.
(Bkz.Ek tablo 2,3)
Yaşam sürecinde karşılaşılan zorluk ve sıkıntıları kontrol edebilmede ve
olaylarla başa çıkmada din eğitiminin etkisini tespit edebilmek amacıyla sorduğumuz
soruya, tüm grubun %40,4’ü “her zaman” cevabını verirken, %38,5’i “çoğu zaman”
cevabını vermiş, %17,4’ü ise “bazen” olarak cevaplamıştır. Tüm grubun sadece %3,8’i
“hiçbir zaman” cevabını vermiştir (Bkn.Ek Tablo 4)
Örneklem grubunun din eğitimi alma durumu ile başa çıkmanın dine yönelme
boyutu arasındaki ilişkiyi incelemek için uygulanan t-testi analizlerine göre gruplar
arasında P<.001 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, din eğitim alanların ortalama
puanlarının almayan gruba göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. (Bkz. Tablo 12 )
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Din eğitimi alma durumuna göre dış yardım arama ve aktif planlama boyutu
ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemekle birlikte, din eğitimi alanların
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Duygusal kaçma boyutunda ise
P<.002 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bio-kimyasal boyut ve kabul
boyutunda anlamlı farklılık gözlenmemiştir. (Bkz. Tablo 39,40)
4- Din Eğitiminin Türü ile Başa Çıkma Davranışı Arasındaki İlişki ve

Bunun Yansımalarına Dair Verilerin Değerlendirilmesi
1-Din eğitiminin türü ile başa çıkma davranışı arasında farklılık olup olmadığını
test etmek amacıyla uyguladığımız istatistiksel analizler sonucunda,

dine yönelme

boyutunda din eğitiminin türü açısından gruplar arasında p<.0000 düzeyinde anlamlı
farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştirr.( Bkz. Tablo 18) Farklılaşmanın hangi gruplar
arasında gerçekleştiğini tespit için uygulanan Tukey- HSD testi sonucuna istatistiksel
açıdan anlamlı farklılık, din eğitimini, “aile dkab dersinden, Kur’an kursundan, cami
hocasından, dini kitaplardan, dini cemaatlerden” aldığını ifade eden grup ile dini
eğitimini sadece “aile ve dkab dersinden” aldığını ifade eden grup arasında, ayrıca yine
din eğitimini “aile, dkab dersi dini kitaplar, cami hocası,kur’an kursu ve dini
cemaatlerden”aldığını ifade eden grup ile, din eğitimini sadece aile”den aldığını
belirten grup arasında gerçekleşmiştir.Ayrıca “aile, kur. kursu, cami hocası, dkab dersi,
dini kitaplar”; ile “aile, dkab dersi” ve “dkab” ile “aile,cami hocası,dini kitaplar” ile
“aile, dkab dersi” ve “aile, dkab dersi” ve “dkab dersi” ile “aile, cami hocası, dkab
dersi, dini kitaplar”; “aile, dkab dersi” ve “dkab dersi” ile “hepsi”; “aile, dkab dersi”
ve “dkab dersi” ile “aile. kur. kur. cami hocası,dkab dersi, dini kitaplar”; “aile, dkab
dersi” ve “aile” arasında da anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. En yüksek ortalama
puanı”aile, kur.kur. cami hocası,dkab dersi, din kitaplar” almış onları sırasıyla, “aile,
dkab dersi, dini kitaplar”, “aile, cami hocası, dkab dersi, dini kitaplar”, “hepsi”, “aile,
cami hocası, dkab dersi, dini kitaplar”, “dkab dersi”, ve son olarak “aile. Dkab dersi”
takip etmiştir.(Bkz. Tablo.19)
Batıda ve ülkemizde yapılan bazı araştırmalarda istisnalar olmakla birlikte
genelde din eğitiminin bireyin dindarlığı üzerinde olumlu etkisinin olduğu ile ilgili
bilgiler verilmişti.
Johnstore, Amerika’da yaptığı araştırmada, ailenin etkisi kontrol edildiği
taktirde bizdeki Kur’an kurslarının benzeri olan kilise okullarının, çocukların bilgi ve
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davranışlarına etkisinin çok az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ailelerin dinle ilgisi
yüksekse çocukların din eğitiminden etkilenmeleri daha güçlü olmakta, şayet ailenin
dinle ilgili zayıf ise çocukların bu tür okullardan etkilenmeleri de daha düşük seviyede
kalmaktadır. Benzer bulgular, değişik dinlere mensup deneklerin örneklem alındığı
çalışmalarda Hoge, Petrillo ve Hay tarafından da tespit edilmiştir. 346
Pargament, Amerika’da gerçekleştirmiş olduğu bir çok çalışmada dindarlığın
stresle başa çıkma davranışında önemli bir koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.
Gerçekleştirdiği literatür araştırmasında dini eğitim ve dindarlık arasındaki ilişkiyi ve
dindarlığın büyüklerin dini eğitimi sonucu oluştuğuyla ilgili bilgiler verilmiştir. 347
2-Stresle başa çıkmanın dış yardım arama ve aktif planlama boyutlarında
gruplara uygulanan varyans analizi sonucu anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir.
3-Din eğitiminin türü değişkeni gruplarının, Bio-kimyasal kaçma boyutundan
aldıkları puanlar arasında p<.0095 düzeyinde anlamlı farklılışma gözlenmiştir.
Farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini bulmak için yapılan Tukey-HSD
testine göre ise dini eğitimi sadece “aileden ve dkab” dersinden aldığını ifade eden
grubun ortalama puanlarının en yüksek değere ulaştığı gözlemlenmiştir. Yüksekten
düşüğü doğru sıralayacak olursak ikinci sırada dkab dersinin yer aldığı, en düşük
ortalama puana ise din eğitimini “aile, cami hocası, dkab dersi, dini kitaplar” dan
aldığını ifade eden grubun oluşturduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı
farklılık ise din eğitimini “aile ve dkab dersi”nden aldığını ifade eden öğrenci grubuyla
din eğitimini “aile, cami hocası, dini kitaplar, dkab” aldığını ifade eden grup arasında
gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo.21)
Bio-Kimyasal

Kaçma

Boyutunda

ortaya

çıkan

sonucu

şu

şekilde

değerlendirebiliriz .Ülkemizde aile içinde, informal yolla kazanılan dini eğitim, eğer
formal yolla desteklenmiş ise çoğunlukla bireyin dini kişiliğine istendik yönde bir katkı
sağlayabilir. Aile cevresinde, dini eğitim geleneksel yollarla, daha çok yasaklama veya
emir şeklinde ortaya konulduğunda, bunun çoğu zaman faydalı olamadığı
gözlenmektedir. Zira dini kişiliğin, dini duygu ve düşüncenin oluşumunda otoriteryen
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tavrın olumsuz olduğu birtakım araştırma sonuçlarında desteklenmiştir. 348 Sözkonusu
eğitim şeklinde Kur’an ve peygamberin gerçek yaşamından kesitlere az rastlanmaktadır.
Böylece bu tür eğitim tarzının bireyin dini kültürlenmesinde etkisi olmadığı ve kişiyi
bio- kimyasal kaçma davranışına yönelmekten alıkoymadığı görülebilmektedir. Aynı
şekilde dkab dersi müfredatı ülkemizde stresle başa çıkma davranışında yeterli
içgüdümlü dini anlayışı oluşturamamaktadır. Araştırma sonucunda başa çıkma
davranışlarından bio-kimyasal kaçışa yönelen grubun din eğitimini sadece aileden ve
dkab dersinden almış olması anlamlıdır.
Bio-kimyasal kaçış boyutunda, ikinci sırayı sadece dkab dersinde din eğitimi
aldığını ifade eden grubun oluşturduğu gözlenmiştir. Ülkemizde Milli Eğitim
müfredatında dkab dersi zorunlu olarak okutulmakta, normal şartlarda her öğrenci söz
konusu dersi almaktadır. Fakat ülkemizdeki okullarda verilen dkab dersi, muhtevası
itibariyle temel dini bilgileri içerdiği ve ikinci önem sırasında yer alan dersler arasında
algılandığı için istenilen düzeyde dini kişilik oluşamamaktadır. O nedenler pek çok
bireyler

içki,

sigara,

alkol,

uyuşturucu

gibi

maddelerden

kaçınmasını

sağlayamamaktadır. Yani dkab dersi alan birey temel dini bilgileri öğrenmekte fakat
davranış haline dönüştürememektedir. Manevi yaşamda dkab dersi içselleştirilemediği
için de stresle başa çıkma noktasında etkili olamadığı gözlenmektedir.
2-Din eğitiminin türü bağımsız değişkeni gruplarının başa çıkmanın kabul
boyutu puanları arasında

anlamlı farklılık oluştuğu gözlenmiştir. Farklılığın hangi

gruplar arasında oluştuğunu bulmak için uygulanan analiz sonuçlarına göre en yüksek
ortalama puana din eğitimini “aile, dini kitaplar, cami hocası, kur’an kursu, dkab
dersi”nden aldığını belirten grubun ulaştığı gözlenmiştir. En düşük ortalama puanı ise
din eğitimini “aile, kur’an kursu, dkab dersi ve dini kitaplar”dan aldığını belirten grup
olmuştur.. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık da “aile,kur.kur,cami hoc,dkab dersi,
dini kitaplar” ile “aile, cami hoc, dkab dersi, dini kitaplar” arasında gerçekleşmiştir.
(Bkz. Tablo 22)
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5a- İnanç Esaslarıyla İlgili Dini Bilgi Düzeyi İle Başa Çıkma Davranışına Ait
Verilerin İncelenmesi

Dini bilgi bireyin dini inancı, dini düşünce ve davranışıyla en önemlisi de dini
eğitim düzeyiyle sıkı bir ilişki içindedir. Dini bilgilerin yeterli ve sağlıklı olmadığı
hallerde buna bağlı olarak dini düşünce ve inancın da istenen yeterlilikte olmayacağı
aşikardır. 349 Dini inancı, sağlıklı bilgi ve düşünce ile beslenen bireylerde yaşamın
zorluklarıyla başa çıkmanın daha kolay olacağı bilinmektedir. 350
Çünkü bilgi, anlayış ve buna bağlı olarak inançlar kişiliğin temel belirleyicileri
durumunda olup, gelişmesi açısından da inançların tutumların ve değerlerin çok büyük
önem taşıdığı bilinmektedir.
Ele aldığımız grubun dini bilgi düzeyini ve stresle başa çıkmadaki etkisini
öğrenmek için, inanç esaslarıyla, İslam esaslarıyla, Hadis ve sünnetle ve son olarak
Kur’an’ın muhtevasıyla ilgili algıladıkları

bilgi düzeylerini nasıl algıladıklarını

araştırdık
İnanç Esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi değişkeni,

“Allah’a iman,

Peygamberlere iman, Meleklere iman, Kitaplara iman, Ahirete iman, Hayır ve şerrin
Allah’tan geldiğine iman, Kaza ve kadere iman” içeriğini taşımaktadır. Buna göre
öğrencilere İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeylerini nasıl algıladıklarını sorduk. Cevap
olarak, “çok yeterli”, “yeterli”, “kısmen yeterli” ve “çok yetersiz” seçeneklerini
işaretlemelerini istedik. Yapılan analizler sonucunda ise inanç esaslarıyla ilgili bilgi
düzeyi değişkeni

başa çıkmanın “dine yönelme” boyutu puanları açısından

incelendiğinde P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. (Bkz.Tablo
23)
Söz konusu farklılığın ise kendisini “çok yeterli” olarak değerlendiren öğrenci
grubu ile “çok yetersiz” olarak değerlendiren grup arasında oluşmuştur. Dine yönelme
eğiliminde olan öğrencilerden en yüksek ortalamaya “çok yeterli” grubu yükselmiş
onları, yüksekten düşüğe, “yeterli”, “kısmen yeterli”, “çok yetersiz” grupları takip
etmiştir. (Bkz. Tablo 24)
Araştırma bulgularına göre dini eğitim sonucunda, edinilen inanç esaslarına
dair dini bilgi seviyesini “çok yeterli” olarak ifade eden bireylerin stresle başa çıkmanın
349
350
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dine yönelme boyutunda daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Kendilerini “ çok
yetersiz” olarak gören grubun ise dine yönelme boyutunda daha az eğilimli oldukları,
stresli bir yaşam olayıyla karşı karşıya gelindiğinde dini bilgisi ve inancına müracaat
etmediği gözlenmiştir. Buna karşılık, kendini “çok yeterli” olarak algılayan grubun dini
inancına yöneldiği araştırmamız açısından önemli bir bulgudur.
2-İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi grupları ile başa çıkma davranışının “dış
yardım arama” boyutu puanları arasında, P<.0003 düzeyinde anlamlı farklılaşma
gözlendiği, Tukey-HSD testi sonucunda ise “çok yeterli” olarak cevap veren grubun en
yüksek ortalama puana ulaştığı tespit edilmiştir. Onları yüksekten düşüğe, “Yeterli,
kısmen yeterli, çok yetersiz” gruplarının izlediği gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmanın ise din bilgi açısından kendilerini çok yeterli olarak gören grup
ile çok yetersiz olarak gören grup arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 25)
3-Aktif planlama boyutu varyans analiz sonuçları incelendiğinde inanç esasları
bilgi düzeyine göre puanların P<.0197 düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu tespit
edilmiştir. En yüksek ortalama puana “çok yeterli” diyen grubun ulaştığı
gözlemlenmiştir. İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi “çok yetersiz” diyen grup ise en
düşük puanı almıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma ise bu iki grup arasında
gerçekleşmiştir.(Bkz. Tablo 26)
4-İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi değişkeni gruplarının duygusal kaçma ve
bio-kimyasal kaçma boyutu açısından anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
5-Kabul boyutunda ise yapılan varyans analizi sonucu inanç esasları bilgi düzeyi
gruplarının puanlarının P<.0001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Tukey-HSD
testi sonuçlarına göre “çok yeterli” diyen grubun ortalama puanının en yüksek değere
ulaştığı,

en düşük puanı ise “çok yetersiz” diyen grubun oluşturduğu tespit

edilmiştir.Ancak anlamlı farklılık “yetersiz” grubu ile “yeterli” ve “çok yeterli”, ayrıca
“kısmen yeterli” ve “ çok yeterli”grupları arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo27)
Görüldüğü gibi, inanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak
algılayan öğrencilerin dine yönelme, dış yardım arama, aktif planlama ve kabul
boyutlarında anlamlı farklılaşma oluştuğu ve en yüksek ortalamaya ulaştığı bunun
tersine kendilerini “çok yetersiz” olarak algılayanların ise en düşük ortalamayı aldığı
gözlenmiştir. Bio- kimyasal

ve duygusal kaçma boyutlarında hiçbir farklılaşma

gözlenmemiştir.
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5b- İslam Esasalarıyla İlgili Bilgi Düzeyi İle Başa Çıkma Davranışına

Dair Verilerin Değerlendirilmesi
İslam esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi değişkeni içeriğinde, “kelime-i
şehadet, namaz kılma, oruç tutma, hacca gitme ve zekat verme” gibi başlıklar yer
almaktadır. Başlıklarla ilgili bilgi düzeyini tespit etmek için deneklerin “çok yeterli”,
“yeterli”, “kısmen yeterli”, “çok yetersiz” seçeneklerini işaretlemeleri istendi.. Buna
göre İslam esaslarıyla ilgili bilgi düzeyi değişkeni ile dine yönelme boyutu arasındaki
ilişki incelendiğinde, gruplar arasında P<.000 düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu
tespit edilmiştir. Uygulanan Tukey-HSD testi sonuçlarına göre en yüksek ortalama
puana “İslam esaslarıyla ilgili bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak gören grubun ulaştığı,
onları, yeterli, kısmen yeterli ve çok yetersiz olarrak ifade eden grubun takip ettiği
görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılığın “çok yeterli” ile “çok yetersiz”
şeklinde ifade eden gruplar arasında oluştuğu tespit edilmiştir. (Bkz. Tablo29)
2-Dış yardım arama boyutunda varyans analizi sonuçlarına bakıldığında P<0023
düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiş, Tukey-HSD testi sonuçlarına göre ve
en yüksek ortalama puana “çok yeterli” diyen grubun ulaştığı, onu “kısmen yeterli”
diyen grubun takip ettiği, üçüncü sırada ise “yeterli” olarak cevap veren grubun yer
aldığı gözlenmiştir. En düşük ortalama puani ise “çok yetersiz” şeklinde ifade eden
grubu ulaştığı gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamı farklılaşmanın ise çok yeterli
grubu ile çok yetersiz grubu arasında gerçekletiği gözlenmiştir. (Bkz. Tablo 30 )
3-Başa çıkma davranışının “aktif planlama” boyutunda islam esasaları grupları
arasında anlamlı farklılaşma tespit edilememiştir.
4-Duygusal kaçma boyutunda, varyans analizi sonuçları incelendiğinde gruplar
arasında P<.002 düzeyinde anlamlı farklılaşma gözlenmiş, uygulanan Tukey-HSD testi
sonuçlarına göre en yüksek ortalama puana

“kısmen yeterli” şeklinde ifade eden

grubun ulaştığı, onu “yetersiz” diyen grubun takip ettiği, en düşük ortalama puanı ise
“çok yeterli” şeklinde ifade eden grubun aldığı gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı
farklılık ise bilgi düzeyini “kısmen yeterli” olarak gören grup ile “çok yeterli” olarak
gören grup arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 31)
5-Varyans analizi sonularına göre, islam esasları bilgi düzeyi değişkeni grupları
ile “bio-kimyasal kaçma” boyutu puanları arasında P<.0262 düzeyinde anlamlı farklılık
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ortaya çıkmış, Tukey-HSD testi sonucunda “yetersiz” olarak ifade eden grubun en
yüksek ortalama puana

ulaştığı, onu “çok yeterli” diyen grubun takip ettiği

gözlenmiştir. Üçüncü sırada ise”kısmen yeterli” olarak gören grubun yer aldığı, en
düşük ortalama puanı ise “çok yeterli”

olarak ifade eden grubun aldığı tespit

edilmiştir.İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma “çok yetersiz” grubu ile “çok yeterli”
grubu arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 32)
5C- Hadis ve Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyi ile Başa Çıkma Davranışına

İlişkin Değerlendirme
Hadis ve sünnetle ilgili bilgi gruplarının “dine yönelme” boyutu açısından
incelendiğinde değişken grupları arasında p<.0000 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir.
Uygulanan tukey-HSD testi sonucuna göre en yüksek ortalama puana kendisini “çok
yeterli” olarak gören grup almış, onu “yeterli”, “kısmen yeterli”, “çok yetersiz”, grupları
takip etmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma ise çok yeterli grubu ile çok
yetersiz grubu arasında gerçekleşmiştir.Bkz. Tablo34)
Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi gruplarının “dış yardım arama” boyutundaki
puanların ortalamaları arasında p<.0461 düzeyinde anlamlı farklılık mevcuttur. TukeyHSD testi sonuçlarına göre, en yüksek ortalama puana kendisini “çok yeterli” olarak
gören grubun ulaştığı onları yeterli, kısmen yeterli, çok yetersiz gruplarının izlediği
tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma “yeterli” grubu ile “çok
yetersiz” grubu arasında gerçekleşmiştir.
Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi gruplarını başa çıkmanın aktif planlama,
duygusal kaçma boyutu arasında varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı fark
bulunamamıştır (Bkz. Tablo33)
Diğer tadaftan örneklem grubunun hadis ve sünnetle ilgili bilg idüzeyi , Biokimyasal kaçma boyutu puanları açısından incelendiğinde P<.008 düzeyinde anlamlı
fark gözlenmektedir. Uygulanan Tukey-HSD testi sonuçlarına göre hadis ve sünnetle
ilgili bilgi düzeyi “yetersiz” olan deneklerin ortalama puanlarının en yüksek olduğu,
onu çok yeterli, kısmen yeterli ve çok yeterli gruplarının takip ettiği istatistiksel açıdan
ise anlamlı farklılaşmanın se “yetersiz” cevabı veren grup ile “yeterli” ve “kısmen
yeterli” cevabı veren gruplar arasında gerçekleştiği gözlenmiştir (Bkz. Tablo 36 )
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Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyine göre “kabul” boyutu puanlarının
ortalamalarının dağılımlarının p<.0057 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir. Tukey-HSD testi sonucuna göre, “yeterli diyen grubun en yüksek puana
ulaştığı “kısmen yeterli” diyen grubun ise ikinci sırayı oluşturduğu, en düşük ortalama
puanı ise “yetersiz” olarak ifade eden grubun aldığı gözlenmektedir.İstatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmanın bilgi düzeyini “yeterli” ve “kısmen yeterli” olarak gören grup ile
“çok yetersiz” gören grup arasında gerçekeştiği gözlenmiştir. (Bkz. Tablo 37)
5d-

Kur’anın Muhtevasıyla İlgili Bilgi Düzeyi ile Başa Çıkma

Davranışına Dair Değerlendirme
1-Kur’an’ın muhteviyasıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi değişkeni,

başa

çıkmanın “dine yönelme boyutu” açısından incelendiğinde gruplar arasında P<.000
düzeyinde anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Bu farklılığın hangi gruplar arasında
gerçekleştiğini bulmak için uygulanan Tukey-HSD testi sonuçlarına göre “yeterli”
olarak cevap veren grubun ortalama puanlarının en yüksek değere puana ulaştığı, onu
“çok yeterli” diyen grubun takip ettiği, en düşük ortalama puanı ise “çok yetersiz”
şeklinde ifade eden grubun aldığı görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma
ise kur’ani bilgi düzeyini “yetersiz” olarak gören grup ile “kısmen yeterli” “çok yeterli”,
“yeterli”grupları ve ayrıca “kısmen yeterli”, “çok yetersiz” olarak gören grup arasında
gerçekleştiği gözlenmiştir (Bkz. Tablo 39)
2-Dış yardım arama boyutuna dair varyans analizi sonuçlarına bakıldığında
kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi grupları arasında P<.0289 düzeyinde anlamlı
farklılık tespit edilmiş, Tukey-HSD testi sonuçlarına göre kendilerini “çok yeterli”
olarak ifade eden grubun en yüksek ortalama puana ulaştığı, onlarıyeterli, kısmen
yeterli ve çok yeterli gruplarının izlediği görülmüştür. İstatistik açıdan anlamlı farklılık
bilgi düzeyini “yeterli” olarak ifade eden grup ile “ çok yetersiz” olarak ifade eden grup
arasında oluşmuştur. (Bkz. Tablo 40)
3-Kur’an’ın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi
planlama”

boyutu puanları arasında p<.003

değişkeni gruplarının

“aktif

düzeyinde anlamlı farklılaşma

görülmüştür. Bu farlılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için
uyguladığımız tukey-HSD testi sonuçlarına göre ise, en yüksek ortalama puanı “yeterli”
olarak cevap veren grubun aldığı gözlenmiştir. Onu çok yeterli, kısmen yeterli, çok
yetersiz gruplarının takip ettiği görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma
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bilgi düzeyini “yeterli” olarak gören grup ile “çok yetersiz” gören grup arasında
gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 41)
4-Duygusal kaçma boyutunda da gruplar arasında P<.002 düzeyinde anlamlı
farklılaşma gözlenmiş, Tukey-HSD testi sonuçlarına göre “çok yeterli” olarak ifade
eden grup ile “kısmen yeterli” diyen grup arasında farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
Puanlar en yüksekten düşüğe “çok yeterli” “çok yetersiz” “kısmen yeterli” “çok
yetersiz” şeklinde sıralanmıştır. (Bkz Tablo 42)
5-Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi “bio-kimyasal kaçma” boyutu puanı
ortalamaları arasındaki fark

P<.0014 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Uygulanan

Tukey-HSD testi sonuçlarından “çok yeterli” diyen grubun ortalama puanın ile en
yüksek puana ulaşmış olduğu onları, “ çok yetersiz, kısmen yeterli, yeterli olarak cevap
veren grupların takip ettiği gözlenmiştir. Farklılık “çok yeterli” ile “yeterli” arasında
gerçekleşmiştir.
6-Kur’anın muhtevasıyla ilgili bilgi düzeyi gruplarının “kabul” boyutu puanları
açısından incelendiğinde P<.0042 düzeyinde anlamlı farklılık görülmüş, Tukey-HSD
testi sonuçlarına göre en yüksek ortalama puanlara “çok yeterli” diyen grubun ulaştığı
onları sırasıyla yeterli, kısmen yeterli, çok yetersiz gruplarının takip ettiği gözlenmiştir
İstatistiksel açıdan farklılık ise çokyeterli grubu ile çok yetersiz grubu arasında
gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 43 )
6a. Beş Vakit Namaz Kılma Sıklığı ile Başa Çıkma Davranışına Dair

Verilerin Değerlendirilmesi
Literatür taramasında da yer aldığı gibi dini ibadetler, her türlü dua, özel dini
törenler, namaz kılma oruç tutma ve benzeri davranışları içeren pratikler şeklinde insan
yaşamına yansıdığı belirtilmişti.
“İbadet fenomeni, bütün dinlerde dindarlığın kendini gösterdiği genel
boyutlardan birisidir ve insanların dini yönelimlerinin dışa vurumunu içermektedir.
İbadet kavramı ile bir dinin mensuplarının yerine getirdikleri tüm özel dini pratikler
kastedilmektedir. Bütün dua, dini ayin ve tören gibi tapınma şekilleri bu boyut içinde
yer alır. Bireysel veya toplu olarak yapılan dini pratik ve eylemler, kutsalla psikolojik
bir ilişki biçimi olarak da görülebilir. Bu anlamda ibadetler insanların kendi
benliklerinde psikolojik bir alan oluşturarak, manevi bir coşkunluk, kendinden geçme,
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huşu duyma ve huzur bulma ya da en azından toplu halde ise katılanlarda bir heyecan
yaratma gücüne sahiptir. Bütün dini pratik ve eylemlerde her zaman duygusal bir
motivasyon görülür”. 351
“Dini ibadetler bireyi alçakgönüllü olmaya, huşu içerisinde ilahi olanı –sonsuzuduyumsamaya, kendi sınırlarının farkında olmaya ve kendinin derin yönlerini
keşfetmeye, benlik bilincini güçlendirmeye yol açar. Ayrıca dua ve ibadetler bunalım ve
stres anlarında içimizde sığınacağımız bir dayanak yaratmaktadır. Sözcükler, sözel
formüller, her türlü tapınma eylemi olarak ibadetler-varoluşsal-psikodinamikler
açısından değerlendirilecek olursa, bireyin ölüm, özgürlük, soyutlanma, anlamsızlık gibi
kaygılar ve derin yapıları anlamlandırıp çözmesinde, kısaca varolmanın getirileriyle
yönlenmesinden kaynaklanan çalışmaları aşmasında çok önemli katkılar sağlar”. 352
İbadet, ayrıca “Yüce Allah’a saygı ve sevgi göstermek, korku ve ümit beslemek,
ona karşı kulluk ve bağlılığı, yakınlığı sözler ve hareketlerle ifade etmektedir. Diğer bir
anlamda, kutsal zaman ve mekanlara saygıları dünya düzeni ve Tanrı iradesinin geniş
bir yorumu sonucunda girişilen bazı eylemleri ya da belli bir amaca varmak için yapılan
törenleri içermektedir.
İnsanda tapınma eyleminin gerçekleştirilen asıl niyet “bağımlılık” şuurunda
beslenmektedir. Çünkü eksik yaratıcılıkta olan insan mükemmel varlığın kuşatıcılığını
kainatta onu her yönden sardığını hissettiği zaman kendinde yalvarma duygusu
oluştuğunu görür. Bu sebeple yüceliği karşısında boyu bükeceği kulluk ederek
kendisine yaklaşacağı, ihtiyacı anında yardımını dileyeceği, acılar, musibetler ve
felaketler esnasında sığınacağı bir mabut anlayışı içinde olur ve bu durum ibadetlere
anlam kazandırır. 353
İbadetler her an Allah’la ilgi kurma vasıtasıdır. İnsan benliğinin Allah’a
yabancılaşmasını ve onu unutmasını ibadetler önlerler. Günümüzün en önemli ruhsal
hastalığı sayılan gerilim ve stresli yaşama karşı direnç kaynağı olarak da
düşünülebilir. 354 Zira çağdaş insanın ruhsal yapısı, aşırı gerginlik, istenç ve yaşama gibi
unsurlar üzerine temellenmiştir. Bunlar sonucunda ortaya çıkan şiddetli gerginlik,
hayatta bir anlam bulamama ve boşluk, hayatın zorluklarıyla başa çıkamama, kaygı ve
351
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stres ortaya çıkmaktadır. İnsanın tüm üretkenliğini yaşam sevincini, umudunu azaltan
ve engelleyen stres,insan organizmasının dengesini bozarak ve sinir sistemini
yıpratarak, bireyde gerginlik, dikkat dağınıklığı ve çöküntü şekillerinde ortaya çıkan
zorlanma hastalığıdır. Din ve dinin ibadet boyutu ise kişinin ruh sağlığını önemli ölçüde
etkileyen, acılara katlanma, yaşam umudunu yenileme ve hayatın bütün zorluklarıyla
baş edebilme gücü vermektedir. 355
Dini ibadetler ile başa çıkma arasındaki ilişkiyi inceleyen bu bölümde, beş vakit
namaz, Cuma namazı ve ramazan orucu tutma sıklığı incelenecek.
Beş vakit namaz kılma sıklığı ile başa çıkma arasındaki ilişki:
1-Beş vakit namaz kılma sıklığı ile dine yönelme boyutu arasındaki ilişkiye dair
varyans analizi sonuçları incelendiğinde gruplar arasında P<.000 düzeyinde anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (Bkz. Tablo45) Farklılığın hangi gruplar arasında
gerçekleştiğini bulmak için uygulanan Tukey-HSD testi sonuçlarına göre beş vakit
namazını “her zaman” kıldığını ifade eden grubun en yüksek ortalam puana ulaştığı
gözlenmiş, onları “çoğu zaman”, “bazen”, “hiç” kılmadığını ifade eden öğrenci
grubunun izlediği görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılığın ise beş vakit
namazının “her zaman” kıldığını ifadelendiren grup ile hiç kılmadığını ife eden grup
arasında gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 46 )
Araştırma sonuçlarına göre, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin beş vakit namaz
kılma sıklığının diğer fakülte öğrencilerinin beş vakit namaz kılma sıklığına göre daha
yüksek olduğu “hiç” cevabı veren kişilerin sayılarının oldukça düşük olduğu
gözlenmiştir.

Bu analizler sonucunda dini eğitim düzeyi yüksek olan bireylerde, beş

vakit namaz kılma oranının yüksek olduğunu, dolayısıyla başa çıkmanın dine yönelme
boyutunda da diğer gruplarda önemli ölçüde farklılık olduğu gözlenmiştir.
Hayta, üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği “dini pratikler ile psikososyal uyum arasındaki ilişki” başlıklı tezinde, dini pratikler konusunda, ilahiyat
fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerden farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 356
Ayrıca Kaya ise, “Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum” adlı çalışmasında
fakültelere göre öğrencilerin dini tutum puan ortalamalarına bakıldığında, ilahiyat
fakültesi öğrencilerinin ortalaması diğer fakültelere göre daha yüksek olarak
355
356
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gerçekleşmiştir. Kaya’ya göre ilahiyat fakültesine gelen öğrenciler İmam-Hatip lisesine
gelen öğrenciler gibi dini tutumları genellikle olumlu olan öğrencilerdir. Kaya’nın
tespitlerine göre din eğitimi yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin
dini tutumlarının yüksek bulunması yapılan dini tutumu olumlu yönde etkilediğini de
göstermektedir. Olumlu bir dini tutuma sahip öğrencilerin de İmam hatip lisesi ve
ilahiyat fakültesi devam etmeleri, bu öğrencilerin diğer okullara göre dini tutum
düzeylerinin yüksek bulunmasında rol oynamaktadır. 357
Bu bağlamda ibadetleri yerine getirme insana sabır, zorluklara katlanma, aşırı
arzuları kontrol etme, davranışları disipline sokma, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
gibi özelliklerin kazanmasına yardım ettiğini söyleyebiliriz. 358
2-Dış yardım arama boyutu puanlarına ilişkin

varyans analizi sonuçları

incelendiğinde gruplar arasında p<.0110 düzeyinde anlamlı farklılaşma gözlenmiştir.
Farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini bulmak için uygulanan Tukey-HSD
testi sonuçlarına göre beş vakit namazı “her zaman” kıldığını ifade eden deneklerin
ortalama puanlarının en yüksek düzeye ulaştığı bunu bazen, çoğu zaman, hiç, şeklinde
ifade eden grupların izlediği gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma ise
Beş vakit namazı her zaman kıldığını ifade eden grup ile hiç kılmadığını ifade eden
grup arasında gerçekleşmiştir.. (Bkz Tablo 47)
3-Örneklem grubunun duygusal kaçma puanlarına ilişkin tek yönlü varyans
analizi sonuçları incelendiğinde gruplar arasında P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık
görülmüş, Tukey-HSD testi sonuçlarına göre en yüksek ortalama puanı “hiç”
kılmıyorum şeklinde ifade eden grubun aldığını, onu “bazen” diyen grubun takip ettiği
en düşük ortalama puana ise “her zaman” diyen grubun

ulaştığı gözlenmektedir.

Farklılık ise “hiç”, “bazen”, “ “çoğu zaman” cevabı veren grup ile “her zaman” cevabını
veren grup arasında gerçekleşmiştir. (Bkz . Tablo 48 )
4-Bio-kimyasal Kaçma boyutu puanlarının beş vakit namaz kılma sıklığına göre,
P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği, Tukey-HSD testi sonucunda, en yüksek
ortalama puanı ı “hiç” cevabını veren grup, onları bazen, çoğuu zaman, her zaman,
diyen grubun takip ettiği gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma ise “hiç”,

357

Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve dini Tutum, Etüt yay. Samsun.1995. s.236
Hayta, Akif, Psiko-Sosyal Uyum ve Dini Pratikler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Ün.
1993. s.68

358

143

ve “bazen” cevabı veren grup ile “her zaman” cevabı veren grup arasında
gerçekleşmiştir. (Bkz Tablo 49 )
Analiz sonuçlarında görüldüğü gibi, bireyler namaz gibi dini ibadet dışında
gerek duygusal olarak ve gerekse de bio-kimyasal başa çıkma tarzlarına yöneldiklerinde
ibadet etme sıklığı “hiç”, “bazen”, “çoğu zaman”, “her zaman” şeklinde olmuştur. Bu
durum deneklerde söz konusu boyutlarda “her zaman” namazı kılanların daha az
duygusal ve bio-kimyasal kaçışa yöneldikleri anlamına gelmektedir.
5-Beş vakit namaz kılma değişkeni grupları arasında, Kabul boyutu açısından
P<000 düzeyinde anlamlı ilişki görülmüş, Tukey-HSD testi sonucunda ise “her zaman”
cevabı veren grubun en yüksek ortalama puana ulaştığı, onu “çoğu zaman” diyen
grubun takip ettiği, üçüncü olarak “bazen” diyen grubun izlediği , “hiç” diyen grubun
ise en düşük ortalama puanı aldığı görülmüştür. (Bkz. Tablo 50)
Kabul boyutu önceki kısımlarda değinildiği gibi, daha çok pasif bir başa çıkma
tarzıdır. Olayları olduğu gibi kabul etmeyi, alışmaya çalışmayı, problemle yaşamayı, ve
olaylara daha iyimser bir gözle bakmayı içeren bir tutumdur. Beş vakit namaz kılma,
başa çıkmanın kabul boyutuyla anlamlı ilişki göstermektedir. Buna karşılık aktif
planlama boyutu açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır.
6b-

Cuma Namazı Kılma Sıklığı ile Başa Çıkma Davranışına Dair

Verilerin Değerlendirilmesi
Ülkemizde Cuma namazı çoğunlukla erkeklerin kılıp, bayanların kılmadıkları
farz bir ibadettir. Bu ibadet, sosyal dayanışmayı, cemaat ruhunu, birlikteliği aktive
eder, aynı varlığa inanan insanların, o varlık için hep birlikte aynı manevi atmosferi
teneffüs etmelerini içerir. Günümüz her alanında olduğu gibi ibadetlerde bireyselleşme,
hızla

artmakta,

günlük

namazlarında

çoğunlukla

bireysel

olarak

kılındığı

gözlenmektedir. Allah Kur’an’da bununla ilgili bir süre indirerek Cuma namazının
önemi, inanan insanların olması istenen tavırları zikretmektedir. 359
Örneklem grubumuz incelendiğinde %53,4’ünü oluşturan kız öğrenciler “Cuma
namazı” ibadetinin dışında tutulmuş, %46,6’sını oluşturan erkek öğrencilerin de
%30’unun

“her zaman”, %8,6 “çoğu zaman”, %7,5’i ise “bazen” kıldıkları tespit

edilmiştir.
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Dine yönelme boyutu ile Cuma namazı kılma sıklığı değişkeni grupları
arasındaki ilişki incelendiğinde P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık saptanmış, TukeyHSD testi sonucuna göre “her zaman” namaz kıldığını ifade eden grubun en yüksek
ortalama puana ulaştığı gözlenmiştir. En düşük ortalama puanı ise “hiç” cevabı veren
grubun aldığı tespit edilmiştir. İkinci sırada “çoğu zaman” üçüncü olarak “bazen”
şeklinde cevap verildiği gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma “her
zaman” ile “çoğu zaman” diyen gruplar arasında gerçekleştiği saptanmıştır. (Bkz.
Tablo. 52)

Dış yardım arama boyutunda, P<.002 düzeyinde anlamlı farklılık

gözlenmiş, ancak bu anlamlılık düzeyi araştırmamız açısından yeterli.
Aktif planlama boyutunda, beş vakit namaz kılma sıklığına göreanlamlı
farklılaşma gözlenememiştir.
Duygusal kaçma boyutunda P<.000 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuş,
Tukey-HSD testi sonuçlarına göre ise en yüksek ortalama puana

“çoğu zaman”

cevabını veren grubun ulaştığı, en düşük ortalama puanı ise “her zaman” diyen grubun
ulaştığı görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmanın bu iki grup arasında
gerçekleştiği saptanmıştır. (Bkz. Tablo 54 )
Başa çıkmanın bio-kimyasal kaçma boyutunda Cuma namazı kılma sıklığı
açısından anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Gerçekleştirdiğimiz

araştırma

sonucunda,

açıklanmasını

istediğimiz

değişkenlerle, stresle başa çıkma ölçeğinin “aktif planlama” boyutu açısından büyük
oranda anlamlı farklılaşma görülmemesinin nedenleri incelendiğinde, geleneksel Türk
kültürünün kontrol odağı dışarda insan tipi ortaya çıkarmasındandır, denilebilir. Çok
küçük yaştan itibaren yaratıcılıkları ve orjinallikleri bastırılan bireyler yetiştirilmekte,
çocuklara verilen sevgiye, çok yüksek düzeylerde müdahale eşlik etmektedir. Ebeveyn
çocuklarının yaptıkları herşeye karışmakta ve onları yönlendirmektedir. Bu müdahaleler
çocuğu mükemmelleştirmek için eleştiri biçiminde olmakta veya yaramazlığını önlemek
için usluluğu (bir başka anlamda pasifliği hareketsizliği ) sağlamaya yönelik olmaktadır.
Böylece anne-baba yanında uslu, onlar olmadığı zaman saldırgan çocuklar yetişmektdir.
Bu durum ayrıca özgüven yetersizliği, dolayısıyla zayıf kişilik yapısı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Başa çıkma tarzlarından, pasif seçimlerin, özgüven, denetim odağı,
iyimserlik- kötümserlik, davranış modelleriyle ilgili yönleri belirtilmişti.
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Bir problemle karşılaşan birey, durumdan şikayet etmek ve hayıflanmak yerine,
bilişsel, duyuşsal ve zihinsel enerjisini problemi nasıl çözeceğine yöneltirse, hem stresi
azaltma ve başarılı olma şansını artırır. İnsanın dünyayı ve şartları değiştirmek yenine
kendisini değiştirmeye gayret etmesi çok daha kısa zamanda olumlu sonuçlar verir. Kişi
sebepleri dışında değil, içinde ararsa, sonucunu değiştiremeyeceği durumları kabul eder
ve problemi çözecek yeni alternatif yollar arar.
İnsan hayatıyla ilgili ne kadar çok sorumluluk alırsa ve hayatın kontrolünü
elinde tutmak için çaba harcarsa, kendi etkinliği artar, tesadüflerin rolü azalır. Cehalet
ve güçsüzlük tesadüflere olan inancı artırır.
Kontrol odağı dışarda olanlar, hayatlarıyla ilgili sorumluluk almak konusundaki
gayretlerin yararsız olduğuna inanır. Yapılan araştırmalar, cezaevindeki tutuklulardan
dış kontrol odağına sahip olanların bulundukları konumla hastanedeki yatan hastaların
da kendi sağlık durumlarıyla ilgili daha az bilgiye sahip olduklarını ortaya koymuştur.
Bir başka grup araştırmacı, şişmanlık ile dış kontrol odağı arasında ilişki
bulmuştur. Kilo problemi olanlar kendilerini kontrol etmekte zorluk çekmekte ve daha
çok görünüşü, kokusu gibi dış ipuçları tarafından yönlendirilmektedir. Kontrol odağı
içte olanların, önlerine yemek konduğu için değil, acıktıkları için yedikleri
saptanmıştır. 360
Görüldüğü üzere büyük oranda, duygusal odaklı başa çıkma tarzlarının etkin bir
şekilde kullanılıp, aktif seçimlerin daha az oranda kullanılması, ülkemizdeki gerek
geleneksel aile kültürünün ve gerekse de toplumsal yapının buna yatkın olması, ayrıca
eğitim-öğretim

uygulamalarındaki

düşünmeye

ve

problem

çözmeye

yönelik

faaliyetlerin az olması, ahlaki algılayışın temelinde istenilen düzeyde güvene dayalı
ilişkilerin yer almaması gibi nedenler buna ilave edilebilir. Aynı zamanda buna benzer
durumların tüm gelişmekte olan toplumlarda varlığından sözedilebilir.
Elbette din eğitimi uygulamalarını bunların dışında tutabilmek mümkün olamaz.
Dini eğitim bireyin mutlu ve huzurlu olabilmesi için din kültürünün verilmesi ve bunun
sonucunda bilginin davranışa dönüştürülmesi olarak düşünüldüğünde, alınan eğitimin
gerek bilgi düzeyinde ve gereksede zihinsel düzeyde idealize edilen düzeyde amaca
ulaşmada yetersiz olduğu görülmektedir. Yukarıda başa çıkma davranışının boyutları
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açısından değişkenler incelendiğinde, din eğitimi alan, ilahiyet fakültesi mezunu olan,
İslam esasları ve hadis- sünnetle ilgili bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak gören,
ibadetlerini her zaman ifa ettiklerini belirten öğrencilerin, “aktif planlama” seçimini
değilde, bir problemle karşa karşıya gelindiğinde, çözün arama noktasında daha çok
pasif tarza yönelmeleri elbetteki düşündürücüdür.
6C-Oruç Tutma Sıklığı ile Başa Çıkma Davranışı Arasındaki ilişkiye
Dair Verilerin İncelenmesi:
“Dine yönelme” boyutu puanlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları
incelendiğinde ramazan orucunu tutma sıklığını ifade eden gruplar arasında P<.000
düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmektedir. Tukey-HSD testi analizlerine göre
ramazan orucunu her zaman tuttuğunu ifade eden grubun en yüksek ortalama puana
ulaştığı, onu “çoğu zaman” şeklinde ifade eden grubun takip ettiği, üçüncü olarak
“bazen”

ve en düşük ortalama puanı “hiç” cevabını veren grubun aldığı tespit

edilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık “her zaman” ile “hiç” “bazen”, “ çoğu
zaman ile “bazen” “hiç” grupları arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo57)
Dış yardım arama boyutu ile ramazan orucunu tutma sıklığı arasındaki varyans
analizi sonuçlarına bakıldığında P<.002 düzeyinde anlamlı farklılaşma gözlenmiş,
Tukey-HSD testi sonuçlarına göre ise “her zaman” diyen grubun en yüksek ortalama
puana ulaştığı, en düşük ortalama puanı ise “hiç” diyen grubun aldığı görülmüştür.
İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık bu iki grup arasında gerçekleşmiştir.
Ramazan orucu tutma değişkeni gruplarının “Duygusal kaçma” boyutu puanları
açısından incelendiğinde düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır
Ramazan orucu tutma değişkeni grupları bio-kimyasal kaçma puanları açısından
incelendiğinde p<.0000 düzeyinde anlamlı farklılaşma gözlenimiş, Tukey-HSD testi
sonuçlarına göre bio-kimyasal kaçma boyutunda P<.000 düzeyinde anlamlı farklılaşma
gözlenmiş Tukey-HSD testi sonuçlarına göre ise en yüksek ortalama puana “bazen”
cevabını veren grup ulaşmış olup, onu “hiç” diyen grubun takip ettiği, üçüncü olarak
“çoğu zaman” diyen grubun devam ettiği, en düşük ortalama puanı ise “her zaman”
diyen grubun aldığı gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma “bazen” oruç
tutan grup ile her zaman oruç tutan grup arasında gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 59 )
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Ramazan orucu tutma durumuna göre

kabul boyutu puanlarının

P<.003

düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuş, uygulanan Tukey-HSD testi sonucunda en
yüksek ortalama puana “her zaman” diyen grubun ulaştığı , onu “bazen diyen grubun
takip ettiği “çoğu zaman” diyenler üçüncü sırada yer aldığı , en düşük ortalama puanı
ise “hiç” olarak cevap veren grubun ulaştığı görülmüştür. İstatistiksel açıdan anlamlı
farklılaşmanını ise her zaman grubu ili hiç grubu arasında gerçekleştiği gözlenmiştir
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SONUÇ
Bu araştırma, stresli durumlarla karşılaşan bireyin başa çıkma davranışlarında,
aldıkları dini eğitimin,algıladıkları dini bilgi düzeyinin, ve ayrıca uyguladıkları
ibadetlerin etkili olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Araştırmanın evrenini 2003 öğretim yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesi
öğrencileri oluşturmakta, örneklem ise Selçuk Üniversitesine bağlı beş farklı fakültede
(İlahiyat Fakültesi, Mühendislik fakültesi, Tıp Fakültesi) öğrenim gören öğrencilerden
tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle seçilmiş 1050 denekten oluşmaktadır.
Örneklemi oluşturan deneklerin %22,6’sı ilahiyat, %34,2’si eğitim, %16,7’si
mühendislik, %18,8’i Fen-Edebiyat Fakültesi, %7,7’si ise Tıp Fakültesi öğrencileridir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, orijinalini Lazarus ve Folkman’ın
geliştirdiği, Türkçe uyarlamasını ise Özbay ve Şahin (1993) yaptığı, stresle başa çıkma
ölçeği (SBTÖ) olup, elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde ise t-Testi, tek yönlü
varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey- HSD testi kullanılmıştır.
Araştırmada ulaştığımız sonuçlar değişkenlerin sırası esas alınarak aşağıda
maddeler halinde verilmiştir.Buna göre,
1-Farklı alanlarda öğrenim gören öğrenciler, başa çıkmanınaktif planlama
dışında, dine yönelme, dış yardım arama, duygusal kaçma, bio-kimyasal kaçma ve
kabul boyutlarında anlamlı farklılaşma oluşturmuştur. Buna göre dine yönelme
davranışında en yüksek ortalama puana İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ulaştığı, en
düşük ortalama puanı ise Mühendislik fakültesi öğrencilerinin

aldığı gözlenmiştir.

Anlamlı farklılaşma ise söz konusu iki fakülte arasında gerçekleşmiştir. İlahiyat
fakültesi öğrencileri bir zorluk ve sıkıntı durumuyla karşılaştıklarında daha çok dine
yönelirken, Mühendislik Fakültesi öğrencileri ise bio-kimyasal kaçma

seçimine

yönelmektedirler.
Pasif başa çıkma tarzlarından olan dış yardım arama, duygusal kaçma ve kabul
boyutlarında

en yüksek ortalama puanı ise Eğitim Fakültesinde öğrenim gören

öğrencilerin almış olması araştırmaya değer bir sonuç olarak düşünülmektedir.
2-Öğrencilerin mezun oldukları lise değişkeni ile başa çıkma davranışının dine
yönelme,

aktif planlama, duygusal kaçma, ve
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bio-kimyasal kaçma boyutlarında

anlamlı farklılık tespit edilirken,

dış yardım arama ve kabul boyutlarında anlamlı

farklılaşma görülmemiştir.
İmam Hatip lisesi mezunu öğrencilerin başa çıkma davranışlarından daha çok
dine yönelme eğilimli oldukları, buna karşılık normal lise mezunlarının ise bu boyutta
en düşük puanı aldığı, yani dine yönelme seçimini en az

kullandıkları sonucuna

ulaşılmıştır.
Fen Lisesi mezunu öğrenciler ise bio-kimyasal kaçma davranışına yönelmiş,
İmam Hatip lisesi mezunu öğrencilerin ise sözkonusu boyutta en düşük ortalama puanı
aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, aktif başa çıkma davranışında Fen lisesi grubunun en yüksek
ortalama puana ulaşması, önemli ölçüde manidar görülmüştür.
3-Din eğitimi alma değişkeni ile başa çıkmanın, dine yönelme, duygusal kaçma
ve kabul boyutlarında anlamlı ilişki bulunurken aktif planlama, bio- kimyasal kaçma ve
dış yardım arama boyutlarında anlamlı ilişkiye rastlanamamıştır.
Burada din eğitimi aldığını ifade eden grubun,

dine yönelme puanlarının,

almayan gruplara göre oldukça yüksek olması stresle başa çıkmada alınan din
eğitiminin öneminin ortaya konulması bakımından anlamlıdır.
Diğer taraftan, dış yardım arama,

aktif panlama ve bio-kimyasal kaçma

boyutlarında anlamlı ilişki bulunmazken, din eğitimi aldığını belirten öğrnencilerin
ortalama puanlarnının almayanlara göre daha yüksek olduğu gözlenmiş ve din eğitimi
alan öğrencilerin diğerlerine göre, sözkonusu başa çıkma seçimlerini

daha fazla

kullandıkları tespit edilmiştir.
4-Din

eğitiminin

türü

değişkeni,

başa

çıkma

seçimleri

açısından

incelendiğinde, dine yönelme, duygusal kaçma; bio-kimyasal kaçma ve kabul
boyutlarında anlamlı farkrlılaşma gözlenirken, aktif planlama ve dış yardım arama da
ise anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Buna göre, din eğitimini, “aile, cami hocası, kur’an kursu, dkab dersi, dini
kitaplar ve dini cemaat” lerin hepsinden aldıklarını ifade eden öğrencilerin başa çıkma
davranışından dine yönelme boyutunu seçmiş olmaları araştırmamız açısından önemli
bir sonuç olarak görülmüştür. Bu öğrenci grubunun ortalama puanlarının diğer grup
ortalamalarından oldukça yüksek olması ve din eğitimini sadece “aile ve dkab”
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dersinden aldığı ifade eden grubun ise en düşük ortalama puanı alması önemli ölçüde
manidar bulunmuştur. Yani din eğitimininin sadece aile ve din kültürü ahlak bilgisi
dersiyle sınırlandırılmaması ve diğer

eğitim faaliyetleriyle desteklenmesi, olumsuz

yaşam olaylarıyla karşılaşan bireyler için başa çıkmada dine yönelme seçiminin
kullanılması anlamında önem taşımaktadır.
Duygusal kaçma boyutunda en yüksek ortalama puana din eğitimini sadece
“aile”den aldığını belirten grubun ulaşması dikkate değer bir sonuçtur. Burada zorluk ve
sıkıntılarla karşılaşan bireyin, duygusal olarak ailesinin yanında yer alma eğiliminde
olduğu ve yaşanan problemi aşma noktasında bu durumun fayda sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır.

En düşük puanı ise din eğitimini “aile, kur’an kursu, dini kitaplar, ve

dkab” dersinden aldığını belirten öğrenci grubu

almış olmasıda dikkate değer bir

bulgudur.
Ayrıca bio-kimyasal kaçma boyutunda da, din eğitimini “aile ve dkab”
dersinden aldığını ifade eden grubun en yüksek puana ulaşmış olmasıda beklentiler
dahilinde olduğu görülmektedir. Daha evvelde belirtildiği gibi bireyin sadece aileden
ve din kültürü ahlak bilgisi dersinden aldığı din eğitimi onun stresli durumlarda sigara,
içki, ilaç ve uyuşturucu gibi eğilimlere yönlenmesini engelleyememektedir.
Kabul boyutunda da, en yüksek ortalama puana “aile, cami hocası, Kuran kursu,
dkab ve dini cemaat” şeklinde ifade eden grubun ulaştığı, en düşük ortalama puana ise
din eğitimini “aile, Kur’an kursu, dkab ve dini kitaplar”dan aldığını ifade eden grubun
olduğu görülmüştür.
5a) İnanç esaslarıyla ilgili bilgi düzeyini “çok yeterli” şeklinde ifade eden
öğrencilerin başa çıkmada daha çok “dine yönelme” davranışını seçtikleri gözlenmiştir.
Bunun tersine, bilgi düzeyini “çok yetersiz” olarak belirtenlerin ise, dine yönelme
davranışını seçmedikleri ve bu boyutta en az puanı almış oldukları gözlenmiştir. Bu
durumu bilgi seviyesini “yeterli”, “kısmen yeterli”, “çok yetersiz” olarak algılayan
öğrencilerin takip ettiği sonucuna ulaşıldı. Anlamlı farklılaşmanın bilgi düzeyini “çok
yeterli” olarak belirten grup ile “ çok yetersiz” olarak belirten

gruplar arasında

gerçekleşmesi düşünmeye değer bir sonuç olduğu fikrini taşıyoruuz.
Daha öncede belirtildiği gibi, inanç esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi ile
“dış yardım arama” boyutunda anlamlı farklılaşma bulunmuş, gruplar arasındaki ilişki
incelendiğinde, bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak belirten grubun en yüksek puana
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ulaştığı görülmüştür. “çok yetersiz” diyen grubun ise en düşük puanda kaldığı sonucuna
ulaşılmıştır. “Çok yeterli” diyen grup dışındakilerin homojen bir yapı arzetmiştir.
Aktif planlama boyutu açısından bakıldığında, kendilerini “çok yeterli” olarak
algılayan öğrencilerin puanlarının diğer boyutlarda olduğu gibi oldukça yüksek
bulunmuş, “çok yetersiz” şeklinde ifade eden öğrencilerin puanları ise en düşük
ortalamayı almıştır. Anlamlı farklılaşma ise “çok yeterli” ile “çok yetersiz” olarak ifade
eden grup arasında gerçekleşmiştir.
Analizler neticesinde kabul boyutunda da yine “çok yeterli” diyen grubun en
yüksek ortalamaya ulaştığı, “çok yetersiz” diyen grubun ise en düşük ortalamayı aldığı
sonucuna ulaşılmıştır.
5b)İslam esaslarıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi,

başa çıkmanın, boyutları

açısından incelendiğinde, dine yönelme, dış yardım arama, duygusal kaçma, biokimyasal kaçma ve boyutlarında anlamlı farklılaşma görülürken,
kabul boyutunda farklılaşma gözlenmemiştir. Yapılan

aktif planlama ve

analizler neticesinde, dine

yönelme boyutu ile algılanan İslam esasları bilgi düzeyi “çok yeterli” olan öğrencilerin,
diğer öğrenci gruplarından

daha yüksek ortalama puana ulaştığı tespit edilmiştir.

Bulgular neticesinde “çok yeterli” ile “çok yetersiz” grupları arasındaki farklılaşmanın
dikkat çekici olduğu sounucuna ulaşılmıştır.
Buna ek olarak, dış yardım arama boyutunda, İslam esaslarıyla ilgili algılanan
bilgi düzeyini “çok yeterli”olarak gören öğrencilerin en yüksek ortalama puana ulaştığı,
onu “kısmen yeterli” olarak ifade edenlerin takip ettiği, üçüncü sırada “yeterli”
diyenlerin, en son olarak da “yetersiz” cevabını veren grubun olduğu sonucuna
varılmıştır. Anlamlı farklılığın “çok yeterli” grubu ile “çok yetersiz” grubu arasında
oluşması düşünülmeye değer bir sonuçtur.
İslam esaslarıyla ilgili algılanan

bilgi düzeyi

değişkeninin başa çıkmanın

duygusal kaçma boyutu puanları arasındaki farkın anlamlılığına dair yapılan analizler
sonucunda, anlamlı ilişki bulunmuş, dini bilgi düzeyini “kısmen yeterli” olarak gören
öğrenci grubuyla “çok yeterli” olarak gören öğrenci grubu arasında gerçekleştiği
sonucuna varılmış, en yüksek ortalama puana ise “kısmen yeterli” olarak ifade eden
grubun aldığı gözlenmiştir. Duygusal kaçma boyutunda en düşük puana “çok yeterli”
olarak cevap veren grubun ulaşması oldukça ilginç bulunmuştur.
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Aynı şekilde, bio-kimyasal kaçma boyutunda, analiz sonuçları incelendiğinde
gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda “yetersiz”
diyen grubun en yüksek ortalama puana ulaştığı, “yeterli” şeklinde ifade eden grubun
ise en düşük puanı aldığı, görülmüştür.
5c)

Hadis ve sünnetle ilgili algılanan

bilgi düzeyi,

başa çıkmanın dine

yönelme boyutunda incelendiğinde gruplar arasında, anlamlı farklılaşma tespit edilmiş,
hangi gruplar arasında farklılaşma olduğunu öğrenmek için uygulanan istatistiksel
işlemlerde, kendilerini “çok yeterli” olarak algılayan öğrencilerle “yetersiz” olarak
algılayan öğrenciler arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. En yüksek ortalama puanı
ise bilgi düzeyini “ çok yeterli” olarak gören öğrencilerin ulaştığı gözlenmiştir. Hadis
ve Sünnetle ilgili bilgi düzeyini yüksek olarak algılayan öğrencilerin, daha çok dine
yönelme davranışını kullanması önemli bir sonuç olarak saptanmıştır.
Hadis ve sünnetle ilgili bilgi düzeyi değişkeni, başa çıkmanın, aktif planlama ve
duygusal kaçma boyutlarında anlamlı farklılaşma bulunmazken, bio-kimyasal kaçma ve
kabul boyutlarında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir.
Bio-kimyasal kaçma boyutunda, grupların puanları incelendiğinde, en yüksek
ortalama puana bilgi düzeyini “yetersiz” olarak belirten öğrencilerin ulaştığı, buna
karşılık, en düşük ortalamaya ise bilgi düzeyini “çok yetersiz” olarak belirten
öğrencilerin ulaşması da araştırmamız açısından önemli bulunmuştur. Hadis ve sünnetle
ilgili bilgi düzeyini “yetersiz” olarak algılayan bireylerin, bio-kimyasal kaçma
boyutunda puanlarının yüksek olması dikkate değer bir sonuçtur.
Kabul boyutunda, en yüksek ortalama puana “yeterli” diyen grubun ulaştığı en
düşük ortalama puana ise, “yetersiz” şeklinde ifade eden grubun ulaştığı sonucuna
varılmıştır.
5d) Kur’an’ın muhtevasıyla ilgili algılanan bilgi düzeyi başa çıkmanın tüm
boyutlarında

anlamlı farklılaşma olduğu gözlenmiştirr.

Öğrenci gruplarının dine

yönelme boyutundan aldıkları puanların ortalamaları incelendiğinde en yüksek puana
bilgi düzeyini “çok yeterli” olarak belirten grubun ulaştığı, bunun yanında en düşük
puanı ise bilgi düzeyini “ çok yetersiz” olarak ifade eden grubun aldığı gözlenmektedir.
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Dış yardım arama boyutunda, en yüksek puana “çok yeterli” diyen öğrenciler
ulaşırken, istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma “yeterli” ile “yetersiz” arasında
oluşmuş, en düşük ortalama puanı ise “yetersiz” diyen öğreciler almıştır.
Aktif planlama boyutunda, kur’anla ilgili bilgi düzeyi “çok yeterli” olan grubun
en yüksek ortalama puana ulaştığı, bilgi düzeyini “çok yetersiz” olarak ifade eden
grubun ise en düşük puanı aldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde bilgi
düzeyi “yeterli” ile “yetersiz” arasında anlamlı farklılaşma oluşmuş, “yeterli” dışında
kalan gruplar homojen yapı arz etmiştir.
Duygusal, bio-kimyasal kaçma ve kabul boyutları
göstermekte, analizler sonucunda en yüksek ortalama puana

birbirleriyle benzerlik
bilgi düzeyini “çok

yeterli” olarak algılayan öğrencilerin ulaştığı, duygusal ve bio-kimyasal kaçma
boyutunda en düşük puana ise bilgi düzeyini “yeterli” diyenlerin ulaştığı
gözlenmektedir. Kabul boyutunda ise, en düşük puana “yetersiz” cevabı veren
öğrencilerin ulaştığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, dini bilgi düzeyini “çok yeterli”
olarak belirten öğrencilerin sözkonusu dört bilgi alanında da (inanç esasalarıyla, islam
esaslarıyla, hadis ve sünnetle, son olarak da kur’anın muhtevasıyla ilgili ), başa çıkma
tarzlarından dine yönelme eğilimli oldukları gözlenmektedir. Bunun tersine bu dört dini
bilgi düzeyi seviyelerini “çok yetersiz”

olarak açıklayan bireylerin ise bio- kimyasal

kaçma meyilli olmaları da önemli bir sonuçtur.
6a) Beş vakit namaz kılma değişkeni, başa çıkmanın dine yönelme boyutu
puanları arasındaki fark incelendiğinde, anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Beş vakit
namazını “her zaman” kıldığını ifade eden öğrencilerin dine yönelme puanının
diğerlerinea göre daha yüksek olduğu kılmadığını belirten öğrencilerin ise en düşük
ortalama puanı aldıkları gözlenmiştir.
Dış yardım arama, bio-kimyasal kaçma, duygusal kaçma ve kabul boyutlarında
anlamlı bir farklılaşma söz konusuyken, aktif planlama boyutunda anlamlı farklılaşma
tespit edilememiştir. Dış yardım arama boyutunda en yüksek ortalama puana “her
zaman” beş vakit namaz kıldığını ifade eden grubun ulaştığı en düşük puana ise “hiç”
kılmadığını ifade eden grubun aldığı gözlenmiştir.
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Bio-kimyasal kaçma boyutunda ise en yüksek ortalama puana “hiç” kılmadığını
ifade eden öğrenciler ulaşmış, en düşük ortalama puana ise “her zaman” kıldığını ifade
eden öğrencilerin ulaşması oldukça anlamlı ve dikkate değer bulunmuştur. Başa çıkma
tarzı olarak en fazla bio-kimyasal kaçma boyutunu kullanan bireylerin beş vakit namazı
en az kullanmaları araştırma sonucu açısından önemli görülmüştür.
Başa çıkmanın duygusal kaçma boyutunda da aynı şekilde “hiç” kılmadığını
ifade eden öğrencilerin en yüksek düzeye ulaşması ilginçtir. Kabul boyutunda ise en
yüksek ortalama puana “her zaman” kıldığını ifade eden grup ulaşmış olup, en düşük
ortalama puana ise “hiç” diyen grup ulaşmış olması dikkate değer bir sonuçtur.
6b) Dini pratikler olarak ele aldığımız “Cuma namazı kılma” değişkeni başa
çıkmanın boyutları açısından incelendiğinde, dine yönelme, duygusal kaçma, biokimyasal kaçma boyutlarında anlamlı farklılaşma saptanırken, aktif planlama, dış
yardım arama ve kabul boyutlarında anlamlı farklılaşmaya rastlanamamıştır. Elde edilen
bulgulara göre, dine yönelme boyutunda en yüksek ortalama puana “her zaman”
kıldığını ifade eden grubun ulaştığı, en düşük ortalama puana ise “çoğu zaman”
kıldığını ifade eden grubun alması üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuç olarak
görülmektedir.
Dış yardım arama boyutu puanları incelendiğinde “hiç” cevabını veren grubun
en yüksek değere ulaştığı, “bazen” olarak cevap veren grubun ise en düşük puanda
kaldığı gözlenmiştir. Aynı şekilde duygusal kaçma boyutunda da anlamlı farklılaşma en
yüksek “hiç” cevabını veren ile en düşük “her zaman” cevabını veren grup arasında
gerçekleşmiştir.
6c) Ramazan orucunu “her zaman” tuttuğunu belirten öğrencilerin dine yönelme
eğiliminde bulunduğu sonucuna ulaşılmış, bunun tersine “hiç” kılmadığını belirten
öğrencilerin ise bu boyutta en düşük puanı aldığı gözlenmiştir. Ayrıca ikinci sırada yine
benzer olarak orucunu “çoğu zaman” kılan öğrencilerin yer alması da önemli bir
bulgudur.
Diğer taraftan yine ramazan orucu tutma değişkeni ile dış yardım arama, biokimyasal kaçma ve kabul boyutlarında anlamlı ilişki gözlenirken, duygusal kaçma
boyutunda durum bunun tersinedir.
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Dış yardım arama boyutu puanları incelendiğinde en yüksek puana “her zaman”
tuttuğunu ifade eden öğrecilerin ulaştığı, en düşük ortalama puanı ise “hiç” cevabını
veren öğrencilerin aldığı gözlenmiştir. Anlamlı farklılaşmanın “her zaman” ve hiç”
grubu arasında gerçekleşmesi dikkate değer bir sonuçtur.
Bio-kimyasal kaçma boyutunda en yüksek ortalama puana, ramazan orucunu
“bazen” tuttuğunu ifade eden öğrenci grubunun aldığı, en düşük ortalama puana ise
“her zaman” grubunun ulaştığı gözlenmiştir.
Kabul boyutunda ise “her zaman” oruç tuttuğunu belirten grup ile “hiç”
tutmadığını belirten grup arasında farklılaşma bulunmuştur.
Sonuç olarak, araştırma bulgularından, dini eğitim alan, dini bilgi seviyesi
yüksek ve ibadetlerini her zaman uygulayan, öğrencilerin başa çıkma davranışlarından
dine yönelme seçimlerini kullandığını bunun tersine dini bilgi düzeyi düşük dini
ibadetlerini az veya hiç uygulamayan öğrenicilerin ise bio-kimyasal kaçma seçimini
kullandıkları sonucunu çıkarmış bulunmaktayız.
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ÖNERİLER
Araştırmanın yöntemi, bulguları ve yorumlarına ilişkin sonuçlar dikkate alınarak
geliştirilen öneriler aşağıda alt başlıklar halinde verilmiştir.
A. EĞİTİM
1) Günümüzde artık din eğitimi kavramının gerek içeriğinin ve gerekse de
uygulamaya yansıyan kısmının farklılaşması gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Gerçekleştirilen araştırma bulguları neticesinde din eğitimi tanımlamasına farklı
anlamlar getirilmeli, geleneksel anlamda “bireye dini bilgi akışı sağlama, emir ve
yasaklar öğretme, dualar ezberletme olarak algılanan din eğitimi tanımının “bireyi
mutlu ve huzurlu kılacak, dini bilgi ve becerinin kazandırılması” şekline dönüştürülmesi
önerilmektedir.
2-Goldman’ın belirttiği gibi “ din eğitimi, hayat ve tecrübe merkezli olmalıdır.”
Din eğitimi uygulamaları mutlaka muhatab olduğu birey grubunun günlük yaşantılarını
dikkate alarak onların tecrübelerini kişiliklerini ve tutumlarını değerlendirmeli ve buna
göre kuramlar geliştirmelidir. Ancak bu şekilde bir din eğitimi bilginin öğrenilmesi
kadar onu yaşama aktarmasın da başarılı olabilir.
3- Yine günümüzde din eğitimi, insanlık tarihinin ortak mirası olan sevgi,
cesaret, güven, merhamet gibi duyguları insanın hizmetine sunmak için bir “duygu
eğitimi ” tasarlamalıdır. Özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu sevgi, cesaret, özgürlük
duyguları kontrollü olarak verildiğinde, kendisine çeki üzen vemek isteyenler için
doğal bir içsel malzeme olduğu hissettirilmelidir.
4-Her türlü doğal afetlerin (deprem, su baskınları) yaşandığı, birçok can
kaybının verildiği çocuk ve yetişkinlerin hayatını kaybettiği dünyamızda, bireye
olumsuzluklarla başa çıkmada birtakım bilgi ve beceriler kazandırılmalı, bunun dini
yönü de hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. Gerekli olan

dini bilgi, dini eğitim

vasıtasıyla, planlı ve programlı olarak sağlanmalı, ihtiyaç duyulan önlemler alınmalıdır.
Bunun için;
a)Okullarımızda zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü Ahlak Bilgisi
dersi konuları arasında “Dini başa çıkma metotları” ile ilgili konular yer almalı ve hatta
“stresle başa çıkma teknikleri” ile ilgili bağımsız seçmeli dersler oluşturulmalıdır.
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b) Buna ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “stresle başa çıkma
teknikleri” ile ilgili uzmanlar yetiştirilmeli ve bu uzmanlar vasıtasıyla, okullarda
öğrencilere bu konuda bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmalıdır.
5) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren İlahiyat Fakültelerinde
“Başa Çıkma ve din ilişkisi” ile ilgili ders konularına yer verilmelidir. Zira gelecekte
din eğitimcisi olacak adaylar, öğrenci yetiştirirken dini rehberlik etme anlamında gerekli
bilimsel bilgiye sahip olmalıdırlar. Ayrıca dinin bu konudaki hurafelere sapma yönü
bertaraf edilerek kişiye doğru dini bilgi kanallarından sıkıntı ve zorluklarıyla başa çıkma
yollarını öğrenebilme kolaylığı yaşatılmalıdır.
6-Din eğitiminde başarılı olmak için psikolojinin bu konudaki araştırmalarından
yararlanılmalıdır. Din eğitimi etkinliklerinde psikolojinin özellikle din psikolojisi
alanına ait araştırmalarının verileri dikkate alınmalıdır. Programların hazırlanmasında
bu alanlara ait araştırma sonuçları kullanılmalıdır.
7- Din Eğitimi ve başa çıkma ilişkisi dışında sanat ve başa çıkma, müzik ve başa
çıkma, ayrıca spor ve başa çıkma gibi konuların da araştırılması insan psikolojisi
açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz.
8- Ülkemizde “problem çözmeye dayalı öğrenme süreci” geliştirilip,
yaygınlaştırılmalıdır.
B. ARAŞTIRMA
1) Araştırmamızdan elde edilen sonuçlara göre, İlahiyat Fakültesinde öğrenim
gören ve İmam Hatip Lisesi mezunu olan öğrencilerin başa çıkma seçimlerinden “dine
yönelme” boyutu kullanmaları önemli görülmüş, bu eğitim kurumlarında öğrenim gören
öğrenci gruplarıyla ilgili din psikolojisi formatında bir çalışmanın yapılması faydalı
olacağı düşünülmektedir.
2) Eğitim Fakültesi öğrenci grubunun pasif başa çıkma tarzlarından olan
“duygusal kaçma dış yardım arama ve kabul” boyutlarında daha eğilimli olması dikkate
değer bir sonuç olarak görülmüş, bu konuyla ilgili, aktif ve pasif başa çıkma tarzlarında
bir araştırma yapılması uygun görülmektedir.
3) Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören ve ayrıca Fen Lisesi mezunu olan
öğrenci grubunun başa çıkma seçimi olarak “bio-kimyasal kaçma” eğiliminde olması
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önemli bir bulgu olarak değerlendirilmekte, söz konusu öğrenci grubuna ait farklı bir
çalışma ortaya konulmasında yarar görülmektedir.

4) Dini bilgi düzeyi açısından araştırma sonuçları incelendiğinde “inanç esasları,
işlem esasları, hadis ve sünnet ve Kur’anın muhtevası”yla ilgili bilgi düzeyi “çok
yüksek” olan öğrenci grubunun başa çıkma seçimlerinden “dine yönelme” boyutunu
kullanmaları, buna karşılık dini bilgi düzeyi “çok düşük” olan öğrenci grubunun “biokimyasal kaçma” boyutunu kullanmaları anlamlı bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta,
bu konuyla ilgili din psikolojisi alanında uygulamalı araştırma yapılması kanaatindeyiz.
5) Dini ibadetlerini sürekli olarak yerine getiren öğrenci grubunun, “dine
yönelme” eğiliminde olup, yerine getirmeyen bireylerin ise “bio-kimyasal kaçma”
eğiliminde olması farklı çalışmayı gerektirecek bir sonuçtur.
6) “ Aktif planlama”

boyutunda birçok değişken incelendiğinde anlamlı

farklılaşma elde edilememesi araştırılması gereken bir bulgu olduğu görüşündeyiz.
7-Tüm bu sonuçlar dikkate alınarak ilgili uzmanlar tarafından toplumun sosyokültürel yapısına uygun bir “dini başa çıkma” ölçeğinin çeşitli bakımlardan Türk
insanına uygulanması önerilmektedir.
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EKLER
EK.1

KİŞİSEL BİLGİLER
Saygıdeğer Katılımcı
Elinizdeki bu anket formu kişilerin kendi duygu, düşünce ve kanaatlerini ifade etmek
amacıyla kullandıkları bir takım cümlelerden oluşmaktadır.
Sizden, değişik konularla ilgili olarak bu maddeleri dikkatlice okuyup her birinde
belirtilen duygu, kanaat ve davranışlarınızı sizin için uygun olup olmadığını veya söz konusu
ifadelere katılım katılmadığınızı belirtmeniz istenmektedir.
Her insanın duygu ve kanaatleri ve davranışları birbirinden farklı olabileceğinden
maddeleri çevrenin etkisinde kalmadan işaretleyiniz. Ayrıca anket üzerine kimliğinizle ilgili
herhangi bir şey yazmanıza gerek yoktur. Vereceğiniz SAMİMİ VE GERÇEĞE UYGUN
cevaplar araştırmadan geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine büyük katkıda bulunacaktır.
Lütfen hiçbir maddeyi atlamadan dikkatle okuyunuz ve kanaatinize en uygun ya da en
yakın olan seçeneğin altındaki harfi daire içine alarak işaretleyiniz. Anketin doldurulması
konusunda gösterdiğiniz sıcak ilgi, yardım ve işbirliğine şimdiden teşekkür ederiz.
Filiz TEKİN
Din Eğitimi Bilim Dalı
1. Cinsiyetiniz ( ) a. Kız
( ) b. Erkek
2. Öğrenim gördüğünüz;
( ) Alan................................ ( ) Sınıf ................................
3. Mezun olduğunuz lise aşağıdakilerden hangisidir?
( ) a. Normal lise
( ) b. İmam-Hatip lisesi
( ) c. Süper lise
( ) d. Fen lisesi
( ) e. Diğer (lütfen belirtiniz).................................................?
4. Hayatınızın herhangi bir döneminde dini eğitim aldınız mı?
( ) a. Evet
( ) b. Hayır
5. Cevabınız “evet” ise nerelerden? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz)
( ) a. Aile
( ) b. Kur’an Kursu
( ) c. Cami Hocası
( ) d. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
( ) e. Dini kitaplar
( ) f. Dini cemaatler
( ) g. Diğer (Lütfen belirtiniz)...........................................?
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6. Bugünkü dini hayatınızın şekillenmesinde, nereden aldığınız din eğitimi daha etkili
olmuştur?
ÇOK

KISMEN

HİÇ

a. İlköğretim ve lise döneminde aldığım Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi
b. Aile çevremden aldığım din eğitimi
c. Kur’an Kursu’ndan aldığım din eğitimi
d. Dini kitaplardan aldığım din eğitimi
e. Cami hocasından aldığım din eğitimi
f. Dini cemaatlerden aldığım din eğitimi
g. İmam Hatip Lisesinden aldığım din eğitimi
7. Aldığınız din eğitiminin aşağıdaki hususların şekillenmesinde ne derece etkili olduğunu
düşünüyorsunuz?
OLDUKÇA

ÇOK

KISMEN

HİÇ

a. Arkadaş ilişkileri
b. Giyim kuşam
c. Siyasi görüş
d. Meslek seçimi
e. Eş seçimi ve aile ilişkileri
f. Akrabalık ilişkileri
g.Diğer (Lütfen belirtiniz).........................

8. Aldığınız din eğitiminin yaşamınızda karşılaştığınız zorluk ve sıkıntıları kontrol
edebilmenizde veya olumlu kanalize edebilmenizde yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
( ) a. Her zaman ( ) b. Çoğu zaman ( ) c. Bazen ( ) d. Hiç
9. Size göre ailenizin aşağıdaki ibadetleri yerine getirme durumu nasıldır? (Lütfen uygulama
sıklığını aşağıda verilen derecelemeye göre numaralandırınız)
NAMAZ

ORUÇ

Annem
Babam
Kardeşlerim
Her zaman (4)

Çoğu zaman (3)
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Bazen (2)

Hiç (1)

10. Dini bilgileriniz açısından kendinizi hangi seviyede görüyorsunuz?
ÇOK
YETERLİ

YETERLİ

KISMEN
YETERLİ

ÇOK
YETERSİZ

a. İnanç esaslarıyla (Allah’a, Meleklerine,
Kitaplara, Peygamberlere, Ahiret gününe,
kaza ve kadere) ilgili bilgilerim
b. İslam esaslarıyla (Kelime-i Şahadet,
Namaz, Oruç, Hac, Zekat) ilgili bilgilerim
c. Hadis ve sünnetlerle (Peygamber (as)’ın
söz ve davranışları) ile ilgili bilgilerim
d. Kur’an’ın muhtevasıyla ilgili bilgilerim

11. Aileniz günlük yaşamında (kendi anlayışlarına göre) dini kuralları ne derece yerine getirir?
ÇOK YERİNE
GETİRİR

ORTA DERECEDE

HİÇ YERİNE
GETİRMEZ

a. Annem
b. Babam

12. İbadetlerinizi yerine getirme düzeyiniz size göre nasıldır?
HERZAMAN
a. Beş vakit namaz
b. Cuma namazı
c. Ramazan orucu
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ÇOĞU ZAMAN

BAZEN

HİÇ

EK-2
STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ÖLÇEĞİ
Yönerge: Aşağıdaki üniversite eğitiminiz sırasında ve normal yaşantılarınız içerisinde karşılaştığınız
değişik problem durumlarıyla nasıl başa çıktığınızla ilgili ifadeler bulacaksınız. Kafanızda bazı
problemleri somutlaştırarak bunlar üzerine bir süre odaklaşıp cevaplamalarınızı somut durumlara yönelik
olarak gerçekleştiriniz. Lütfen aşağıda verilen derecelendirmeyi kullanarak, sizin durumunuz için en
uygun olan sayısı yuvarlak içerisine alınız veya üzerini X ile işaretleyiniz.
Hiçbir Zaman
0
(%0)
Sık sık
3
(%50-75)
Arasıra
1
(%1-25)
Genellikle
4
(%75-100)
Bazen
2
(%25-50)
1. Arkadaşlarım ve yakınlarımdan duygusal destek almaya çalışırım
0 1 2 3 4
2. Asıl problemim üzerinde yoğunlaşır, gerekirse başka şeyleri bir yana bırakırım
0 1 2 3 4
3. Attığım her adımı ve yapacağım her hareketi çok iyi düşünürüm
0 1 2 3 4
4. Başa gelenin çekileceğine inanırım
0 1 2 3 4
5. Başıma gelenden bir şeyler öğrenmeye çalışırım
0 1 2 3 4
6. Başıma gelenlere inanmak istemem
0 1 2 3 4
7. Başka şeylerden ziyade o problem üzerinde daha çok odaklaşırım
0 1 2 3 4
8. Başkalarından ne yapabileceğim konusunda tavsiyeler alırım
0 1 2 3 4
9. Başkalarından şefkat ve anlayış beklerim
0 1 2 3 4
10. Benden yaşlı birine danışırım
0 1 2 3 4
11. Benzer şeyleri yaşayan insanların tecrübelerinden yararlanırım
0 1 2 3 4
12. Dini aktivitelere katılırım
0 1 2 3 4
13. Dini inançlarımdan güç alarak kendimi güvende hissederim
0 1 2 3 4
14. Durum ile ilgili daha çok bilgi edinmek için başkalarına danışırım
0 1 2 3 4
15. Duruma olduğu gibi alışmaya çalışırım
0 1 2 3 4
16. Enerjimi yaptığım şeyler üzerinde yoğunlaştırırım
0 1 2 3 4
17. Eskisinden daha fazla ibadet/dua ederim
0 1 2 3 4
18. Gerginliğimi azaltmak için sigara içerim
0 1 2 3 4
19. Her ne yapacaksam zamanında yaparım
0 1 2 3 4
20. Her şeyimle ilahi bir güce sığınırım
0 1 2 3 4
21. Huzuru dinimde bulmayı denerim
0 1 2 3 4
22. Kendime bunun gerçek olmadığını söylerim
0 1 2 3 4
23. Kendimi daha iyi hissedebilmek için uyuşturucu alırım
0 1 2 3 4
24. Kendimi daha iyi hissetmek için ilaç alırım
0 1 2 3 4
25. Ne yapacağım konusunda bir plan hazırlarım
0 1 2 3 4
26. Olanlara daha iyimser bir gözle bakmaya çalışırım
0 1 2 3 4
27. Olayın daha olumlu gözükmesini sağlamak için farklı bir bakış açısı ile yaklaşırım
0 1 2 3 4
28. Problem hakkında daha az düşünmek için içki içerim
0 1 2 3 4
29. Problem hakkında hissettiklerimi başkaları ile tartışırım
0 1 2 3 4
30. Problemi bütün gerçekliğiyle olduğu gibi hissederim
0 1 2 3 4
31. İlahi bir güçten yardım isterim
0 1 2 3 4
32. Problemi çözmemi engelleyen diğer şeylerden kendim alıkoymaya çalışırım
0 1 2 3 4
33. Problemim hakkında somut bir şeyler yapabilecek birileri ile konuşurum
0 1 2 3 4
34. Problemimden kurtulmak için değişik işlerle ilgilenirim
0 1 2 3 4
35. Problemimden kurtulmak için üzerine direkt olarak giderim
0 1 2 3 4
36. Problemimi daha az düşünmek için sinemaya giderim veya TV seyrederim
0 1 2 3 4
37. Problemimi en iyi nasıl çözebileceğimi düşünürüm
0 1 2 3 4
38. Problemimle ilgili duygularımı başkalarıyla paylaşırım
0 1 2 3 4
39. Problemimle yaşamayı öğrenirim
0 1 2 3 4
40. Problemlerimi unutmak için ders çalışır veya başka farklı şeylerle ilgilenirim
0 1 2 3 4
41. Rahatlamak için ağlarım
0 1 2 3 4
42. Müzik dinleyerek birçok şeyi unuturum
0 1 2 3 4
43. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırım
0 1 2 3 4
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EK-3
Ek Tablo 1:
ARKADAŞ İLİŞKİSİ
Oldukça
Çok
Kısmen
Hiç
Toplam

SAYI

YÜZDE

388
229
303
133
1053

36,8
21,7
28,8
12,6
100,0

Ek Tablo 2:
SİYASİ GÖRÜŞ

SAYI

YÜZDE

122
111
321
499
1053

11,6
10,5
30,5
47,4
100,0

SAYI

YÜZDE

380
273
234
166
1053

36,1
25,9
22,2
15,8
100,0

Oldukça
Çok
Kısmen
Hiç
Toplam
Ek Tablo 3
EŞ SEÇİMİ VE AİLE
İLİŞKİLERİ
Oldukça
Çok
Kısmen
Hiç
Toplam
Ek Tablo 4:
DİN.EĞT.ZOR.KONT.
Her zaman
Çoğu zaman
Bazen
Hiç
Toplam

SAYI
425
405
183
40
1053
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YÜZDE
40,4
38,5
17,4
3,8
100,0

Ek Tablo 5:
öğretim alanı * mezun olunan lise Crosstabulation
Count
mezun
olunan lise
normal lise imam hatip süper lise
öğretim
alanı

ilahiyat
eğitim
mühendislik
Fen edebiyat
tıp

2

222

136
14
59
5
112
7
15
4
Total
324
252
öğretim alanı * nafile namaz Crosstabulation

Total
fen lisesi

3
69
47
47
13
179

1
9
9
19

anadolu
lisesi
6

diğer
4

238

100
42
25
36
209

41
14
7
4
70

360
176
198
81
1053

Ek Tablo.6
öğretim alanı * annenin günlük yaşamında dini kuralları yerine getirmesi Crosstabulation
Count
annenin günlük
Total
yaşamında dini
kuralları yerine
getirmesi
çok yerine getirir
orta
hiç
derecede
öğretim
ilahiyat
144
92
1
237
alanı
eğitim
147
199
14
360
mühendislik
88
85
3
176
fen edebiyat
89
100
7
196
tıp
44
35
2
81
Total
512
511
27
1050
öğretim alanı * inanç esaslarıyla ilgili bilgi Crosstabulation

Ek Tablo.7
öğretim alanı * beş vakit namaz Crosstabulation
Count
beş vakit
namaz
her zaman çoğu zaman
öğretim
ilahiyat
196
37
alanı
eğitim
78
61
mühendislik
31
32
fen edebiyat
42
29
tıp
32
22
Total
379
181

181

Total
bazen
3

hiç
2

238

122
72
52
20
269

99
41
75
7
224

360
176
198
81
1053

Ek Tablo.8
öğretim alanı * anneni namaz kılma durumu Crosstabulation
Count
anneni
namaz
kılma
durumu
hiç
bazen çoğu zaman her zaman
öğretim
ilahiyat
3
11
36
187
alanı
eğitim
30
77
89
164
mühendislik
12
37
36
91
fen edebiyat
21
42
41
92
tıp
7
6
13
55
Total
73
173
215
589

Total

237
360
176
196
81
1050

Ek Tablo. 9
öğretim alanı * babanın namaz kılma durumu Crosstabulation
Count

öğretim
alanı

ilahiyat
eğitim
mühendislik
fen edebiyat
tıp

Total

babanın
namaz
kılma
durumu
hiç
9

bazen
28

73
19
38
12
151

119
54
57
22
280

Total

çoğu zaman her zaman
34
164

235

58
32
24
8
156

101
68
68
36
437

351
173
187
78
1024

bazen
172

hiç
30

238

160
67
67
37
503

150
85
93
35
393

360
176
198
81
1053

Ek Tablo.10
öğretim alanı * nafile oruç Crosstabulation
Count
nafile oruç
her zaman çoğu zaman
öğretim
ilahiyat
5
31
alanı
eğitim
17
33
mühendislik
9
15
fen edebiyat
17
21
tıp
1
8
Total
49
108

182

Total

Ek Tablo. 11
olunan lise * beş vakit namaz Crosstabulation
Count
beş vakit
namaz
her zaman çoğu zaman
mezun normal lise
59
52
olunan lise
imam hatip
200
40
süper lise
41
28
fen lisesi
4
4
anadolu
56
44
lisesi
diğer
19
13
Total
379
181

Total
bazen
94

hiç
119

324

9
65
6
73

3
45
5
36

252
179
19
209

22
269

16
224

70
1053

Ek Tablo. 12
öğretim alanı * babanın oruç tutma durumu Crosstabulation
Count
babanın
oruç tutma
durumu
hiç
bazen çoğu zaman her zaman
öğretim
ilahiyat
7
6
222
alanı
eğitim
27
28
49
247
mühendislik
8
4
14
147
fen edebiyat
9
15
13
150
tıp
4
2
5
67
Total
48
56
87
833

Total

235
351
173
187
78
1024

Ek Tablo 13
öğretim alanı * annenin oruç tutma durumu Crosstabulation
Count
annenin
oruç tutma
durumu
hiç
bazen çoğu zaman her zaman
öğretim
ilahiyat
2
7
228
alanı
eğitim
mühendislik
fen edebiyat
tıp
Total

13
4
5
2
24

23
7
5
1
38

183

42
10
13
3
75

282
155
173
75
913

Total

237
360
176
196
81
1050

Ek Tablo 14
öğretim alanı * cuma namazı Crosstabulation
Count
cuma
namazı
her zaman çoğu zaman
öğretim
ilahiyat
104
10
alanı
eğitim
68
27
mühendislik
78
32
fen edebiyat
50
14
tıp
23
8
Total
323
91

Total
bazen
35

hiç
89

238

19
13
9
3
79

246
53
125
47
560

360
176
198
81
1053

Ek Tablo. 15
öğretim alanı * babam Crosstabulation
Count

öğretim
alanı

ilahiyat
eğitim
mühendislik
fen edebiyat
tıp

Total

babam
çok yerine
getirir
134

orta
derecede
97

hiç

Total
4

235

73
53
47
21
328

240
110
121
51
619

38
10
19
6
77

351
173
187
78
1024

Ek Tablo. 16
öğretim alanı * aldığınız din eğitimin yaşamınızda karşılaştığınız zorluk ve sıkıntıları kontrol
edebilmenizde yardımcı olduğunu düşünü Crosstabulation
Count
aldığınız din
Total
eğitimin
yaşamınızda
karşılaştığınız
zorluk ve sıkıntıları
kontrol
edebilmenizde
yardımcı olduğunu
düşünü
her zaman
çoğu bazen
hiç
zaman
öğretim alanı
ilahiyat
117
107
13
1
238
eğitim
135
128
80
17
360
mühendislik
62
68
37
9
176
fen edebiyat
73
74
41
10
198
tıp
38
28
12
3
81
Total
425
405
183
40
1053

184

EkTablo 17.
CİNSİYET

SAYI

YÜZDE

Kız

562

53,4

Erkek

491

46,6

Toplam

1053

100,0

Ek Tablo 18.
ÖĞR ALANI

SAYI

YÜZDE

İlahiyat Fakültesi

238

22,6

Eğitim Fakültesi

360

34,2

MimarlıkMühendislik
Fakültesi

176

16,7

Fen Edebiyat
Fakültesi

198

18,8

Tıp Fakültesi

81

7,7

1053

100,0

Toplam

Ek Tablo 19.
MEZUN OLUNAN LİSE

SAYI

YÜZDE

Normal lise

324

30,8

İmam hatip lisesi

252

23,9

Süper lise

179

17,0

Fen lisesi

19

1,8

Anadolu lisesi

209

19,8

Diğer

70

6,6

1053

100,0

Toplam

185

Ek Tablo 20.
DİN EĞT. ALMA DUR.

SAYI

YÜZDE

Evet

1047

99,4

Hayır

6

,6

1053

100,0

Toplam

Ek Tablo 21.
DİN EĞİTİMİNİN TÜRÜ
Din kültür ahlak bil.dersi
(dkab)
Aile, dkab
Dini kit.Aile, dkab dersi,
Kur. Kur Aile, dkab dersi,
dini kit.
Cami hoca.Aile, dkab
dersi,dini kit.
Hepsi
Toplam

SAYI

YÜZDE

182

17,3

62
59

5,9
5,6

47

4,5

52

4,9

595
1047

56,5
99,4

Ek Tablo 22.
İNANÇ. ES. İLG. BİLG. DÜZ.
Çok yeterli
Yeterli
Kısmen yeterli
Çok Yetersiz
Toplam

SAYI
328
490
192
43
1053

YÜZDE
31,1
46,5
18,2
4,1
100,0

Ek Tablo 23.
İSLAM ES. İLG. BİLG. DÜZ.

SAYI

YÜZDE

Çok yeterli

277

26,3

Yeterli

481

45,7

Kısmen yeterli

237

22,5

Çok Yetersiz

58

5,5

1053

100,0

Toplam

186

.
Ek Tablo 24.
HAD. VE SÜNN. İLG. BİLG. DÜZ.

SAYI

YÜZDE

Çok yeterli

71

6,7

Yeterli

294

27,9

Kısmen yeterli

501

47,6

Çok Yetersiz

187

17,8

Toplam

1053

100,0

SAYI

YÜZDE

Çok yeterli

45

4,3

Yeterli

270

25,6

Kısmen yeterli

470

44,6

Çok Yetersiz

268

25,5

Toplam

1053

100,0

Ek Tablo 25.
KUR. MUHT. İLG. BİLG. DÜZ.

Ek Tablo 26 .
BEŞ VAKİT NAMAZ KILMA

SAYI

YÜZDE

Her zaman

379

36,0

Çoğu zaman

181

17,2

Bazen

269

25,5

Hiç

224

21,3

Toplam

1053

100,0

187

Ek Tablo 27.
CUMA NAMAZI KILMA

SAYI

YÜZDE

Her zaman

316

64,7

Çoğu zaman

84

17,5

Bazen

41

8,4

Hiç

50

10,2

Toplam

491

100,0

Ek Tablo 28.
Ek Tablo 28.
RAMAZAN ORUCU TUTMA

SAYI

YÜZDE

Her zaman

853

81,0

Çoğu zaman

100

9,5

Bazen

47

4,5

Hiç

53

5,0

1053

100,0

Toplam

188

