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I 

ÖNSÖZ 

 

İnsan hayatını çeşitli yönlerden ele alıp inceleyen, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından 

sonra hızlı bir gelişme gösteren; böylece özelleşmiş uzmanlık alanlarına sahip yeni yeni 

disiplinler doğmuştur. Bu yeni disiplinlerden biri de Din Psikolojisidir. 

 Sistematik açıdan insan hayatı, yaygın sınıflamaya göre, bebeklik, çocukluk, ergenlik,  

yetişkinlik, yaşlılık gibi birbirine geçen gelişim dönemlerine ayrılır. Bu çerçevede her 

dönemin kendine özgü temel özellikleri vardır. Bu dönemler, Gelişim Psikolojisinin araştırma 

alanlarını teşkil eder. Gelişim Psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar insanın geçirdiği 

gelişim evrelerini inceler. Psikoloji’nin bir alt dalı olan Din Psikolojisi ise, yaşamının hangi 

döneminde olursa olsun, insanı kutsalla kurduğu ilişki bağlamında anlamaya ve açıklamaya 

çalışır. Diğer bir ifadeyle insanda gelişen dinî duygu, ilgi, düşünce ve davranışları ilmi açıdan 

incelemek ve tasvir etmek amacını güder. 

Bu çalışma, yukarıda değindiğimiz yaşam evrelerinden yaşlılık dönemindeki dinî 

yaşayışı konu alan bir çalışmadır. Günümüzde, yaşam süresi artan insan, daha uzun bir 

yaşlılık dönemi geçirmektedir. İnsanın dinî hayatının yaşlılık döneminde nasıl olduğu ya da 

nasıl bir değişim geçirdiği genelde Psikoloji için; özelde, Din Psikolojisi için önemli 

olduğundan bu araştırmanın yapılması uygun görülmüştür. 

 Yapısal ve kültürel bir değişim içine girmiş bulunan ülkemiz yaşlısının dinî tutum ve 

davranışları, ne durumdadır? Bu insanların hayatlarında din hangi düzeyde yer almaktadır? 

Bu ve benzeri sorulara bilimsel yöntemler kullanılarak verilmiş cevaplarının henüz yeterli 

olmadığı görülmektedir. Bu sorulara sağlıklı cevaplar verilmeksizin, çağdaş Türk 

toplumundaki yaşlıları anlamak güçtür. Dolayısıyla bu insanlar hakkında açıklama yapmak 

tatmin edici sonuçlara ulaşmaktan uzaktır.  

 Bu düşüncelerle planlanan bu araştırma, gelişen ve değişen Türk toplumunun bir 

kısmını oluşturan yaşlıların hayatlarında dinîn yerini tespit etme ve böylece Türk yaşlısını 

anlama ve açıklama çalışmalarına bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 Ayrıca gerek fizyolojik ve gerekse psikolojik açıdan çok önemli değişikliklerin 

yaşandığı yaşlılık dönemi, dinî gelişim psikolojisi açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde bu 

dönemin dinî gelişimini konu alan çalışmaların azlığından ve insan hayatının bütün 

dönemlerine has dinî gelişim özelliklerinin ortaya konulması açısından yaşlılık dönemi 

dindarlığı araştırılmaya değer bir konudur. Bu alanda Taplamacıoğlu (1962), Özbaydar 

(1970), Armaner (1980) ve Kayıklık’ın (2000)  çalışmaları, yaşlılık ve dindarlık ilişkisini 

çeşitli değişkenler aracılığı ile tespite yönelik önemli çalışmalardır.  



 

 
 

 

II 

 Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yaşlılığın tarihsel 

sürecinden, yaşlılığın boyutlarından, yaşlılık dönemi temel özelliklerden ve yaşlılıktaki dinî 

gelişimden bahsedilmiştir. İkinci bölüm bütünüyle araştırma bulgularının değerlendirilmesine 

ayrılmıştır.  

 Araştırmanın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen hocam ve danışmanım Doç. 

Dr. Abdülkerim Bahadır’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesinde 

büyük emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Adem Şahin’e, kaynak bulmamda yardımcı olan Doç. Dr. 

Mehmet Akgül’e, resmi işlerde bana yardımcı olan Yunus Koç’a, ve araştırmaya katılarak en 

büyük katkıyı yapmış olan huzurevleri yaşlılarına en içten saygılarımı sunar, sonsuz 

teşekkürler ederim.  

    

 

Hüseyin HASYILMAZ 

          Konya  2007 
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GİRİŞ 

 
1- Araştırmanın Konusu 
İnsan bilimleri alanında araştırma yapan bilim dallarından biri de Psikoloji ve onun alt 

dallarıdır. Büyük ilgi gören Gelişim Psikolojisi ve Din Psikolojisi alanında yapılan 

çalışmalarda, çocukluk ve gençlik dönemleri üzerinde sıkça durulurken, yaşlılık dönemi, 

özellikle de yaşlıların dinî yaşayış özellikleri üzerinde fazla durulmaması, Türkiye’de bu 

alanda bir boşluk olduğunu göstermektedir. Ülkemizde yaşlılık ve sorunları ile ilgili 

çalışmalar, çoğunlukla tıbbi bilimler, geriatrik araştırmalar ve bulgular çerçevesinde 

yapılmaktadır. Sosyal bilimsel ya da gerontolojik çalışmalar ise oldukça sınırlı kalmaktadır. 

19. ve 20. Yüzyılda, tıp, kimya, fizik, biyoloji gibi pozitif bilimlerde elde edilen 

başarılar, endüstri alanında meydana gelen gelişmeler ve bunun sonucu olarak çalışma 

koşullarının değişmesi, insan yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir..1 Buna bağlı olarak da 

insanın yaşam süresi uzamış ve yaşlı nüfusun oranı artmıştır. Hızlı artış gösteren yaşlı 

nüfusun günümüzde toplam dünya nüfusunun 1/10’unu oluşturduğu ve 2010 yılında bu oranın 

1/8’e artacağı tahmin edilmektedir.2 

Sosyo-psikolojik bir kavram olarak yaşlılık, bir taraftan yaşa bağlı olarak bellek 

işlevlerinin (özellikle yeni yaşantılarla ilişkili olanların), dikkat ve düşünce kıvraklığının ve 

fiziksel gücün zayıflaması; zihin karışıklığı vb. semptomlarla tanımlanan negatif bir duruma 

işaret ederken, diğer taraftan ise, hayat felsefesinin tatminkarlık, sükunet ve tecrübe ekseninde 

olgunluk kazandığı kendine has pozitif bir yapı ifade eder. İnsan hayatının son dönemi olan 

yaşlılık dönemi, fiziksel, psikolojik ve sosyal değişikliklerin tipik bir yapılanma içinde 

sürdüğü bir dönemdir. Bu değişikliklerle birlikte dinî yönelişlerde de değişiklikler ortaya 

çıkar. 

Gelişim dönemlerinin son basamağı olduğu için yaşlılık döneminde, artık hayatın 

sınırlı olduğu bilindiğinden ve geçiciliğin kaçınılmazlığı idrâk edildiğinden, dinî inançlar 

önem kazanır. Bu önem daha çok, yaşlı bireyin varoluş ve ölüm olgularını anlamlandırma 

ihtiyacından kaynaklanır. Bu dönemde yaşlıların dinî müesseselere devamında, özel dinî 

uygulamalara yönelmede artışın kaydedildiğini savunanlar vardır. Bunun yanı sıra yaş 

ilerledikçe ve yaşlı insanların toplumla ilgilerini kestikçe  dinî inanç ve pratiklerin azaldığını, 

dinden uzaklaşmaya yöneldiklerini belirtenler de vardır. 

                                                
1 Tufan, İsmail; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, Aykırı Yayınları, İstanbul 2002, s.53 
2 Özyalçın, Süleyman; ‘Yaşlı Hastalarda Ağrı Prevelansı ve Analjezik Kullanım İlkeleri’, http:// 
www.doktordergisi.com/sayı 13.05.2005 
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İşte bu araştırmanın konusu biyolojik ve psikolojik değişikliklerle birlikte, çoğu zaman 

hayata yabancılaşan ve ölüm korkusuyla yüz yüze gelen yaşlıların dinî hayatlarında meydana 

gelen değişimlerdir. 

 
2- Araştırmanın Problemi 

 Bilindiği gibi her araştırmada genellikle bir ana konu ve bu konu ile ilgili bir temel 

problem olur. Ancak bu temel probleme çözüm bulmak için çoğu zaman ikincil problemlerin 

çözüme kavuşturulması zorunluluk arz eder. İşte bu ikincil problemlere alt problemler denir.3 

 Gelişim psikologlarının yaşlılık diye adlandırdığı dönemlerde bulunan bireylerin dinî 

hayatının genel çizgilerini belirlemek, bireyin yaşlılık döneminde dinî hayatında bir değişimin 

olup olmadığını, eğer değişim varsa bu değişimin hangi yönde olduğunu belirlemek bu 

araştırmanın temel problemidir. Bunun yanında, bu araştırmada bazı alt problemler üzerinde 

de durulacaktır. 

 Cinsiyet bakımından yaşlıların dinî hayatında görülen farklılıklar belirlenmeye 

çalışılacaktır. Kadınlar ve erkeklerin dinîn hangi yönüne ağırlık verdikleri ve onların dinî 

yaşam bakımından farlılaşıp farklılaşmadığı sorusuna yanıt aranacaktır. Yaşlılık dönemindeki 

bireylerin dua ile ilgili davranışları değerlendirilecektir. Dua konusunda yaş ve cinsiyete göre 

bir faklılaşma olup olmadığı araştırılacaktır.  

 Yine dinî ibâdet bakımından yaşlılarda; cinsiyet, gelir durumu, eğitim durumu ve 

medenî duruma göre bir farklılaşma olup olmadığı araştırılacaktır.  

 Bu çalışmanın önemli alt problemlerinden biri de, yaşlılık dönemindeki bireylerin 

ölüm hakkındaki düşünceleri ve demografik değişkenlere göre ölümü düşünme sıklığıdır.     

 

3- Araştırmanın Hipotezleri 
1- Yaş değişkeni ile dinî hayatın inanç, bilgi, ibâdet ve duygu boyutu arasında doğru 

orantılı ilişki vardır.  

2- Cinsiyet değişkeni ile dinî hayatın inanç, bilgi, ibâdet ve duygu boyutu arasında 

doğru orantılı ilişki vardır.  

3- Medenî durum değişkeni ile dinî hayatın inanç, bilgi, ibâdet ve duygu boyutu 

arasında doğru orantılı ilişki vardır.  

4- Eğitim durumu değişkeni ile dinî hayatın inanç, bilgi, ibâdet ve duygu boyutu 

arasında doğru orantılı ilişki vardır.  

                                                
3 Kaptan , Saim; Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Bilim Yayınları, Ankara 1995, s.126 
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5- Gelir durumu değişkeni ile dinî hayatın inanç, bilgi, ibâdet ve duygu boyutu 

arasında doğru orantılı ilişki vardır.  

 

4- Araştırmanın Sınırlılıkları 
 Bilindiği gibi her araştırma bir ölçüde kendi örneklemi ile sınırlıdır.4 Dolayısıyla bu 

araştırma da kendi kullandığı örneklemi ile sınırlıdır. Nitekim araştırmanın evrenini yaşlılar 

(60 yaş ve üzeri) oluştururken, araştırmanın örneklemini Antalya da Devlet Huzurevi’nde ve 

İkinci Bahar Huzurevi’nde yaşayan yaşlılar oluşturmaktadır. Bazı yaşlıların yatalak olması, 

bazılarının işitme, konuşma, anlama yetilerini kaybetmesi ve bazılarının da araştırmaya 

katılmak istememesinden yaşlıların hepsi, eşit seçilme şansına sahip olmamıştır. Bu sebeple 

örneklemin evreni temsil etme açısından sınırlı olduğu unutulmamalıdır.  

Araştırmanın sonuçlarını Ki kare analiz tekniği ile aralarında anlamlı bir ilişkinin olup 

olmadığını tespit etmek istiyorduk. Ancak denek sayısının azlığından ve istatistik açısından 

verilerin yetersizliği nedeniyle araştırma sonuçları buna imkan vermemiştir.   

Bu araştırma ankete katılan deneklerin dindarlık ölçeğine verdikleri cevaplardan elde 

edilen verilerle sınırlıdır. 

Bu araştırmada tespit edilmeye çalışılan dinî hayat, dindarlığın inanç, ibâdet, bilgi ve 

duygu boyutlarıyla ve bunları tespit etmede kullanılan ifadelerle sınırlıdır. 

Bu araştırma, araştırmanın gerçekleştirildiği 2006 tarihinde ve deneklerin içinde 

bulundukları koşulların etkileri bağlamında tamamlanmıştır. 

Bu araştırma da bir dindarlık ölçeği geliştirmek amaçlanmadığından, kullanılan 

ifadelerin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmamış, kullanılan ifadelerin dindarlığı ortaya 

koyacağı varsayılmıştır.5  

 
5- Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Din Psikolojisi’nin hareket noktası yalnızca insandır. Bu disiplin, insan ruhunda 

yaşanan ve çeşitli tezahürleriyle dışa yansıyan, dinî hayatı ve davranışları inceler. Böylece 

dinî inançlar, merasim ve kanunlar, bu konudaki değişme ve gelişmeler, Din Psikolojisi’nin 

araştırma alanına girmektedir. Çünkü bu bilim insanın neye,  nasıl inandığını, insanın sadece 

ne yaptığını değil, aynı zamanda onun nasıl yaptığını öğrenmek ve anlamak ister. Şu halde 

Din Psikolojisi genelde ferdin dinî hayatını kendine özgü yöntemiyle anlamaya ve açıklamaya 

                                                
4 Yaparel, Recep; Yirmi Kırk  Yaşlar Arası Kişilerde Dinî Hayat ile Psiko-sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine 
Bir Araştırma, A.Ü.Sos.Bil.Enst.  (Yayınlanmamış Doktara Tezi), Ankara 1987, s.78 
5 Köktaş, M.Emin;Türkiye’de Dinî Hayat, İşaret Yayınları, İstanbul 1993, s.74 
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çalışır. Din psikolojisi, ferdin yüce ve ilahî varlığa inanış ve bağlanışına ait ruh hallerini içine 

alan ve onun bütün dinî hayat ve şahsîyetini kuşatan bir disiplindir.6  

Bilindiği gibi Din Psikolojisi, bireyin dinî duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel 

olarak araştıran bir bilim dalıdır. Bireyin dinî duygu, düşünce ve davranışlarının tamamı 

bireyin dinî hayatı olarak adlandırılmaktadır. İşte bu dinî hayat Din Psikolojisinin temel 

araştırma alanıdır. Türkiye’de dinî hayat ile ilgili araştırmalar genellikle gençlik ve ilk 

yetişkinlik dönemi ile ilgili sınırlı çalışmalardır. Bu çalışma ise, daha önce yapılan 

araştırmaların bir devamı niteliğinde olup yaşlılık dönemindeki bireyin dinî yaşayışına bir ışık 

tutmak amacındadır. Buradan elde edilen bulgular, Türkiye’de yeni bir alan olan Din 

Psikolojisine ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılara küçük de olsa katkı sağlayabilir. 

Ayrıca toplumumuzdaki yaşlı insanların dinî yaşayışlarına ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, 

konunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, Din Psikolojisi alanında çalışan bilim adamlarına 

düşen bir görev olarak beklemektedir. Bunun yanında yaşlılık dönemi ile ilgilenen 

meslektaşlara da katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmamızın amaçlarından biri de; tarihsel süreçte yaşlılığı, yaşlılığın boyutlarını, 

yaşlılık dönemi temel özelliklerini ve yaşlılıkta dinî gelişimin temel niteliklerini teorik ve 

pratik bilgiler bütünlüğünde tespit etmektir.  

 

6- Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmalarda, genellikle biri genel evren diğeri çalışma evreni olmak üzere iki evren 

bulunur. Genel evren soyut ve ulaşılması güç, hatta olanaksız olan evrendir. Araştırmacının 

ideal olarak sonuçlarının genelleştirebileceği grup ‘hedef evrendir.’ Ancak hedef (veya ideal) 

evrene ulaşmak genellikle mümkün olmaz. Bu sebeple araştırmacının gerçekçi (ulaşılabilir) 

bir evren tanımlaması yapması gerekmektedir.7 Bu çalışmanın genel evrenini huzurevlerinde 

yaşayan 60 ve üstündeki yaşlılar oluşturmaktadır.  

Araştırmacılar, maliyet güçlükleri, kontrol güçlükleri ve ahlakî zorunluluklardan 

dolayı8 hemen her araştırmada çalışma evreninden seçilen örneklem üzerinde incelemelerini 

gerçekleştirirler. Örnekleme, bir çalışma için seçildikleri büyük grubu (evren) temsil 

edebilecek şekilde grup içerisinden belli sayıda elemandan (denek) oluşan bir alt elemanlar 

                                                
6 Yavuz, Kerim; “Din Psikolojisi” md. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:IX, İstanbul 1994,  s.341 
7 Altunışık, Remzi – Coşkun, Recai - Bayraktaroğlu, Serkan – Yıldırım, Engin; Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı 2001, s.66-67 
8 Karasar, Niyazi; Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 7. Baskı, 3A Araştırma Eğitim 
Danışmanlık Ltd. Ankara 1995,  s.111 
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grubu oluşturma sürecidir.9  

Bu araştırmanın da örneklemini  2006 yılında Antalya’da Devlet Huzurevi’nde ve 

İkinci Bahar Huzurevi’nde yaşayan yaşlılar oluşturmaktadır. Devlet Huzurevi’nde 50 bayan 

85’ide erkek olmak üzere 135 yaşlı, İkinci Bahar Özel Huzurevi’nde ise, 21 bayan ve 24 

erkek olmak üzere 45 yaşlı kalmaktadır. Özel Huzurevi daha çok maddî imkanları iyi olanlara 

yönelik bir bakımevi özelliği gösterirken, Devlet Huzurevi maddî imkanları iyi olmayan 

yaşlıların kaldığı bir sığınma yeri olarak göze çarpmaktadır.    

 

7- Araştırmanın Yürütülmesi ve Yöntemi 
 Araştırmamız birisi kavramsal diğeri ise, uygulama olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Araştırmamızın kavramsal çerçevesini hazırlarken yaşlılık konusu ile ilgili 

eserler okunmuştur. Daha sonra bu konuda yapılan alan araştırmaları incelenmiş ve yaşlılık 

ile ilgili kavramsal bir çerçeve hazırlanmıştır. Teorik çalışmaya ek olarak yaşlılık ile dinî 

hayat arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla anket ve mülakata dayalı bir alan araştırması 

yapılmıştır. 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak 20 sorudan oluşan bir anket formu 

hazırlanmıştır.10 Anket formu, deneklerin demografik özellikleri (5 soru), dinî inanç ile ilgili 

(4 soru), dinî bilgi ile ilgili (1 soru), dinî ibâdet ile ilgili (6 soru), dinî duygu ile ilgili (5 soru) 

sorulardan oluşmaktadır. Sorular oluşturulurken bu konuda ülkemizde daha önce yapılan 

çalışmalardan (Köktaş, 1993), (Buyacı, 2002), (Akgül, 2004) yararlanılmıştır. Demografik 

özelliklere ait sorular yaş, cinsiyet, medenî durum, eğitim durumu ve sosyo ekonomik durum 

ile sınırlanmıştır. Bu özellikler aynı zamanda araştırmanın bağımsız değişkenlerini teşkil 

etmektedir. Dinî inanç ile ilgili sorular Allah inancı, Peygamber inancı, Kuran’ı Kerim inancı 

ve âhiret inancı ile ilgilidir. Dinî bilgi ile ilgili soru deneklerin dinî bilgi düzeyi algısı ile 

ilgilidir. Dinî ibâdet ile ilgili sorular namaz kılma durumu, oruç tutma davranışı, nafile ibâdet 

etme durumu, hacca gitme durumu ve dua etme sıklığı ile ilgilidir. Dinî duygu boyutu ile ilgili 

sorular kabir ziyareti sıklığı, kabir ziyaretinin uyandırdığı duygu ve düşünceler, ölümü 

düşünme sıklığı ve ölüm hakkındaki düşünceler ile ilgilidir.    

Çalışmanın teorik kısmını hazırlarken konuyla ilgili yapılan alan çalışmaları, 

bulguların değerlendirilmesinde dikkate alınarak, bulgular SPSS paket programına 

aktarılmıştır. SPSS 11.0 paket programına aktarılan bulgular Veriable Wiev bölümüne ankette 

sorduğumuz sorular ve cevapları numaralandırılarak, ilgili bölümlere girilmiştir. Data Viev 
                                                
9Altunışık-Coşkun-Bayraktaroğlu-Yıldırım; a.g.e., s.66 
10 Bkz. Ekler Bölümüne 
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bölümünde numaralandırdığımız cevaplar tek tek anket sırasına göre yazılmıştır. Daha sonra 

Analyze, Descriptive Statistics bölümünde Freguencies ve Crosstabs kutucuklarına tıklanarak 

araştırmamızla ilgili bulgular çapraz tablolarla gösterilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

YAŞLILARDA DİNÎ HAYAT 

 
YAŞLILIK: TANIMLAMA VE TARİHSEL SÜREÇ 

 

1- İlkel ve Geleneksel Toplumlarda Yaşlılık 
 Doğuştan başlayan ve yıl birimiyle ölçülen zaman yaş olarak tanımlanmakta, yaşı 

ilerlemiş yetişkin kimselere yaşlı, yaşlı olma durumu yani ihtiyarlığa da yaşlılık 

denilmektedir.11 Yaşlılığı Psikolojik bakış açısıyla tanımlarsak yaşlılık, yaşa bağlı olarak 

bellek işlevlerinin (özellikle yeni yaşantılarla ilişkili olanların), dikkat ve düşünce 

kıvraklığının, fiziksel gücün zayıflaması, zihin karışıklığı vb. semptomlarla tanımlanan 

durumdur.12 

Hoffman ve arkadaşları (1994) yaşlılığı; insan vücudunun ve etkinliklerinin daha önce 

olduğu gibi devam etmesinde yetersizliğin artması olarak tanımlarken; Kimmel (1990) ise, 

yaşlılığı bireyin çevreye uyumu ve yaşamı sürdürmesinde, gitgide büyüyen bir zayıflama 

süreci olarak tanımlamaktadır.13   

Yaşlanma, ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan, 

süreğen ve evrensel bir süreç olarak ta tanımlanabilir. Organizmanın molekül, hücre, doku, 

organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan 

yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümüdür.14 Yaşlılık döneminde meydana gelen bu 

değişim, çok çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Değişim olgusu, belirleyicileri, bireyden 

bireye farklılaşıp farklılaşmaması, yavaşlatılıp yavaşlatılamayacağı, sonuçları ve doğası gibi 

çok çeşitli açılardan ele alınabilir. Çünkü yaşlılık, sadece dış görünüşün değişmesi değildir. 

Yaşlılık, dış görünüşle beraber insanın iç dünyasının yani duygu, düşünce ve kendi 

davranışlarının da değiştiği çok geniş bir alanda kendini göstermektedir.15 

Kaynaklarda yaşlılık;  bebeklik, çocukluk ergenlik terimleri kadar açık ve somut 

değildir. Çünkü yaşlı kimdir, yaşlılık nedir ve ne zaman başlar gibi sorulara verilecek 

cevaplar genellikle değişken olma durumundadır. Bu husus yaşlılığın farklı coğrafyalarda 

kültürlerde ve zamanlarda farklı tanımlanabilen bir kavran olduğu anlamına gelmektedir16. 

                                                
11 Demiray, Kemal; Türkçe Sözlük, Milliyet Matbaası, İstanbul 1990,  s.711-712  
12 Budak, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2000,  s.833 
13 Kayıklık, Hasan; Dinsel Eğilimler, Baki Kitabevi, Adana 2003,  s.54-55 
14 Arslan, Şule; “Yaşlılık Nedir?”, http://saglik.tr.net/ayinkonuğu aralikocak2001.htm 12.09.2006 
15 Kayıklık; a.g.e., s.55 
16 Kılavuz, M.Akif; Yaşlanma Dönemi Din Eğitimi, Arasta Yayınları, Bursa 2003,  s.3 
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Yaşlılardan, bir grup olarak ta söz etmek oldukça güçtür, çünkü ileri yaş dizisinin 

herhangi bir yerinde bulunan kişilerin kendi aralarında büyük farklılıklar olduğu gibi yaşlı 

teriminin kapsadığı yaş dizisi de çok geniştir. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik 

olarak adlandırılan dönemlerden her biri birkaç yıl ile 20 yıl arasında değişen süreleri içine 

alır. 65 veya 75'ten 100 veya 105 yaşına kadar uzanan yaşlılık dönemi ise, hemen hemen bir 

ömrün yarısına denktir.17 Bu bakımdan yaşlılığı tanımlamak ve yaş gruplarına ayırmak ta 

oldukça zordur. 

Yaşlı kimdir? Yaşlılık ne zaman başlar? Dante, yaşlılığın 50 yaşında başladığını 

varsayarken artık günümüzde 50 yaş verimliliğin doruk noktasına ulaştığı orta yaş olarak 

kabul ediliyor.18 Gelişmiş ülkelerde genellikle 65 yaş, ileri yetişkinliğin başlama yaşı olarak 

kabul edilir. Ancak orta yıllar ile ileri yıllar arasında sınır olarak bu yaşın seçilmesinde bir 

kesinlik yoktur. Yaşlılığın 65 yaş ve sonrasıyla tanımlanması Bismarck'tan kaynaklanmış ve 

diğer ülkelerde de kullanıla gelmiştir.19 Gerçekte yaşlılık ne 50 yaşından sonra ne de 65 

yaşından sonra başlar. O doğum anından itibaren organizmanın yaşlanmasıyla birlikte başlar. 

Fakat ilk dönemlerdeki bu değişiklikler yaşlılık olarak değil gelişme ve olgunlaşma kabul 

edilmektedir.20 Esasında birey doğumundan itibaren hem fiziki hem de sosyal açıdan 

gelişmesini devam ettirmekle birlikte, yaşlanma sürecine de girmiş bulunmaktadır. 

Ephraim Kishon'ın "Geride bıraktığım yıllara bakınca değil, geriye kalan yıllara 

bakınca kendimi yaşlı hissediyorum"21 demesi de yaşlılığın doğumla başladığının bir başka 

ifadesidir. 

       Her ne kadar yaşlılığın başlangıcı olarak 65 yaş kullanılsa da bu yaş simgesel sayıdan 

başka bir şey değildir. Son yıllardaki araştırmalar bu yaşın biyolojik, fizyolojik ve ruhsal 

bakımlardan insan ömrünün önemli bir dönüm noktası olmadığını kanıtlamıştır.22 Çünkü 

toplumumuzda 60 yaşında olup 50 yaşında gösteren,  60 yaşında olup 80-85 yaşında gösteren 

yaşlıların olduğunu biliyoruz. Yine biyolojik olarak genç biri yaşından büyük psikolojik 

olgunlukta olabilir; ya da biyolojik yaşının aksine ruhsal olarak yaşından daha genç olabilir. 

  Yine yaşlılık, kişinin sağlık durumuna, sosyal ve psikolojik durumuna özellikle 

toplumsal gelişmişliğe bağlı olarak  farklılaşan sübjektif bir kavramdır. İnsanda hayatın 

                                                
17 Billig, Nathan; Üçüncü Bahar Yaşlılık ve Bilgelik,  1.Baskı, (Çev.Gültekin Yazgan), Evrim Yayınları,        
İstanbul 2002,  s.23  
18 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.87  
19 Onur, Bekir; Gelişim Psikolojisi, 5.Baskı,İmge Kitabevi, Ankara 2000,  s.295 
20 Köylü, Mustafa; Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, 1.Baskı, Etüt Yayınları, Samsun 2000,  s.67 
21 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.87 
22 Billig; a.g.e.,  s.21 
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ortalama uzunluğu, bir asır evvel kırk sene iken, şimdi en medenîleşmiş memleketlerde altmış 

seneye yaklaşıyor. Böyle hızlı bir değişme –sağlık bilgisinin ilerlemeleri- ni tesirsiz bırakan 

harpler ve ihtilaller vukua gelmediği takdirde önümüzdeki asırda yüz senelik ömürlerin 

normal sayılacağı ümidinî uyandırmaya elverişlidir.23 Örneğin Avusturya'da bir kilise 

kayıtlarına göre 1680 yılında doğan her 19 kişiden sadece 2'si 65 yaşına geliyorken tam 300 

yıl sonra 1980 yılında doğan her 19 kişiden 15'i 65 yaşına gelmektedir.24 Yine bir İsveçli 

ortalama 76.1 yıllık yaşam süresi beklentisine sahip iken Bangladeş'te dünyaya gelen bir 

insanın ortalama yaşam süresi 56.9 yıldır. Bu yüzden her iki toplumda yaşlılığın tanımı farklı 

olacaktır. 50 yaşına gelen bir Bangladeşli ölüme hazırlanırken aynı yaştaki bir İsveçli 

önündeki 26 yılı nasıl tamamlayacağının planlarını yapmakla meşgul olacaktır.25 

Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreçtir. Tüm canlılar yaşamlarının sonuna 

doğru kocarlar ve ömürlerini tamamlarlar. Yine yaşlanma, eskime ve yıpranma sadece 

insanoğluna özgü olmayıp canlı cansız bütün varlıkların kaderidir. Çağımızda yaşam 

sürecinin bir parçası olarak görülen yaşlanma insan türünde zamana bağlı değişimleri içine 

alır. İnsan organizmasının yaşam döngüsünün herhangi bir organizma gibi doğumla başlayıp 

ölümle son bulması doğanın evrensel bir olgusudur. 

Özetle yaşlı kimdir, yaşlanma nedir, yaşlılık ne zaman başlar gibi sorulara nasıl 

cevaplar verilirse verilsin, bilim, teknoloji, tıp alanında ne kadar ilerleme olursa olsun, 

yaşlılığın başlangıcı olarak hangi yaş sınırı alınırsa alınsın, yaşlanmayı durdurmak yada 

yaşlılığı tersine çevirmek mümkün görünmemektedir. 

Gabriel Mora'nın dediği gibi  "Çocuklar büyüyebilir, kadınlar daha fazla haklara sahip 

olabilir, mahkumlar da ıslah edilebilir, ancak yaşlıları yeniden gençleştirmek mümkün 

değildir."26 

Çok boyutlu ve karmaşık bir süreç sonunda ortaya çıkan yaşlılığın bugününü ve 

geleceğini bilmek ne kadar önem taşıyorsa, yaşlanma ve yaşlılığın tarihsel boyutunu ele 

almak, yaşlılığın geçmişteki durumunu ortaya koymak da en az o kadar önem taşımaktadır. 

Modern çağ öncesinde gençlik, yetişkinlik, yaşlılık dönemleri birbirinden farklı 

aşamalar olarak belirgin sınırlarla birbirinden ayrılmış değildi.  İnsan ömrü çok kısa olduğu 

için yaşlılık bugünkü gibi uzun bir dönem oluşturmuyordu.27 

                                                
23 Mourois, Andre; Yaşamak Sanatı, Kanaat Yayınları, Ts, s.140-139 
24 Tahran, Nevzat; “Yaşlılık ve İnanç”, http://www.merve.itgo.com/inanc.htm.  (09.10.2004) 
25 Tufan;  Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.88 
26 Köylü; a.g.e.,  s.65 
27 Çubuklu, “Yaşar; Modern Edilgin Emeklilikten Postmodern Aktif Tüketiciliğe”, Virgül, 2003, S.63, s.32 
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İleri yaşlara ulaşan kişilerin sayısının oldukça az olması ve bunların büyük bir 

çoğunluğunun ağır yaşam koşulları altında çalışması nedeniyle çoğu insanların daha 35 yaşına 

ulaşmadan  öldüğü sanılmaktadır. Bunun için bu toplumlarda yaşlıların özel bir yeri olduğu 

söylenebilir. Sayıları az olduğundan dolayı da onlara karşı büyük saygı duyuluyor ve bir 

bakıma kutsal sayılıyorlardı, ya da en azından kutsal görevler üstleniyorlardı. İslam’dan 

önceki Arap toplumuna baktığımızda orada da yaşlılara önemli yer verildiğini,  idari işlerde, 

hukuki kararlarda, önemli hizmet ve kararlarda yaşlılara danışıldığını biliyoruz.28 Yapılan 

araştırmalar Çin’de yaşlı insana karşı büyük bir saygı duyulmasını öngören toplumsal 

kuralların bulunduğunu ortaya koymuştur.29   

 Eski Çin’de yaşlılar büyük bir şefkatle sevilirdi. Çinliler: “Saçları kırlaşan bir adamın 

sokakta yük taşıdığı görülmemeli” derlerdi. Ana ve babaya, ihtiyarlıklarında hoş görünme 

arzusu, en kuvvetli duygu olurdu. En feci şey, ebeveyn ölürken başlarında bulunmamaktı. 

Meclislerde yalnız ihtiyarların söz söylemeye hakları vardı. İhtiyarlar çocuklarıyla beraber 

yaşarlar ve mutlak surette saygı görürlerdi. İhtiyarların genç çiftlerin yaşayışına müdahale 

etmeleri tabii sayılırdı. Bütün Çin okullarında okutulan bir halk kitabında şu satırlar vardı. 

“Yazın herkes elinde bir yelpaze ile ebeveyninin yanında bulunup onları sıcaktan, sineklerden 

ve sivrisineklerden korumalıdır. Kışın, evlat ana ve babalarının cereyana maruz kalmadan 

rahat ve mesut ömür sürebilmeleri için yatak örtülerinin sıcak olup olmadığına, sobanın iyi 

yanıp yanmadığına dikkat etmeli, duvardaki delikleri ve kapıdaki çatlakları gözden 

kaçırmamalıdır.” Bunun yanında eski Yunan'da, eski Roma'da yaşlıların toplumda güç sahibi 

oldukları da kaydedilmiştir. İngiltere gibi, emsallere büyük bir ehemmiyet veren ve örf ile 

idare edilen bir memlekette de uzun ömür, bir fazilet sayılırdı.30 

Yaşlıların bilgeliğine eski Yunanlılar da her zaman saygı göstermiş; Homer, 

yapıtlarında sık sık yaşlıların yeteneklerinden söz etmiş, gençlerin de yaşlıların öğütlerini 

veya yargılarını kabullenmeye hazır olduklarına değinmiştir.31  

 Bir çok toplumda deneyim ve tecrübeye sahip olma, yaşlı için bir kazanç olmuş ve 

tecrübeye verilen öneme göre yaşlı kabul görmüş, övülmüştür.32 Yaşlılar toplumda itibar 

gördüklerinden bir an önce yaşlılığa ulaşmak uzun yaşamanın bir mükafatı olarak kabul 

                                                
28 Köylü; a.g.e.,  s.65-66 
29 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.46 
30 Mourois; a.g.e., s.142 
31 Lehr, Ursula; Yaşlanmanın Psikolojisi, (Çev. Neylan Eryar), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 
İstanbul 1994, s.15 
32 Samast; “İlkel ve Geleneksel Toplumlarda Yaşlı”, htpp://www.elele.gen.tr/yaslililk/toplum/index.htm 
08.10.2001; Buyacı, Yaşar; Yaşlılarda Dinî Hayat, A.Ü.Sos.Bil.Enst., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  
Erzurum 2002,  s.39 



 

 
 

 

11 

ediliyordu. Sosyo-ekonomik değişimler, İkinci Dünya Savaşı, bireysel ideolojinin gelişmesi, 

insan hakları ve demokrasinin yerleşmesi ile bireye değer verilmesi, yaşlıya karşı tutumlarda 

değişimin temelini oluşturmuştur. Geleneklerini koruyan toplumlarda yaşlılar otoritelerini 

sürdürmekte, yaşlı, deneyimli erkekler yönetimde yer almaktadır. Bu tür toplumlarda yaşlı 

kurumları oluşmakta, yaşlılar yönetimi gerçekleştirmektedir. Böylece yaşlılar toplumsal 

otoriteye sahip olmaktadır.33  

İlkel toplumlarda toplumun yaşamını devam ettirebilmesi, üreme ve beslenmeye 

bağlıdır. Modern toplumlarda üretimden söz edilince akla ilk gelen sanayi olur. İlkel 

toplumlarda üretim ise, besin maddesi üretimi ile eş anlamlıdır. Toprağın işlenmesi, 

hayvancılık veya avcılık sayesinde, toplumun yaşamasını sağlayacak olan besin maddesi elde 

edilmeye çalışılır. Bütün bunlar bedensel zindelik gerektiren uğraşlardır. Güçlü olmak, atiklik 

ve dayanıklılık ister. Yaşlanan insanda bütün bu özellikler gerileme gösterir ve sonunda 

tamamen yok olur. 34  

Eskimoların ilkel kesimlerinde ulaşım sisteminde bir yerden diğerine gitmek için 

köpek kızaklardan yaralanılmakta idi. Gruba katkısı sınırlı olan yaşlı kadınlar, grubun 

hareketine ayak uyduramayınca, horlanmakta, gıdasız bırakılmakta idiler. Bu tür toplumlarda 

güçlü kişilerin işlevi söz konusu idi. Hareket edemeyen, gruba uyamayan yaşlılar, gruba yük 

olmakta idiler. Çünkü üretici olmaktan çok tüketici duruma gelmişlerdir.35 Bu yüzden yaşlı 

insanın, üretime katkısı olmayan, yani çocuktan faksız bir yaratık haline dönüşü kabul 

edilmişti. İşte ilkel toplumların bazılarında rastlanan bazı insanların öldürülmelerinin tek 

nedeni toplum içindeki tüketimi azaltarak,  toplumun ayakta kalmasına yardımcı olunmuştu.  

 Yaşlılıkla ilgili toplumsal, kültürel kalıpların yapılanmasında, yaşlıların ve birbiriyle 

ilgili davranışlarının biçimlenmesinde, töre, değer ve inançların önemli rolü vardır.36 Tarihte 

bazı toplumlarda yaşlı kişilere saygı duyulsa da, bazı toplumların dilinde yaşlılığı düşkünlük 

ve çöküntü dönemi olarak tanımlayan deyimler de bulunur. Yaşlı ve yaşlılıkla ilgili,"ileri 

derecede yaşlı","kocamış","yoksul yaşlı","yararsız dönem","uyku dönemi"," ölme vakti"," 

zâten ölü" gibi terimler, yaşlılığın pek çok toplumda da düşkünlük dönemi olarak 

algılandığını göstermektedir.37 Hatta bazı toplumlarda yaşlılar toplumun refahına bir katkı 

sağlamadıklarından dolayı  faydasız olarak addedilmiş, ölüme bile terk edilmiştir. Bir Afrika 

                                                
33 Samast; a.g.m., www.elele.gen.tr/yaslilik/toplum//index.htm. 08.11. 2001 
34 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.36 
35 Dikeçligil, Beylü - Çiğdem, Ahmet; “İlkel Toplumlarda Yaşlılık”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 
Başkanlığı Aile Yazıları, 2.Baskı, Ankara 1991, s.238 
36 Samast; “Türk Töresinde Yaşlılık”, www.elele.gen.tr/yaslilik/turkiye/index/htm. 08.11.2001 
37 Buyacı; a.g.t., s.38 
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seyyahı, etrafındakilerden yılmış bir ihtiyar şefin kendisine yalvararak: “bana biraz boya ver, 

saçlarımı boyayayım. Eğer onların kırlaştığını görürlerse, beni öldürürler” dediğini 

anlatmıştır. Güney denizlerinde yaşayan bazı kavimlerde aile, kendi ihtiyarlarını  bir 

Hindistan cevizi ağacı üzerine çıkarırlar sonra da ağacı sarsarlardı. Eğer babaları henüz ağaca 

tutunabiliyorsa yaşamaya hakkı var demekti. Eğer düşerlerse hüküm verilmiş, karar tatbik 

edilmiş olurdu.38 Yine Eskimolarda da kıtlık ya da bir hastalık yayıldığında yaşlılar, karlara 

doğru dönüşü olmayan yolculuğa çıkıyorlardı.39  

Sonuç olarak insanın yeryüzünde görülmesinden itibaren,yaşlının âile ve toplum 

içindeki yeri hiçbir zaman kendisi tarafından belirlenmemiş, yaşadığı döneme bağlı olarak 

kendisi dışında birçok etmenler tarafından belirlenmiştir.40 

 
2- Çağdaş Toplumlarda Yaşlılık 
XVI. Yüzyıla kadar yaşlılık üzerinde yazılanlar, daha çok fiziksel çöküşü konu 

alıyordu. Yaşlılık insanların dile getirmekten, yazmaktan çekindikleri cazip olmayan bir 

konuydu.  Püriten düşünce de yaşlılığa tensel arzuların yok olduğu, cimrilik ve birikimin öne 

çıktığı bir yaş dönemi olarak pozitif bir anlam yüklüyordu. XVIII. Yüzyıl düşüncesi, yaşlıları 

çocukları eğitecek, onlara bilgi aktaracak,  ailenin birliğini ve devamlılığını sağlayacak bir 

kesim olarak görüyordu. Yine XVIII. Yüzyılın sonu, ilk emekli maaşına tanık oluyordu. 

Devlete uzun süre hizmet vermiş yaşlı ve malul askerlere ölene kadar  her ay belirli bir para 

ödenmeye başlanmıştı. XIX. Yüzyıl çalışmanın, biriktirmenin yüzyılıydı. Yaşlılardan 

beklenen, sağlıklı ve aktif olmaları, aşırılıklardan kaçınmaları, kendilerine hakim olmaları, 

güçlerini biriktirmeleriydi. Bu yüzyıl, nüfus patlamalarına sahne olmuş, yaşlı nüfus hızla 

artmıştı. Bu dönem hümanist ideallerin değil, üretimin katı gerçeklerinin, işgücünün ağır 

koşullar altında posası çıkarılıncaya kadar sömürülüp  atılmasının  dönemiydi. Bu dönem sert 

çalışma koşulları nedeniyle birçok işçinin yaşlanmadan öldüğü, çalışamaz hale gelip 

yaşamaya devam edenlerin ise, acınacak koşullar altında hayatlarını sürdürdükleri bir 

dönemdi. XIX. Yüzyılın sonu Batıda işçi sendikalarının emekli aylığı ve sosyal güvenceler 

için verdiği mücadelelere tanık oldu.41 

XIX. Yüzyılın sonu yaşlanmanın herkese mahsus doğal bir fenomen olarak 

algılanmaya başlandığı, XX. Yüzyılda tüm dünya ülkelerinde hızla artmasına yol açacak 

                                                
38 Mourois; a.g.e., s.140  
39 Urgan, Mina; Bir Dinazorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları, (63. Baskı), İstanbul 2001, s.64;  Köylü, a.g.e., 
s.66   
40 Akın, Galip; “Başlangıçtan Günümüze Yaşlının Aile ve Toplumdaki Statüsü”,  Geriatri, C.5, S.1, Ankara 
2002, s.75 
41 Çubuklu; a.g.m.,  s.32 
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girişimlerin temellerinin atıldığı dönemdir. Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hastalara 

karşı ne şekilde önlem alınacağının ortaya çıkarılması, kitleleri bir anda yok edebilen bulaşıcı 

hastalıklara çare bulunması, yeni ameliyat ve anestezi yöntemlerinin geliştirilmesi, insan 

sağlığını korumada işbirliğine gidilmesi sayesinde insan ömrünün uzaması, XX.Yüzyılda 

tıbbi alanda ortaya çıkan gelişmelerdir.42 

1960'lardan 1980'lere kadar bir geçiş dönemi yaşanmakta, üretim ve çalışma hala 

birincil önemde ama tüketim ve serbest zamana yapılan vurgu hızla artmakta, aktif ve 

katılımcı bir emeklilik yaklaşımı güçlenmekteydi. Yaşlılık artık bedenin güçten düşmesine 

değil bedenin muhafazasına, dinamizmine göndermede bulunan terimlerle birlikte anılmaya 

başlanmaktaydı. Yaşlılık üzücü, ürkütücü bir bağlamdan yavaş yavaş uzaklaştırılıp, 

yaşlılarında herkes gibi tüketici yurttaşlar olduğu görüşü yaygınlık kazanmaya başladı.43 

Tablo 1 : Aşağıdaki tabloda yaşlıların bugüne geliş süreci gösterilmiştir. 

Yaşlılığın Çifte Yönü Çıkış Noktaları/Konseptler/Bilimsel 
Hareketler 

Zaman dilimleri 

“İleri Yaşlı”—“Kocamış” “Yaşlı yardımı”—“Yaşlıların Perişanlığı” 18./19.yy.20.yy.a kadar 

“Zinde Yaşlı”—“Sakat Yaşlı” “Sosyal durum”—“Çevre” 20.yy başı-70’li yıllara 
kadar 

“Normal Yaşlı”—“Patolojik Yaşlı”  
“Sosyal yük”—“Bunaklık” 

19.yy sonları 
50’li yıllara kadar 

“Muhtaç Yaşlı”—“Takatsiz Yaşlı”  
“Mahrumiyet”—“Sefalet” 

40’lı yılların sonu 
70’li yıllara kadar 

“Aktif Yaşlı”—“Bakıma Muhtaç 
Yaşlı 

“Senyör” 70’li yıllar 

“Genç Yaşlı”—“Yaşlı Yaşlı” “Yaşlılık Yeterliliği” 80’li yılların başı 

“Üçüncü Yaşam Dönemi”—
“Dördüncü Yaşam Dönemi” 

“Yeni Yaşlı” 80’li yılların sonu 

“Otonom”—“Bağımlı” “Yaşlılık Kapitali”—“Yaşlılığın 
Üretkenliği” 

80’li yılların sonundan 
bugüne kadar 

 

Yaşlılığın iki yönlü değerlendirilişi, zaman dilimleri ve stratejiler (Kaynak: Tufan, İsmail,(2) Modern 

Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak44  

Yüzyıl içerisinde kaydedilen en önemli gelişmelerden birisi beklenen yaşam süresinde 

artış olmasıdır. Doğum hızındaki azalma, kronik hastalıkların tedavisinde kaydedilen 

gelişmeler ile birlikte bu artış toplumun demografik özelliklerinde önemli değişikliklere 

neden olmuştur.45 Son 30 yılda dünyadaki 65 yaş ve üzeri yaşlıların sayısı % 63 oranında artış 

göstermiştir. 1980 yılında bu yaş grubundaki 260 milyon insan, toplam dünya nüfusunun % 

                                                
42 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.54 
43 Çubuklu; a.g.m.,  s.34 
44 Tufan; Modern Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2003, s.83 
45Kutsal, Yeşim Gökçe; “Neden Geriatri” http://www.tr.net/saglik/genel_saglik_neden_geriatri.shtml  
25.09.2006     
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5,8’ini oluşturmakta iken, 2000 yılında bu sayının 600 milyona çıktığı kaydedilmiştir.46 1987 

yılında toplanan "WHO Expert Committee on Health of Elderly", 2000 yılında dünyadaki 600 

milyon yaşlı insanın (60 yaş ve üzerindeki bireylerin) yaklaşık 2/3' sinin gelişmekte olan 

ülkelerde yaşayacağını bildirmiştir. 1960 yılında bu oran % 50 olarak saptanmıştır. Yaşlı 

populasyondaki bu artışın özellikle Asya'da belirgin olması beklenmektedir. "Gelişmekte 

olan" kategorisine giren çoğu ülkede 60 yaş ve üzeri populasyon, genel nüfusa göre daha hızlı 

artmaktadır. 1980-2020 yılları arasında bu ülkelerde toplam nüfusun % 95 oranında artması 

beklenirken, yaşlı populasyonda bu artış oranı % 240 olarak hesaplanmıştır47. Çalışmakta olan 

erişkin nüfusun bakması gereken yaşlı nüfusa oranı 1955’de %10,5 iken 1995’de bu oranın 

%12,3’e yükseldiği ve 2025’de %17,2’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.48  
 

Tablo 2 : Aşağıdaki tabloda  gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfus oranları gösterilmiştir. 
 

    Ülke          Yaşlı Oranı 

Türkiye 5 
Almanya 15.4 

Fransa 15 
K.İrlanda 15.7 
İtalya 16.4 
İsveç 17.5 
İspanya 15.1 
ABD 12.6 

Japonya 14.2 

Çeşitli Ülkelerdeki Yaşlı Nüfus Oranları (Statistisches Jahbuch 1998)49 

Batıda, yaşlılık dönemi sorunlarıyla ülkemizden daha önce ilgilenilmeye başlanmış, 

yaşlılık bilimi (gerontoloji) ve yaşlılık hekimliği (geriatri) adı altında bilim dalları 

oluşturulmuştur. Her geçen gün bu bilim dallarına olan rağbet artmaktadır. Ekonomi, kent 

planlamacılığı, mimarlık, felsefe, mikro-biyoloji, diyet uzmanlığı…  gibi çeşitli meslek 

dallarından gelen araştırmacı ve uygulamacılar bile bu bilim dallarının yaşlılık sorunlarına 

önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındadır. Çeşitli bilim dallarının bu döneme  ilişkin 

araştırma yapma etkinliğinin temelinde, dünyanın yapısında meydana gelen nüfus değişimleri 

yer almaktadır. 50 

Hastanelerde genel sağlık hizmetlerinden başka sağlık açısından yardım gereken 

yaşlıyla özel olarak ilgilenecek, yaşlının özel ihtiyaçlarını karşılayacak geriatrik hizmetler 

                                                
46 Kısacık, Ahmet, “Sivas İl Merkezinde İkamet eden 60 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Demografik, Ekonomik, Sosyal 
Sağlık ve Duygusal Durumları”  http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yasliarastirmasi.htm 02.01.2006 
47 Kutsal; a.g.m., http://www.tr.net/saglik/genel_saglik_neden_geriatri.shtml  25.09.2006     
48 Aydın, Zeynep Dilek; “Yaşlanan Dünya ve Geriatri Eğitimi”, Geriatri Dergisi, C.2, S.4, Ankara 1999, s.180 
49 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.76 
50 Hımot, L.J; “Yaşlılık Sorunlarına Bir Bakış”, (Çev. Nail Şahin), Psikoloji Dergisi, C.1, S.3, Ankara 1978, s.5 
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çoğu batı ülkesinde kurulmuştur. İngiltere’de sadece yaşlılara bakan geriatrik hastaneler 

yıllardır hizmet vermektedir. Yine İngiltere’de 1970’ler de Seabohm Raporu (1968)’ndaki 

öneriler bu yönde adımlar atılmasına öncü olmuştur. Milli sağlık hizmetlerinin yeniden 

düzenlenmesi çerçevesinde hastanelerde geriatrik hizmetler, tıp ve sosyal hizmetlerin birlikte 

yer aldığı bir felsefeyle işletilmeye başlanmıştır.51 

Günümüz gelişmiş ülkelerinde yaşlılar için gereken her türlü maddî imkan büyük 

ölçüde hazırlanmaktadır. Yaşlılara özel arabalar, yol kenarlarında ve binalarda yumuşak 

platformlar, özel tuvaletler, fizik imkanlarla donatılmış bakımevleri ve benzeri her şey. 

Yaşlılara ya da sakatlara hizmet veren araç ve gereçler artmakta ve her geçen gün gelişmekte, 

hatta yaşlılarla ilgili yeni bilim dalları ortaya çıkmaktadır.52 Estetik cerrahi, kırışıklık giderici 

kremler, losyonlar, saç dikimi, seyahat, spor yaşlıların emrine amadedir. Yaşlılara yönelik 

sağlık piyasası klasik ürünlerin yanı sıra bitkiyle tedavi, termal terapi, müzikoterapi, seyahatle 

terapi vb. tedavi biçimlerini devreye sokmuştur.53 

Diğer yandan çağdaş toplumlarda yaşlanmayı bedenin bozulma süreci olarak görme 

eğilimi azalmaktadır. Yaşlanma, geleneksel toplumlarda zamanın yol açtığı yıkımın 

kaçınılmaz bir belirtisi olarak görülmekteydi. Ancak günümüzde giderek artan bir biçimde 

yaşlanma doğal bir olgu olarak görülmeye başlanmıştır. Tıp ile beslenme arasındaki 

gelişmeler yaşlanmanın yavaşlatılabileceğini yada bunlara karşı konulabileceğini göstermiştir. 

Sağlık, beslenme, temizlik, spor hizmetlerindeki ilerlemeler günümüzde insanların yaşam 

süresini arttırmıştır.54 

Amerika ve Avrupa ülkelerinde çalışma hayatının uzamasına özellikle önem verildiği, 

çalışabilecek güçte ve istekli olan yaşlılara iş olanakları sağlanmaya çalışıldığı da ayrıca 

belirtilmelidir. Böylece gelişmiş ülkelerde yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya 

yönelik pek çok yeni hizmet sosyal devlet anlayışı içinde oluşturulmaya ve günden güne 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 55 

Ancak bütün bu hizmetlerde bile modernizmin doğurduğu aşırı bireyciliğin izlerini 

görmek mümkündür. Çünkü bunların hepsinin anlamı, nihayet yaşlıya, “al sana her şey, 

kendin pişir kendin ye ve bize fazla yük olma” demekten ibarettir. Oysa yaşlı için planlanmış 

                                                
51 Dönümcü, Şadiye; “Yaşlılıkta Uyum Sorunları”,http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yaslilikyonleri.htm 
25.09.2006 
52 Beşer, Faruk; “İslam’da Yaşlılık Sorunu”, http://www.A:BasbakanlikÖzürlülerIdaresi Baskanligi-ÖZ-
VERI.htm 12.09.2006 
53 Çubuklu; a.g.m., s.34-35 
54 İçli, Gönül; “Huzurevi Yaşlıları,” www.cumhuriyet.edu.tr/indeks 09.12.2003 
55 Kutsal; “Yıllar Bizi Buldukları Gibi Bırakmıyor” http://www.geriatri.org/pdfler/onsoz.pdf 13.09.2006 
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özel bir asansörden çok daha iyisi, onu ayağa kaldıramasa dahi, elinden tutan sıcak bir insan 

elidir. Buna karşılık mevcut medenîyetin yüzü yaşlılara karşı çok soğuktur ve kahredicidir. 

Çünkü yaşlı olmayanlar onların gözü önünde ve onların oluşturduğu imkanlarla hayatlarını 

yaşamaktadırlar. Onların kazandıklarını, kendilerine hiç saygı duymayan başkaları 

yemektedir. Bakımevlerinde işi gereği onlarla ilgilenen hizmetliler ise bu moral ihtiyacı 

karşılamaktan çok uzaktırlar.56 

Çağdaş batılı toplumlarda yaşlının statüsünün geleneksel toplumlara göre daha düşük 

olduğu yaygın bir inançtır.57 Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte tüm 

dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve demografik değişikliklerle yaşlılık 

olgusu yeni bir anlam ve görünüm kazanmıştır.(Koşar,1996:1) Modernleşme ile birlikte 

sosyal yapının hızla kentleşmeye başlaması, birey odaklı geleneksel yapının önemini 

yitirmesine yol açmış ve birey, yaşlanmaya başladıkça, üretim ve maddeye odaklı modern 

yapı içerisinde rol kaybına uğramıştır.58 İki ayrı yerleşme yeri arasında yapılan karşılaştırmalı 

bir araştırma, yaşlıların gençlere göre sanayileşme ile büyük bir statü kaybına uğradıklarını 

göstermiştir. Modernleşme ve kentleşme toplumda yaşlının statüsünü temelden sarsmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan 31 ülkede yapılmış bir alan araştırması, toplumda yaşlının 

statüsü ile modernleşme arasındaki bağı göstermiştir. Sözü edilen araştırma modernleşme ile 

yaşlının statüsünün düşme eğilimi gösterdiğini; modernleşmenin ilk aşamasında yaşlı ile 

gençler arasında büyük bir uyuşmazlık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sözü edilen 

araştırma, modernleşmiş toplumlarda yaşlının statüsünün geleneksel toplumlara göre düşük 

olduğunu ortaya koymuştur.59   

Cowgil ve Holmes, modernleşmenin yaşlılar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve üç 

alanda onu etkilediğini ortaya koymuşlardır: 1) sağlık teknolojisi, 2) ekonomik üretim ve 

dağıtıma uygulanan bilimsel teknoloji, 3) okur yazarlık ve kitle eğitimi. Cowgil ve Holmes’e 

göre, sağlık teknolojisinin uygulanması çocuk ölümlerini ve doğum anındaki annelerin 

ölümünü azaltmış ve yetişkin hayatını uzatmıştır. Böylece nüfus olarak yaşlıların sayısı ve 

oranı artmıştır. İş hayatında daha fazla yaşlıların istihdamıyla nesiller arasındaki işlerde 

yarışma yoğunlaşmış ve emeklilik, iş hayatından çıkarmada bir vasıta olarak geliştirilmiştir. 

Bilimsel teknoloji daha çok gençler için yeni iş imkanları yaratırken, yaşlılar daha çok modası 

geçmiş geleneksel mesleklerle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Yirminci yüzyılda yüksek 

                                                
56 Beşer, Faruk; a.g.m, A:BasbakanlikÖzürlülerIdaresi Baskanligi-ÖZ-VERI.htm. 12.09.2006 
57 Samast; “Türk Töresinde Yaşlılık”, www.elele.gen.tr/yaslilik/toplum/html. 12.10.2001  
58 Kısacık, Ahmet; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yasliarastirmasi.htm 02.01.2006 
59 Samast; a.g.m., www.elele.gen.tr/yaslilik/toplum/html. 12.10.2001 
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teknolojiye dayanan endüstrinin hızlı gelişimi ve bilgisayar kullanımındaki nesiller arasındaki 

farklılık, bu durumu açık bir şekilde göstermektedir. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmelere 

ayak uyduramayan yaşlılar, kendilerini marjinal ya da toplumdan itilmiş olarak kabul 

edeceklerdir. Son olarak genç nesiller, anne babalarından daha fazla eğitim aldıklarından daha 

yüksek pozisyonlar elde etmeye başlamışlardır,60 ve bunun sonucunda eskiden ‘ata’ ve 

‘otorite’ olan yaşlı, toplumsal prestijini kaybetmeye başlamıştır. Sosyal birim olan aile de bu 

değişimlerden etkilenerek, geniş aile tipinden, çekirdek aile tipine dönüşmüş ve yaşlı ‘son 

mercii’ olmaktan çıkarak, etrafına yük olmaya başlamıştır. 

Çağdaş toplumlardaki bütün bu gelişmeler sonucunda yaşlılara, ya artık ekonomik 

açıdan her hangi bir fonksiyonu olmayan, ancak fiziki ve zihni olarak gündelik hayatını 

devam ettirebilen bireyler olarak, ya da her açıdan tamamen bağımlı kişiler olarak 

bakılmaktadır. Bir çok toplumda üçüncü bir grup yaşlı daha vardır ki, onlar da çiftçilik ya da 

bireysel çalışma, torunlara bakma, evin dışında gençler çalışırken ev işlerini devam ettirme 

gibi faaliyetlerle sosyal sistemin ekonomisine katkılarını devam ettiren yaşlılardır.61 

 

3- Türkiye’de Yaşlılık 
Türkiye, nüfus bakımından genç toplumlar arasında yer almaktadır. Doğum hızının 

yüksek oluşu, nüfusun hızla artmasına sebep olmakta, toplam nüfus içinde de genç nüfus 

artmaktadır. Doğum hızındaki bu durum sürdüğü  takdir de nüfusumuzun 2020 yılında 92 

milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.62 

Ülkemizde 1985 nüfus sayımlarına göre nüfusun % 4,2’sini 65 yaş ve üzeri 

oluşturmaktadır. 1990 nüfus sayımına göre 65 ve daha yukarı yaştakilerin oranı % 4,3 iken 

1995 yılında bu oran % 4,7; 2000 yılında ise % 5,6’ya yükselmiştir. 2005 yılında % 6,3; 2010 

yılında ise % 7,1 olması beklenmektedir. Doğumda beklenen yaşam umudu, 2000 yılı için 

kadında 71.5; erkekte 66,9’dur. 2005 yılı için kadında 72.7; erkekte 68; 2010 yılı için kadında 

73.8, erkekte 69 olması beklenmektedir.(Sağlık Bakanlığı,2002:1)63  

 

 

 

                                                
60 Köylü; a.g.e. s.66-67 
61 Köylü, a.g.e. s.67, 59 nolu dipnot (Nancy R. Hooyman and H. Asuman Kıyak; Social Gerentology: A    
Multidisciplinary Perspective, second Edition (Boston, Alyn and Bacon, 1991, s. 69 ) 
62 Buyacı; a.g.t.,  s.42 
63 Kısacık, Ahmet; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yasliarastirmasi.htm 02.01.2006 
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Tablo 3 : Türkiye’de genel nüfus dağılımının yüzdelik oranları: 64 
 

Türkiye 
Yaş Oran % 

15 yaş ve daha küçük 31 

15-30 30 
30-45 20 

45-56 14 
65 ve üzeri 5 

 
Dünya nüfusu giderek yaşlanırken, dünya nüfusu ile karşılaştırıldığında Türkiye 

nüfusunun çok yaşlı olmadığı bilinmektedir. Yaşlı nüfus Avrupa ülkelerinde %15’in üzerinde 

iken Türkiye’de %5 olarak görülmektedir. Bununla beraber Türkiye’de nüfusun yarıdan 

fazlasını 30 yaş altının oluşturduğu düşünülürse, gelecek 30-40 yıl içinde yaşlı nüfus oranının 

hayli yükseleceğini öngörmenin zor olmayacağı bir gerçektir.65  

Gelişmiş ülkelerde yaşlının büyük bir kısmı kentsel bölgelerde, gelişmekte olan 

ülkelerde ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Demografik tahminler, 2025 yılına kadar, 

gelişmiş ülke nüfuslarının %28’inin, gelişmekte olan ülke nüfuslarının ise, yarısından daha az 

bir kısmının kentsel alanlarda yaşayacağını göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, kırsal 

alanlardaki yaşlı oranı, kentsel alanlardan daha yüksektir. Bulgular gelecekte gelişmekte olan 

bir çok ülkenin kırsal alanlarında daha fazla sayıda yaşlı populasyonun yaşayacağını 

göstermektedir.66  

Ayrıca Türkiye'deki kentli nüfusun artış hızının fazla olduğu bilinmektedir. Büyük 

kentlerde yaşayan nüfus içinde 60 ve daha yukarı yaştakilerin oranının genel nüfustaki 

orandan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de sosyal-kültürel değişmede hızlanma 

ortalama ömür beklentisinde yükselme ve ölüm hızında düşme, yaşlı nüfusta artışa sebep 

olmaktadır. Genel olarak cinsiyete göre 65+ yaştaki nüfusun dünyada da giderek daha hızlı 

artış gösterdiğini 2020 yılına kadar yapılmış olan nüfus projeksiyonları ve global tahminler 

ortaya koymaktadır. Tahminler   65+ ve 80+ yaştaki nüfusta artışlar olacağını göstermektedir. 

Türkiye'de sağlık ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi sonucunda yüksek olan bebek ölüm 

oranlarında da son yıllarda düşme eğilimi gözlenmektedir.67 

Ülkemizde yaşlılığı, köy ortamında ve kent ortamında yaşlılık diye ikiye ayırabiliriz. 

Köy ortamında yaşlıların statüsü, yaşam deneyimin fazla oluşu ve genç kuşaklara rehberlik 

                                                
64 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.76 
65 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.75-77 
66 Dönümcü; a.g.m, http://www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.htm. 15.08.2006  
67 Samast; “İlkel ve Geleneksel Toplumlarda Yaşlı”., http://www.elele.gen.tr/yaşlilik/türkiye/index.html.  
(22.12.2001) 
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etmesi sebebiyle artmaktadır. Ayrıca yaşlıların toprağa ve bazı ekonomik olanaklara sahip 

oluşları da onların statülerini artıran bir sonuç doğurmuştur. Çünkü köy ortamında yaşlı; 

tarlanın, evin, hayvanların sahibidir. Bu nedenle günümüz tarım kültürlerinde yaşlıların 

toplumda itibarlı yerlerini koruduklarını görmekteyiz. Aynı zamanda köylerde yaşayan 

yaşlılar, her zaman işlevsel durumdadır. Gücünün yettiği oranda tarımsal etkinliklerde yer 

alır. Bunu yapamıyorsa  hiç olmazsa evi bekler.68 

Yaşlıya saygı, itibar, ayrıca İslam dinînin gerekleri olarak da söz konusudur. Bu 

konuda Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. “ Küçüklerine acımayan, büyüklerine saygı 

göstermeyen bizden değildir69”,“Yaşından dolayı ihtiyara hürmet eden her gence Allah, 

yaşlılığında hürmet edecek gençler müyesser kılar.70” . 

Kırsal kesimde ailenin birkaç kuşağın bir arada oturduğu geniş aile biçiminde oluşu da 

yaşlı kuşağa saygıyı ve bakımı daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiştir. Türkiye'de ailenin 

tarihsel gelişimi incelendiğinde çekirdek aileye ve geniş aile tiplerine rastlanır. Çekirdek 

ailelere en fazla Akdeniz Bölgesinde rastlanırken, geniş ailelere Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'da rastlanmaktadır.71 Geniş aile biçiminde; yaşlılar evli oğullarıyla, gelinleriyle, 

torunlarıyla birlikte oturmakta, bu durum onlar için herhangi bir sorun doğurmamaktadır. 

Yaşlı kadın kaynanadır. Ev işlerinde, gelin üzerinde, torunlar üzerinde söz sahibidir, 

yetkilidir, otoritedir. Yaşlı erkek, karar organıdır. Oğulları, torunları üzerinde söz sahibidir.72   

Sosyal-kültürel değişme; aile yapısında, yaşam tarzındaki, önemli değişimler, 

yaşlıların aleyhine bir durum yaratmış ve yaşlılar önceki statülerini kaybetmişlerdir.73 Bunun 

başlıca nedenlerinden birisi, göçler nedeniyle geniş ailenin parçalanmasıdır.74 Geniş ailenin 

parçalanmasıyla çekirdek aile tipi ortaya çıkmıştır. Çekirdek ailenin doğası gereği sanayi 

toplumunda yaşlı insana yer verilmediğinden, psikolojik ve toplumsal destekleyici olan 

ailenin yok olması, yaşlının özgüvenini yitirmesine, yetersizlik, faydasızlık duygularına 

kapılmasına yol açmaktadır. Çağdaş toplumlardaki çok yönlü değişim ve ilerlemenin, yaşlıya 

verilen değeri ve saygıyı, modernleşme ile aza indirgediği bilinmektedir. Bazı kültürlerde 

yaşlılıkla saygınlık artsa da, yaşlının yine de sosyal fonksiyonlarından vazgeçme zorunluluğu 

doğmaktadır.75  

                                                
68 Dikeçligil; a.g.m., s.239 
69 Ebû Dâvût; Süleyman b. El-Eş’as es-Sicistani, Sünen-i Ebî Dâvûd, Edeb 58, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981  
70 Tirmizi; Ebu İsa Muhammed b. İsa, Süneni’t-Tirmizi, Thk. Ahmet Muhammed Şakir, Birr 75, Kahire 1938  
71 Samast;a.g.m. http://www.elele.gen.tr/yaşlilik/türkiye/aile.htm.   (22.12.2001) 
72 Dikeçligil; a.g.m., s.239 
73 Samast; a.g.m. http://www.elele.gen.tr/yaşlilik/türkiye/aile.htm.   (22.12.2001) 
74 Dikeçligil; a.g.m.,  s.240 
75 Dönümcü; a.g.m, http://www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.htm. 15.08.2006 
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Kırsal kesimde toprak geçime elvermeyecek oranda ufalmıştır. Miras nedeniyle 

küçülen topraklardan bir aileyi geçindirecek kadar verim alınamamaktadır. Bu nedenle 

oğullar, kente hatta yut dışına göç etmişlerdir.76 Diğer etkenlerin yanı sıra, özgüvenlerinin 

azlığı, göreli yoksullukları, kurum bakımı hizmetini ikinci derecede kabul edilebilir 

görmeleri, kuşaklar arası gerilim krizi oluşturan bileşenlerdir.77 Toplumsal değişmenin 

yarattığı değer farklılıkları, kuşakların birlikte yaşamasını engellemektedir. Böylece genç 

kuşaklar kente gelmekte, yaşlılar ise, köyde kalmaktadır. Bugün köylerdeki yaşlıların en 

önemli sorunu; yakınlarından ayrı, yalnız başlarına kalmalarıdır. Bu nedenle yaşlıların 

geçinmeleri kendi kıt olanaklarına kalmaktadır. Kentteki çocukları köye para gönderseler de, 

yaşlılar, onların sevgi, bakım ve şefkatinden yoksun kalmaktadır.78 

Endüstri ülkelerinde yıllardan beri güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine artış 

göstererek devam eden kuşaklar arası anlaşmazlık, ülkemizde henüz yaşlı oranının düşük 

olmasından  ve Türk aile yapısının özelliğinden dolayı ciddi bir sorun olarak  

gözükmemektedir. Ancak yakın bir gelecekte, şu iki sebepten dolayı Türkiye de kuşaklar arası 

anlaşmazlık yaşayabilir. Birincisi 21. Yüzyıl toplumunda yaşlı oranının giderek artacak 

olması. İkincisi ise,  şu an istedikleri gibi yaşayamayan ve maddî sıkıntıdan dolayı birçok 

sorunla karşılaşan gençlerimizin, ileride yaşlı nüfusumuzu oluşturacak olmasıdır. Geleceğin 

gençliği de tıpkı günümüz gençliğinin sorunlarıyla karşılaşacak olursa bu kez kuşaklar arası 

bir anlaşmazlığın ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır.79 

Kent ortamında yaşlılık daha değişik boyutlar kazanmıştır. Kentleşme, kuşaklar 

çatışması, aile yapısındaki farklılaşma gibi toplumsal değişmeler, yaşlılığı etkilemiş ve 

kentlerimizde yaşayan yaşlıların büyük bir kısmının işlevsel duruma gelmesine neden 

olmuştur.80 Bugün toplumumuzda gençlerin eskiden üstlendikleri bazı görevleri artık 

yaşlıların da yaptıkları görülmektedir.81 Yaşlılar özellikle emekli olduktan sonra apartman 

yöneticiliği, kasiyerlik, büfelerde satıcılık, arzuhalcilik ve piyango bileti satıcılığı gibi 

oturarak, fazla yorucu olmayan işlerde çalışabilmektedirler. Kentlerde birlikte oturulduğu 

ailelerde, vergileri yatırma, banka işlemleri, telefon ücretlerini ödeme gibi işleri erkek yaşlılar 

yaparken; çamaşır, ev temizliği, mutfakta yiyecek hazırlama, torunlara bakma gibi işleri de 

yaşlı anneler yerine getirmektedir. Fakat kente gelen yaşlılar, kente kolayca uyum 

                                                
76 Dikeçligil;  s.240 
77 Dönümcü; a.g.m,  http://www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.htm. 15.08.2006 
78 Dikeçligil; a.g.m., s.240 
79 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.56 
80 Dikeçligil; a.g.m., s.242 
81 Tufan, Modern Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak., s.155 
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sağlayamamakta, bu durum yaşlı kadın için daha zor olmaktadır. Köydeki gibi sohbet edeceği 

komşular bulamayan yaşlı kadın, yalnız kalmaktadır. Oysa ki yaşlı erkek, kahveye, camiye, 

parka giderek oyalanabilmektedir.82 

Kent ortamında kadının çalışma yaşamına katılması, ekonomik bakımdan özgürlüğe 

kavuşması, ana-babanın çocuklar üzerindeki etkisinin azalmasına, akrabalık ve komşuluk 

ilişkilerinin zayıflamasına, ve geleneksel aile birliğinin sarsılmasına neden olmuştur.83 

Kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş kadar yaşam süresinin uzaması da mevcut 

krizin nedenlerindendir.84 Hızla yaşanan gelişmelerin her geçen gün bilgileri ve beklentileri 

değiştirmesi, önceki kuşakla sonraki kuşak arasında önemli bir görüş farkının belirmesine 

neden olmaktadır. Buradan yola çıkarak, yaşlının, bilgi ve deneyimlerinden yararlanılan 

atadan çok, işten arta kalan zamanda ilgilenilen, çocukların bakımını üstlenen aile büyüğü, 

şeklinde düşünüldüğü söylenebilir. Böyle bir ilişkide yaşlı, bir aile ortamı içinde çocukları ve 

torunlarıyla beraber olmaktan mutluyken, bu ortamda bulunuş gerekçesini pek 

kabullenememektedir, ancak her şeye rağmen, bunun bile çoğu zaman bir şans olarak 

değerlendirildiğini görüyoruz.85 Öte yandan, yaşlı insanların değerlendirilmemiş olan 

potansiyeli tanınmamakta ve kullanılmamaktadır. Bütün hizmetler, yaşlıları tam olarak temsil 

etmeyen homojen bir grup için üretilmektedir. Ancak, temel eksiklik kişilerin yalnızca yaşa 

göre damgalanmasından ve kategorize edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yaşlılığın henüz 

ülkemizde ciddi bir sosyal sorun düzeyine çıkmayışı toplumsal yapımızın özelliğinden 

kaynaklanmaktadır.86 Ancak toplumdaki değişimlere paralel olarak genelde büyük şehirlerde 

sorun olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Son yıllarda huzurevlerine girmek isteyen yaşlı 

sayısındaki artış da bunu göstermektedir.87 

Günümüzün güç ekonomik koşulları da ailelerin, yaşlılara ekonomik yönden yardımını 

sınırlı duruma getirmiştir. Hatta bazen yardım olanaksızlaşmıştır. Yaşlı, kendisine bakacak, 

gereksinimlerini karşılayacak samimi olarak yaklaşacak kimselere muhtaç olmaktadır, bu 

nedenle yaşlıların çeşitli kurumlarca bakımı önem kazanmıştır.88 

Günümüzde Türkiye’de yaşlıların ihtiyaçların karşılamak amacıyla çeşitli 

uygulamaların yanı sıra bakıma muhtaç yaşlıların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu, 

                                                
82 Dikeçligil; a.g.m.,  s.242 
83 Buyacı; a.g.t.,  s.44-45 
84 Dönümcü; a.g.m, http:// www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.html. 15.08.2006 
85 Göka, Şenol; İnsan ve Mekan, Pınar Yayınları, İstanbul  2001, s.90 
86 Buyacı;  a.g.t.,  s.44-45 
87 Dönümcü; a.g.m, http:// www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.htm. 15.08.2006 
88 Dikeçligil; a.g.m., s.242 
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psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş hizmet veren kurumlar 

vardır.  

1963 yılında çıkarılan kanun ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurularak, Sağlık 

ve Sosyal Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren yaşlılarla ilgili hizmetleri planlama, 

programlama ve yürütme görevini doğrudan devlet üstlenmiştir. 1983 yılında 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun amacı; 

korunmaya, bakıma ya da yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen 

sosyal hizmetlerin düzenlenmesidir. Aynı kanunda yaşlıların barınıp korundukları huzurevleri 

için şöyle bir tanım yapılmıştır: “Muhtaç yaşlı kimseleri huzurlu bir ortamda korumak, 

bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet 

kuruluşlarıdır”. Huzurevleri sosyal ve ekonomik bakımdan yoksulluk içinde bulunan devamlı 

yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmayan, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını 

karşılamasına engel olacak arızası, sakatlığı ve bir hastalığı bulunmayan, koruma ve bakıma 

muhtaç yaşlıların bir ev ortamı içinde bakılı korunması ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla açılmaktadır.89    

 SHÇEK Yaşlı Hizmetleri Dairesinin huzurevlerinde kalan yaşlıların eğitim ve gelir 

durumuyla ilgili 1992 yılında yaptığı araştırma, huzurevlerinde kalanlarla ilgili bir kesit 

vermektedir: Huzurevlerinde erkek yaşlılar, kadın yaşlılardan daha fazladır. Yaşlıların çoğu 

ücretli bakılmaktadır. Üç büyük ilde, Ankara, İstanbul, İzmir’deki huzurevlerinde kalan 

yaşlıların çoğu, kurum hizmetlerinden ücretli yararlanmaktadır. Ücretsiz kalan yaşlılardan 

ihtiyaç belirtenlere, Huzurevleri yönetmenliğinin 41. maddesi gereğince memur maaşı 

katsayısının 60 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık harçlık 

verilmektedir. Huzurevlerinde kalan yaşlıların yarısına yakını, okur yazar değildir. 

Huzurevlerinde kalan yaşlılarda yüksekokulu bitirmiş olanların oranı, çok düşüktür. 

Kadınlarda okur-yazar olamayanların oranı erkeklerden daha fazladır. Huzurevlerinde ücretli 

kalan yaşlıların gelir kaynağını, sosyal güvenlik kuruluşlarından aldıkları aylık 

oluşturmaktadır. Halen mevcut olan kurum hizmetlerinin yanı sıra, yaşlıların toplumla iç içe 

ve kendi ailelerinin yanında bakımlarının sağlanması açısından yeni hizmet modelleri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır.90    

Yaşlıya evinde hizmet vermek amacıyla SHÇEK 1994 yılında bakacak, kimsesi 

olmayan yaşlılara, kendi evlerinde eğitimli yardımcılarla bakma olanağını sağlayan bir projeyi 

                                                
89 Samast; a.g.m., www.elele.gen.tr/yaslilik/turkiye/html. 08.11.2001   
90 Samast; a.g.m., www.elele.gen.tr/yaslilik/turkiye/htm.  08.11.2001   
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uygulamaya koymuştur. İl Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve henüz sadece 

Ankara, İstanbul, İzmir'de uygulanan bu  projenin yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 91 

Huzurevleri, endüstrileşmiş toplum yapılarında yaşlılar için bir çözüm biçimi olarak 

sunulmuştur. Bu kurumlar gelişmekte olan toplumlarda, nitelik ve sayı açısından yeterli 

değildir. Yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı toplumlarda sağlık düzeyi de 

kötüleşmektedir. Sağlık hizmetleri sunumunda hükümetlerin müdahalesinin gerekliliği kabul 

edilmektedir. Yaşlıların bir yandan ölüm, diğer taraftan toplumsal değişme ile gelen çeşitli 

zorunluluklar sonucunda karşılaştıkları ve büyük çoğunluğunun daha önce yaşamadığı bu 

olgu, çoğunun hazırlıksız biçimde yakalanmalarına yol açmaktadır. Yaşlıların büyük kısmı, 

kurumun nitelikleri ve işlevlerine ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmadan, daha çok yalnızca 

kurumun varlığından haberdar olmuşlardır. Bunlar daha önce huzur evini düşünmemiş, bu 

konuda bir hazırlık yapmamış olmalarına rağmen yaşamla yeni bağlar kurma çabasına 

girişmektedirler. 92 Geleneksel aile içinde saygın bir yeri ve otoritesi olan yaşlının aile dışında 

bir bakım biçimi olan huzurevine yerleştirilmesi, özellikle yaşlı açısından kolay kabullenilir 

bir durum değildir. Toplumdaki statüsünü yitirmek ve evinde alıştığı yaşamdan vazgeçmek, 

yaşlı için zordur. Evi, yaşlının bildiği, hakim olduğu, içinde kendini güvende ve özgür 

hissettiği, anılarıyla beraber olduğu bir ortamdır. Huzurevi ise, çevre denetimini göreli olarak 

yitirdiği; ilk kez karşılaştığı farklı kültürlerden gelmiş insanlarla birlikte yaşamak zorunda 

olduğu yeni bir ortamdır.93 Huzurevlerinde yaşlılar soyutlanma, yadsınmışlık, kendini 

değersiz hissetme gibi duygulara kapılabilmektedir.94 

Bu sebeplerden dolayı Türk insanı, yaşlılarını her yönü ile tanımak ve onlar için iyi bir 

ortam hazırlamak durumundadır. Bu hazırlık ise, insan bilimleri alanında yapılacak 

çalışmalara bağlıdır. Psikoloji, Sosyoloji gibi bilim dallarında yapılan çalışmalardan elde 

edilen verilere dayanılarak yaşlılar için daha uygun ortamlar hazırlanabilir.   

 

II. YAŞLILIĞIN BOYUTLARI 
Yaş kavramı, biyolojik yaş ve kronolojik yaş olarak iki açıdan ele alınabilir. 

Kronolojik yaş, tüm insanlarda aynı olduğu halde, biyolojik yaş bireylere göre 

değişebilmektedir. Örneğin, aynı günde doğan iki insan 60 yıl sonra kronolojik olarak aynı 

yaştadır. Fakat biyolojik yaşlanma bireylere göre farklılaşabilir. Organlar açısından ele 

                                                
91 Dönümcü; a.g.m, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yasliarastirmasi.htm 02.09.2006 
92 İçli; a.g.m,  www.cumhuriyet.edu.tr/indeks 09.12.2003 
93 Dönümcü; a.g.m,  http:// www.sosyalhizmetuzmani.org/yaslilikyonleri.htm. 02.09.2006 
94 Bahar, Aynur-Tutkun, Hamdi; “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılaraın Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin 
Belirlenmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S.6, 2005, s.228 
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alındığında, kalp yaşlandığı halde, sinir sistemi genç kalabilir. Görüldüğü gibi yaş kavramına 

sadece kronolojik açıdan bakıldığında bireysel yaşlanmadaki farklılıklar, gözden kaçırılmış 

olmaktadır. Son zamanlarda yaşlılık konusunda ayrıntılı tanımlamalar yapılmakta;  literatürde 

toplumsal ve psikolojik yaşlanma kavramları da yer almaktadır. Bu yüzden yaşlılık, “yıllarla 

ölçülen yaşlılık” ve “işlevlerle ölçülen yaşlılık” olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. 

İşlevlerle ölçülen yaşlılık da biyolojik, psikolojik ve toplumsal yaşlanma olarak tasnif 

edilebilir.   

 

1-Yıllarla Ölçülen Yaşlılık 

 Yıllarla ölçülen yaşlılık, bir kimsenin yaşlı olduğuna karar vermede yılların geçmesi 

göz önünde bulundurularak kabul edilen bir belirleme biçimidir. İnsanın doğumundan itibaren 

içinde bulunduğu zamana kadar geçen, yıllara bağlı değişmeleri anlatır.95 Özellikle gelişmiş 

ülkelerde 65 yaş, ileri yetişkinliğin başlama yaşı olarak kabul edilir. Bu tanımlama bireyin 

emekliye ayrılmasını ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanmaya başlamasını temel 

almaktadır. Yaşlılığın 65 yaş ve sonrasıyla tanımlanması, Bismark’ın emeklilik yaşını 65 

olarak belirlemesinden kaynaklanmış ve diğer ülkelerde de kullanıla gelmiştir.96 

 Yaşlılık dönemini belirlemede kronolojik yaş, objektif bir kriter olması hasebiyle 

belirleyici bir ölçü olarak ele alınabilir. Çünkü bireylerin hayatlarında bazı yeterliliklere sahip 

olmasında kronolojik yaş, belirleyici bir unsur olarak kabul edilmektedir. Örneğin, okula 

başlamada, ehliyet almada, milletvekili seçiminde, kronolojik yaş göz önünde 

bulundurulmaktadır. Ancak, kronolojik yaş, bir kimsenin çalışmak için yada eğitim görmek 

için çok yaşlı olduğunu belirlemede yeterli bir gösterge olmayabilir. Kronolojik yaş görüşü, 

tüm insanların aynı yapıda olduğu faraziyesini temel almaktadır. Halbuki 18 yaşındakilerin 

sürücü belgesi almak için sorumlu sürücü olgunluğuna hazır olamayabileceği gibi, tüm 65 

yaşındakilerin de verimli yıllarının sonuna yaklaştığını söylemek mümkün değildir.97 Çünkü 

yaşlanma süreci, bireyler arasında değişkenlik gösterdiği için yaşlı kişiler, biyolojik ve 

davranışsal özellikleri yönünden gençlere oranla çok daha farklı özelliklere sahiptirler. Bir 

erişkinin yaşının 65, 70 veya 75 olduğunu bilmenin, onun sağlık koşulları, fonksiyonel 

durumu, entelektüel kapasitesi, sosyal bütünleşmesi ve sosyal çevresindeki değişimlere 

                                                
95 Uğurlu, İbrahim; Yaşlılık, Sızıntı, Yıl. 26, S.308, İzmir 2004, s.22  
96 Onur; a.g.e, s. 295 
97 Kılavuz; a.g.e, s.4-5  
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başarılı bir şekilde uyum sağlaması hakkında fikir vermek yönünden yetersiz bir gösterge 

olduğu anlaşılmaktadır.98 

 

2- İşlevlerle Ölçülen Yaşlılık 

 İşlevsel yaşlılık, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik alanda etkinliklerinin 

belirlenmesi yoluyla ölçülür. Halk arasında yaygın kullanımı olan “insanlar hissettikleri 

yaştadır.” tâbiri, yaşlılığı belirlemede, “işlev”in belirleyici rolünü vurgulamaktadır. Gerçekte 

de, bireylerin yaşlanmalarında biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak yaşlanmaları süreci, bir 

diğerinden farklı oranlarda gerçekleşir. Genelde ilk önce biyolojik olgunluk gerçekleşir, bunu 

sırasıyla psikolojik olgunluk ve sosyal olgunluk izler. Bireyler psikolojik olgunluğa 

ulaşmadan önce, yaşın ilerlemesi sonucu biyolojik olgunluklarında düşüş görülür. Biyolojik 

olgunluğun inişe geçmesinden sonra psikolojik olgunlukta da genellikle düşüş gözlenir. 

Sosyal olgunlukta iniş daha ziyade hayatın son anlarında ortaya çıkar.99  

 

a) Biyolojik Yaşlanma 

Biyolojik yaşlanma; kalıtım, sağlık ve çalışma şartlarına göre bedende meydana gelen 

fiziki değişmeleri ifade eder. Bu yaşlanmada irsi faktörlerin yanında kimyevi, psikolojik, 

ekolojik faktörler ve hayat tarzı da rol oynar.100  

Günümüze kadar hiçbir araştırma “biyolojik yaşlanma” sürecinin ne olduğu konusuna 

tam bir açıklama getirememiştir. Buna karşılık yaşlanmayı “yaşlanan organizmaya tüm 

bedensel fonksiyonların uyum sağlaması” olarak tanımlamak mümkündür.101  

Biyolojik yaşlanma, insan organizmasında zaman boyunca ortaya çıkan yapı ve işleyiş 

değişiklikleridir.102 Bu açıdan bireyin sağlığının bozulması ya da sağlığın bozulması korkusu, 

yaşlanmanın en olumsuz kısmıdır. Vücut, fiziksel gelişim açısından 19-26 yaşları arasında 

zirveye ulaşmaktadır. Ancak bireyler, genetik açıdan farklı bir biçimde programlandığı ve 

hayatta farklı etkilere maruz kaldıkları için, biyolojik olarak farklı yıllarda yaşlanır. Ve 

yaşlanma sürecinde ortaya çıkan biyolojik değişiklikler, her bireyde faklı hızda sürer. Hatta 

aynı kişinin tüm organları aynı oranda yaşlanmaz. Örneğin ciğer ve böbrekler, genellikle aynı 

oranda yaşlanırken, kalp bu organlardan, farklı zamanlarda yaşlanır. Üreme sistemleri ise sinir 

sisteminden önce yaşlanırlar. İlave olarak biyolojik yaşlanma; psikolojik, sosyolojik 
                                                
98 Lehr; a.g.e., s. 37 
99  Kılavuz; a.g.e., s.5 
100 Uğurlu; a.g.m., s.22 
101 Kılavuz; a.g.e., s.5 
102 Onur; a.g.e., s.56 
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faktörlerin yanı sıra, çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.103 Bu yüzden yaşlı kişiler 

biyolojik işlevler bakımından gençlerden ve orta yaş yetişkinlerden daha fazla değişiklik 

gösterirler.104 

 
b) Psikolojik Yaşlanma 
Araştırmacılar kronolojik yaş kavramının yanı sıra fiziksel yaş, bilişsel yaş, psiko-

sosyal yaş, sos yo-kültürel yaş gibi kavramları tanımlayarak, bu alana ait araştırmalar 

planlamakta ve konunun daha ayrıntılı olarak anlaşılmasına çalışmaktadır.105 

Psikolojik yaşlanma, belli gelişim evrelerine ulaşan bireylerin bazı gelişimsel 

görevlere uyum sağlama süreci olarak tarif edilebilir. Yılların geçmesi bireylerin 

kişiliklerinde farklı değişiklikler meydana getirebilmektedir. Bazı psikologlar bireylerin 

kişilik gelişimini açıklarken, bireyin yaşını ve hayat dönemlerini göz önünde 

bulundurmaktadırlar. Havighurst “gelişim görevleri” kavramıyla insanın yaşamının özel 

dönemlerinde sahip olması gereken belirli beceriler, yetenekler ya da görevlerden söz eder.106 

Erikson, Peck ve Levinson gibi psikologlar da bireyin kişiliğinin oluşmasında ve 

gelişmesinde, yılların geçmesi ve hayat evrelerinin etkisinden bahsederler. Yılların geçmesi 

bireylerin kendilerini psikolojik açıdan yaşlı hissetmelerinde etkili olabilmektedir. 

 Sinir sistemi, duygusal algı ve motor performansında meydana gelen değişiklikler, 

zeka ve yaratıcılığın yanı sıra, bellek ve öğrenme konusundaki gerilemeler de psikolojik 

yaşlanma perspektifinden ele alınmaktadır. Bir kimsenin benlik imajı ile diğer insanlarla 

ilişkileri açısından kendini nasıl değerlendirdiği hususu da psikolojik yaşlanma ile ilgili 

anahtar kavramlardır. Bu açılardan bakıldığında yaşlanma psikolojik süreçlere uyum sağlama 

ile ilgili bir husustur.107 

 

c) Sosyolojik Yaşlanma 

Yaşlanma bireysel olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda 

yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Bu nedenle yaşlılık sadece biyolojik, 

psikolojik bir olay olmayıp aynı zamanda da toplumsal bir olaydır.108  

Kaç yaşından itibaren ve kaç yaşına kadar çalışabileceğinin yasalarla belirlenmesi, ve 

yaşamın hangi bölümünü çalışarak, hangi bölümünü ekonomik güvence altında dinlenerek 

                                                
103 Kılavuz; a.g.e., s.6 
104 Onur; a.g.e., s.295 
105 Özyalçın; a.g.m., www.doktordergisi.com/sayi13, 13.05.2005 
106 Onur; a.g.e., s.112 
107 Kılavuz; a.g.e., s.6-7 
108 Samast; “Yaşlılığın Genel Özellikleri”, www.elele.gen.tr/yaslilik/turkiye/index/htm. 08.11.2001.2001 
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geçireceğini vatandaşların bilmesidir. Yaşlılığın nasıl, nerede, hangi koşullar altında 

geçeceğini ailenin değil, devlet ve dolayısıyla toplumun belirlemek zorunda olmasıdır.109 

Sosyolojik yaşlanmayı, “toplumun, belli bir yaşa gelen kişiye belli tutum ve davranışları zorla 

benimsetmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.110 Diğer bir deyişle sosyolojik yaşlanma; bireyin 

hayat boyunca, rolleri üstlenme ve terk etme değişimleridir.111 Bir birey, doğumdan ölüme 

kadar, hem toplum tarafından düzenlenmiş evrelerden, hem de biyolojik evrelerden geçer. 

Dolayısıyla, bireyin yaşam döngüsü birtakım geçiş noktalarıyla işaretlenmiştir. Toplumun 

gözünde yaş, yaşam süresinin belirli noktalarla bağlantılı bir davranış beklentileri dizisidir. 

Toplum, değişik yaşlarda olunacak ve yapılacak uygun şeyleri tanımlar; buna “yaş normları” 

adı verilir. Toplum nasıl ki en uygun evlenme, okulu bitirme, çocuk sahibi olma ve emekliye 

ayrılma yaşını belirlemede en önemli etken ise, yaşlının kim olduğunu belirlemede de etkili 

olmaktadır. Bireyler de kişisel yaş normlarını toplumun yaş normlarına uydurmaya 

yönelmektedir.112 

 Hayatın son döneminde bireyin toplumsal rollerinde değişmeler meydana gelebilir. 

Sosyal normların belirsiz olması sebebiyle gerek iş hayatında gerekse aile ve toplum 

ilişkilerindeki rollerde bazı değişiklikler olabildiği gibi, bazı rollerin kaybedilmesi de söz 

konusu olabilir. Bu açıdan hayatın son safhasında değişen rollerle ilgili çalışma yapan 

uzmanlardan bazıları yaşlılığı “rolsüzlük rolü” olarak tarif etmişlerdir.113 

 

III. YAŞLILIK DÖNEMİ TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde yaşlılık yıllarının biyolojik, psikolojik ve sosyolojik özellikleri 

incelenecektir. Yaşlılığın bir yitirme ve zarara uğrama dönemi olduğu reddedilemez, ancak 

yaşlılık sürecindeki değişimlerin çoğunun “anormallik” olarak nitelenemeyeceği açıktır.114 

Yaşlılık olarak nitelendirdiğimiz durum “durum”, doğar doğmaz zincirleme olarak meydana 

gelmeye başlayan “durumların” sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu “durumlar zincirinin” 

halkaları arasındaki bağlantı, birbirini etkilemektedir. Bu yüzden yaşlılığın olumluluk 

                                                
109 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık., s.116-117 
110 Comfort, Alex; Yaşasın Yaşlılık, (Çev. Armağan İlkin), İstanbul, Ts, s.2 
111 Onur; a.g.e., s.56 
112 Onur; a.g.e.,  s. 57 
113 Kılavuz; a.g.e.,  s.7 
114 Onur; a.g.e.,  s.313  
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derecesi, yaşlılığı bir “sonuç” olarak ortaya çıkaran “durumların” hangi fiziksel, psikolojik ve 

sosyal koşullar altında meydana geldiklerine bağlıdır.115   

 

1- Biyolojik Özellikler 

 60’lı yılların başlarında, orta yaş dönemi sona erer ve son gelişim dönemi başlar. Bu 

dönemde çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin sonucu yaşam tarzı köklü bir 

değişikliğe uğrar.  

 Yaşlanan bir vücut, eskiyen bir motora benzer. Eğer itina ile bakılmış, gözaltında 

tutulmuş, bozulan kısımları zamanında tamir edilmişse, daha bir müddet iş görmeye devam 

edebilir. Fakat, evvelce olduğunun eşi değildir. Belirli bir yaştan sonra, her türlü faaliyet 

güçleşir, el işi bazen imkânsız, fikir işi de değişik kalitede olur.116 Sağlıklarına aşırı önem 

verme, her gün bir rahatsızlıktan söz edip, sık sık doktora başvurmalar artabilir.117 Yaşı 

ilerlemiş kimsede yaşlılığın sebep olduğu bazı organik noksanlıkların bulunacağı hatırdan 

çıkarılmamalıdır. 

 Kuran-ı Kerim’de yaşlılık döneminin biyolojik ve psikolojik yönden ortaya çıkardığı 

değişiklikleri, kişilik yapısında meydana gelen farklılaşmayı anlatan metinler yer almaktadır. 

Bu metinler, insanı ihtiyarlık çağının özellikleri hakkında bilgilendirmekten çok, metafizik 

amaçlar doğrultusunda yönlendirmeyi, ihtiyarlık çağını yaşayan insanlar için kişilik 

yapılarına, beklentilerine uygun ortamı hazırlamayı amaç edinîr.118  

 Kuran yaşlılık dönemini, “erzeli-l-umur” (ömrün en zor/en güç çağı) tâbiriyle tanımlar 

ve şöyle der: “Allah sizi yarattı, sonra vefat ettirecek. Daha sonra bilgili iken hiçbir şeyi 

bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü (güç) çağına kadar yaşatılacak. 

Şüphesiz ki Allah bilendir, her şeye gücü yetendir.119 Kuran’ın “erzeli-l-umur” adını verdiği 

hayatın son evresi fizyolojik ve psikolojik güç ve yetilerin zayıflamaya yüz tuttuğu aşamadır. 

Kuran’da başka bir ayette de “erzeli-l-umur”dan benzer ifadelerle şöyle söz edilir. 

“Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz; sonra sizi bir bebek olarak 

çıkarıyoruz. Sonra güç ve kabiliyetlerinize ermeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi, 

                                                
115 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.77 
116 Maurois; a.g.e.,  s.143 
117 Ak, Bilal; “Yaşlılık Psikolojisi”  Aile ve Toplum Dergisi, Ankara, 1991, s. 68 
118 Sancaklı, Saffet; Hadislerde “Yaşlılık Olgusunun Değerlendirilişi”, C.Ü.İ.F.D. C.XI, Haziran, Sivas 2006, 
s.53-54 
119 Nahl; 16/70 
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(henüz çocukken) vefat eder; kimi de ömrünün en kötü çağına (ihtiyarlığa) götürülür; ta ki 

bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin.”120  

 Dinî referansların ikincisini oluşturan Peygamber (s.a.v)’in hadislerinde yaşlılık dönemi 

ve problemleriyle ilgili pek çok hadis bulmak mümkündür. Tezimizin direkt konusu olmaması 

itibariyle sadece bir hadisi nakletmekle yetineceğiz. Peygamberimiz (s.a.v.), birey yaşamının 

son dönemi olan yaşlılıktan Allah’a sığınır ve şöyle niyazda bulunurdu: “Allah’ım! Aczden, 

tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana 

sığınırım…”121  Zikredilen hadisten de anlaşılacağı üzere, İslam dinî, yaşlılık dönemini, 

bireyin gelişim sürecindeki diğer dönemlere nazaran daha zor ve meşakkatli bir dönem olarak 

görmekte ve inananlarından da, içinde yaşadıkları bu dönemi kabullenmelerini istemektedir.   

 Yaşlılık Döneminde Vücutta Görülen Bazı Değişiklikler 

  Sinir Sistemi:  

 Yaşlanmanın sinir sistemi üzerindeki en büyük etkisi nöron kaybıdır. Bu kayıp sonucu 

beyinin büyüklüğü ve boyutu azalır. Sinaptik (nöronlar arası iletim noktaları) bağlantılar 

zayıflar.122 Nörotransmitter (iletici kimyasallar) üretimi düşer, beyin kanlanması azalır.123 

Sinir sistemindeki bu değişimler neticesinde hareket becerisinde azalmalar meydana gelir. 

Merkezi sinir sisteminin aracılık ettiği her davranış organizmanın yaşlanmasıyla yavaşlar, 

böylece refleksler ve tepkiler daha yavaş ve daha az etkili olur.124  

 Sindirim Sistemi: 

Sindirim sisteminin fonksiyonlarında gerilemeler görülür. Sindirim yolundaki salgı 

miktarı azalır. Yemek borusunun peristaltik olmayan hareketlerinde artma olur ve basıncı 

özellikle kadınlarda artar. Düz kasların kuvveti ve tonu düşer. Mide en erken 60 yaşından 

sonra yaşlanmaya başlar. Ağızda tat kaybı, diş çürükleri, dişeti hastalıkları ile yutma güçlüğü 

görülür. Gastrit, ülser ve apandisit oluşma riski yükselir.125  

 Solunum Sistemi: 

Solunum sisteminin bağ dokusunun elastikiyetinin zayıflamasına bağlı olarak alveoller 

ve akciğerlerin kapasitesi daralır. Göğüs kafesinin esnekliğinin azalmasına da bağlı olarak 

solunum kapasitesi önemli oranda düşer. İleriki yaşlarda ortaya çıkan zatürree, bronşit ve 

                                                
120 Hac; 22/5 
121 Canan, İbrahim; Kütüb-i Site Muhtasarı, Terceme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, C.7, Ankara 1995,  s.104,  
122 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p=10.11.2004 
123 Billig; a.g.e, s.146 
124 Onur; a.g.e.,  s.315 
125 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p=10.11.2004 
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amfizem gibi birçok hastalık da kapasitenin zayıflamasına sebep olur.126 Örneğin, üst 

solunum enfeksiyonları çocuklarda çoğu zaman öldürücü değildir, oysa yaşlılarda öldürücü 

olabilir.127 

 Dolaşım Sistemi: 

Yaşlılıkla beraber kalbin boyutlarında herhangi bir küçülme olmamasına karşın 

pompalama fonksiyonunda azalma görülür. Kalp-dolaşım sistemindeki değişikliklerden en 

belirgin olanı tahmini maksimal kalp atım sayısının yaş artışına paralel olarak düşmesidir 

Atardamarlarda sertleşmeler görülür. Atardamar duvarlarının elastikiyeti azalır. Bu nedenle 

kan pompalayabilmek için daha çok çalışmak zorunda kalır. Bunların sonucunda kalp 

genişlerse çalışması başarısızlığa uğrar. Ayrıca kalp strese karşı eskisi kadar başarılı cevap 

veremez.128  

   Kas-İskelet Sistemi: 

Yaşlanmayla beraber iskelet kası tellerinin çapı azalır, kapasitesi düşer ve kramplar 

oluşur. Kardiovasküler performans ve solunum kapasitesi düşer. Egzersiz dayanıklılığı azalır, 

kas çabuk yorulur. Genellikle peristaltik hareketlerin azalmasına bağlı olarak kabızlık ortaya 

çıkar.129 Ayrıca yaşlıların çoğunda kıkırdak ve eklemlerde kireçlenme görülmekte, esneklik 

azalmaktadır. Yaşla birlikte kas boyu ve gücü de gerilemektedir..130 

Boşaltım Sistemi: 

Yaşlanma ile böbrek arterlerinin daralması ve nefron sayısındaki azalmaya bağlı 

olarak böbreklerin fonksiyonu önemli derecede azalır. Erkeklerde prostat büyümesi 

sonucunda idrarın tutulması ya da çıkarılamaması gibi durumlar ortaya çıkar. Mesane 

kaslarının yaşla birlikte zayıflamasından dolayı idrar tutamama, idrar kaçırma gelişir. Böbrek 

taşı oluşma riski de artar. 131 

Yaşlılıkta, meydana gelen değişimleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.132 

-Dokunma ve acı duygusu, ayrıca ışığa ve şiddetli basınca karşı gösterilen tepki, 

gençlik yıllarında olduğundan daha zayıftır. 

-Vücut ısısı gençliğe nazaran daha düşüktür. Eskisi gibi artık kolay terlenmez.  Beyin 

olarak hafıza azalması ve tepki verme zamanının uzaması 70 yaş civarında başlar. 

                                                
126 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p=10.11.2004 
127 Onur; a.g.e.,  s.315   
128 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p= 10.11.2004 
129 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p= 10.11.2004 
130 Onur; a.g.e., s.315 
131 “Yaşlı Sağlığı”, http://www.medibul.com/files.php?p=10.11.2004 
132 Halit, Yıldırım, “Yaşlılığın Biyolojik Etkileri”, http://historicalsense.com/Archive/fener22 1.htm. 22.05.2004 
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-Mide ve bağırsaklarda bozukluklar ön plana çıkmaktadır.  

-Gözler, yakındaki nesnelere odaklanma güçlüğü 40' lı yaşlarda başlar, 70' li yaşlarda 

ayrıntıları görme becerisi azalır. 50 yaşından itibaren, loş ışıkta görme ve hareket eden 

nesneleri fark edebilme becerisi azalmaya başlar. 

-Kulaklar, 20' li yaşlarda yüksek frekanslı sesleri, 60' larda düşük frekanslı sesleri 

duyma becerisi azalır. 30-80 yaşları arasında erkekler kadınlardan iki kat hızla duyma 

yetilerini yitirirler. 

-İçki bırakılmak zorunda kalınmakta, karaciğer ve böbrekler daha az çalışmaktadır; 

80'inden sonra böbrekler, 20 yaşındaki süzme işinin ancak yarısını yapabilirler. Birey  sık sık 

idrara çıkar, aynı zamanda 55 yaşını geçmiş erkeklerin dörtte üçünde görülen prostat 

büyümesi yüzünden sorunlar gittikçe de ağırlaşır. 

-Kalp gerekli kanı yeterince pompalayamamaktadır. (30 yaşında olduğundan % 30 

daha az) ve atardamarlardaki sertleşme, kanın akışını güçleştirmektedir. Akciğerlerin lifleri 

yumuşaklığını kaybettiğinden nefes darlığı başlamakta, akciğerlerin çalışma gücü gençliğe 

kıyasla % 40 azalmaktadır. 

-Deri daha az esnek, kuru ve buruşuktur.(el ve yüzde çil, siyah lekeler vb.), başında 

kalan saçlar da beyazlaşmıştır. 

-Kaslar daha gevşek ve zayıf olup, daha kısa boyludur: Küçülme, özellikle gövdede, 

hayatın yedinci ve sekizinci onar yıllık devrelerine rastlar. Ayrıca dokulardaki kayıptan dolayı 

her zaman kilosundan daha hafiftir. Her on yılda bir oksijen tüketimi % 5-10 azalır, 75 yaşa 

gelindiğinde ellerin kavrama gücü % 45 azalır. 

 Buraya kadar yaşlılık döneminin biyolojik özelliklerinden ve olumsuz yönlerinden 

bahsettik. Bunun tam tersini, yaşlılık döneminin bir durulma dönemi olduğunu, mutsuzluk 

dönemi olmadığını iddia edenler de vardır. 

Bunların en başında Cicero gelmektedir. Cicero yaşlılığın sorunlarını dört bölümde 

toplar ve bu sorunların sorun olmadığını iddia eder.  

-Yaşlıların yapacağı işler yok mudur ? diye sorar önce. Yaşlılar gençlerin yaptıkları 

işleri yapamazlar, bedensel güçleri yetmez, doğru. Ama çok daha büyük, çok daha değerli 

işler yapabilirler. Büyük işler, çeviklikle değil, bilgi ve düşünce gücüyle yapılır. 

-İnsan çok yaşayınca görmek istemediği bir çok şeyi görür derler. İyi ama, görmek 

istediği birçok şeyi de görür. 



 

 
 

 

32 

-Bunaklık denilen aptallık, her yaşlıda değil, az akıllı yaşlılarda olur. Hem bunak 

gençlerin sayısı daha mı az? 

-Bir ömür, kısa da olsa, gereği gibi yaşamaya yetecek kadar uzundur. Elmalar hamken 

çekilip kopartılır, olgunlaşınca kendiliklerinden düşerler. Böylece gençlerin canını da bir güç 

koparıp alır, yaşlılarsa olgunluktan sönerler. Önemli olan, hayata doymuş olmaktır. Her çağın, 

ayrı ayrı giderilmesi gereken hevesleri vardır.133 

Mina Urgan’ da yaşlılık konusunda şöyle der: Anılarıma başlarken, her şeyden önce 

gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise, bir mutsuzluk dönemi olduğu mitosunu yıkmak 

istiyorum. Gençlik mutluluğu, gençlerin kendileri dışında nerdeyse herkesin inandığı koca bir 

yalandır. Hiçbir gencin, “genç olduğum için aman ne mutluyum” dediği duyulmamıştır. Ama 

her nedense ihtiyarlar “ah gençken ne mutluydum diyerek kendilerini aldatıp dururlar. Ailesi 

ve çevresi tarafından az çok korunan bir çocuk, on altı on yedi yaşına varıp, kimliği henüz 

gelişmeden, kendinin savunma mekanizması henüz gelişmeye başlamadan; toplumun, 

insanların, cinselliğin gerçekleriyle karşı karşıya gelince nasıl mutlu olabilir ki. Gençliği bir 

mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı, hatta ayıp bir dönem 

sayıyorlar.134 

 Sonuç olarak yaşlılığa bağlı fiziksel değişimlerin psiko-sosyal uyumu büyük ölçüde 

etkilediği tespit edilmektedir. Özellikle görme ve işitme duyusundaki azalmalar, başka 

insanlarla etkileşimi ve iletişimi etkiler ve duygusal güçlüklere yol açabilir. Fiziksel 

bozulmaların kabul edilmememsi, reddedilmesi, özellikle yaşlılara özgü paranoid 

düşüncelerde kendini gösterir.135  

 

2- Psikolojik Özellikler 

Yaşlılık dönemi, bireyin gelişim profili içerisinde adeta yaklaşmakta olan sona doğru 

bir gidişi ifade etmesi nedeniyle psikolojik açıdan oldukça riskli ve komleks bir dönemdir. 

Yaşlanma sadece fiziki açıdan değişiklikleri değil aynı zamanda psikolojik olarak da 

birçok özellikleri beraberinde getiren aşamalı bir süreçtir. Yaşlılarda görülen bilişsel 

fonksiyonların kaybı iki temele indirgenebilir. (1) Bireyin kan dolaşımında meydana gelen 

arızalardan dolayı kanın beyine yeterli miktarda gidememesi. Örneğin, kalp krizi geçiren 

kimse, ana veya kılcal damarlarının bir kısmını kaybederse, zihinsel etkinliğini önemli ölçüde 

                                                
133  Cicero; İhtiyarlık, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul  2002,  s.18-61 
134  Urgan; a.g.e.,  s.10 
135  Onur; a.g.e.,  s.315 
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kaybeder. (2) Sosyal ve zihinsel yönden yalıtılmış bir hayat yaşayan bireyler, öğrenmeye 

meraklı ve insanlarla sürekli ilişki içinde bulunan kişilere göre zihnen daha çabuk çökerler. 

Bedensel bakımdan faal olan, okuyan, öğrenen ve diğer insanlarla sürekli ilişki içinde olan 

bireylerin yaşlanması, onların zihinsel güçlerinde önemli bir değişikliğe yol açmaz.136   

Yaşlılık döneminin en önemli psikolojik özelliklerinden biri eskiye aşırı bağlılık, 

yeniden korkmadır. Böyle yaşlılar örneğin sürekli eski hatıralarını anlatırlar; savaş, askerlik 

hatıraları bitmez. Dün evine gelen misafirleri unutur ama elli yıl önceyi bütün ayrıntılarıyla 

hatırlar. Aile artık bunları ezberlemiştir. Bu tip yaşlılarda yeni şeylere karşı tepki de bazen 

fobi derecesine çıkar. Yeni ayakkabı, yeni elbise bile istemezler. Yeni ne varsa çirkindir, 

kötüdür.137 

Yaşlılık psikolojisinin önemli özelliklerinden birisi de, bu dönemde egoizmin 

belirginleşmesidir. Örneğin bu dönemde yaşlılar sürekli gençleri eleştirirler kendi 

gençliklerini överler. Onlara göre teknolojik açıdan birtakım gelişmeler olmakla beraber 

insanlar fenalaşmakta, ahlaksızlık artmaktadır. Gençler kendi başarılarının yarısını bile 

gerçekleştirememektedirler. İleride nasıl olacakta bu memleket onlara teslim edilecektir? 

Hâlbuki kendi zamanlarında öylemiydi? Nasıl çalışmışlar, ne gayretlerle bugünleri 

hazırlamışlardı! Bu düşünceler yaşlı insanı endişeye ve umutsuzluğa iter. Yeni durumları bir 

türlü kabul edemezler.138 Yine kendilerine itiraz edildiği zaman köpürüp kızarlar ve bunu 

kendilerine karşı hürmetsizlik sayarlar. Çocuk gibi inatçılıkları ve öfkeleri vardır.139 

Yaşlılık psikolojisinin ana belirtilerinden biri de onların bencil ve ben merkezli 

(egocentric) olmalarıdır. Çevresinde herkesin kendilerine saygı duymaları ve hizmet etmeleri 

gerektiğini düşünürler. Aşırı derece de mal ve para düşkünlüğü artar. Sadece kendini 

düşünürler.140  

Cimrilik de ihtiyarlığın bir sorunudur. Bu sorun, kısmen yoksul kalmak korkusundan 

ileri geliyor. İhtiyar adam, hayatını kazanmaya mecbur kalırsa, çok sıkıntı çekeceğini ve ağır 

bir işin kendisi için fazla zahmetli olacağını bilir. İşte bunu için, elinde bulunan şeyi sıkı sıkı 

tutar. La Bruyere “ihtiyarı cimri yapan şeyin para sıkıntısına düşmek korkusu olmadığını, bu 

durumun yaşın ve yaşlılığa mahsus bir karakterin eseri” olduğunu söyler. Gençliklerinde 

zevklere kapılmış olmaları, olgunluklarında yükselme hırsı gütmeleri gibi, şimdi de 

kendilerini bu hırsa kaptırmışlardır. Cimri olmak için, kuvvetli, genç, sağlam, olmak 
                                                
136 Cüceloğlu, Doğan; İnsan ve Davranışı, 10.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000,  s.365-366 
137 Tarhan;a.g.m,  http://www.merve.itgo.com/inanc.htm.   (09.10.2004) 
138 Peker, Hüseyin; Din Psikolojisi, Sönmez Matbaa ve Yayınevi, Samsun 1993,  s.110-111 
139 Mourois; a.g.e., s.147 
140 Armaner, Neda; Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1980,  s. 135 
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gerekmez. Bunun için serveti kasada saklamak ve kendini her şeyden mahrum etmek kafidir. 

Bu da insan oldukları için mutlaka bir hırsları bulunmak icabeden ihtiyarların işine gelir.141 

Bu psikolojik durumu Hz. Peygamberimiz şu sözleriyle özetliyor. “İnsan ihtiyarlasa bile 

onun iki durumu hep genç kalır. Dünya sevgisi ile çok yaşama arzusu.”142 

Yaşlılar Döneminde Ortaya Çıkan Psikolojik Rahatsızlıklar 

-Uyku Bozuklukları: İleri yaştaki insanlar fizyolojik olarak gençlere oranla daha az 

uykuya ihtiyaç duyarlar. Ancak fiziksel ve ruhsal hastalıklara bağlı olarak uyku süresinde 

artma-azalma olabilir. "Dinlendirici olmayan uyku" gibi uyku kalitesinde bozulmalar ortaya 

çıkabilir. "Uyku bozuklukları" ve "gündüz uyuklamaları" gibi sorunlar kişinin günlük yaşam 

enerjisini etkileyerek hem çevreyle hem de kendisiyle ilişkilerini bozar. Bu durumda uyku 

bozukluğunun fiziksel ve ruhsal nedenlerini ortaya koyarak konunun uzman hekimi tarafından 

psikolojik destek ve terapilerle tedavisi gerekmektedir.143 

-Öğrenme ve Hatırlama Güçlüğü: Öğrenme ve hatırlama fonksiyonlarını yürüten 

bellek oldukça karmaşık bir sistemdir. Yaşlanma bu karmaşık sistemin bazı kısımlarını daha 

fazla etkiler. Kişi çocuklukta öğrendiklerini ve yaşadıklarını kolayca hatırlayabilirken, birkaç 

gün öncesinde yaşadıklarını hatırlamakta güçlük çeker. Unutkanlık; depresyon, bunama gibi 

ruhsal hastalıkların en önemli belirtilerinden biridir. Unutulan "şeyler" (İsimler, telefonlar, 

yapılacak işler, eşyaların konduğu yerler gibi) kişide yoğun bir sıkıntı, çevreyle uyumunda 

zorluklar oluşturur. Kimi zaman unutulan "şeye" bahaneler ya da yerine başka hayali şeyler 

uydurulur. Öğrenme ve hatırlama güçlüğünün nedenleri ortaya konarak zamanında yapılan 

tıbbi yardım bu şikâyetlerin yerleşik hale gelmesini büyük ölçüde engeller.144 

-Bunama: Bunama ve depresyon, yaşlılarda çok görülen iki psikiyatrik sorundur. 

Tanımlanmış organik zihinsel hastalıklardan biridir.145  Hastanın bilinci yerinde olmasına 

rağmen146 bellekte zayıflama ve bazı zihinsel yetilerde azalma olur.147 Kişi çevresinde 

olanlara ilgisini yitirmeye başlar. Yeni bilgiler öğrenmede ve bunları hatırlamakta, konuşma 

sırasında doğru kelimeleri bulmakta, günlük yaşantıya ait sorunları çözmekte yavaşlama, 

zamanla belirginleşir. Bellekte zayıflama; öncelikle telefon numaralarını, isimleri, yaşanan 

günlük olayları tam olarak hatırlayamama şeklindedir. Dikkat kolayca dağılır. Çevreyle 

                                                
141 Mourois; a.g.e.,  s.146 
142 Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail; Sahih-i Buhari, Rikak, 5, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1982 
143Dönümcü; “Yaşlılıkta Yaşanan Ruhsal Sıkıntıların Bazıları” http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm 
25.09.2006 
144 Dönümcü; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm 25.09.2006 
145 Billig; a.g.e, s.139 
146 Dönümcü; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm 25.09.2006 
147 Onur, a.g.e., s.339 
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kurulan ilişkiler sınırlanmaya başlar. Sosyal yetersizlik belirginleştikçe yalnızlık derinleşir. 

Kişi huzursuz ve kederlidir. Daha kırılgan, öfkeli ya da şüpheci olabilir. Zamanla geçmişe ait 

anılar da silinmeye başlayabilir. Damarsal beyin hastalıkları, Alzheimer Hastalığı,148 kronik 

alkol kullanımı, psikoaktif madde bağımlılığının devamında, beyin tümörlerinde, sistemik 

fiziksel hastalıklara bağlı olarak birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Demans hem kişi hem 

de yakınları için oldukça zorlayıcı bir hastalıktır. Başlangıç döneminde nedene yönelik 

tedavilerle hastaların bir kısmı tamamen düzelebilir. Çoğu zaman ise hastalığın ilerlemesi 

engellenerek kişinin sosyal uyumu korunabilir. Demans tüm aileyi etkilediğinden psikoterapi 

ve ilaç tedavileri ile amaçlanan, hastanın ve ailenin yaşam kalitesini koruyarak 

desteklemektir.149 Geriatri uzmanları, 65-75 yaşlarındakilerin yaklaşık %15’inin ve 75 yaşın 

üstündekilerin %25’inin değişik derecelerde bunamaya uğradıklarını belirtmektedirler. 

Genellikle bu bozukluk beş yıl içinde ölümle sonuçlanmaktadır.150  

-Depresyon: Her yaşta görülebilmesine rağmen ileri yaşlarda daha çok görülen 

fonksiyonel bir düzensizliktir.151 Bedensel ve ruhsal hastalıkların (Kalp hastalığı, kanser, felç, 

hipertansiyon, bunama başlangıcı, unutkanlık gibi) ortaya çıkışı, eş kaybı, fiziksel yetersizlik 

nedeniyle çevredekilere sürekli ihtiyaç duyar hale gelmek, ekonomik güçlükler, yakınlarını 

kaybetme ya da bu olasılığın varlığı depresyonun ortaya çıkışını kolaylaştırır. Kişi çevresiyle 

konuşmaya isteksiz ve kendini halsiz hisseder. Uyku düzensizliği olur. Daha çok yatarak 

zaman geçirmeye başlar. Kimi zaman aşırı huzursuz "her an bir şey olacakmış gibi" tedirgin 

ve sıkıntılıdır. Geleceğe ait ümitsizlik, yetersizlik düşünceleri belirgindir. Öfkeli davranışlar, 

kimi zaman uygunsuz ilaç ve alkol kullanımı, hayattan zevk almayarak ölüm düşünceleri 

ortaya çıkabilir.152 Kişi geçmiş yaşantısında ve şimdiki yaşantısında kendine ve ürettiklerine 

saygı duymuyorsa depresyon başlayabilir. Geçmişteki hatalarını düzeltebilmek için ikinci bir 

                                                
148 Alzheimer hastalığı: Bunama deyince ilk akla gelen hastalıktır. Bunamaya yol açan hastalıklar arasında komu 
oyunda en çok bilinen hastalık bu olduğu gibi, bunama türleri içinde en yoğun araştırmalara konu olan ve klinik 
olarak en çok görülendir. Alzheimer hastalığı ilk olarak, 1907 yılında Dr. Aalois Alzheimer adında bir 
psikiyatrist tarafından tanımlanmıştır. (Billig, Nathan, a.g.e., s.243): Alzheimer beyinde yıkılma ve yozlaşma 
hastalığı olarak tanımlanmıştır. Birey daha önce öğrendiği bilgileri hatırlamada veya yeni bilgileri hatırlamada 
sürekli güçlük çeker. Hastanın duyu-organ işlevleinde bozukluk görülmez ama objeleri tanımada ve tanımlamada 
güçlük çekmeye başlar. Yaşlılık öncesi başlayan Alzheimer hızlı gelişmesine karşın yaşlılıkta başlayan 
Alzheimer ağır ve sinsi gelişir. Hastanın kişiler arası ilişkilerini ve toplumsal rolünü olumsuz etkileyerek, geriye 
dönemeyerek ilerler. Hasta ruhsal bir gerilemede yaşayarak sonunda çöküntüye gidebilir. Bütün bunamaların 
%60’ını Alzheimer hastalığı kapsar. Başlangıçta işe başlamada isteksiz, hevessiz olma, ilgi duymama, günlük 
işleri yapmada unutkanlık, zevk veren uğraşlardan vazgeçme gibi belirtiler görülebilir. (Arsu, Tülay, “Yaşlılıkta 
Görülen Psikolojik hastalıklar”, http://hastarehberi.com/kardiyoloji/kardiyolojimenu.htm. 12.5.2005 
149 Dönümcü; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm 22.12.2002 
150 Onur; a.g.e.,  s.328 
151 Köylü; a.g.e.,  s.74 
152 Dönümcü; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm. (22.12.2002)   



 

 
 

 

36 

şansı olmadığını anlar. Bazen yaşlılığı inkar etme ve depresyonun bedensel bir hastalık olarak 

(Somatizasyon) ortaya çıkması görülebilir.153    

-Kişilik Değişikliği ve Alınganlık: Zaman içersinde bellek, dikkat, yoğunlaşma gibi 

alanlarda performans kaybı ortaya çıkabilir. Karşılaşılan sorunu tam olarak değerlendirme ve 

çözüm üretme yeteneğinde azalma belirginleşir. Karşıdaki insanın davranışlarını yorumlamak 

güçleşir, yanlış yorumlar sıkça yapılmaya başlanır. Çevre tarafından onaylanmayan, bu 

nedenle de kontrol edilen davranışlar üzerindeki kontrol azalabilir. Öfke, üzüntü, sevinç gibi 

duygusal tepkiler daha güçlü olarak yaşanır. Kimi zaman cinsel anlamda uygunsuz 

konuşmalar, şakalar, davranışlar olabilir. Alınganlık belirli bir noktaya kadar doğal bir 

davranış kalıbı olarak kabul edilebilir. İleri yaşlarda hem sosyal hem fiziksel alandaki 

kayıplar kişiyi daha duyarlı ve kırılgan hale getirir.  Ancak birçok ruhsal rahatsızlığın 

davranış kalıbı olan alınganlık çevre ile uyumu bozan temel güçlüklerden biridir.154 

Yaşlılarla ilgili yapılan araştırmaların çoğunluğu onların zihni ve fiziki 

gerilemelerinden bahsetmektedir. Acaba yaşlılığın hiç olumlu yönleri yok mudur? Elbette 

vardır. Yaşamın tüm evrelerinin zorlanmalarına karşın yaşlılık, varolabilmiş olmanın 

güçlülüğünü ve bilgeliğini içerir.155 Çünkü, kişi ne kadar çok yaşarsa o kadar çok bilgi sahibi 

olur ve böylece bilgisi genişler. Artan yaşla birlikte olayları mantıklı ve doğru düşünme daha 

sağlıklıdır. Muhakeme güçlüdür. Yerinde yargılara daha kolay varılır.156 Bert K. Smith’in 

dediği gibi “Yaşlılık, bütün cevapları bildiğimiz, ama kimsenim soruları bize sormadığı 

zamandır.157        

 

3- Sosyolojik Özellikler 

Son yetişkinlik (yaşlılık) döneminin en temel gelişimsel ödevi; bireyin kendisiyle 

toplum arasında dengeli bir yaşam tarzı geliştirmesidir. Bu dönemde kişi artık hayatta olduğu 

süre içinde kendini takdir edebiliyorsa geri kalan ömründe daha mutlu, daha huzurlu 

yaşayabilir. Yok eğer; geçmiş hayatında pek takdir edilecek yönü yok ise, geri kalan ömrü de 

birtakım rahatsızlıklarla geçecek demektir. 

       Bu dönemin önemli problemlerinden birisi, emekliliğe uyumdur. Emekliye ayrılmış 

yaşlı kişiler için eski durumuna nazaran maddî imkânsızlıkların kısıtlanmış olması ve bu 

                                                
153 Arsu,; “Yaşlılıkta Görülen Psikolojik Hastalıklar”, http://hastarehberi.com/kardiyoloji/kardiyolojimenu.htm. 12.5.2005 
154 Dönümcü; a.g.m., http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/yasliuyum.htm 22.12.2002 
155 Gençtan, Engin; İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, 13.Baskı, İstanbul 1993, s.162  
156 Tarhan; a.g.m,  http://www.merve.itgo.com/inanc.htm.   (09.10.2004) 
157 Eliakim, Katz; Hasat Zamanıdır Yaşlılık, (Çev. Şen Süer Kaya), Anahtar Kitaplar, İstanbul 1999, s.94 
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yüzden başkalarına daha fazla yük olması, çok önemli bir sorundur.158 Bilhassa erkeklerin 

emekli olması kadınların hürriyetlerini, özel hayatlarını ve sosyal faaliyetlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

       Yaşlılık döneminde diğer önemli bir husus, eş kaybına uyumdur. Eş kaybının bir 

sonucu olarak da çoğu kişiler travma ve şok geçirmektedirler. Bazıları ileri yaşlarda dul 

kalmanın önceki yaşlarda dul kalmaktan daha kolay olduğunu ileri sürseler de araştırmalar 

bunun böyle olmadığını ortaya koymaktadır.159 

        Yine yaşlılığa bağlı fiziksel değişimlerin, psiko-sosyal uyumu büyük ölçüde etkilediği 

bilinmektedir. Özellikle görme ve işitme duyusundaki azalmalar, başka insanlarla iletişimi 

etkilediği ve duygusal güçlüklere yol açtığı160 hepimiz tarafından müşahede edilen diğer bir 

sosyal problemdir. Sosyal ilişkiler ve aile bağlarının devamı açısından da yaşlılığın avantajlı 

yönleri vardır. Özellikle 60–65 yaşlarındaki kişilerin önemli derecede bir sosyal etkinliği ve 

liderlik fonksiyonu vardır.161 

 

IV. YAŞLILIKTA DİNÎ GELİŞİM 

 

1- Yaşlılık Döneminde Ölüm Korkusu Ve Dinî Yönelişler 

Ölüm diye adlandırdığımız kaçınılmaz âkıbet, bütün bir insanlık tarihi içerisinde, 

derece derece her topluluğun üzerine eğilip düşündüğü, çözümü güç bir mesele olmuştur. 

Değil eserleri günümüze kadar süregelmiş, düşünce sistemleri kurmuş eski ve büyük 

medenîyetlerde, iptidâiliklerini hala muhafaza etmekte olan çok eski topluluk kalıntılarında 

bile, insanlar ölüm bilmecesini çözmeye yeltenmişler, hiç değilse güçleri yeterince 

mânâlandırmaya uğraşmışlardır.162     

Kelime olarak bir şeyden kuvvetin gitmesi, hayatın zıddı, aşmak, çözmek, bitmek, 

tükenmek, hissiz kalmak, derûni uyku, hayvani kuvvetlerin zevali163 nihâi kayıp, ıstırap verici 

elem, “hiçliğin” hakimiyeti, kargaşalı bir hayat mücadelesi, nihâi mükâfat, nihaî ceza, farklı 

mekanlarda hayatın devamı, tabiat üstü yolculuk164 gibi anlamlara gelmektedir.  

                                                
158 Ak; a.g.m.,  s.67-71 
159 Köylü; a.g.e.,  s.77 
160 Nathan; a.g.e.,  s.147 
161 Köylü; a.g.e.,  s.75 
162 Egemen, Bedii Ziya; “Ölüm Üzerine”, A.Ü.İ.F.D. C.XI, Ankara 1983, s. 31 
163 Karaca; Faruk; Ölüm Psikolojisi,  Beyan Yayınları, İstanbul, 2000,  s.85 
164 Köylü; a.g.e.,  s.81 
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Terim olarak ölüm; “canlı varlıklardaki yaşamsal görevlerin bir daha yenilenmemek 

üzere sona ermesidir”165 “Ölüm, bedenin ve ruhun, evrenin beden ve ruhuna dönüp intikal 

etmesidir”166. “Ölüm, insan için çaresi bulunamayan ve önü alınamayan bir son, yaşama 

arzusunun önüne dikilmiş, bir engel, korku ve dehşet uyandıran bir olgudur.”167   

Bireysel Psikoloji açısından ölüm korkusunu farklı bir bakış açısı ile ele alan bilim 

adamlarından Rank’ın görüşleri, dinî düşüncelerden uzak, fakat psikolojiktir. Ona göre, “her 

insan bağımlılık ve bağımsızlık ya da boyun eğme ve kendine yön verme eğilimlerinin 

yarattığı çatışma ile dünyaya gelir. Doğum, birbirleriyle çatışma durumunda olan bu 

eğilimleri de simgeler. Çünkü doğum olayı, insanın bir diğer kişiye tümden bağımlı ve çaba 

gerektirmeyen bir durumda, ayrı bir varlık olmayı ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu 

üstlenmeyi gerektiren bir yaşama geçişini temsil eder. İnsanın bağımsız bir varlık olma çabası 

yaşamın özüdür. Dölyatağı içinde dölüt, çevresiyle sürdürdüğü ortak yaşamın bir parçasıdır. 

Doğum bu beraberliğin ölümü anlamına gelir ve sonraki yaşamda insanın, yeni ilişkiler 

kurabilmesi için önceki beraberliklerini terk ederken yaşadığı anksiyetenin ilk örneği 

olmaktan öte bir anlam da taşır; doğmak için ölmek. Bir başka deyişle, insanın bağımsız bir 

varlık olarak yaşayabilmesi için, bir önceki ortak yaşamın sona ermesi gerekir.168      

Din Psikolojisi’nin Teoloji ve Psikolojinin sınır alanında bulunması gibi, ölüm 

fenomeni de hem psikolojik olarak insanı etkileyip onda bir kaygı uyandırdığı ve kendisi ile 

ilgili bir tutumun gelişmesine neden olduğu için, Psikolojisi’nin, hem de çoğu zaman atıf 

mevzuu olduğu için dinlerin önemle üzerinde durdukları bir fenomendir. Zira bir-iki istisnası 

dışında ahiret hayatına atıfta bulunmayan hemen hemen hiçbir din yoktur. Dünya hayatının 

kaçınılmaz sonu olan ölüm ise, âhiret hayatına geçişte bir nevi köprü vazifesi görmektedir. 

Böylece ölüm fenomeni, tıpkı Din Psikolojisi gibi tek bir alanın konusu değil, psikoloji ile 

Din Bilimleri sınırında bir araştırma konusu oluşturmaktadır.169    

Ölüm, dünya üzerinde bulunan bütün canlıların ortak bir kaderidir ve varlık 

sahnesinde bulunan her canlı, günün birinde ölmeye mahkumdur. Ölümün umumiliği ile ilgili 

olarak Kuran-ı Kerim’de bir çok ayet vardır. Mesela; “Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir170” 

Her nefis ölümü tadacaktır”171 , “Senden önce hiçbir insana ebedî yaşamı vermedik. Şimdi 

                                                
165 Hançerlioğlu, Orhan; Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, C:V, İstanbul 1975,  s.23 
166 Taylan, Necip; İslam Felsefesi, Ensar Neşriyat, 2.Baskı, İstanbul 1985, s.104 
167 Hökelekli, Hayati; Din Psikolojisi, TDV Yayınları, 4.Baskı, Ankara 2001, s.97 
168 Gençtan, Engin; Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitabevi, 7.Baskı, İstanbul 1996,  s.220-221 
169 Karaca; a.g.e.,  s.15 
170 Rahman;  55/26 
171 Ali İmran;  3/185 
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sen ölürsen (sanki) onlar ebedî mi kalacaklar172” , “Onun (Allah’ın) zatından başka her şey 

helâk olacaktır173” , “Her nerede olursanız, ölüm size yetişir. Velev ki tahkim edilmiş yüksek 

kalelerde oturun174”gibi ayetlerde durum açık bir şekilde ortaya konmaktadır. 

Yaşlı olsun genç olsun birey için, varlığını devam ettirme güdüsü en kuvvetli 

güdülerden biridir. Nitekim Müslüman birey için  referansların temeli olan Kuran-ı Kerim, 

insanın bu yönünü şu ayeti kerime ile dile getirmektedir. “Onlardan bazısı bin sene yaşamayı 

arzu eder”.175 Ölüm ise, bireydeki ölümsüzlüğü arzu etme güdüsünün baş düşmanı 

konumundadır.176 İşte insanoğlu için kaçınılmaz olan ölüm, bu döneme daha yakındır.  

İnsan ya da insanların pek çoğu ölümden niçin korkarlar? Her şeyden önce ölüm 

korkusu, ölümüm acı veren bir hâdise olduğun inancından kaynaklanabilir. Bazı dinî 

literatürde, özellikle günâhkar insanların çok zor şartlar altında “ruhlarını teslim ettikleri” ve 

bu teslim sırsında çok sıkıntılı anlar yaşadıkları, uzun uzun anlatılır. Hatta bazılarına göre, bir 

çok insan, ölümün eşiğinde iken âhiretteki yerini görür. Eğer bu insanlar günâhkar ise, daha 

ölüm gelmeden büyük bir ızdırap içine düşerler. İkinci olarak, ölüm korkusu, insanın sâhip 

olduğu maddî ve manevî değerlerin yitirilmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle 

endişe, hayatın topyekün dokusunda vardır zâten.177 

Yaşlı bireyin ölümle olan ilişkisi, diğer insanların ilişkisinden çok farklıdır. Yaşlı 

insan, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olsa bile, bu sağlık durumuna fazla güvenmez. 

Yaşlılık döneminde, ölümün yakınlığı daha canlı bir biçimde hissedilir. 178 Anketlerden çıkan 

sonuçlara göre yaşı 60’ın üzerinde olan insanların ölüm konusunu ciddi bir şekilde 

düşünmeye başladıkları görülmektedir. Hayatın bir sonu olduğu kesinlik kazanmaya başlamış 

ve ‘ölüm’ güncel yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Daha ziyade bazı olaylar ona 

ölümü hatırlatınca, hayatın sınırlı oluşunu bir gençten daha belirgin bir şekilde kavrarlar. Bu 

olaylar;  

-Kişiyi doğrudan ilgilendiren bir yakının ölümü, 

-Sosyal kitlelerin ölümüyle sonuçlanan bir deprem, 

-Günlük yaşamda karşılaşılan herhangi bir olay (cenaze ile karşılaşmak olabilir).179 

                                                
172 Enbiya;  21/34 
173 Kasas;  28/88 
174 Nisa;  4/78 
175 Bakara; 2/96 
176 Karaca; a.g.e.,  s.161-162 
177 Aydın, Mehmet; Din Felsefesi, İzmir İlahîyat Fakültesi Yayınları, 9. Baskı, İzmir 2001, s.236-237 
178 Kayıklık; a.g.e.,  s.64 
179 Tufan; Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık.,  s.215 
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Yaşlılık öyle bir dönemdir ki, bu dönemde bir yandan gelişim sürdürülürken, öte 

yandan da gerileme ve yaklaşmakta olan ölüm bulunmaktadır.180 Yaşlılık psikolojisinin en 

belirleyici özelliklerinden biri,  yaşlı insanların ölüm gerçeği ile iç içe yaşamalarıdır. Öyle ki 

bu durum onlarda, ölüme yaklaşmış olmanın şuurlu ve şuur dışı korkusunu 

uyandırmaktadır.181 Hatta yetişkinlik ve yaşlılık döneminde yaşanan çoğu kaygılara “ölüm 

korkusunun” kaynaklık ettiği, hemen genel kabul görülen konulardan birisidir.182 Zira 

yaşlılık, hem kilit organlarının yıpranması ve işlev bozukluğu taşımasıyla, hem de artan bir 

dayanıksızlaşma ile ölüme gidişi ifade etmektedir. Mesela yaşlılar arasında sık sık kullanılan 

“bir ayağım çukurda” ifadesi, bu duruma açık bir örnek teşkil etmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında yaşlılık dönemi, yaklaşmakta olan ölümün bir ifadesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Buna paralel olarak yaşlı insanların gençlere nazaran ölüme karşı daha aktif 

yönelimlere sahip olmaları, daha muhtemeldir. Zira onların hayatlarından pek çok yılın 

eksilmiş olması, onları ileriye dönük planlar yapmaktan soğutmaya ve ölüme daha çok önem 

vermeye yöneltmektedir. Bununla birlikte ölüm korkusu ve onunla ilgili irrasyonel fikirler, 

yaşlılık psikolojisinde yaygın bir durumdadır ve bunlar çoğunlukla kaygı ve depresyona 

neden olabilmektedir. Yine o zamana kadarki hayatın doluluğu ve bir gaye uğruna harcanmış 

olmasının, ölüme karşı bir soğukkanlılık kazanma konusunda etkili olduğu kabul 

edilmektedir.183 Ayrıca, yaşlıların çevrelerindeki hasta veya yaşlıların ölümlerine sık sık şahit 

olmaları, onlarda ölüme ilişkin düşüncelerin takıntı (obsession) haline dönüşebilmesine de 

neden olabilmektedir.184 

 Yaşlılığın son dönemlerine gelen birey, fiziksel çöküş ve yeteneklerin kaybı ile, 

ölümü biraz daha fazla düşünmeye başlar. Düşkün yaşlı, sosyal, fiziksel ve zihinsel 

özelliklerine bağlı olarak ölüme hazırlık yapar. Bu hazırlık, bireyin ölümünden yıllarca önce 

başlayabileceği gibi, ölüm döşeğine düşünceye kadar ertelenebilir. Yaşlı insan, ölüme 

hazırlığın bir parçası olarak iç dünyasına yönelebilir. Daha önce içinde bulunduğu bir çok 

etkinlikten çekilebilir ve yaşamı yeniden gözden geçirebilir ve hayatın bir değerlendirmesini 

yapmaya çalışabilir. Butler’e göre ölümü düşünmeye başlamak, yaşlıyı geçmişini gözden 

geçirmeye ve ölümle ilgili bazı kaygılara iter. Yaşlı bu ölüm kaygısına nerede çözüm arar? Bu 

                                                
180 Gençtan, Engin; Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar, Remzi Kitabevi, 7.Baskı, İstanbul 1989, s.122 
181 Hökelekli; a.g.e.,  s.286 
182 Hökelekli; “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi” , U.Ü. İ. F.D. C.3, S.3, Bursa 1991,  s.156  
183 Karaca; a.g.e.,  s.221-222 
184 Şenol, Cemalettin, Ankara İlinde Kurumlarda Yaşayan Yaşlılarda Ölüme İlişkin Kaygı ve Korkular, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), A.Ü.Sos.Bil.Enst, Ankara,1989, s.33  
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arayış, ya âhiret hayatını dikkate alarak ömrünü sürdürmek için dine adanmaya yada 

unutulmamak ve anımsanmak için kalıcı eserler vermeye güdüler.185  

Hemen hemen tüm dinî sistemlerde, ölümle ilgili konular ve uygulamalar geniş bir yer 

tutar. Dinler, mensuplarının huzurlu, mutlu, uyumlu ve psikolojik yönden sağlıklı bireyler 

olmasını en önemli amaç ve fonksiyonları arasında kabul ettiğinden dolayı, onlara ölüm 

kaygısıyla baş etmelerine yardımcı olabilecek reçeteler sunarlar.186 Hiç şüphesiz ölüm 

düşüncesi ve ölümden hissedilen korku, dinî hayatı etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. 

Hatta bazı araştırmacılara göre, dinî hayatın temelinde ölüm korkusu yatmaktadır.187  

Mesela Freud’a göre din, korku ve çaresizlikten kaynaklanmaktadır.188 Ayrıca ölüm 

tehlikesi ve daha genel manâda maddî sıkıntılar ve hastalıklar karşısındaki çaresizlik, 

kendiliğinden dinî davranışın en güçlü kaynakları arasında yer almaktadır.189 Yine insanın 

değer verdiği birini kaybetmesi, dinî  inancın gelişmesine yön veren bir faktör olarak kabul 

edilmektedir.190 İnsanların zor durumda kaldıkları zaman dine yönelmeleriyle ilgili olarak 

Kuran’ı Kerim’de de ayetler bulunmaktadır. Mesela “Yahudi ve Hrıstiyanlardan hiç kimse 

yoktur ki ölümden önce can çekişirken İsa’ya iman etmiş olmasın191” , “Herhangi birinize 

ölüm gelip de; ‘Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden 

olsam’ demesinden önce siz verdiğimiz rızıklardan harcayın192”  ayetleri bu duruma işaret 

eden ayetlerden sadece iki tanesidir. 

Yaşlılık psikolojisinin belirgin özelliklerinden bir diğeri de dine karşı yönelimlerdeki 

artıştır. Yaşlılar için dinî inançlar daha bir önem taşımaktadır. Bu önem, yaşlı insanın varoluş, 

ve ölümü anlama ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bazı yaşlılar, geçmişi onarma çabası içine 

girerler ve geçmişteki aykırı yaşantılarından dolayı yaşadıkları suçluluk duygularını 

azaltabilmek amacıyla, kendilerini bağışlattırıcı davranışlar göstermeye çalışırlar. 193 

Gerçekten de yaşlıların daha dindar görülmelerin bir nedeni de, yaklaşmakta olan sondur. Bu 

son, kişiyi ya sahip olduğu dine daha fazla bağlanmasına ya da bir dine yönelmesine vesile 

                                                
185 Kayıklık; a.g.e.,  s.65 
186 Yıldız, Murat; “Ölüm Kaygısıyla Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yorum”, Düşünen Siyaset, Ankara 

1999, s.108 
187 Kılıçbay, Mehmet Ali; Ölümün Sıcak Yüzü, Ölümün Soğuk Yüzü, Ölümün Yüzsüzlüğü, Gece Yayınları, 
Ankara 1991,  s.113 
188 Yavuz, Kerim, “Psikanalizde İlk Dinî Gelişmelerin Değeri”, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum 1987, 
s.25-48 
189 Hökelekli; a.g.e.,  s.90 
190 Özbaydar; “Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma”,  Baha Matbaası, İstanbul 1970, s.15 
191 Nisa;  4/159 
192 Münafikun;  63/10 
193 Gençtan;  Çağdaş Yaşam  ve Normal Dışı Davranışlar, s.122 
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olmakta, yani her iki tercihte de etkin bir rol oynamaktadır.194Nitekim bazı araştırmalar, 

yaşlılarda Allah inancının daha kesin ve karalı olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, 

ölüm sonrası hayata, cennet ve cehennemin varlığına, ilahî mahkemeye duyulan inanç, ileri 

yaşlardaki insanlarda belirgin bir oranda artış göstermektedir.195 

Bazı araştırma bulgularına göre insanlar, hayatın sonlarına doğru ölümün yaklaştığını 

hissettikçe, yok olma korkusunu yenmek ve mantıklarının halledemediği problemleri 

çözebilmek amacıyla da dine yönelmektedirler.196 Ölümle her şeyin yok olmadığı, başka bir 

âlemde hayatın devam ettiği fikrine inanmak ancak din aracılığıyla mümkündür. Ahiretin 

varlığını bildiren dinîne içtenlikle inanan bir kişi için ölüm, bütün varlığın yok olmadığı 

anlamına geldiği için ürkütücü olmaktan çıkar; yani stres doğurmaz. Stresin baş 

kaynaklarından birisi ölüm korkusundan, insan ancak din aracılığı ile kurtulabilir veya en 

azından bu  korkunun şiddetinin azalmasında din yardımcı olabilir.197 Geçmişte düzenli bir 

dîni hayata sahip olmayan yaşlı insanlar, hayatın zevklerinin sona ermeye başlaması ve ölüm 

gerçeğinin kendini kuvvetle hissettirdiği bu dönemde, hayatlarına bir anlam ve amaç sağladığı 

için dinî değerlere kolaylıkla bağlanabilmektedirler.198 

Dindar insanlar, ölüm problemini şuurlarında daha canlı tutarak, ölümle ilgili daha 

berrak hatıralara sahip olabilme eğilimi göstermekte; ölümle yüz yüze geldiklerinde ise, daha 

fazla hassasiyet göstererek konu ile ilgili tartışmalarda daha rahat davranmaktadırlar. Ancak 

bizzat kişinin kendi ölümü söz konusu olunca, kaygı düzeyinde değişmeler müşahede 

edilebilmektedir. Ayrıca ciddi bir şekilde yeniden dirileceği ümidi ile yönlendirilmiş bir 

hayat, ölümün daha müspet bir şekilde değerlendirilmesine yardım edebilmekte, fakat öte 

dünya inancı, mahkeme, yargılanma, suçluluk ve günâhkarlık duygularını da beraberinde 

getirdiği için, bu inanç zaman zaman ölüm korkusunu arttırabilmektedir.199    

Ancak, dindarlıkla ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlayan araştırmalar 

açık bir sonuç ortaya koymamaktadır. Bunun da nedeni, dindarlık olgusunun tam olarak 

ortaya konamamasıdır. Dinî inanç ile ölüm korkusu arasında negatif bir ilişki olduğunu 

savunan ve ampirik olarak bu sonuca ulaşan araştırmalar vardır.200 Bu bağlamda, çoğunlukla 

hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada, bilinçli kişisel ölüm korkusu ile yaş ve dinî yönelim 

                                                
194 Peker, Hüseyin; Din Değiştirmede Psiko-Sosyolojik Etkenler, (Basılmamış Doktora Tezi), A.Ü.İ.F. Ankara 
1994, s.44  
195 Hökelekli; a.g.e.,  s.287 
196 Özbaydar; a.g.e., s.18 
197 Öner, Necati; Stres ve Dinî İnanç, T.D.V. Yayınları, Ankara 1997, s.33 
198 Hökelekli; a.g.e.,  s.288 
199 Karaca; a.g.e.,  s.254 
200 Hökelekli, “Ölümle İlgili Tutumlar ve Dinî Davranış”, İslami Araştırmalar, C.V, S.2, Ankara 1991, 83-91) 
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arasında bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada cinsiyet, eğitim düzeyi, ölüme 

yakınlık, zeka düzeyi, sos yo-ekonomik düzey, ölümle ilgili yeni deneyimlere sahip olma ile 

ölüm korkusu arasında bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmaya katılan gençler daha yaşlı 

olanlardan daha çok korku göstermişler, 50-70 yaş arasında olanlar, 30-49 ve 10-29 yaşlarda 

olan meslektaşlarından daha çok ölüm korkusunu inkara meyletmişlerdir. Yaşlı grup ile 

dindar grubun, dindar olmayan ve daha genç olanlara nispeten ölümü daha temiz, daha doğru 

dürüst, daha müşfik ve daha sıcak algıladıkları da araştırmada elde edilen bulgular 

arasındadır.201   

Bazı çalışmalar da dindarlıkla ölüm korkusu hakkındaki düşünce ve tavırlar arasında 

bir çan eğrisi (curve) ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, çok dindar olan 

kişilerin ölümden en az korktuklarını, dinsizlerin, agnostik ve ateistlerin mutedil bir korkuya, 

dindarlıklarında orta bir yol takip eden kişilerin (intermediate) ölümden en fazla korktuklarını 

ortaya koymaktadır.202 

 

2- Dinî Gelişimin Temel Nitelikleri 

Yaşam dönemlerine göre dinî gelişimi konu alan çalışmalar, çocukluk, gençlik ve ilk 

yetişkinlik dönemlerinde yoğunlaşırken yaşlılık dönemine çocukluk ve ergenlik dönemleri 

kadar ağırlık verilmediği söylenebilir. Çünkü Din Psikolojisinin en önemli konularından biri 

“dinî hayat”tır. Dinî hayat ise, hayatın diğer dönemlerinde olduğu gibi yaşlılık döneminde de 

etkin bir yer tutmakta, hatta daha da ön plana çıkmaktadır. Çünkü insanoğlu, farkına 

varmadan kendini hayatın akışı içinde bulmakta ve bu akışa kendini bir kere kaptırınca, çeşitli 

basamaklardan hızlı bir şekilde geçerek bir anda kendini “hayatın akşamüzeri”nde 

görmektedir.202 Leon Troçki’nin dediği gibi: “Yaşlılık, insanın başına gelebilecek en 

beklenmedik şeydir.203 

Yaşlılık dönemi dindarlığı ile ilgili araştırmalar, İkinci Dünya Savaşından sonra 

başlamıştır. Konunun çok önemli olduğunu ama üzerinde yeterince durulmadığını Mc Fadden 

(1996) şöyle dile getirmektedir. Din, insan davranışlarının temel belirleyicilerinden biri 

Yaşlılık dönemi, gelişim dönemlerinin son basamağı olduğu için bu dönemde artık hayatın 

sınırlı olduğu bilindiğinden ve geçiciliğin kaçınılmazlığı idrâk edildiğinden, dinî inançlar 

                                                
201 Karaca, Ölüm Psikolojisi’nden naklen 625 no’lu dipnot, s.255; Fefiel, H. ve Branscomb, A.B., “Who’s Afraid 
of Death?”, Journal of Abnormal Psychology, 1973, s.285 ( 
202 Kayıklık; a.g.e.,  s.82 
203 Eliakim; a.g.e.,  s.13  
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olmasına rağmen, gerontolojide204  henüz yeterince ele alınmamıştır. Bu durum şaşırtıcıdır. 

Çünkü din, yaşlılığın getirdiği pek çok varoluşsal soruya geleneksel olarak yanıt aramaktadır. 

Mc. Fadden’in bu düşüncesini Krause de desteklemektedir. Krause’ye göre dindarlıkla ilgili 

olarak yapılan araştırmalar özellikle dindarlığın ölçülmesi çalışmaları, daha çok çocukluk ve 

gençlik dönemleri ile ilgili olup, yaşlılık dönemi ihmal edilmiştir. Hatta Krause’ ye göre yaşlı 

Müslümanların veya geleneksel doğu dinlerini yaşayan yaşlıların dindarlıklarına ilişkin hiçbir 

çalışma yoktur.205 Bu önem daha çok, yaşlı bireyin varoluş ve ölüm olgularını anlamlandırma 

ihtiyacından kaynaklanır. Nitekim konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar, yaşlılarda Allah 

inacının daha kesin ve kararlı olduğunu; ölüm sonrası hayata, cennet ve cehennemin varlığına 

ilişkin inancın, bu dönemdeki bireylerde belirgin bir oranda artış kaydettiğini 

göstermektedir.206 

Dindarlık, yaşlılarda oldukça güç kazanır. Cemaatiyle birlikte ibâdet mekanı, pek çok 

yaşlı için destek fonksiyonu icra eder. Bu destek dinî etkinlik (ibâdet), zihinsel uyarım 

(aksiyon grupları) ve kıdemli grupların çeşitli etkinliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

deneyimler aracılığıyla sağlanır.207 Din, özellikle yaşlılar için çok önemlidir. Çünkü onlar pek 

çok durumda, yaşlılık kaynaklı sorunlara tahammül etmek, daha genç ve sağlıklı olmak, daha 

uzun yaşamak, kaybettiği eşi, dostu ve akrabalarının sevgisine layık olmak, hayatın anlamlı 

olup-olmadığını bilmek, hayatın kazanımlarını kaybetmemek isterler.208 

 Harris ve Cole, bir Tanrıya inancın yaşlılar arasında diğer tüm gruplara oranla daha üst 

seviyede olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin A.B.D’de Gallup tarafından yapılan bir 

araştırmada  Tanrı’nın varlığına kesin olarak inananlardan %86’sının 65 ve yukarı yaş 

grubunun oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu oran genç yaşlara doğru gittikçe düşüyordu. Yine 

A.B.D’de yapılan başka bir araştırmada da 65 ve yukarı yaşlılardan % 71’i dinîn kendileri için 

son derece önemli bir yer tuttuğunu dile getirirken, 65 yaşın altındakilerin sadece %49’u dinîn 

kendi hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu belirtmişlerdir. Diğer bir araştırma ise, (1981) 65 

yaşın üzerindeki kişilerin % 97’sinin, dinî bir tercihe sahip olduklarını ortaya koymuştur. İleri 

yaşlarda dine yönelmenin nedenini Kuhlen şöyle açıklamaktadır. Hayatın her safhasında 

                                                
204 Gerontoloji; Zamanın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan ve erişkinlik sonrası yaş dönemlerine özgü 
koşulları ve değişimleri inceleyen bilim dalıdır. (Lehr, U; a.g.e., 1994),   s.12  
205 Kayıklık; a.g.e.,  s.83 
206 Koç, Mustafa; “Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Döneminde Ruhsal Gelişim”, U.Ü. Sos. Bil. Enst.        
Dergisi, S.12, Yıl: 2002, s.287  
207 Nils G. Holm; Din Psikolojisine Giriş, (Çev. Abdülkerim Bahadır), İnsan Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2004,  
s.104 
207 Akgül Mehmet; Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve Mutluluk İlişkisi (Konya Huzurevi 
Örneği), Dinî Araştırmalar, C.VII, S.19, Ankara 2004,  s.22 
208 Kayıklık, a.g.e; s.65 



 

 
 

 

45 

bireylerin temel motivasyonel trendleri vardır. Gençlik yıllarında bu çeşit ihtiyaçlar, aile ya da 

meslek sayesinde karşılanır. İleriki yıllarda ise, bireyler bu ihtiyaçları kendi çocuklarının 

kimlikleriyle karşılarlar. Ancak artık zamanın muhtemelen bitmekte olduğunun anlaşıldığı 

çok ileri yaşlarda, bireylerde dine dönüş ve ahiret hayatına olan inanç bireyin bu motivasyonel 

ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir vasıta olarak hizmet edebilir.209 

Yaşlı bireyler, çoğu zaman geçmiş yaşamlarını onarma çabasına da girerler. Bu 

bağlamda geçmişteki yanlışlarının ve günahlarının yarattığı suçluluk ve günâhkarlık duyguları 

içerisinde bağışlatıcı davranışlar gösterebilirler. Zira söz konusu dönemdeki dua ve ibâdet gibi 

dinî uygulamaların sıklık ve sürekliliğindeki artış bu yönden de açıklanabilir.  Fakat bütün 

bunların yanında, önceki gelişim dönemlerinde yaşanan dindarlığın kendi gelişimi yönünde 

zirveye ulaşması da mümkündür. Yaşlıda zirveye ulaşan dinî hayat, diğer gelişim 

dönemlerinden  -örneğin, ergenin zirveye ulaşan dinî şuur ve tecrübesinden- bir çok yönden 

farklılık gösterir. Ergenlerde duygusal telaşla bir arada bulunan büyük zihni karışıklık ve 

şüpheler vardır. Yani gençlerin her türlü durumlarında, ani değişmeler söz konusudur. Ancak 

yaşlılarda hem zihinsel hem de duygusal açıdan önemli ölçüde bir donuklaşma görülür; artık 

dinî konular hakkında bir endişe ve duygusal bir heyecan yaşanmaz. Dolayısıyla bu dönemde 

daha çok ağırbaşlı ve kararlı, kaderci bir tevekkül ve teslimiyet tutumu söz konusudur.210 

Argyle ve Hallahmi’nin “Yaş ve Din” hakkında yaptıkları ortak çalışma sonucu, bireyin 

yaşam döneminin çeşitli evrelerinde dinî aktivitenin muhtelif yönlerinin hangi modele uygun 

düştüğünü belirleyebiliriz. (Bkz. Tablo-4) 

 

Tablo 4  : Yaşlara Göre Modeller 

Yaşlar Kilise Devamı Tutumlar İnançlar 

18-30 Gelenekse 
(Yani düşme var) 

Stabilite 
(Sabit) 

Stabilite 
(Sabit) 

 
31-60 

Stabilite 
Fakat 50-60’da küçük bir yükselme 

var 

Geleneksel 
(Yani artış var) 

Stabilite 
(Sabit) 

61- Kayıtsızlık 
(Fakat tv seyretme) 

Geleneksel 
(Yani artış var) 

Geleneksel 
(Yani artış var) 

 

Dönemlere Göre Geliştirilen Modeller, “Geleneksel, Stabilite, Dine ilgisiz kalma (kayıtsızlık)”tır.211 

 

                                                
209 Köylü; a.g.e.,  s.142-144 
210 Michael Argyle, Benjamin Beit-Hallahmi; “Yaş ve Din” (Çev. Abdurrahman Kurt), U.Ü. İ.F. S.4, C.4, Yıl:4, 
Bursa 1992, s.331;  Hökelekli; a.g.e., s.286-287;  Peker; a.g.e., s:110-111;  Şentürk, Habil; Din Psikolojisi, Esra 
Yayınları  İstanbul 1997,  s.123-127 
211 Argyle - Hallahmi., a.g.m., s.331 
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Din Sosyoloğu Taplamacıoğlu’nun “Yaşlara Göre Dinî Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti 

Üzerine Bir Araştırma”212 isimli, ülkemiz genelinde yaptığı anket uygulaması sonuçları ise, 

şöyledir. 

Tablo 5 : Deneklerden Çıkan Sonuç Tablosu213 

50 Yaşından Yukarı Yaştaki Gruplar Yüzdesi 

Gayr-i Amil♦ %4.3 

İdare-i Maslahatçı %13 

Amil %69.5 

Sofu %4.3 

Softa %8.7 

 

Taplamacıoğlu araştırma ile ilgili istatistiksel rakamları verdikten sonra, dönemle ilgili 

şöyle bir yorum yapmaktadır. “50 yaşından yukarı olan kitlelerde gayr-i amil grubun biraz 

canlandığını, idare-i maslahatçı grubun müthiş bir hezimete uğradığını, sofuluktan daha çok 

softalığın revaç gördüğünü müşahede ediyoruz. Bu devrede dindar yani amil denilen zümre 

olağan üstü bir önem kazanmıştır. Yukarıdaki tabloda amillerin oranı %69.5’dir. Bu 

değişmeyi daha çok memlekette fizik gücün 50 yaşından sonra bir çöküntü manzarası arz 

etmesine, başka bir ifadeyle Azrail’in kendini göstermesine atfetmek yerinde olur. Bu yaştaki 

insanlar toplumla ve toplumsal gösterilerle ilgilerini gevşetmeye başlamışlardır.214 Esasen bu 

yaştaki insanların toplumsal eylem ve törenlere katılması ve eğlenmesi etrafa hoş görülmez.215 

Bu kimselerin törenlere katılmaları yadırganır ve adeta zorla dindarlığa, sofuluğa ve hatta 

softalığa sevk edilirler. Softa oranının bu yaşlarda artmasının bir başka sebebi de, sofuların bu 

yaşa gelince toplum olaylarına yüz çevirmesi, katılaşan dinî inançlarına aykırı durum ve 

                                                
212Taplamacıoğlu, Mehmet; “Yaşlara Göre Dinî Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü.İ.F.D 

C.X,  Ankara 1963, s.141-152 
213 

 Bu araştırma çerçevesinde tespit edilen kavramların genel tanımları: 
a) Gayr-i Amil: Namaz kılmayan, oruç tutmayan, cenaze töreni dışında hiçbir törene iştirak etmeyen yani 

dinî pratiklerden uzak olan grup. 
b) İdare-i Maslahatçı: İçinde yaşadığı topluma göre hareket eden, örneğin namaz kılınıyorsa namaz kılan, 

oruç tutuluyorsa oruç tutan vb. yani her ortama ayak uyduran grup. 
c) Amil (Dinî Bütün): Namaz, oruç vb. dinî ibâdetlerini yapan, oldukça dürüst bir yaşam süren grup. 
d) Sofu: Dinî ibâdet ve görevlerini dünyevi meşakkatlerinin üzerinde gören, çoğunu yaşlıların oluşturduğu, 

günlerinin büyük çoğunluğunu ibâdetle geçiren, çevresine zararlı olmayan grup. 
e) Softa: Kendileri ile tanışıldıktan sonra din ve toplum için ne derece zararlı oldukları anlaşılan, yaşamın 

her anını (sağa sola bakmak, futbol oynamak) haram olarak algılayan, yeniliklere karşı olan, çevresine 
karşı şüphe ile hareket eden grup.    

 
214 Taplamacıoğlu; a.g.m., s.141 
215 Peker; a.g.e., s.111; Taplamacıoğlu; a.g.m., s.141 
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tutumları bağışlamayacak kadar görüş darlığına ulaşmasıdır. Bu yaştakilerin koyu bir dindar 

nesilden gelmiş olmaları da yukarıdaki açıklamalara ışık tutacak mahiyettedir.216  

Yukarıdaki verileri dikkate aldığımızda, yaşla birlikte dinî hislerin arttığı ve dinî 

yaşayışta bir artışın olduğu sonucuna varabiliriz. Oysa bu durumun böyle olmadığını 

savunanlarda vardır. Bu görüşü savunanlar her şeyden önce bu alanda yapılan araştırma 

metotlarının yetersiz olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yaşlılık döneminde dinî hayatta bir 

olgunlaşmanın meydana geldiğini ileri süren çalışmalar, kesitsel yöntemle yapılan 

araştırmalara dayanmaktadır. Bu metodun en büyük eksikliği, gerçekten bugünün gençlerinin 

ileriki yıllarda  da dine karşı ilgisiz mi olacağı, ya da bugünün yaşlılarının gençlik yıllarında 

da dindar kişiler miydi? sorusuna tam olarak doğru cevap vermekten uzak oluşudur. Doğrusu 

bu sorulara kesin cevap vermek mümkün görünmemektedir.217 

 İnsanlar neden, hayatlarının sonlarına doğru dine yönelmekte yada dinîn kendi 

hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedirler? Araştırmacılara göre bunun iki 

önemli nedeni vardır: Psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak. Bu da ya birey 

seviyesinde (psikolojik seviye) veya gurup seviyesinde (sosyal) kendisini göstermektedir.  

Dinîn yaşlı insanlar üzerinde birtakım olumlu sosyal ve psikolojik etkilerinin olduğu bir 

vakıadır. Dinî müesseselere devam, özel dinî uygulamalar inanç ve akidelerin hepsi hayat 

tatminine, kişisel refaha, iç huzura, yaşlanmaya karşı daha büyük kişisel uyuma ve mutluluğa 

katkıda bulunmaktadır.218 

 Stark ve Bainbridge, A Theory of Religion isimli çalışmalarında, dinîn yaşlılar için 

niçin önemli olduğunu çeşitli yönlerden açıklamaktadırlar. Onların teorisine göre, insanlar 

ödül, mutluluk ve hayattan zevk alma çabası veya kötü şeylerden, mutsuzluk ve acılardan 

kaçınma arzusu içindedir. Çünkü insanlar için, çoğu kere arzu edilen ödüller elde edilemez 

yada nadiren elde edilebilir. İnsanlar, sıklıkla bu ödülleri dengeleyici/telafi edici 

(compensator) mekanizmalara karşılık olarak kabul eder. Örneğin hayatta iken gözlerini 

kaybeden bir kişi, görememe sıkıntısına karşı sabrının ödülünü öbür dünyada kendisine 

verilecek ‘güzel göz’ için, dengeleyici ara mekanizmalar ile erteler. Burada dengeleyici 

unsurlar, kendisi aracılıyla uzun bir zaman içinde elde edilecek ya da başka bir bağlamda 

doğrudan doğruya gerçeklenemeyecek olan inançlardır. Din, insanlara seküler kurumların 

öneremediği, pek çok dengeleyici mekanizma önermektedir.219  

                                                
216 Taplamacıoğlu; a.g.m., s.145-150 
217 Köylü;  a.g.e.,  s.145 
218 Köylü; a.g.e.,  s.142 
219 Akgül ; a.g.m.,  s.21-22 
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Psikolojik ve sosyolojik araştırmalar dinî inancın hayatın son ikinci yarısında kuvvetli 

bir güç olabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Din, yaşlılık döneminde birey için, önceki 

hayatına oranla daha anlamlı gelmektedir. Yaşlılar dinî inancın temel gerçeklerini 

benimsemede güçlü bir görüş ve bakış açısına sahiptirler. Yaşlıların dinî inancının farklı 

vurgu ve bakış açısı olduğu söylenebilir.220 

       Din, yaşlı bireyin karşılaştığı çözümü zor problemlere ve sıkıntılara karşı da bir denge 

unsuru olabilir. Bu sebeple yaşlılık döneminde bireylerin dine daha çok yönelmeleri 

beklenir.221 Kısacası, dinîn yaşlılar için fonksiyonunu yalnızlığa karşı bir tampon, sosyal bir 

destek kaynağı, bir değere ve değerli bir varlık olma hissine sahip bulunma şeklinde 

özetleyebiliriz.222 

 Hangi gelişim döneminde olursa olsun bireyin dinî hayatının  oluşumu, dinî duygu ve 

düşüncesinin olgunlaşmasıyla mümkündür. Dolayısıyla şekillenen dinî duygu ve düşüncelerin 

yoğunluğu ne orandaysa, dinî pratiklere yansıması da o orandadır. Bunu yanı sıra dinî duygu 

ve düşüncelerin yoğunluğu, yaşlı bireylerin yaşadığı problemleri çözmek için takınacağı 

tavırda etkili bir rol oynar. Bu bağlamda yaşlı birey, şekillendirdiği dinî duygu ve düşüncesini 

içselleştirdiği oranda döneme intibak etmesi –içselleştirmeyenlere göre kolaylaşabilir.223 

       Ancak, ilerleyen yaşla beraber dine karşı duyulan ilginin artmasına ilişkin elde edilen 

tespitler olsa da, yaşlı bireyin ölüme yaklaştıkça veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında; 

dine daha fazla eğilim gösterse de Hawighurst ve Albecht’e göre; “Kişinin yaşlandıkça dine 

yöneldiklerini gösteren büyük ölçüde bir bulgu yoktur.” Bununla beraber gerontologlar ve 

jeriotricionlar♦ arasında, yaşlıların son yıllardaki dinî tutum ve davranışlarının kişisel anlamı 

konusunda çelişkili ifadeler vardır. Din Psikolojisinin folkloru haline gelen “yaşlılıkla beraber 

dinî ilgi ve pratiklerde bir artış söz konusudur” tezi şimdilerde psikolog ve sosyologlar 

tarafından tenkide uğramaktadır. Bu bilimcilerin çoğu, yaşlı bireylerin toplumla olan ilgilerini 

kestikçe (veya kesildikçe) dinden uzaklaşmaya yöneldiklerini belirtirler. Bu sahadaki 

araştırmaların incelenmesi, ibâdethaneye gitmek gibi mutat ritüel pratiklerin ilerleyen yaşla 

birlikte azaldığı izlenimi vermektedir.224 

                                                
220 Kılavuz; a.g.e.,  s.14 
221 Şentürk; Din Psikolojisi.,  s.126-127 
222 Köylü;  a.g.e.,  s.142 
223 Koç; a.g.m., s.289 
♦ İhtiyarlık Hastalıkları Mütehassısları 
224 Elizabeth, B.Hurlock; “Yaşlılık Döneminde Dinî İlgi Ve Faaliyetler”,   (Çev.M.Naci Kula)  U.Ü. İ.F. S.4, Yıl. 
4, 1992 s.343-344 
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       Yine ülkemizde yapılan bazı araştırmalar da yaşlılıkla dindarlık arasında zorunlu bir 

ilişkinin olmadığını göstermektedir. Örneğin; Belma Özbaydar, ergenlikten  yaşlılığa kadar 

uzanan dönemde, Tanrı inancındaki kararsızlık durumunu inceleyen bir araştırma yapmıştır. 

Kültürel durumları yüksek olan 60 yaş ve üzerindeki bireylerin, Tanrı inancında, orta yaştaki 

durumlarından daha kararsız olduklarını; yine bu yaşlarda olup sos-yo kültürel düzeyi aşağı 

olanların ise, Tanrı inancında daha kararlı olduklarını ortaya koymuştur.225 

Neda Armaner’in Ankara Huzurevlerinde, anket ve mülakat yöntemlerini kullanarak 

yaşlıların dinî vecibelerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yaptığı araştırmasında, hiçbir 

ciddi uğraşları olmayan bu yaşlılardan %80’inin ibâdet etmediklerini ve dinî sorunlara karşı 

ilgisiz olduklarını tespit etmiştir.226 Yapılan araştırma sonuçlarını tek tek yazmak yerine tablo 

halinde göstermeyi uygun gördük. Aşağıdaki tabloda bağımsız değişkenlere göre bireyin dinî 

hayatında gözlemlenen değişimler gösterilmiştir. 

Sonuç olarak her yaşlının kesin olarak dine yönelir ya da yönelmesi gerekir tarzında 

bir kanaat ileri sürmek doğru değildir. Bu tür bir dindarlık ya da ibâdete devamlılık veya diğer 

dinî etkinlikleri yerine getirme davranışı daha önceki yaşama şekillerinin bir devamı olabilir. 

Bu dinî gelişim süreci bilindiği gibi aile, komşu, cami, okul ve toplum ortamında cereyan 

eder.227 

 

3- Yaşlılık Dönemi ve Dinî Hayatın Boyutları 

İnsanların dindarlaşmalarında etkili değişik faktörlerin tespit edilmesi, dinî teslimiyeti 

kapsamlı bir şekilde incelemek için gereklidir. Bazı istisnalarla birlikte, geçmiş dönemlerde 

yapılan araştırmalar, garip bir şekilde bu temel problemi ele almaktan kaçınmışlardır. Zira 

araştırmacılar, dindarlığın çeşitli görünümlerinden biri veya diğeri üzerine yoğunlaşarak, 

diğerlerini görmezlikten gelmişlerdir. Böylece bir araştırmada dinî inanç üzerine 

yoğunlaştırılan dikkat diğer bir araştırmada, dinî pratiklerin çeşitliliği üzerine 

yönlendirilmiştir. Bu durumda dinîn kendine özgü görünümü nadiren tetkik edilmiş, 

incelenmişse de bu iş, dindarlığın diğer ifade şekilleri ile dindarlık arasındaki ilişki 

çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece dindarlığın kendileri vasıtasıyla ifade edildiği belli bazı 

göstergelerle ilgili sorular fazla ön plana çıkmamıştır.228   

                                                
225 Özbaydar; a.g.e, s.49  
226 Armaner; a.g.e.,  s.137 
227 Köylü;  a.g.e.,  s.147 
228 Karaca; “Dinî Hayatın Boyutları”, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/dindarliginboyutlari.htm. 12.08.2002 
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Kutsalın tecrübesi şeklinde tanımlanan dinî tecrübe, muhtelif şekillerde objektifleşerek 

türlü ifade tarzlarına bürünmektedir.229  Din, tabiatüstü ilişkiye dayalı olarak dünyanın ve 

hayatın bütün yönlerini birleştirmeye yönelir. Bu birleştirme, bir kavramlar düzenlemesi 

olmayıp, canlı ilişki ve yaşayış bütünlüğüdür. Dindar insan böyle bir ilişkiye, kişiliğinin her 

yönüyle katılır. Böylece dinî yaşayış insanın bütün boyutlarını kuşatmış olur. Ferdin ya da 

grubun dinîni incelemek, sadece onun inançlarını ve ibâdet sıklığını ele almakla yeterli bir 

sonuca ulaşmaz. Bunu dikkate alan araştırmacılar, kişinin dinî hayatını çok yönlü boyutlar 

içerisinde ele almaya yönelmiş bulunmaktadırlar.230  

Dinî hayatı sistemli bir şekilde aydınlatmayı amaç edinen Din Psikolojisi’nin dinî 

yaşayışın değişmelere ve gelişmelere uğraması yanında onun dışa yansımasına yönelen 

araştırmaları da ihmal etmemesi gerekir. Böyle bir anlayış ile dinî yaşayışı, duygular, 

müşahedeler, tasavvurlar, düşünceler, ilgiler, eğilimler, istekler, dilekler, ümitler vb.’ları 

içinde yakalamak daha kolay olacaktır. Çünkü Allah ile içten samimi bir bağ kuran ve günlük 

hayatına yön verecek derecede dinî inancın etkisinde kalacak olan insan, binbir çeşit 

ihtiyaçlarını, arzularını, dileklerini, ideallerini, hayallerini, planlarını, ümitlerini, sevgilerini, 

ümitsizliklerini, elemlerini, kederlerini, korkularını, acılarını ve buna benzer başka ruhî 

hallerini dinî inancından ayırmaz. O içinde bütün bunları Allah ile birlikte işlemeye çalışır. 

Onun inancı ile birlikte düşünür, O’nunla birlikte duyar, O’nunla yaşar, O’nunla çözmeye 

gayret eder. Dindar insan günlük hayatın akışını inancından ayrı tutamaz ve düşünemez.231    

Din, ilk dönem psikoloji çalışmalarında tek boyutlu olarak ele alınmaktaydı. Daha 

sonraları ölçme tekniklerinin gelişmesi daha kompleks araştırmaların yapılabilmesini olanaklı 

kılmıştır. Bu doğrultuda dinî hayatı daha detaylı ve parçacı bir anlayışla araştırmaya imkan 

veren çok boyutlu araştırma önerileri daha çok kabul görmüştür.232  Dindarlığın çok-boyutlu 

olarak sistemli şekilde kavramlaştırılması, ilk defa Glock (1962/1972) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Glock çalışmasına başlarken, bireyin günlük hayatında din fenomeninin 

önemini analiz etmede ve bireysel dindarlığın ölçülmesinde, dinîn operasyonel bir tanımına 

ihtiyaç olduğunu belirtir. Ayrıca, insanın dinî yönelimlerinin kategorik olarak 

kavramlaştırılması gereği üzerinde de önemle durur. Glock, “eğer dünya dinlerini incelersek, 

dindarlığın tezahürü açısından bakıldığında önemli benzerliklerin olduğunu görürüz”, 

demektedir ve çeşitli dinlerden örnekler vermektedir. Bununla birlikte Glock, konuyla ilgili 

                                                
229 Günay, Ünver; Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2001, s.213 
230 Hökelekli; a.g.e., s.73 
231 Yavuz, Kerim; “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”, Atatürk Ü.İ.F.D., S.5, Erzurum 1988, s.87-108    
232 Şahin, Adem; Üniversite Öğrencilerinde Dinî Hayat, Konya 2001, s. 21-22 
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düşüncelerinin Yahudi-Hıristiyan geleneğine bağlı toplumlardaki din fenomeni üzerine 

yoğunlaştığını ve zaman zaman özel durumlar karşısında diğer dinî geleneklerle karşılaştırma 

yaptığını belirtir. İşte Glock bu tespitlere dayanarak, dindarlığın çok-boyutlu yaklaşımla 

kavramlaştırılması konusunda beş boyut teklif eder ve dinle ilgili tezahürlerin her türünün bu 

beş boyuttan biri içinde değerlendirilebileceğini ifade eder. 233 Glock, dindarlığın boyutlarına 

ilişkin kuramını, yaşayan dünya dinlerini inceledikten sonra ortaya attığını ifade 

etmektedir.234 Glock tarafından, din ve dindarlık konusunda yapılacak çalışmalara kategorik 

bir bakış açısı sunacağı ileri sürülen boyutlar şunlardır. İnanç, duygu, davranış, bilgi ve 

etki.235    

İslam geleneği içinde dindarlığın ölçülmesi amacıyla ileri sürülen orijinal bir 

modelden bahsetmek güçtür. Bununla birlikte, İslam alimleri tarafından genellikle üç boyutlu∗ 

bir yaklaşım ortaya atıldığı tespit edilmiştir. Bu boyutlar 1. İtikat/İnanç, 2. ibâdet/Dinî 

Uygulama, 3.Muamelat/Sosyal ilişkilerdir.236  

Gazali, dindarlığın boyutları olarak kabul edilebilecek üç boyuttan bahsetmektedir. 

Bunlar; itikat, ibâdet ve ahlak’tır. İtikat boyutunun da üç alt boyutu vardır. 1. Taklidi iman, 2. 

İlim-araştırma ve 3. Tahkiki iman (zevk)237  A. Hamdi Akseki  de itikat boyutunun iki alt 

boyutu olarak, icmali ve tafsili iman boyutlarından bahseder.238 Her ikisinin de, itikat boyutu, 

Glock’un kuramında inanç ve bilgi boyutlarını karşılamaktadır. Yine Gazali ve Akseki’nin 

ibâdet boyutları, Glock’un modelinde davranış boyutu içinde değerlendirilebilir.                  

Türkiye’de Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi çalışmalarına bakıldığında, dindarlığın 

boyutları konusunda benzer tarzda bir model geliştiren sosyal bilimcilerin varlığından söz 

etmek oldukça güçtür. Çünkü, Türkiye’de dindarlığı ölçmek için yapılan araştırmalarda 

kullanılan araçların yapıları incelendiğinde tercih edilen modellerin genelde Batı kaynaklı 

olduğu görülür. Bunlar arasında genellikle Glock-Stark’ın modeli tercih edilmiştir. (Fırat, 

1977; Yaparel,1987; Yavuz, 1987; Köktaş,1993; Koştaş,1995; Yıldız, 1998).239 Bu durum, -

daha önce ifade edildiği gibi- Glock’un, yaşayan dünya dinlerini inceledikten sonra modelini 
                                                
233 Yıldız, Murat; “Dindarlığın Tanımı ve Boyutları Üzerine Psikolojik Bir Çalışma”, Tabula Rasa, Yıl.1, S.1, 
Isparta 2001, s.29  
234 Yaparel; a.g.e.,  s.37 
235 Yıldız; a.g.m., s.19-42 
∗ İslam kültüründe bu üç boyut, genellikle dinîn unsurları olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bu 
unsurlar dindarlığın boyutları olarak da düşünülebilir. Çünkü dindar kişi itikat, ibâdet, muamelet ve ahlak 
boyutlarını birlikte gören ve yaşayan insan demektir. (Köktaş; a.g.e., s.58) 
236 Yıldız; a.g.m., s.37 
237 Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed; (505/1111), İhyau Ulumi’d-Din, (çev.A.Serdaroğlu), C:1, 
İstanbul 1975, s.299 
238 Akseki, A.H. İslam Dinî, Nur Yayınları, Ankara 1983, s.51 
239 Yıldız; a.g.m., s.29 
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geliştirmesinden ve böylece modelinin faklı din ve kültürde kullanım şansını arttırmış 

olmasından kaynaklanabilir. Dolayısıyla, bu model İslam dinî ve kültürüne ters düşmediği 

kabul edildiği için Türk sosyal bilimcileri tarafından tercih edilmiş olduğu düşünülebilir.   

Dünya dinleri arasında, ayrıntıya gidildiğinde, birçok faklılığın olmasına rağmen 

dindarlığın kendini ortaya koyduğu genel alanlar açısından önemli ölçüde benzerlikler 

gözlenmektedir. 240 Kişinin yaşadığı dinî hayat genişlemesine, uzunlamasına, ve 

derinlemesine olmak üzere üç faklı bakış açısı ile incelenebilir. Biz burada sadece dinîn 

genişlemesine boyutlarından bahsedeceğiz.  

Dinîn Genişlemesine Boyutları: Bunlar dinî yaşayışın uzandığı alanları tasvir eden 

gruplamalardır. İleri sürülen değişik modeller arasında en uygunu Glock ve Stark’ın ortaklaşa 

çalışmalarında ortaya koydukları boyutlardır. Buna göre dinîn, biri diğerini tamamlayan beş 

ayrı boyutundan söz etmek mümkündür.241  

 

a) Dinî İnanç (İdeoloji) Boyutu:  

Dinî inanç temeline dayanır. Bu bir tür “bağlanma”dır ve bağlanma da gücünü inanç 

içerisinde ifade eder. Dindar insan, kendisini ilahî varlığa bağlayan ve İlahi varlıkla ilişkiye 

sokan belli inançların sahibidir. Sahip olunan bu inançlar aynı zamanda dinî hayatın 

çekirdeğini oluşturur.242  

‘İnanmak’ fiilinden türetilmiş olan inanç kelimesi Arapça; iman, itikat, ve kanaat 

manasına gelir. İnanç, hükümlerde kesinlik sağlayan her türlü şüphe ve tereddüdü kaldıran bir 

rıza ve teslimiyettir.243 İnanç bir kabul ediştir. Kavram olarak, şüpheden kesinliğe doğru 

bütün ihtimalleri içine alan kapsamlı bir kavramdır. Kanaat, bilgi ve iman kavramlarının 

hepsini içine alır. 244  İnanç karşılığı olan “itikat” kelimesi de bir şeye bağlanmak, düğümlenip 

kalmak, doğrulamak anlamlarını taşımaktadır. Bu iki kelime çoğunlukla biri diğeri 

kullanılabilmekte ise de, ikincisinin anlam sahasının daha geniş olduğunu söylemek 

mümkündür.245 Ayrıca inancın hükümle de yakın mana ilişkisi vardır. Çünkü hükümler, 

inançları bünyelerinde taşırlar. Mesela, “Taş serttir” demek aynı zamanda, “Ben taşın sert 

olduğuna inanıyorum” demektir.246 

                                                
240 Yaparel; a.g.e., s.37;  Hökelekli; a.g.e.,  s.73 
241 Hökelekli; a.g.e., s.74 
242 Hökelekli, a.g.e., s.74 
243 Pazarlı, Osman; Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1968, s.17;  Peker; a.g.e., s.45 
244 Şentürk; Din Psikolojisi, s.183; Hökelekli; a.g.e., s. 156; Peker; a.g.e., s.45 
245 Hökelekli; a.g.e., s.156 
246 Pazarlı; a.g.e., s.13 
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Dinî hayatın her boyutu dinî inanç merkezinden beslenir. Bir dinîn mensubu olmak, o 

dinîn inanç ve öğretilerine inanmakla başlar. Bu inanç devam ettiği sürece insanın dinî bağıda 

devam eder. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir 

topluma rastlanmamaktadır. Beşeriyet yüce bir varlığa daima inanmıştır. İnancın bütün 

insanlığı kaplaması ve mukaddes bir mahiyet alması onun, temellerini insanın varlık 

bütünlüğünde bulan, kendine ait değer hükümleri olduğunu gösterir. Dinî inancın başlangıç 

noktası “tasdik ve kabul” dür. Din tarafından bildirilen esaslar kabul edilir, bunların doğru 

olduğuna inanılır. Bu noktayı “itaat ve uyum” izler. İnanılan, kabul edilen esaslara uyulur, 

bunların gereği yerine getirilir.247   

Her din bir takım inançlara dayanmaktadır. Öyle ki, böyle bir takım inançlara 

dayanmadan bir din tasavvur etmek imkansızdır. En ilkelinden en yükseğine kadar, ister hak 

isterse batıl, hangi din olursa olsun, bu inançlar o dinîn ayrılmaz birer parçasını teşkil ederler. 

Esasen, hemen her din; dinî tecrübe, sezgi, ilham ya da vahiy, asgari bir teorik anlatıma, bir 

takım inançlar, tasavvurlar, ve fikirlere dayanır.248  

Herhangi bir dinîn kendine özgü bir şekilde ortaya koyduğu inançlar, yapısal açıdan üç 

kısma ayrılabilir. Bunlardan birincisi; her din birincil rolleri Kutsalın varlığını teminat altına 

almak ve onun özelliklerini belirlemek olan inançlara sahiptir. Hıristiyanlık dinînde  bu tür 

inançlar, Tanrıya, Hz. İsa’ya ve onun mucizelerine inanmakla tasvir edilebilir. Bu inançları 

kabul edenler, sadece Tanrının varlığını değil, aynı zamanda etkin bir şekilde şahsîleşmiş bir 

Tanrının (a personel God) varlığını da kabul etmektedirler. Garanti edici inançlardan farklı bir 

şekilde değerlendirilebilecek olan (ikinci kategorideki) inançlar, kutsal amacı açıklamakta ve 

insanın bu amaca ilişkin rollerini tanımlamaktadır. Hıristiyanlıkta kutsal amaca ilişkin 

inançlar “asli günah”, “kurtulma ümidi”, “nihaî yargı günü”, “ebedî mahkumiyet  (lanetlik) 

veya kurtuluş” ile ilgili inançları kapsamaktadır. Amaçsal inançlar, üçüncü kategoride 

bulunan inançların oluşmasını sağlar. Yani, uygulamaya yönelik özellikte olan üçüncü 

kategorideki inançlar, amaçsal inançlarla yakından ilişkilidir. Bu tür inançlar, ilah, amacın 

realize edilebilmesi için, insanın Tanrıya ve diğer insanlara yönelik davranışlarını kendisinden 

istenen şekilde şekillendirmesini ister. Tamamlayıcı inançlar böylece dinîn Ahlakî sınırlarının 

çerçevesini belirlemiş olurlar.249 

                                                
247 Hökelekli; a.g.e., s.155; Buyacı; a.g.t., s.13 
248 Günay; a.g.e., s. 217- 218 
249 Karaca; a.g.m, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/dindarliginboyutlari.htm. 12.08.2002 
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Kurumlaşmış bütün dinlerde olduğu gibi, İslam dinînde de bir insanın Müslüman 

olarak kabul edilebilmesi için, inanması gereken birtakım temel ilkeler vardır.250 İslamiyet’te 

“Yüce Allah’ın birliğini yahut  tekliğini’’ ifade eden “Kelime-i Tevhit’’ veya “Cenab-ı 

Allah’ın varlık ve birliğini ve Hz. Muhammed’in O’nun Kulu ve Resulü olduğunu” tasdik 

etmekten ibaret bulunan “Kelime-i Şahadet”, bu dine mensubiyetin sembolü olan böyle birer 

formüldürler. Aynı şekilde İslam’da “Amentü”de toplanan altı iman esasında, İslam 

akidesinin temelini teşkil eden inançların formüle edildiği görülmektedir ki, bunlar Allah’a, 

meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inançtan ibarettir. Yukarıda da 

ifade edildiği gibi İslam alimleri imanı ayrıca “icmali” ve “tafsili” olarak da ikiye ayırmakta, 

icmali imanla Allah’ın Peygamberleri vasıtasıyla bildirdiklerinin tamamına inanmayı 

kastederlerken, tafsili iman ile de tebliğ buyrulan inançların her birini ayrı ayrı bilip inanmayı 

anlatmak istemektedirler.251  

Dinî hayatın inanç boyutu ile, “dindar bir kimsenin belirli inançlara sahip olacağı252 ve 

belli inanç ilkelerini bileceği beklentisi ifade edilir.253 Her dinî sistem, mensubundan, 

inanması gereken inanç ilkelerini ve kabul etmesini bekler.254 İnsan için inancın fonksiyonu 

veya anlamının araştırılması  da, bu boyut içinde ele alınabilir.255  

 

b) Dinî Bilgi Boyutu: 

Arapça’da öğrenme, bilgilenme, anlayış, idrâk256 anlamlarına gelen bilgi, Türkçe’de 

doğruluğu kanıtlanmış inanç; sistemin (insanın, toplumun, kültürün) fiziksel ve toplumsal 

dünyalar hakkında sahip olduğu ve doğruluğu, geçerliliği kabul edilen kurallar, fikirler ve 

ilkeler hiyerarşisi257 anlamlarına gelmektedir. İslami terminolojide genel olarak el-ilm ve el 

ma’rife ile ifade edilen bilgi daha ziyade bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasındaki ilişki, 

yahut bilme eyleminin belli bir ifade şekline bürünmüş sonucu olarak anlaşılmıştır.258 

Dindar insan, inandığı şeylerin muhtevası, dinîn ve onun kutsal metinlerinin ana 

esasları hakkında az çok bir bilgi sahibidir.259 Başka bir deyişle bu boyutta, bütün dinlerde 

                                                
250 Köktaş; a.g.e.,  s.77 
251 Günay; a.g.e.,  s.219 
252 Yaparel; a.g.e., s.38 
253 Köktaş, a.g.e, s. 53 
254 Yıldız; a.g.m., s.29 
255 Yaparel; a.g.e., s.38; Köktaş; a.g.e.,  s.53 
256 Mutçalı, Serdar; el-Mu’cemül Arabiyyül Hadis, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul, Ts, 
s.590 
257 Budak; a.g.e.,  s.129 
258 Taylan; Necip, “Bilgi md.”Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Divantaş,  C.VI s.157 
259 Hökelekli; a.g.e., s.74 -75 
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dindar insandan, inancının temel öğretilerini veya kutsal metinleri bilmesi ve onlara 

güvenmesinin beklendiği hususu düşünülür.260 

Dindar insanın bilmesi gereken şeyler ve bu bilginin niteliği konusunda dinler ve 

inançlar arasındaki çeşitlilik, dinî teslimiyet göstergeleri olarak düşünülmesi gereken bilgi 

türlerini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bireyin, özelikle inanç boyutu olmak üzere dinîn diğer 

boyutlarıyla ilgili yönelimleriyle ilişki kurulmaksızın, bilgiye dayanan dinî atıflar kurulması 

mümkün değildir. Nitekim bir ateistin yüksek düzeyde dinî bilgiye sahip olması muhtemeldir. 

Ancak o, dinî bir inanca sahip değildir. Bu durumda, dinî bilgi türleri ile bireysel süreçler  

bireyin inanç, uygulama ve tecrübe örüntüleri arasında ne tür ilişkiler bulunduğunu öğrenmek, 

önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Dindarlığın bu unsurunu ölçmeyle 

ilgili yöntemler geliştirmek konusunda, eski araştırmalardan istifade etmeden bir başlangıç 

yapmak zorundayız. Bu konuda bir tez literatürü olabilir ve belki de yayınlanmamış 

mezhepsel çalışmalara dikkat etmek gerekmektedir. Zira yayınlanmış literatür, neredeyse 

tamamen dinsel okuryazarlığa hasredilmiştir.261 

Dindar bir insanın kendi inancını konu alan kutsal metinlere ilişkin bilgi ve malumata 

sahip olacağı beklentisi, bilgi boyutunda değerlendirilmektedir. Bilgi boyutunun en yakından 

ilişki içerisinde bulunduğu diğer boyut, inanç boyutudur.262 

Bir inancı bilmek, onu kutsal kabul etmek için gerekli şart olduğundan bilgi ve inanç 

boyutları arasında sıkı bir bağlantı vardır. Ancak inanç bilginin gerekli sonucu değildir ve her 

dinî bilgi de doğrudan doğruya inançla sonuçlanmayabilir. Bilgi boyutu Y. Fukayama 

tarafından ilk defa ortaya atılmış, Glock tarafından benimsenmiştir.263 

 

c) Dinî ibâdet Boyutu: 

 Tapınmak, kulluk etmek264 anlamlarına gelen ibâdet, psikolojik bir tarifle kulun 

Tanrıya karşı sevgi, saygı, bağlılık, şükran ve acizlik duygularını ifade eden davranışlarıdır.265  

İbâdet, Tanrıyla  kurulan tabiatüstü ilişkinin görünür varlığı, belli sözler, jestler ve davranışlar 

şeklindeki tezahürüdür. Genel olarak ibâdet kavramı; “kutsal zamana ve mekana saygı”, 

dünya düzeni ve Tanrı’nın iradesinin geniş bir yorumu sonucunda girişilen bazı eylemler” ve 

                                                
260 Buyacı; a.g.t., s. 23 
261 Karaca; a.g.m, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/dindarliginboyutlari.htm. 12.08.2002 
262 Yaparel; a.g.e., s.39 
263 Köktaş; a.g.e., s.54; Buyacı; a.g.t.,  s.23 
264 Mutçalı; a.g.e., s.545 
265 Şentürk; Psikoloji Açısından Hz. Peygamberin ibâdet Hayatı, Bahar Yay, İstanbul 1991, s.29;   Şentürk; Din 
Psikolojisi, s.131 
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“belli bir amaca ulaşmak için yapılan basit törenler (namaz, dua, oruç… gibi)266 olmak üzere 

çok geniş bir davranış ve uygulamalar sistemini dile getirir. 

Dinî davranış, dinî istek doğrultusunda hareket etmektir.267 Yani insanın inandığı yüce 

varlığa karşı (inandığı dinîn esaslarına göre) kendinden beklenen, gözlenebilen ve 

gözlenemeyen davranış şekillerini yerine getirmesidir. 268 

En ilkelinden en mütekamiline kadar her din sadece birtakım tasavvurlar ve fikirler 

toplamından ibaret değildir. Aksine din, aynı zamanda bir tutum, dıştan belli olan yahut ta 

sadece içten bir yöneliş şeklinde ortaya çıkan tasavvurdan da ibarettir ki, açığa çıkan bu 

tutumlara “davranış” adını vermekteyiz. Mesela bir dinî ayin veya merasimin yapılması, 

ibâdet eylemlerinin icrası, dinî bir emrin yerine getirilmesi, yasaklardan sakınma, vs. bu 

cümledendirler. Dinîn içe ait deruni bir tavır olmasından kasıt ise, mesela murakabeye 

dalmak, bir dua okumak, zikir veya Allah’a ve kutsala karşı saygı duyma, vs. dir. İşte bütün 

bunlar, dinîn, birtakım tasavvurlar ve düşüncelerden, sırf nazari aklın tezahürlerinden 

müteşekkil olmayıp, orada birtakım iradi hareketler ve davranışların da yer aldığını 

anlamamıza imkan vermektedir.269 Dinî inançla ilgili araştırmanın temel ilgisini, inancın 

sahibi açısından ifade ettiği anlamdan çok, insanların inandıkları şeyler oluşturmaktadır. Aynı 

durumun bir benzeri, dinî uygulamalar alanında  da kendini göstermektedir. Nitekim aynı 

şekilde burada üzerinde yoğunlaşılacak olan nokta, insanların yapmış oldukları uygulamaların 

anlamından ziyade, ne tür uygulamalar içinde olduklarıdır. Bununla birlikte bu boyutla ilgili 

olarak incelenecek konu, sistematik olmadığı gibi, kapsamlı da olmayacaktır. İster genel bir 

toplulukta, ister özel bir dinî grupta olsun, dinî uygulama örüntülerini inceleyen pek fazla 

araştırma bulunmamaktadır. Tasvir edici ilgiler bir yana bırakılırsa, bu boyutun incelenmesi, 

dinî uygulamaların tek yönlü bir yaklaşımla incelenip, incelenemeyeceği veya bizzat (genel 

anlamda) dindarlıkta olduğu gibi bu boyutunda çok-boyutlu bir yaklaşımla ele alınıp 

alınmaması gerektiğini belirleme konusunda tecrübi bir temel oluşturacaktır.270   

Dinîn bu boyutu, özellikle dinîn mensuplarından beklenen dinî uygulamaları içerir. 

Dinler arasında oldukça önemli derecede faklılıklar gösteren ritüel boyuta, İslam dinî söz 

konusu edildiğinde, namaz, oruç, dua, ve özel dinî merasimlere katılma gibi uygulamalar 

                                                
266 Taplamacıoğlu, Mehmet; Din Sosyolojisi, Ankara 1975, s.178;  Hökelekli; a.g.e.,  s.233 
267 Poul E. Johnson; “Dinî Davranış”, (Çev.Habil Şentürk), D.E.Ü.İ.F.D. S.2, İzmir 1985,  s.29 
268 Apaydın, Halil; “Burçların Dinî Tutum Ve Davranışlarla İlişkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 
2002, C.II, S.3, Ankara 2002, s.185    
269 Günay; a.g.e.,  s.223-224 
270 Karaca; a.g.m, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/dindarliginboyutlari.htm. 12.08.2002 
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örnek olarak gösterilebilir.271 Bu boyut dinler arasındaki farklılıkları belirginleştiren bir 

boyuttur (Glock,1972).272 

 

d) Dinî Duygu Boyutu: 

İlahî varlığın etkisini taşıyan mü’mini ondan haberdar eden sezgiler, duygular, 

duyumlar ve algılar bütünü bu boyuta dahildir. Her din mensubu, Yüce Kudret’in varlığını, 

vasıtasız olarak içinde duyar ve bundan etkilenir. Fizyolojik temel ve belirtileri, çoğu kez 

bilinmeyen ve şiddeti olmayan duyusal durumlar olarak273 günlük hayatın akışı içerisinde 

sevgi, korku, neşe, ümit gibi birçok şekilleriyle dinî inanç ve davranışa da yön verirler. 

Duygular ruhun karmaşık yansımalarını teşkil etmeleri nedeniyle, sabit bir tanımlamaya 

imkan vermezler. Genel bir ifadeyle, davranışlar ve düşünceler üzerinde etkili olan az ya da 

çok haz ve elem unsuru olan ruhî olaylara duygu denilebilir. Haz ve elem, organizma üzerinde 

birbirine zıt etkilerde bulunur. Haz veren bir duygu genel olarak düşünceyi ve faaliyeti 

çabuklaştırırken, elem veren duygu ise ağırlaştırır. Böylelikle duygu düşünce ve hareket 

arasında kesintisiz bir ardarda geliş, iç içe bir oluş olduğu söylenebilir.274  

Her din, mukaddesatla ilgili bir takım inançlar, tasavvurlar ve düşüncelerle irtibat 

halindedir. Ancak, hiçbir dinî, sadece bir takım tasavvurlar, fikirler ve inançlar toplamından 

ibaret saymaya imkan yoktur. Aksine her din bir duygu ve davranış meselesi olarak da ortaya 

çıkmaktadır.275  

Bilindiği gibi fert ruhunun derinliklerine rahatça inebilen duygu, bütün yaşam boyunca 

ruhun temel kaynaklarından ve etkenlerinden birisidir. Bu durum kuşkusuz dinî hayat için de 

geçerlidir. Çünkü dinî duygunun dindarın hayatında vazgeçilmez bir yeri vardır. Şu halde o 

inanan insana anlamsız, değersiz ve basit bir duygu değildir. Sonra, ona gelip geçici bir 

beğenme ve hoşlanma gözüyle de bakılamaz. Ayrıca dinî duygu, belirlenmemiş ve hedefi 

çizilmemiş bir duygu da değildir. O ruhun derinliklerine kök salmış ayrı bir anlamı, değeri ve 

hedefi olan bir duygudur. Dinî korku, sevgi, hayranlık, bağlılık, dayanma, güvenme, sığınma, 

teslimiyet, istek, irade ümit, şükretme (minnettarlık), kaçınma, sonsuzluğu arama, yüceltme 

ve ilahî kuvvete yönelme gibi duygulardan birisi dinî duygunun ana kaynağından ya da dinî 

hayatın önemli duygularından birisi sayıldığını görüyoruz.276      

                                                
271 Yaparel; a.g.e., s.38 
272 Yıldız; a.g.m., s.30 
273 Cllifort, T. Morgan; Psikolojiye Giriş, (Çev: H. Arıcı), Ankara 1991,  s.417 
274 Baymur, Feriha; Genel Psikoloji, İnkilap Kitabevi, 14.Baskı, İstanbul 1994, s.77 
275 Günay; a.g.e.,  s.222 
276 Yavuz; “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”,  s.87 
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Din duygusu, ilahî bir kuvvetin varlığından kaynaklanan düşünce, tasavvur ve 

hareketlerin, insanda uyandırdığı duygudur. Bu duygu, insanı ilahî varlıkla temasa getirir ve 

ona yöneltir. Din duygusu diğer duygulardan kapsamlı ve birbirinden farklı bir çok duyguyu 

içerisine alan önemli bir duygudur. Bu nedenle din duygusunu bütün özellikleriyle ve 

sınırlarıyla tanımlamak oldukça zordur.277 Dinî duyguyu, diğerlerinden ayıran şey, onun 

benliğin dışında ve üstünde bir objeye yönelmiş olmasıdır. O halde din duygusu, en geniş 

manasıyla ideale bağlı olma duygusudur.278   

Din duygusu diğer duygular gibi insanın tabiatına ve yaratılışına bağlı bir duygudur. 

Her insan maddî ve manevî etkiler karşısında duygulanmak kabiliyetinde bulundukça, yani 

bedeni ve ruhî bir rahatsızlığı yoksa, fıtrî ve tabii olarak dinî duyguya sahiptir. Ancak bu 

duygu onda, doğuştan gelen diğer eğilim ve duygularla karışmış, şuur ve iradesi dışında 

yaşayan belirsiz bir duygu halindedir. Bir ferdin şu veya bu dine mensup olabilmesi, daha 

sonraki aile, eğitim ve toplum gibi faktörlerin etkisi ve din şuurunun gelişmesiyle 

gerçekleşir.279    

Dinîn duygu boyutu, kaçınılmaz bir şekilde diğer boyutlarla kuşatılmıştır. Bundan 

dolayı bu boyut, daha etkili bir şekilde ancak, diğer boyutlarda olduğu gibi bireysel 

dindarlığın daha geniş bir çerçevede ele alınmasıyla araştırılabilir.280 

Hemen her din, en azından büyük dinler, dindar bir insanın zaman zaman “nihaî 

gerçeğin doğrudan bilgisine erişeceği veya dinî bir duygu yaşayacağı” beklentisi içindedir. 

Burada sözü edilen dinî boyut, bir inanmışın tecrübe ettiği ya da dinî bir grubun, “Tanrı”, 

“İlahî Varlık”, veya “Nihaî Hakikat” ile bir ölçüde iletişimini içeren duyumlar, algılar ve 

duyguları içene almaktadır.281 Bu boyut yaşanan dinî tecrübeyle ilgili olumlu veya olumsuz 

tüm dinî duygularla ilişkilidir. Hemen hemen tüm dinler, dindar olarak nitelendirilen kişinin 

zaman zaman Aşkın Varlık’la ilgili veya dinî bir faaliyet esnasında olabileceği gibi din 

kaynaklı bir duygusal tecrübe geçirmesini bekler. Bu duygunun niteliği korku, sevgi, sevinç, 

huşu veya vecd hali olabilir.282   

 

 

                                                
277 Peker; a.g.e., s.62 
278 Hökelekli; a.g.e., s.74; Konuk, Yurdagül; Okul Öncesi Çocuklarda Dinî Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, 
T.D.V. Yayınları, Ankara 1994, s.12 
279 Peker; a.g.e.,  s.64 
280 Karaca; a.g.m, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/dindarliginboyutlari.htm. 12.08.2002 
281 Armaner; a.g.e.,  s.19-25; Yaparel; a.g.e.,  s.38  
282 Köktaş; a.g.e., s.54; Yıldız; a.g.m., s.19-42 



 

 
 

 

59 

e) Dinî Etki Boyutu:  

Etki boyutu, öteki dört boyuttan farklı olup, kişilerin günlük hayatlarında, inanç, 

duygu, davranış ve bilgi boyutlarının etkilerinin oluşturduğu grup olarak kabul edilmiştir. 

Dinlerin, mensuplarının ne yapmaları veya yapmamaları konusunda yaptığı etkilerin tümü 

burada ortaya çıkar.283 Bilindiği gibi, “dinî” yaşanışlar yalnız insanın iç dünyasında yaşanılan 

bir edim; olup biten bir iş (act) olmakla kalmayıp dış görüntüleriyle, hareket ve davranışlarla 

objektifleşir.284 Başka bir deyimle, davranış ve tutumlara etki ederek kendilerini açığa 

vururlar, çünkü insan hayatında önemli bir yer kaplayan din, insanın günlük hayatındaki 

davranışlarını etkiler. Özellikle belirli dinî inançlar ve tutumlar, bireyin diğer kişilerle olan 

ilişkilerini, Ahlakî davranış ve hükümlerini bir ölçüye kadar biçimlendirir.285 Etkileme 

boyutunun insan-Tanrı ilişkisine göre daha çok insan-insan ilişkisinde söz konusu olduğu 

söylenebilir.286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
283 Yıldız; a.g.m., s.30 
284 Armaner; a.g.e., s. 28 
285 Özbaydar, a.g.e.,s.5; Yaparel, a.g.e, s.39 
286 Köktaş, a.g.e, s.54 
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      İKİNCİ BÖLÜM 

 
UYGULAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 

 
I. DEMOGRAFİK BULGULAR 

 
 

 Araştırmaya Katılan Deneklerin Demografik Özellikleri 
 

 

Tablo  6.  Deneklerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 

  

 Araştırmaya katılan huzurevi yaşlılarının çoğunluğunu 65-74 (%45,0, s=58) yaşları 

arasında olanlar oluştururken, bunu 75-84 (%31,0, s=40) yaşları arasında olan yaşlılar 

izlemektedir. 55-64 yaşları arasında olan yaşlıların oranı %15,5 (s=20) iken, 85-94 yaşları 

arasında olan yaşlıların %8,5 ile (s=11) en az grubu oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo  7.  Deneklerin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı  

 

 

 Araştırmaya katılan deneklerin çoğunluğunu %58,9 ile (s=76) erkekler oluştururken, 

bayanlar %41,1 ile (s=53) erkeklere göre daha azdır.  

 
Tablo 8.  Deneklerin Medenî Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Değişken Frekans Yüzde 
55 – 64 20 15,5 
65 – 74 58 45,0 
75 – 84 40 31,0 
85 – 94 11 8,5 

Toplam 129 100,0 

Değişken Frekans Yüzde 
Erkek 76 58,9 
Bayan 53 41,1 

Toplam 129 100,0 

Değişken Frekans Yüzde 
Evli 20 15,5 

Bekar 31 24,0 
Dul 78 60,5 

Toplam 129 100,0 
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 Araştırmaya katılan huzurevi yaşlılarının medenî durumuna baktığımızda 

çoğunluğunu %60,5 (s=78) dul deneklerin oluşturduğu, bunu %24,0 (s=31) bekar deneklerin 

takip ettiği, evli deneklerin oranı ise, %15,5’tir. (s=20)  

Tablo 9.  Deneklerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları 
  

  

 Araştırmaya katılan deneklerin eğitim durumuna bakıldığında çoğunluğunun %36,4 

ile (s=47) ilkokul mezunu olduğu, onları %26,4 (s=34) ile ortaokul mezunlarının takip ettiği,  

%18,6’sının (s=24) lise mezunu olduğu, %16,3’ünün (s=21) hiç okula gitmediği ve 

%2,3’ünün (s=3) ise, üniversite veya yüksekokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 10. Deneklerin Gelir Durumlarına Göre Dağılımları 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Düşük 34 26,4 
Ortanın Altı 17 13,2 

Orta 62 48,1 
Ortanın Üstü 13 10,1 
Üst (Zengin) 3 2,3 

Toplam 129 100,0 
 

 Ankete katılan deneklerin gelir durumlarına baktığımızda %48,1’inin (s=62) orta, 

%26,4’ünün (s=34) düşük, %13,2’sinin (s=17) ortanın altında, %10,1’inin (s=13) ortanın 

üstünde olduğu ve %2,3’ünün de (s=3)’ünün de zengin (üst) sınıfında olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken Frekans Yüzde 
Hiç Okula Gitmemiş 21 16,3 
İlkokul Mezunu 47 36,4 

Ortaokul Mezunu 34 26,4 
Lise Mezunu 24 18,6 

Üniversite veya Yüksek Okul Mezunu 3 2,3 
Toplam 129 100,0 
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 II. DİNÎ HAYAT İLE İLGİLİ BULGULAR 

 
Dinî Hayat ile ilgili sorular oluşturulurken inanç, davranış, duygu ve bilgi olmak üzere 

dört boyut esas alınmıştır. Bu bağlamda önce inanç boyutu ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Tablo 12.13.14 ve 15’teki sorular  inanç boyutu ile ilgili sorulardır. Tablo 16’daki tek soru 

deneklerin dinî bilgi seviyesi ile ilgili sorudur. Tablo 17.18.19.20 ve 21’deki sorular 

deneklerin dinî davranış, tablo 22.23.24 ve 25’teki sorular ise deneklerin dinî duygu boyutu 

ile ilgili sorulardır. 

 
Tablo 11.  Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Evet, İnanıyorum 125 96,9 
İnanıyorum ama Şüphelerim Var 4 3,1 

Toplam 129 100,0 
          
 Huzurevi yaşlıları arasında ankete katılan deneklerin tamamına yakınının %96,5’inin 

(s=125) Allah’a inandıklarını, çok az bir kısmının (%3,1, s=4) da bu konuda şüphelerinin 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 12. Kuran-ı Kerim’in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna 
İnanıyor musunuz? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Evet, İnanıyorum 123 95,3 
Bu Konuda Emin Değilim 5 3,9 

Başka 1 ,8 
Toplam 129 100,0 

  
 Huzurevi yaşlıları arasında ankete katılan deneklerin yine tamamına yakını 

%95,3’ünün (s=123) Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olup tamamının gerçek olduğuna 

inandıklarını, %3,9’unun (s=5)  bu konuda emin olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 13. Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En 
Uygun Bir Biçimde Tanımlar? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü Olduğuna Hiçbir 
Şüphem Yoktur 

117 90,7 

Tereddütlerim Olmakla Birlikte Hz. Muhammed 
Peygamberdir. 

4 3,1 

Hz. Muhammed'in Bizim Gibi Bir İnsan Olduğunu 
Düşünüyorum 

8 6,2 

Toplam 129 100,0 
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Ankete katılan huzurevi yaşlıları arasında peygamber inancı konusunda %90,7’sinin 

(s=117) Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğundan hiç şüphesinin olmadığı, 

%90,7’sinin (s=117) Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduğunu düşündüğü, 

%3,1’inin (s=4) ise bazı şüpheleri olmakla birlikte Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu 

düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

 

Tablo 14. Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye İnanıyor musunuz?  

 

    Ankete katılan huzurevi yaşlıları arasında Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye 

inanıyor musunuz sorusuna Allah ve peygamber inancında olduğu kadar yüksek oran 

çıkmamıştır. Deneklerin %82,9’unun (s=107) Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye 

inandığı, %13,2’sinin (s=17) inanmadığı, %3,9’unun ise (s=5) ise başka seçeneği işaretlediği 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 15. Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 
 

Değişken Frekans Yüzde 
Oldukça Fazla Bilgim Var 5 3,9 
Yeteri Kadar Bilgim Var 75 58,1 

Çok Az Bilgim Var 41 31,8 
Hiç Bilgim Yok 8 6,2 

Toplam 129 100,0 
  

  Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlılara dindarlığın önemli boyutlarından birisi 

kabul edilen dinî bilgi konusundaki durumları sorulmuştur. Deneklerin %58,1’nin (s=75) dinî 

konularda kendini yeteri kadar bilgili gördüğü, %31,8’inin (s=41) dinî konularda çok az 

bilgilerinin olduğunu, %6,2’sinin (s=8) dinî konularda hiçbir bilgilerinin olmadığını, 

%3,9’unun ise (s=5) dinî konularda oldukça fazla bilgilerinin olduğunu ifade etmişlerdir.

  

 

 

 

 

Değişken Frekans Yüzde 
Evet, İnanıyorum 107 82,9 

Hayır, İnanmıyorum 17 13,2 
Başka 5 3,9 

Toplam 129 100,0 
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Tablo 16. Namaz Kılma ile ilgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine 

Uymaktadır? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Beş Vakit Namazı Kılarım 9 7,0 
Bazı Vakitleri Kaçırmakla Birlikte Kılarım 15 11,6 

Sadece Cuma ve Bayram Namazlarını Kılarım 18 14,0 
Sağlığımdan Dolayı Kılamıyorum 56 43,4 

Hiç Namaz Kılmıyorum 22 17,1 
Başka 9 7,0 

Toplam 129 100,0 

  

 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlıların çoğunluğunun sağlığından dolayı namaz 

kılamadıklarını (%43,4, s=56), bunları hiç namaz kılmayanların (%17,1  s=2), sadece Cuma 

ve Bayram namazlarını kılanların (%14,0, s=18),  bazı vakitleri kaçırmakla birlikte kılanların 

(%11,6, s=15) ve beş vakit namazını kılanların, (%7,0, s=9)  takip ettiği tespit edilmiştir. 

Başka seçeneğini işaretleyenler ise, %7,0 ile 9 kişidir.    

 
Tablo 17.  Oruç ile ilgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine Uymaktadır? 

 
 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlıların çoğunluğu (46,5, s=60) namaz ibâdetinde 

olduğu gibi oruç ibâdetinde de sağlığından dolayı oruç tutamadıklarını ifade etmişlerdir. 

%32,6’sı (s=42) sadece Ramazan ayında oruç tuttuklarını ifade ederken, %12,4’ü (s=16) hiç 

oruç tutmadığını, %8,5’i (s=11) de Ramazanda ve mübarek günlerde oruç tuttuklarını ifade 

etmişlerdir.  

 

Tablo 18.  Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Evet 14 10,9 
Hayır 115 89,1 

Toplam 129 100,0 
 

 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlıların %89,1’i (s=115) hacca gitmediğini ifade 

ederken, %10,9’u (s=14) hacca gittiğini ifade etmiştir. 

 

Değişken Frekans Yüzde 
Hiç Oruç Tutmam 16 12,4 

Sadece Ramazan Ayında Tutarım 42 32,6 
Ramazanda ve Mübarek Günlerde Tutarım 11 8,5 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık Sorunları Nedeniyle 
Tutamıyorum 

60 46,5 

Toplam 129 100,0 
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Tablo 19.  Farz Olan ibâdetlerin Dışında, Ne sıklıkla Nafile ibâdet Edersiniz? 
 

Değişken Frekans Yüzde 

Her Zaman 1 ,8 
Ara Sıra 37 28,7 
Çok Az 1 ,8 

Hiç Etmem 90 69,8 
Toplam 129 100,0 

 
 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlıların %69,8’i (s=90) nafile ibâdet etmediklerini, 

%28,7’si (s=37) ara sıra nafile ibâdet ettiklerini, %0,8’i (s=1) her zaman, %0,8’i de (s=1) çok 

az nafile ibâdet ettiklerini ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 20.  Aşağıdaki ifadelerden Hangisi Dua ile ilgili Davranışınızı Açıklar? 
 

Değişken Frekans Yüzde 
Hiç Dua Etmem 1 ,8 

Bazen Dua Ederim 30 23,3 
Genellikle Her Zaman Dua Ederim 96 74,4 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında Dua Ederim 2 1,6 
Toplam 129 100,0 

 
 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlılara dua etme davranışı ile ilgili soru 

sorulduğunda %74,4’ü (s=96) her zaman dua ettiğini, %23,3’ü (s=30) bazen dua ettiğini, 

%1,6’sı s(s=2) korku ve sıkıntı zamanlarında dua ettiğini, %0,8’i (s=1) hiç dua etmediğini 

ifade etmiştir. 

 
Tablo 21.  İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Suçluluk Hissine Kapılır Pişman Olurum 43 33,3 
Kendimi Günâhkar Hisseder, Tövbe Ederim 31 24,0 

Allah'ın Affedeceğine İnanırım 40 31,0 
Hiçbir Şey Hissetmem 15 11,6 

Toplam 129 100,0 
 

 Huzurevlerinde anketimize katılan yaşlıların %33,3’ü (s=43)  ibâdetlerini 

yapmadığında suçluluk hissine kapılıp pişman olduğunu ifade ettiklerini, %31,0’i (s=40) 

Allah’ın affedeceğine inandıklarını, %24,0’ü (s=31) kendisini günâhkar hissedip tevbe 

ettiklerini, %11,6’sının ise (s=15) ibâdet yapmadığında hiçbir şey hissetmediklerini ifade 

ettikleri ortaya çıkmıştır.   
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Tablo 22.  Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 
 

Değişken Frekans Yüzde 
Her Zaman 6 4,7 

Çoğu Zaman 16 12,4 
Bazen 51 39,5 

Hiçbir Zaman 56 43,4 
Toplam 129 100,0 

 
 Kabir ziyaretinin yaşlıların hayatında önemli bir yeri olduğu düşünülmüş ve konuyla 

ilgili deneklere hangi sıklıkla kabir ziyaretine gittikleri sorulmuştur. Huzurevlerinde 

anketimize katılan yaşlıların %43,4’ünün (s=56) kabir ziyaretine hiç gidemediklerini, 

%39,5’inin (s=51) bazen kabir ziyaretine gittiklerini, %12,4’ünün (s=16) çoğu zaman kabir 

ziyaretine  gittiklerini, çok az bir deneğin (%4,7, s=6) her zaman kabir ziyaretine gittiklerini 

ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 23.  Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Hiç Etkilemez 8 6,2 
Korkuya Kapılır, Endişe Duyarım 2 1,6 

Orada Yatanlarla Olan Eski Hatıralarım Canlanır 20 15,5 
Hayatın Fânîliğini Düşünürüm 42 32,6 

Başka 1 ,8 
Toplam 73 56,6 

Kabir Ziyaretine Gidemeyen 56 43,4 
Toplam 129 100,0 

 
 Huzurevi yaşlılarına kabir ziyaretine gidenlerin kabir ziyaretinin kendilerini nasıl 

etkiledikleri sorulmuş; büyük çoğunluğu (%32,6 s=42) hayatın fânîliğini düşündüklerini, 

%15,5’inin (s=20) orada yatanlarla eski hatıralarının canlandığını, %6,2’sinin (s=8) kabir 

ziyaretinin kendilerini hiç etkilemediğini, %1,6’sının (s=2) korkuya kapılıp endişe duyduğunu 

ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 24.  Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 

 
Değişken Frekans Yüzde 

Her Zaman 77 59,7 
Çoğu Zaman 26 20,2 

Bazen 23 17,8 
Hiç 3 2,3 

Toplam 129 100,0 
 

 Anketimize katılan huzurevi yaşlılarına hangi sıklıkla ölümü düşündüklerini sorduk. 

Çoğunluğunun (%59,7, s=77) ölümü her zaman, %20,2’sinin (s=26) çoğu zaman, %17,8’inin 
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(s=23) bazen ölümü düşündüklerini %2,3’ünün (s=3) ise, ölümü hiç düşünmediklerini ifade 

etmişlerdir.  

 

Tablo 25.  Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir? 
 

Değişken Frekans Yüzde 
Ölüm Bir Yok Oluştur 19 14,7 

Ölüm Hayatın Gerçeğidir 30 23,3 
Ölüm Ebedî Aleme Göçtür 73 56,6 

Ölüm Bir Nimettir 6 4,7 
Başka 1 ,8 

Toplam 129 100,0 
 

 Anketimize katılan huzurevi yaşlılarının ölüm hakkındaki düşüncelerinize baktığımızda 

%56,6’sının (s=73) ölümü ebedî aleme göç olarak gördüklerini, %23,3’ünün (s=30) ölümü 

hayatın bir gerçeği olarak düşündüklerini, %14,7’sinin (s=19) ölümü bir yok oluş olarak 

düşündüklerini, %4,7’sinin (s=6) ölümü bir nimet olarak düşündüklerini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  
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BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNÎ İNANÇ İLE İLGİLİ BULGULAR 
 
Tablo 26. Yaş Değişkenine Göre Allah İnancı 

 

 

Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 denekten 18’i (%14), 65-

74 yaş grubundan anketimize katılan 58 denekten 56’sı, 75-84 yaş grubundan anketimize 

katılan 40 (%31,0) denekten ve 85-94 yaş grubundan anketimize katılan 11 (%8,5) deneğin 

tamamının Allah’ın varlığına ve birliğine inandıklarını, Allah’ın varlığına ve birliğine 

inandığını, 55-64 yaş grubundan 2 denek (%1,6) ile 65-74 yaş grubundan 2 (%1,6) deneğin bu 

konuda şüphesinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 27. Yaş  Değişkenine Göre Kuran’ı Kerim İnancı 

Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 
 

Yaş Evet, İnanıyorum 
 

İnanıyorum ama Şüphelerim Var 
 

Toplam 

18 2 20 
     55 – 64 

14,0% 1,6% 15,5% 

56 2 58 
65 – 74 

43,4% 1,6% 45,0% 

40 0 40 
75 – 84 

31,0% ,0% 31,0% 

11 0 11 
85 – 94 

8,5% ,0% 8,5% 

125 4 129 
Toplam 

96,9% 3,1% 100,0% 

Kuran-ı Kerim-in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna İnanıyor 
musunuz?  

Yaş 
Evet, İnanıyorum Bu Konuda Emin Değilim 

Başka 
 

Toplam 

19 1 0 20 
55 – 64 

14,7% ,8% ,0% 15,5% 

55 2 1 58 
65 – 74 

42,6% 1,6% ,8% 45,0% 

38 2 0 40 
75 – 84 

29,5% 1,6% ,0% 31,0% 

11 0 0 11 
85 – 94 

8,5% ,0% ,0% 8,5% 

123 5 1 129 
Toplam 

95,3% 3,9% ,8% 100,0% 
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Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 denekten 19’u (%14,7), 

65-74 yaş grubundan anketimize katılan 58 denekten 55’i (%42,6), 75-84 yaş grubundan 

anketimize katılan 40 denekten 38’i, (%29,5), 85-94 yaş grubundan anketimize katılan 11 

(%8,5) deneğin tamamının  Kuran’ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığını; 55-64 yaş 

grubundan 1 (%0,8), 65-74 yaş grubundan 2 (%1,6) ve 75-84 yaş grubundan da 2 (%1,6) 

deneğin bu konuda emin olmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 28.Yaş Değişkenine Göre Peygamber İnancı 

 
Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En Uygun 

Bir Biçimde Tanımlar? 
 

Yaş Hz. Muhammed'in Allah'ın  
kulu ve resulü olduğuna hiçbir 

şüphem yoktur 

Bazı Tereddütlerim olmakla 
birlikte Hz. Muhammed 

peygamberdir 

Hz. Muhammed'in bizim 
gibi bir insan olduğunu 

düşünüyorum 
 

Toplam 

17 1 2 20 
55 – 64 

13,2% ,8% 1,6% 15,5% 

53 2 3 58 
65 – 74 

41,1% 1,6% 2,3% 45,0% 

36 1 3 40 
75 – 84 

27,9% ,8% 2,3% 31,0% 

11 0 0 11 
85 – 94 

8,5% ,0% ,0% 8,5% 

117 4 8 129 
Toplam 

90,7% 3,1% 6,2% 100,0% 

 
Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 denekten 17’sinin 

(%13,2), 65-74 yaş grubundan anketimize katılan 58 denekten 53’ünün (%41,1), 75-84 yaş 

grubundan anketimize katılan 40 denekten 36’sının (%27,9), 85-94 yaş grubundan anketimize 

katılan 11 (%8,5) deneğin tamamının Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğundan 

şüphesi olmadığını, 55-64 yaş grubundan 1 (%,8), 65-74 yaş grubundan 2 (%1,6), 75-84 yaş 

grubundan 1 (%0,8) deneğin bu konuda bazı tereddütlerinin olduğunu; 55-64 yaş grubundan 2 

(%1,6), 65-74 yaş grubundan 3 (%2,3), 75-84 yaş grubundan da 3 (%2,3) deneğin Hz. 

Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduğunu düşündüğünü ifade ettikleri tespit edilmiştir.  
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Tablo 29. Yaş Değişkenine Göre Ahiret İnancı 

 
Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (15,5) denekten 15’inin 

(%11,6) Ahiret gününe inandığı, 3’ünün (%2,3) inanmadığı, 2 (%1,6) deneğin başka 

seçeneğini işaretlediği; 65-74 yaş grubundan anketimize katılan 58 denekten 47’sinin (%36,4) 

Ahiret gününe inandığı, 9 (%7,0) deneğin inanmadığı, 2 (%1,6) deneğin başka seçeneğini 

işaretlediği; 75-84 yaş grubundan anketimize katılan 40 (%31,0) denekten 35’inin (%27,1) 

Ahiret gününe inandığı, 4’ünün (%3,1) inanmadığı, 1 (%,8) deneğin de başka seçeneğini 

işaretlediği; 85-94 yaş grubundan anketimize katılan 11 (%8,5) denekten 10’unun (%7,8) 

Ahiret gününe inandığı, 1 (%,8) deneğin ise inanmadığı tespit edilmiştir. 

 
Tablo 30. Cinsiyet Değişkenine Göre Allah İnancı 

 
Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 

 
Cinsiyet Evet, İnanıyorum 

İnanıyorum ama Şüphelerim Var 
 

Toplam 

74 2 76 
   Erkek 

57,4% 1,6% 58,9% 

51 2 53 
   Bayan 

39,5% 1,6% 41,1% 

125 4 129 
Toplam 

96,9% 3,1% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 74’ü (%57,4) Allah’ın 

varlığına ve birliğine inandığını, 2’sinin (%1,6) inandığını fakat şüphelerinin olduğunu; 53 

Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye İnanıyor musunuz? 
 

Yaş Evet, İnanıyorum Hayır, İnanmıyorum 
Başka 

 

Toplam 

15 3 2 20 
55 – 64 

11,6% 2,3% 1,6% 15,5% 

47 9 2 58 
65 – 74 

36,4% 7,0% 1,6% 45,0% 

35 4 1 40 
75 – 84 

27,1% 3,1% ,8% 31,0% 

10 1 0 11 
85 – 94 

7,8% ,8% ,0% 8,5% 

107 17 5 129 
Toplam 

82,9% 13,2% 3,9% 100,0% 
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(%41,1) bayan denekten 51’inin (%1,6) Allah’ın varlığına ve birliğine inandığını, 2’sinin 

(%1,6) inandığını fakat şüphelerinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.    

 
Tablo 31.Cinsiyet Değişkenine Göre Kuran’ı Kerim İnancı 

 
Kuran-ı Kerim-in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna İnanıyor 

musunuz?  
Cinsiyet 

Evet, İnanıyorum Bu Konuda Emin Değilim 
Başka 

 

Toplam 

72 4 0 76 Erkek 
 55,8% 3,1% ,0% 58,9% 

51 1 1 53 
Bayan 

39,5% ,8% ,8% 41,1% 

123 5 1 129 
Toplam 

95,3% 3,9% ,8% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 72’sinin (%55,8) 

Kuran’ı Kerim’in Allah’ın kelamı olup tamamının gerçek olduğuna inandığını, 4’ünün (%3,1) 

bu konuda emin olmadığını; 53 (%41,1) bayan denekten 51’inin (%1,6) Kuran’ı Kerim’in 

Allah’ın kelamı olduğuna inandığını, 1 (%,8) deneğin bu konuda emin olmadığını ifade 

ettikleri tespit edilmiştir.     

 
Tablo 32.Cinsiyet Değişkenine Göre Peygamber İnancı 

 

Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En Uygun Bir 
Biçimde Tanımlar? 

 
Cinsiyet Hz. Muhammed'in Allah'ın 

kulu ve resulü olduğuna hiçbir 
şüphem yoktur 

Bazı Tereddütlerim olmakla 
birlikte Hz. Muhammed 

peygamberdir. 

Hz. Muhammed'in bizim 
gibi bir insan olduğunu 

düşünüyorum 
 

Toplam 

66 4 6 76 Erkek 
 51,2% 3,1% 4,7% 58,9% 

51 0 2 53 
Bayan 

39,5% ,0% 1,6% 41,1% 

117 4 8 129 
Toplam 

90,7% 3,1% 6,2% 100,0% 

 
  Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 66’sı (%51,2) Hz 

Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğunu, 4 (%3,1) kişinin Hz Muhammed hakkında 

bazı tereddütlerinin olduğunu, 6 (%4,7) kişinin ise, Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan 

olduğunu; 53 (%41,1) bayan denekten 51’inin (%39,5) Hz Muhammed’in Allah’ın kulu ve 
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resulü olduğunu, 2 (%1,6) deneğin ise, Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduğunu 

ifade ettikleri tespit edilmiştir.    

 
Tablo 33. Cinsiyet Değişkenine Göre Ahiret İnancı 

 
Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye inanıyor musunuz? 

 
Cinsiyet Evet, İnanıyorum Hayır, İnanmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

58 14 4 76 Erkek 
 45,0% 10,9% 3,1% 58,9% 

49 3 1 53 
Bayan 

38,0% 2,3% ,8% 41,1% 

107 17 5 129 
Toplam 

82,9% 13,2% 3,9% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 58’inin (%45,0) Ahiret 

gününe inandığı, 14’ünün (%10,9) inanmadığı, 4’ünün (%3,1) başka seçeneğini işaretlediği; 

53 (%41,1) bayan denekten 49’unun (%38,0) Ahiret gününe inandığı, 3’ünün (%2,3) 

inanmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 34. Medenî Durum Değişkenine Göre Allah İnancı 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli deneğin ve 78 (%60,5) dul deneğin 

tamamının, 31 (%24,0) bekar deneğin 27’sinin (%20,9)   Allah’ın varlığına ve birliğine 

inandığı; 4 (%3,1)  bekar deneğin bu konuda şüphelerinin olduğu ifade ettikleri tespit 

edilmiştir. 

Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 
Medenî Durum 

Evet, İnanıyorum 
İnanıyorum ama Şüphelerim Var 

 

Toplam 

20 0 20 
Evli 

15,5% ,0% 15,5% 

27 4 31 
Bekar 

20,9% 3,1% 24,0% 

78 0 78 
Dul 

60,5% ,0% 60,5% 

125 4 129 
Toplam 

96,9% 3,1% 100,0% 
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Tablo 35. Medenî Durum Değişkenine Göre Kuran’ı Kerim İnancı 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli deneğin tamamının, 31 (%24,0) 

bekar deneğin 27’sinin (%20,9), 78 (%60,5) dul deneğin 76’sının (%58,9) Kuran’ı Kerim’in 

Allah’ın kelamı olduğuna inandığı; 3 (%2,3) bekar ile 2 (%1,6) dul deneğin bu konuda 

şüphelerinin olduğunu ifade etmiştir.  

 
Tablo 36. Medenî Durum Değişkenine Göre Peygamber İnancı 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 18’inin (%14,0), 31 

(24,0) bekar denekten 23’ünün (%17,8), 78 (%60,5) dul denekten 76’sının (%58,9) Hz. 

Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna inandığını; 2 (%1,6) evli, 5 (%3,9) bekar ile 

1 (%0,8) dul deneğin Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduğuna inandığını; 3 

(%2,3) bekar denek ile 1 (%0,8) dul deneğin ise Hz Muhammed hakkında bazı tereddütlerinin 

olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Kuran-i Kerim-in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna 
İnanıyor musunuz? 

Medenî Durum 

Evet, İnanıyorum Bu Konuda Emin Değilim 
Başka 

 

Toplam 

20 0 0 20 
Evli 

15,5% ,0% ,0% 15,5% 

27 3 1 31 
Bekar 

20,9% 2,3% ,8% 24,0% 

76 2 0 78 
Dul 

58,9% 1,6% ,0% 60,5% 

123 5 1 129 
Toplam 

95,3% 3,9% ,8% 100,0% 

Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En Uygun Bir Biçimde 
Tanımlar? 

Medenî 
Durum 

 
Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve  

resulü olduğuna hiçbir şüphem 
yoktur 

Bazı Tereddütlerim olmakla 
birlikte Hz. Muhammed 

peygamberdir. 

Hz. Muhammed'in bizim gibi 
bir insan olduğunu 

düşünüyorum 
 

Toplam 

18 0 2 20  
Evli 14,0% ,0% 1,6% 15,5% 

23 3 5 31 
Bekar 

17,8% 2,3% 3,9% 24,0% 

76 1 1 78 
Dul 

58,9% ,8% ,8% 60,5% 

117 4 8 129 
Toplam 

90,7% 3,1% 6,2% 100,0% 
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Tablo 37. Medenî Durum Değişkenine Göre Ahiret İnancı 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli deneğin 16’sının (%12,4), 31 

(%24,0) bekar deneğin 21’inin (%16,3), 78 (%60,5) dul deneğin 70’inin (%54,3) Ahiret 

gününe inandığını; 3 (%2,3) evli, 10 (%7,8) bekar ile 4 (%3,1) dul deneğin Ahiret gününe 

inanmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 38. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Allah İnancı 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin, ilkokul 

mezunu 47 (%36,4) denek ile 3 (%2,3) üniversite mezununun tamamının, ortaokul mezunu 34 

(%26,4) deneğin 31’inin, 24 (%18,6) lise mezununun 23’ünün (%17,8) Allah’a inandığı; 3 

(%2,3) ortaokul mezunu ile 1 (%0,8) lise mezununun Allah’ın varlığı hakkında şüphelerinin 

olduğu tespit edilmiştir.  

Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye inanıyor musunuz? 
Medenî Durum 

 
Evet, İnanıyorum Hayır, İnanmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

16 3 1 20 
Evli 

12,4% 2,3% ,8% 15,5% 

21 10 0 31 
Bekar 

16,3% 7,8% ,0% 24,0% 

70 4 4 78 
Dul 

54,3% 3,1% 3,1% 60,5% 

107 17 5 129 
Toplam 

82,9% 13,2% 3,9% 100,0% 

Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 
 

Eğitim Durumu 
Evet, İnanıyorum 

İnanıyorum ama Şüphelerim Var 
 

Toplam 

21 0 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

16,3% ,0% 16,3% 

47 0 47 
İlkokul Mezunu 

36,4% ,0% 36,4% 

31 3 34  
Ortaokul Mezunu 24,0% 2,3% 26,4% 

23 1 24  
Lise Mezunu 17,8% ,8% 18,6% 

3 0 3 
Üniversite veya Yüksek Okul Mezunu 

2,3% ,0% 2,3% 

125 4 129 
Toplam 

96,9% 3,1% 100,0% 
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Tablo 39. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kuran’ı Kerim İnancı 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin, ilkokul 

mezunu 47 (%36,4) denek ile 3 (%2,3) üniversite mezunu deneğin tamamının, 34 (%26,4) 

ortaokul mezunundan 31 (%24,0)’inin, 24 (%18,6) lise mezunundan 21 (%16,3)’inin, Kuran’ı 

Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığını, 2 (%1,6) ortaokul mezunu ile 3 (%2,3) lise 

mezununun bu konuda emin olmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 40. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Peygamber İnancı 

Kuran-ı Kerim-in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna 
İnanıyor musunuz ?  

Eğitim Durumu 
Evet, İnanıyorum Bu Konuda Emin Değilim 

Başka 
 

Toplam 

21 0 0 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

16,3% ,0% ,0% 16,3% 

47 0 0 47 
İlkokul Mezunu 

36,4% ,0% ,0% 36,4% 

31 2 1 34 
Ortaokul Mezunu 

24,0% 1,6% ,8% 26,4% 

21 3 0 24 
Lise Mezunu 

16,3% 2,3% ,0% 18,6% 

3 0 0 3  
Üniversite veya Yüksek Okul 

Mezunu 2,3% ,0% ,0% 2,3% 

123 5 1 129 
Toplam 

95,3% 3,9% ,8% 100,0% 

Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En Uygun Bir 
Biçimde Tanımlar? 

 
Eğitim Durumu Hz. Muhammed'in Allah'ın 

kulu resulü olduğuna hiçbir 
şüphem yoktur 

Bazı Tereddütlerim olmakla 
birlikte Hz. Muhammed 

peygamberdir. 

Hz. Muhammed'in bizim 
gibi bir insan olduğunu 

düşünüyorum 
 

Toplam 

21 0 0 21 Hiç Okula 
Gitmemiş 16,3% ,0% ,0% 16,3% 

44 2 1 47 
İlkokul Mezunu 

34,1% 1,6% ,8% 36,4% 

30 1 3 34 
Ortaokul Mezunu 

23,3% ,8% 2,3% 26,4% 

19 1 4 24 
Lise Mezunu 

14,7% ,8% 3,1% 18,6% 

3 0 0 3 Üniversite veya 
Yüksek Okul 

Mezunu 2,3% ,0% ,0% 2,3% 

117 4 8 129 
Toplam 

90,7% 3,1% 6,2% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) denek ile 3 

(%2,3) üniversite mezununun tamamının, ilkokul mezunu 47 (36,4) denekten 44’ünün 

(%34,1, ortaokul mezunu 34 (%26,4) denekten 30’unun (%23,3), lise mezunu 24 (%18,6)  

denekten 19’unun (%14,7) Hz Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna inandığını, 2 

(%1,6) ilkokul mezunu, 1 (%,8) ortaokul mezunu ve 1 (%,8) lise mezununun bu konuda bazı 

tereddütlerinin olduğunu, 1 (%,8) ilkokul mezunu, 3 (%2,3) ortaokul mezunu ve 4 (%3,1) lise 

mezununun Hz. Muhammed’i bizim gibi bir insan olarak gördüklerini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

 

Tablo 41. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ahiret İnancı 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) denekten 19’unun 

(%14,7), ilkokul mezunu 47 (%34,6) denekten 39’u (%30,2), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

denekten 27’si (%20,9), lise mezunu 24 (%18,6) denekten 19’u (%14,7) ile 3 (%2,3) 

üniversite mezununun tamamının Ahiret gününe inandıkları, hiç okula gitmeyenlerden 2 

(%1,6), ilkokul mezunlarından ve ortaokul mezunlarından 6’şar (%9,4) denek ile 3 (%2,3) lise 

mezunu deneğin Ahiret gününe inanmadıkları; 2 (%1,6) ilkokul mezunu, 1 (%0,8) ortaokul 

mezunu ile 2 (%1,6) lise mezununun başka seçeneğini işaretledikleri tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 

Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye İnanıyor 
musunuz? Eğitim Durumu 

 
Evet, İnanıyorum Hayır, İnanmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

19 2 0 21  
Hiç Okula Gitmemiş 

 14,7% 1,6% ,0% 16,3% 

39 6 2 47 
İlkokul Mezunu 

30,2% 4,7% 1,6% 36,4% 

27 6 1 34 
Ortaokul Mezunu 

20,9% 4,7% ,8% 26,4% 

19 3 2 24 
Lise Mezunu 

14,7% 2,3% 1,6% 18,6% 

3 0 0 3 Üniversite veya Yüksek Okul 
Mezunu 2,3% ,0% ,0% 2,3% 

107 17 5 129 
Toplam 

82,9% 13,2% 3,9% 100,0% 
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Tablo 42. Gelir Durumu Değişkenine Göre Allah İnancı 

 
Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanıyor musunuz? 

 
Gelir Durumu Evet, İnanıyorum 

İnanıyorum ama Şüphelerim Var 
 

Toplam 

33 1 34 
Düşük 

25,6% ,8% 26,4% 

17 0 17 
Ortanın Altı 

13,2% ,0% 13,2% 

61 1 62 
Orta 

47,3% ,8% 48,1% 

11 2 13 
Ortanın Üstü 

8,5% 1,6% 10,1% 

3 0 3  
Üst (Zengin) 2,3% ,0% 2,3% 

125 4 129 
Toplam 

96,9% 3,1% 100,0% 

 
 Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük 34 (%26,4) deneğin 33’ünün 

(%25,6), ortanın altında olan  17 (%13,2) deneğin ve üst (zengin) sınıfından 3 (%2,3) deneğin 

tamamının, orta sınıfından 62 (%48,1) deneğin 61’inin (%47,3) ve ortanın üstü sınıfından 13 

(%10,1) deneğin 11’inin (%8,5), Allah’ın varlığına ve birliğine inandığını; gelir durumu 

düşük olanlardan 1 (%,8), orta olanlardan 1 (%,8) denek ile ortanın üstü olanlardan 2 (%1,6) 

deneğin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda şüphelerinin olduğunu ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

 
Tablo 43. Gelir Durumu Değişkenine Göre Kuran’ı Kerim İnancı 

Kuran-ı Kerim-in Allah’ın Kelamı Olup Tamamının Gerçek Olduğuna İnanıyor musunuz? 
Gelir Durumu 

Evet, İnanıyorum Bu Konuda Emin Değilim 
Başka 

 

Toplam 

34 0 0 34 
Düşük 

26,4% ,0% ,0% 26,4% 

17 0 0 17 
Ortanın Altı 

13,2% ,0% ,0% 13,2% 

59 2 1 62 Orta 
 45,7% 1,6% ,8% 48,1% 

10 3 0 13 
Ortanın Üstü 

7,8% 2,3% ,0% 10,1% 

3 0 0 3 
Üst (Zengin) 

2,3% ,0% ,0% 2,3% 

123 5 1 129 
Toplam 

95,3% 3,9% ,8% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük 34 (%26,4) deneğin, ortanın 

altında 17 (%13,2) deneğin ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin tamamının Kuran’ı 

Kerim’in tamamının gerçek olduğuna inandığını, orta sınıfından 2 (%1,6), ortanın üstü 

sınıfından 3 (%2,3) deneğin bu konuda şüphesinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 44. Gelir Durumu Değişkenine Göre Peygamber İnancı 

  

 Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük 34 (%26,4) deneğin 30’unun 

(%23,3), ortanın altında 17 (%13,2) deneğin tamamının, orta sınıfından 62 (%48,1) deneğin 

60’ının (%46,5) ve ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 8’inin (%6,2) Hz. 

Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna inandığını; gelir durumu düşük olanlardan 2 

(%1,6), ortanın üstü olanlardan 2 (%1,6) deneğin bu konuda bazı tereddütlerinin olduğunu; 

gelir durumu düşük ve orta sınıfından 2 (%3.1)’şer, ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) ve zengin 

sınıfından 1 (%,8) deneğin Hz Muhammed’inde bizim gibi bir insan olduğunu ifade ettikleri 

tespit edilmiştir.  

Hz. Muhammed Hakkındaki İnancınızı Aşağıdaki İfadelerden Hangisi En Uygun Bir 
Biçimde Tanımlar? 

Gelir 
Durumu Hz. Muhammed'in Allah'ın  

kulu ve resulü olduğuna hiçbir 
şüphem yoktur 

Bazı Tereddütlerim olmakla 
birlikte Hz. Muhammed 

peygamberdir. 

Hz. Muhammed'in bizim 
gibi bir insan olduğunu 

düşünüyorum 
 

Toplam 

30 2 2 34 
Düşük 

23,3% 1,6% 1,6% 26,4% 

17 0 0 17 Ortanın 
Altı 13,2% ,0% ,0% 13,2% 

60 0 2 62 
Orta 

46,5% ,0% 1,6% 48,1% 

8 2 3 13 Ortanın 
Üstü 6,2% 1,6% 2,3% 10,1% 

2 0 1 3 Üst 
(Zengin) 1,6% ,0% ,8% 2,3% 

117 4 8 129 
Toplam 

90,7% 3,1% 6,2% 100,0% 
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Tablo 45. Gelir Durumu Değişkenine Göre Ahiret İnancı 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

27’sinin (%20,9),  ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 15’inin (%11,6), orta sınıfından 

62 (%48,1) deneğin 54’ünün (%41,9), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 9’unun 

(%7,0) ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) Ahiret gününe inandığını; gelir 

durumu düşük olanlardan 6 (%4,7), ortanın altı olanlardan 2 (%1,6), orta olanlardan 5 (%3,9), 

ortanın üstü olanlardan 4 (%3,1) deneğin Ahiret gününe inanmadığını ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahiret Gününe ve Öldükten Sonra Dirilmeye İnanıyor musunuz? 
Gelir Durumu 

Evet, İnanıyorum Hayır, İnanmıyorum 
Başka 

 

Toplam 

27 6 1 34 
Düşük 

20,9% 4,7% ,8% 26,4% 

15 2 0 17 
Ortanın Altı 

11,6% 1,6% ,0% 13,2% 

54 5 3 62 
Orta 

41,9% 3,9% 2,3% 48,1% 

9 4 0 13 
Ortanın Üstü 

7,0% 3,1% ,0% 10,1% 

2 0 1 3 
Üst (Zengin) 

1,6% ,0% ,8% 2,3% 

107 17 5 129 
Toplam 

82,9% 13,2% 3,9% 100,0% 
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BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNÎ BİLGİ BOYUTU İLE İLGİLİ BULGULAR 
 
 Tablo 46. Yaş Değişkenine Göre Dinî Bilgi Düzeyi 

  

  Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 10’unun 

(%7,8), 65-74 yaş grubundan 58 (%45) deneğin 34’ünün (%26,4), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) deneğin 22’sinin (%17,1),  85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) deneğin 9’unun (%7,0) 

dinî konularda yeteri kadar bilgisinin olduğunu; 55-64 yaş grubundan 7 (%5,4), 65-74 yaş 

grubundan 21 (%16,3), 75-84 yaş grubundan 12 (%9,3), 85-94 yaş grubundan da 1 (%,8) 

deneğin dinî konularda çok az bilgisinin olduğunu; 55-64 yaş grubundan 3 (%2,3), 65-74 yaş 

grubundan 2 (%1,6), 75-84 yaş grubundan 3 (%2,3) deneğin dinî konularda hiçbir bilgisinin 

olmadığını; 65-74 yaş grubundan 1 (%,8), 75-84 yaş grubundan 3 (%2,3), 85-94 yaş 

grubundan da 1 (%,8) deneğin dinî konularda oldukça fazla bilgisinin olduğunu ifade ettikleri 

tespit edilmiştir.  

Tablo 47. Cinsiyet Değişkenine Göre Dinî Bilgi Düzeyi 

Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 
 

Yaş 

Oldukça Fazla Bilgim Var Yeteri Kadar Bilgim Var Çok Az Bilgim Var 
 

Hiç Bilgim Yok 
 

Toplam 

0 10 7 3 20 
55 – 64 

,0% 7,8% 5,4% 2,3% 15,5% 

1 34 21 2 58 
65 – 74 

,8% 26,4% 16,3% 1,6% 45,0% 

3 22 12 3 40 
75 – 84 

2,3% 17,1% 9,3% 2,3% 31,0% 

1 9 1 0 11 
85 – 94 

,8% 7,0% ,8% ,0% 8,5% 

5 75 41 8 129 
Toplam 

3,9% 58,1% 31,8% 6,2% 100,0% 

Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 
 

Cinsiyet 
Oldukça Fazla Bilgim Var Yeteri Kadar Bilgim Var Çok Az Bilgim Var 

Hiç Bilgim Yok 
 

Toplam 

5 45 20 6 76 Erkek 
 

3,9% 34,9% 15,5% 4,7% 58,9% 

0 30 21 2 53 
Bayan 

,0% 23,3% 16,3% 1,6% 41,1% 

5 75 41 8 129 
Toplam 

3,9% 58,1% 31,8% 6,2% 100,0% 
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 Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 45’i (%34,9), 53 (%41,1) 

bayan denekten 30’u (%23,3) dinî konularda  yeteri kadar bilgisinin olduğunu; 20 (%15,5) 

erkek denek ile 21 (%16,3) bayan deneğin çok az bilgisinin olduğunu; 6 (%4,7) erkek denek 

ile 2 (%1,6) bayan deneğin hiçbir bilgisinin olmadığını; 5 (%3,9) erkek deneğin ise oldukça 

fazla bilgisinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 48. Medenî Durum Değişkenine Göre Dinî Bilgi Düzeyi  

Anketimize katılan 20 (15,5) evli denekten 16 (%12,4)’sının, 31 (%24,0) bekar denekten 

13 (%10,1)’ünün, 78 (%60,5) dul denekten 46 (%35,7)’sının dinî konularda yeteri kadar dinî 

bilgisinin olduğu; 4 (%3,1) evli deneğin, 8 (%6,2) bekar deneğin, 29 (%22,5) dul deneğin dinî 

konularda çok az bilgisinin olduğu; 6 (%4,7) bekar deneğin, 2 (%1,6) dul deneğin dinî 

konularda hiçbir bilgisinin olmadığı; 4 (%3,1) bekar denek ile 1 (%,8) dul deneğin dinî 

konularda oldukça fazla bilgisinin olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 49. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Dinî Bilgi Düzeyi 

Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 
Medenî Durum 

 
Oldukça Fazla Bilgim Var Yeteri Kadar Bilgim Var Çok Az Bilgim Var 

Hiç Bilgim Yok 
 

Toplam 

0 16 4 0 20  
Evli 

 ,0% 12,4% 3,1% ,0% 15,5% 

4 13 8 6 31 
Bekar 

3,1% 10,1% 6,2% 4,7% 24,0% 

1 46 29 2 78 
Dul 

,8% 35,7% 22,5% 1,6% 60,5% 

5 75 41 8 129 
Toplam 

3,9% 58,1% 31,8% 6,2% 100,0% 

Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 
 

Eğitim Durumu Oldukça Fazla Bilgim 
Var 

Yeteri Kadar Bilgim 
Var 

Çok Az Bilgim 
Var 

Hiç Bilgim 
Yok 

 

Toplam 

0 9 12 0 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,0% 7,0% 9,3% ,0% 16,3% 

1 27 15 4 47 
İlkokul Mezunu 

,8% 20,9% 11,6% 3,1% 36,4% 

0 20 11 3 34 
Ortaokul Mezunu 

,0% 15,5% 8,5% 2,3% 26,4% 

3 17 3 1 24 
Lise Mezunu 

2,3% 13,2% 2,3% ,8% 18,6% 

1 2 0 0 3 Üniversite veya Yüksek Okul 
Mezunu ,8% 1,6% ,0% ,0% 2,3% 

5 75 41 8 129 
Toplam 

3,9% 58,1% 31,8% 6,2% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 9’unun 

(%7,0), ilkokul mezunu 47 (%34,6) deneğin 27’sinin (%20,9), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

deneğin 20’sinin (%15,5), lise mezunu 24 (%18,6) deneğin 17’sinin (%13,2) ve üniversite 

mezunu 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) dinî konularda yeteri kadar bilgisinin olduğunu; hiç 

okula gitmeyenlerden 12 (%9,3), ilkokul mezunlarından 15 (%11,6), ortaokul mezunlarından 

11 (%8,5) ve lise mezunlarından 3 (%2,3) deneğin dinî konularda çok az bilgisinin olduğunu; 

ilkokul mezunlarından 4 (%3,1), ortaokul mezunlarından 3 (%2,3), lise mezunlarından 1 

(%,8) deneğin dinî konularda hiçbir bilgisinin olmadığını; ilkokul mezunlarından 1 (%0,8), 

lise mezunlarından 3 (%2,3)  ve üniversite mezunlarından 1 (%0,8) deneğin dinî konularda 

oldukça fazla dinî bilgisinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 50. Gelir Durumu Değişkenine Göre Dinî Bilgi Düzeyi 

 
Dinî Bilgi Düzeyinizi Nasıl Buluyorsunuz? 

Gelir Durumu 
Oldukça Fazla Bilgim Var Yeteri Kadar Bilgim Var Çok Az Bilgim Var 

Hiç Bilgim Yok 
 

Toplam 

2 14 13 5 34 
Düşük 

1,6% 10,9% 10,1% 3,9% 26,4% 

0 12 5 0 17 
Ortanın Altı 

,0% 9,3% 3,9% ,0% 13,2% 

0 39 21 2 62 
Orta 

,0% 30,2% 16,3% 1,6% 48,1% 

3 7 2 1 13 
Ortanın Üstü 

2,3% 5,4% 1,6% ,8% 10,1% 

0 3 0 0 3 
Üst (Zengin) 

,0% 2,3% ,0% ,0% 2,3% 

5 75 41 8 129 
Toplam 

3,9% 58,1% 31,8% 6,2% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

14’ünün (%10,9), ortanın altında olan 17 (%13,2) deneğin 12’sinin (%9,3), orta sınıfından 62 

(%48,1) deneğin 39’unun (%30,2), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 7’sinin (%5,4) 

ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin tamamının dinî konularda yeteri kadar bilgisinin 

olduğunu; gelir durumu düşük olanlardan 13 (%10,1), ortanın altı sınıfından 5 (%3,9), orta 

sınıfından 21 (16,3), ortanın üstü sınıfından 2 (%1,6) deneğin dinî konularda çok az bilgisinin 

olduğunu; gelir durumu düşük olanlardan  5 (%3,9), orta sınıfından 2 (%1,6) ve ortanın üstü 

sınıfından 1 (%,8) deneğin dinî konularda hiçbir bilgisinin olmadığını; gelir durumu düşük 

olanlardan 2 (%1,6) denek ile ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin dinî konularda oldukça 

fazla bilgisinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 
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BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNÎ İBADET BOYUTU İLE İLGİLİ BULGULAR 

 
Tablo 51. Yaş Değişkenine Göre Namaz Kılma Durumu 

 
Namaz Kılma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine Uymaktadır? 

 
Yaş 

Beş Vakit 
Namazı 
Kılarım 

Bazı Vakitleri 
Kaçırmakla Birlikte 

Kılarım 

Sadece Cuma ve 
Bayram Namazlarını 

Kılarım 

Sağlığımdan 
Dolayı 

Kılamıyorum 

Hiç Namaz 
Kılmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

1 1 3 9 4 2 20 55 – 
64 ,8% ,8% 2,3% 7,0% 3,1% 1,6% 15,5% 

3 6 11 23 11 4 58 65 – 
74 2,3% 4,7% 8,5% 17,8% 8,5% 3,1% 45,0% 

2 8 3 17 7 3 40 75 – 
84 1,6% 6,2% 2,3% 13,2% 5,4% 2,3% 31,0% 

3 0 1 7 0 0 11 85 – 
94 2,3% ,0% ,8% 5,4% ,0% ,0% 8,5% 

9 15 18 56 22 9 129 
Toplam 

7,0% 11,6% 14,0% 43,4% 17,1% 7,0% 100,0% 

 
  Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 9’unun 

(%7,0), 65-74 yaş grubundan anketimize katılan 58 (%45,0) deneğin 23’ünün (%17,8), 75-84 

yaş grubundan anketimize katılan 40 (%31,0) deneğin 17’sinin (%13,2), 85-94 yaş grubundan 

anketimize katılan 11 (%8,5) deneğin 7’sinin (%5,4), sağlık sorunlarından dolayı namaz  

kılamadığını; 55-64 yaş grubundan 3 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 11 (%8,5), 75-84 yaş 

grubundan 3 (%2,3), 85-94 yaş grubundan da 1 (%,8) deneğin Cuma ve Bayram namazlarını 

kıldığını; 55-64 yaş grubundan 1 (%,8), 65-74 yaş grubundan 3 (%2,3), 75-84 yaş grubundan 

2 (%1,6), 85-94 yaş grubundan da 3 (%2,3) deneğin beş vakit namazını kıldığını; 55-64 yaş 

grubundan 1 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 6 (%4,7), 75-84 yaş grubundan da 8 (%2,3) 

deneğin bazı vakitleri kaçırmakla birlikte namazlarını kıldığını; 55-64 yaş grubundan 4 

(%3,1), 65-74 yaş grubundan 11 (%8,5), 75-84 yaş grubundan 7 (%5,4) deneğin hiç namaz 

kılmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  
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Tablo 52. Yaş Değişkenine Göre Oruç Tutma Durumu 

 

Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 11’inin 

(%8,5), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) deneğin 29’unun (%22,5), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) deneğin 15’inin (%11,6), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) deneğin 5’inin de (%3,9) 

sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadığını; 55-64 yaş grubundan 6 (%4,7), 65-74 yaş 

grubundan 14 (%10,9, 75-84 yaş grubundan 17 (%13,2), 85-94 yaş grubundan 5 (%3,9) 

deneğin sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu; 55-64 yaş grubundan 2 (%1,6), 65-74 yaş 

grubundan 10 (%7,8), 75-84 yaş grubundan 4 (%3,1) deneğin de hiç oruç tutmadığını; 55-64 

yaş grubundan 1 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 5 (%3,9), 75-84 yaş grubundan 4 (%3,1), 85-

94 yaş grubundan da 1 (%,8) deneğin Ramazanda ve mübarek günlerde oruç tuttuğunu ifade 

ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 53. Yaş Değişkenine Göre Hacca Gitme Durumu 

Oruç Tutma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine Uymaktadır? 
 

Yaş Hiç Oruç 
Tutmam 

Sadece Ramazan 
Ayında Tutarım 

Ramazanda ve Mübarek 
Günlerde Tutarım 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık 
Sorunları Nedeniyle Tutamıyorum 

 

Toplam 

2 6 1 11 20 55 – 
64 1,6% 4,7% ,8% 8,5% 15,5% 

10 14 5 29 58 65 – 
74 7,8% 10,9% 3,9% 22,5% 45,0% 

4 17 4 15 40 75 – 
84 3,1% 13,2% 3,1% 11,6% 31,0% 

0 5 1 5 11  
85 – 
94 ,0% 3,9% ,8% 3,9% 8,5% 

16 42 11 60 129 
Toplam 

12,4% 32,6% 8,5% 46,5% 100,0% 

Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 
Yaş 

 
Evet 

 
Hayır 

 

Toplam 

1 19 20 
55 – 64 

,8% 14,7% 15,5% 

3 55 58 
65 – 74 

2,3% 42,6% 45,0% 

5 35 40 
75 – 84 

3,9% 27,1% 31,0% 

5 6 11 
85 – 94 

3,9% 4,7% 8,5% 

14 115 129 
Toplam 

10,9% 89,1% 100,0% 
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Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 19’unun 

(%14,7), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) deneğin 55’inin (%42,6), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) deneğin 35’inin (%27,1), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) deneğin 6’sının (%4,7) 

hacca gitmediğini; 55-64 yaş grubundan 1 (%,8), 65-74 yaş grubundan 3 (%2,3), 75-84 yaş 

grubundan 5 (%3,9), 85-94 yaş grubundan da 5 (%3,9) deneğin hacca gittiğini ifade ettikleri 

tespit edilmiştir.  

 
Tablo 54. Yaş Değişkenine Göre Nafile İbâdet Etme Durumu 

 

 

Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 19’unun 

(%14,7), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) deneğin 41’inin (%31,8), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) deneğin 22’sinin (%17,1), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) deneğin 8’inin (%6,2) hiç 

nafile ibâdet etmediklerini; 55-64 yaş grubundan 1 (%,8), 65-74 yaş grubundan 16 (%12,4), 

75-84 yaş grubundan 18 (%14,0), 85-94 yaş grubundan 2 (%1,6) deneğin de ara sıra nafile 

ibâdet ettiklerini; 65-74 yaş grubundan 1 (%,8) deneğin çok az nafile ibâdet ettiğini;  85-94 

yaş grubundan da 1 (%,8) deneğin her zaman nafile ibâdet ettiğini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

 
 
 
 

Farz Olan ibâdetlerin Dışında, Ne Sıklıkla Nafile İbâdet Edersiniz? 
 

Yaş 
Her Zaman Ara Sıra Çok Az 

Hiç Etmem 
 

Toplam 

0 1 0 19 20 
55 – 64 

,0% ,8% ,0% 14,7% 15,5% 

0 16 1 41 58 
65 – 74 

,0% 12,4% ,8% 31,8% 45,0% 

0 18 0 22 40 
75 – 84 

,0% 14,0% ,0% 17,1% 31,0% 

1 2 0 8 11 
85 – 94 

,8% 1,6% ,0% 6,2% 8,5% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 



 

 
 

 

86 

Tablo 55. Yaş Değişkenine Göre Dua Etme Durumu 

 

Huzurevlerinde 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 (%15,5) deneğin 11’inin 

(%8,5), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) deneğin 43’ünün (%33,3), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) deneğin 33’ünün (%25,6), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) deneğin 9’unun (%7,0) 

her zaman dua ettiğini; 55-64 yaş grubundan 9 (%7,0), 65-74 yaş grubundan 13 (%10,1), 75-

84 yaş grubundan 7 (%5,4), 85-94 yaş grubundan 1 (%,8) deneğin de bazen dua ettiğini;  65-

74 yaş grubundan 1 (%,8), 85-94 yaş grubundan da 1 (%,8) deneğin korku ve sıkıntı 

zamanlarında dua ettiğini;  65-74 yaş grubundan 1 (%,8) deneğin de hiç dua etmediğini ifade 

ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 56. Cinsiyet Değişkenine Göre Namaz Kılma Durumu 

 
Namaz Kılma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine Uymaktadır? 

 
Cinsiyet 

Beş Vakit 
Namazı 
Kılarım 

Bazı Vakitleri 
Kaçırmakla Birlikte 

Kılarım 

Sadece Cuma ve 
Bayram Namazlarını 

Kılarım 

Sağlığımdan 
Dolayı 

Kılamıyorum 

Hiç Namaz 
Kılmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

5 8 18 29 16 0 76 Erkek 
 3,9% 6,2% 14,0% 22,5% 12,4% ,0% 58,9% 

4 7 0 27 6 9 53 
Bayan 

3,1% 5,4% ,0% 20,9% 4,7% 7,0% 41,1% 

9 15 18 56 22 9 129 
Toplam 

7,0% 11,6% 14,0% 43,4% 17,1% 7,0% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 29’unun (%22,5), 53 

(%41,1) bayan denekten 27’sinin (%20,9) sağlığından dolayı namaz kılamadığını; 16 (%12,4) 

Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Dua ile İlgili Davranışınızı Açıklar? 
 

Yaş Hiç Dua 
Etmem 

Bazen Dua 
Ederim 

Genellikle Her Zaman Dua 
Ederim 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında Dua 
Ederim 

 

Toplam 

0 9 11 0 20 55 – 
64 ,0% 7,0% 8,5% ,0% 15,5% 

1 13 43 1 58 65 – 
74 

,8% 10,1% 33,3% ,8% 45,0% 

0 7 33 0 40 75 – 
84 

,0% 5,4% 25,6% ,0% 31,0% 

0 1 9 1 11 85 – 
94 

,0% ,8% 7,0% ,8% 8,5% 

1 30 96 2 129 
Toplam 

,8% 23,3% 74,4% 1,6% 100,0% 
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erkek denek ile 6 (%4,7) bayan deneğin hiç namaz kılmadığını; 18 (%14,0) erkek deneğin 

sadece Cuma ve Bayram namazlarını kıldığını; 8 (%6,2) erkek denek ile 7 (%5,4) bayan 

deneğin bazı vakitleri kaçırmakla birlikte namazlarını kıldığını; 5 (%3,9) erkek denek ile 4 

(%3,1) bayan deneğin beş vakit namazını kıldığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 57. Cinsiyet Değişkenine Göre Oruç Tutma Durumu 

 
Oruç Tutma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine Uymaktadır? 

Cinsiyet 
 Hiç Oruç 

Tutmam 
Sadece Ramazan 
Ayında Tutarım 

Ramazanda ve Mübarek 
Günlerde Tutarım 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık 
Sorunları Nedeniyle Tutamıyorum 

 

Toplam 

13 28 6 29 76 Erkek 
 10,1% 21,7% 4,7% 22,5% 58,9% 

3 14 5 31 53 
Bayan 

2,3% 10,9% 3,9% 24,0% 41,1% 

16 42 11 60 129 
Toplam 

12,4% 32,6% 8,5% 46,5% 100,0% 

 
  Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 29’unun (%22,5), 53 

(%41,1) bayan denekten 31’inin (%24,0) sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadığını; 28 

(%21,7) erkek denek ile 14 (%10,9) bayan deneğin sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu; 

13 (%10,1) erkek denek ile 3 (%2,3) bayan deneğin hiç oruç tutmadığını; 6 (%4,7) erkek 

denek ile 5 (%3,9) bayan deneğin de Ramazanda ve mübarek günlerde oruç tuttuğunu ifade 

ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 58. Cinsiyet Değişkenine Göre Hacca Gitme Durumu 

 
Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 

 
Cinsiyet Evet 

Hayır 
 

Toplam 

11 65 76 Erkek 
 8,5% 50,4% 58,9% 

3 50 53 
Bayan 

2,3% 38,8% 41,1% 

14 115 129 
Toplam 

10,9% 89,1% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 65’inin (%50,4), 53 

(%41,1) bayan denekten 50’sinin (%38,8) hacca gitmediğini; 11 (%8,5) erkek denek ile 3 

(%2,3) bayan deneğin hacca gittiklerini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 59. Cinsiyet Değişkenine Göre Nafile İbâdet Etme Durumu 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 59’unun (%45,7), 53 

(%41,1) bayan denekten 31’inin (%24,0) hiç nafile ibâdet etmediklerini; 15 (%11,6) erkek 

denek ile 22 (%17,1) bayan deneğin ara sıra nafile ibâdet ettiklerini ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 60. Cinsiyet Değişkenine Göre Dua Etme Durumu 

 
Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Dua ile İlgili Davranışınızı Açıklar? 

 
Cinsiyet Hiç Dua 

Etmem 
Bazen Dua 

Ederim 
Genellikle Her Zaman Dua 

Ederim 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında Dua 
Ederim 

 

Toplam 

1 23 50 2 76 Erkek 
 ,8% 17,8% 38,8% 1,6% 58,9% 

0 7 46 0 53 
Bayan 

,0% 5,4% 35,7% ,0% 41,1% 

1 30 96 2 129 
Toplam 

,8% 23,3% 74,4% 1,6% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 50’sinin (%38,8), 53 

(%41,1) bayan denekten 46’sının (%35,7) her zaman dua ettiğini; 23 (%17,8) erkek denek ile 

7 (%5,4) bayan deneğin bazen dua ettiğini; 1 (%,8) erkek deneğin hiç dua etmediğini; yine 2 

(%1,6) erkek deneğin de korku ve sıkıntı zamanlarında dua ettiklerini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

Farz Olan ibâdetlerin Dışında, Ne Sıklıkla Nafile ibâdet Edersiniz? 
Cinsiyet 

 
Her Zaman Ara Sıra Çok Az 

Hiç Etmem 
 

Toplam 

1 15 1 59 76 
Erkek 

,8% 11,6% ,8% 45,7% 58,9% 

0 22 0 31 53 
 

Bayan 
,0% 17,1% ,0% 24,0% 41,1% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 

Farz Olan ibâdetlerin Dışında, Ne Sıklıkla Nafile ibâdet Edersiniz? 
Cinsiyet 

 
Her Zaman Ara Sıra Çok Az 

Hiç Etmem 
 

Toplam 

1 15 1 59 76 
Erkek 

,8% 11,6% ,8% 45,7% 58,9% 

0 22 0 31 53 
 

Bayan 
,0% 17,1% ,0% 24,0% 41,1% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 
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Tablo 61. Medenî Durum Değişkenine Göre Namaz Kılma Durumu 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 7’sinin (%5,4), 31 

(%24,0) bekar denekten 13’ünün (%10,1), 78 (%60,5) dul denekten 36’sının (%27,9) sağlık 

sorunlarından dolayı namaz kılamadığını; 5 (%3,9) evli, 8 (%6,2) bekar, 9 (%7,0) dul deneğin 

de hiç namaz kılmadığını; 3 (%2,3) evli, 3 (%2,3) bekar, 12 (9,3) dul deneğin Cuma ve 

Bayram namazlarını kıldığını; 3 (%2,3) evli, 5 (%3,9) bekar, 7 (%5,4) dul deneğin bazı 

vakitleri kaçırmakla birlikte beş vakit namazını kıldığını; 2 (%1,6) evli, 2 (%1,6) bekar, 5 

(%3,9) dul deneğin beş vakit namazını kıldığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 9 (%7,0) dul 

denek de başka seçeneği işaretlemiştir. 

 
Tablo 62. Medenî Durum Değişkenine Göre Oruç Tutma Durunu 

 
Oruç Tutma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine 

Uymaktadır? 
Medenî Durum 

 
Hiç Oruç 
Tutmam 

Sadece Ramazan 
Ayında Tutarım 

Ramazanda ve Mübarek 
Günlerde Tutarım 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık 
Sorunları Nedeniyle Tutamıyorum 

 

Toplam 

4 8 3 5 20 
Evli 

3,1% 6,2% 2,3% 3,9% 15,5% 

8 11 1 11 31 
Bekar 

6,2% 8,5% ,8% 8,5% 24,0% 

4 23 7 44 78 
Dul 

3,1% 17,8% 5,4% 34,1% 60,5% 

16 42 11 60 129 
Toplam 

12,4% 32,6% 8,5% 46,5% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 5’inin (%3,9), 31 (%24,0) 

bekar denekten 11’inin (%8,5), 78 (%60,5) dul denekten 44’ünün (%34,1) sağlık 

Namaz Kılma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine Uymaktadır? 
 

Medenî 
Durum 

Beş Vakit 
Namazı 
Kılarım 

Bazı Vakitleri 
Kaçırmakla Birlikte 

Kılarım 

Sadece Cuma ve 
Bayram Namazlarını 

Kılarım 

Sağlığımdan 
Dolayı 

Kılamıyorum 

Hiç Namaz 
Kılmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

2 3 3 7 5 0 20 
Evli 

1,6% 2,3% 2,3% 5,4% 3,9% ,0% 15,5% 

2 5 3 13 8 0 31 
Bekar 

1,6% 3,9% 2,3% 10,1% 6,2% ,0% 24,0% 

5 7 12 36 9 9 78 

 

Dul 
3,9% 5,4% 9,3% 27,9% 7,0% 7,0% 60,5% 

9 15 18 56 22 9 129 
Toplam 

7,0% 11,6% 14,0% 43,4% 17,1% 7,0% 100,0% 
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probleminden dolayı oruç tutamadığını; 8 (%6,2) evli, 11 (%8,5) bekar, 23 (%17,8) dul 

deneğin sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu; 4 (%3,1) evli, 8 (%6,2) bekar, 4 (3,1) dul 

deneğin hiç oruç tutmadığını; 3 (%2,3) evli, 1 (%,8) bekar, 7 (%5,4) dul deneğin de 

Ramazanda ve mübarek günlerde oruç tuttuğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 63. Medenî Durum Değişkenine Göre Hacca Gitme Durumu 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 18’inin (%14,0), 31 

(%24,0) bekar denekten 26’sının (%20,2), 78 (%60,5) dul denekten 71’inin (%55,0) hacca 

gitmediklerini; 2 (%1,6) evli, 5 (%3,9) bekar ve 7 (%5,4) dul deneğin ise, hacca gittiklerini 

ifade etmişlerdir.  

 
Tablo 64. Medenî Durum Değişkenine Göre Nafile İbâdet Etme Durumu 

 

Farz Olan ibâdetlerin Dışında, Ne Sıklıkla Nafile İbâdet Edersiniz? 
 

Medenî Durum 
Her Zaman Ara Sıra Çok Az 

Hiç Etmem 
 

Toplam 

1 6 0 13 20 
Evli 

,8% 4,7% ,0% 10,1% 15,5% 

0 7 1 23 31 
Bekar 

,0% 5,4% ,8% 17,8% 24,0% 

0 24 0 54 78 
Dul 

,0% 18,6% ,0% 41,9% 60,5% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 13’ünün (%10,1), 31 

(%24,0) bekar denekten 23 (%17,8), 78 (%60,5) dul denekten 54’ünün (%41,9) hiç nafile 

ibâdet etmediğini; 6 (%4,7) evli, 7 (%5,4) bekar, 24 (%18,6) dul deneğin ara sıra nafile ibâdet 

Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 
 

Medenî Durum 
Evet 

Hayır 
 

Toplam 

2 18 20 
Evli 

1,6% 14,0% 15,5% 

5 26 31 
Bekar 

3,9% 20,2% 24,0% 

7 71 78 
Dul 

5,4% 55,0% 60,5% 

14 115 129 
Toplam 

10,9% 89,1% 100,0% 
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ettiğini; 1 (%,8) evli deneğin her zaman nafile ibâdet ettiğini; 1 (%,8) dul deneğin ise, ara sıra 

nafile ibâdet ettiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 65. Medenî Durum Değişkenine Göre Dua Etme Sıklığı 

 
Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Dua ile İlgili Davranışınızı Açıklar? 

 
Medenî 
Durum 

Hiç Dua 
Etmem 

Bazen Dua 
Ederim 

Genellikle Her Zaman Dua 
Ederim 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında 
Dua Ederim 

 

Toplam 

1 4 15 0 20 
Evli 

,8% 3,1% 11,6% ,0% 15,5% 

0 16 15 0 31 
Bekar 

,0% 12,4% 11,6% ,0% 24,0% 

0 10 66 2 78 
Dul 

,0% 7,8% 51,2% 1,6% 60,5% 

1 30 96 2 129 
Toplam 

,8% 23,3% 74,4% 1,6% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 15’inin (%11,6), 31 

(%24,0) bekar denekten 15’inin (%11,6), 78 (%60,5) dul denekten 66’sının (%51,2) her 

zaman dua ettiğini; 4 (%3,1) evli, 16 (%12,4) bekar, 10 (%7,8) dul deneğin bazen dua ettiğini; 

1 (%,8) evli deneğin hiç dua etmediğini; 2 (%1,6) dul deneğin ise, korku ve sıkıntı 

zamanlarında dua ettiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 66. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Namaz Kılma Durumu 

 
Namaz Kılma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine Uymaktadır? 

Eğitim Durumu 
 

Beş Vakit 
Namazı 
Kılarım 

Bazı Vakitleri 
Kaçırmakla 

Birlikte Kılarım 

Sadece Cuma ve 
Bayram 

Namazlarını 
Kılarım 

Sağlığımdan 
Dolayı 

Kılamıyorum 

Hiç Namaz 
Kılmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

1 2 3 11 1 3 21 Hiç Okula 
Gitmemiş ,8% 1,6% 2,3% 8,5% ,8% 2,3% 16,3% 

5 4 6 23 5 4 47 İlkokul Mezunu 
 3,9% 3,1% 4,7% 17,8% 3,9% 3,1% 36,4% 

3 3 4 10 13 1 34 Ortaokul 
Mezunu 2,3% 2,3% 3,1% 7,8% 10,1% ,8% 26,4% 

0 6 4 10 3 1 24 
Lise Mezunu 

,0% 4,7% 3,1% 7,8% 2,3% ,8% 18,6% 

0 0 1 2 0 0 3 Üniversite veya 
Yüksek Okul 

Mezunu ,0% ,0% ,8% 1,6% ,0% ,0% 2,3% 

9 15 18 56 22 9 129 
Toplam 

7,0% 11,6% 14,0% 43,4% 17,1% 7,0% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyenlerin %8,5’inin, ilkokul 

mezunlarının %17,8’inin, ortaokul mezunlarının %7,8’inin, lise mezunlarının %7,8’inin, 

üniversite mezunlarının %1,6’sının sağlık sorunlarından dolayı namaz kılamadığını; hiç okula 

gitmeyenlerden 1 (%,8), ilkokul mezunlarından 5 (%3,9), ortaokul mezunlarından 13 (%10,1), 

lise mezunlarından 3 (%2,3) deneğin hiç namaz kılmadığını; hiç okula gitmeyenlerden 3 

(%2,3), ilkokul mezunlarından 6 (%4,7), ortaokul mezunlarından 4 (%3,1), lise 

mezunlarından 4 (%3,1), üniversite mezunlarından da 1 (%,8) deneğin Cuma ve Bayram 

namazlarını kıldığını; hiç okula gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul mezunlarından 4 (%3,1), 

ortaokul mezunlarından 3 (%2,3), lise mezunlarından 6 (%4,7) deneğin bazı vakitleri 

kaçırmakla birlikte namazlarını kıldığını; hiç okula gitmeyenlerden 1 (%,8), ilkokul 

mezunlarından 5 (%3,9), ortaokul mezunlarından 3 (%2,3) deneğin beş vakit namazlarını 

kıldıklarını ifade etmişlerdir.   

 
Tablo 67. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Oruç Tutma Durumu 

 
Oruç Tutma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine 

Uymaktadır? 
 

Eğitim Durumu 
Hiç Oruç 
Tutmam 

Sadece Ramazan 
Ayında Tutarım 

Ramazanda ve 
Mübarek Günlerde 

Tutarım 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık 
Sorunları Nedeniyle 

Tutamıyorum 
 

Toplam 

1 3 3 14 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,8% 2,3% 2,3% 10,9% 16,3% 

5 12 4 26 47 
İlkokul Mezunu 

3,9% 9,3% 3,1% 20,2% 36,4% 

8 12 2 12 34 
Ortaokul Mezunu 

6,2% 9,3% 1,6% 9,3% 26,4% 

2 14 2 6 24 
Lise Mezunu 

1,6% 10,9% 1,6% 4,7% 18,6% 

0 1 0 2 3 Üniversite veya 
Yüksek Okul 

Mezunu ,0% ,8% ,0% 1,6% 2,3% 

16 42 11 60 129 
Toplam 

12,4% 32,6% 8,5% 46,5% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 14’ünün 

(%10,9), ilkokul mezunu 47 (36,4) deneğin 26’sının (%20,2), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

deneğin 12’sinin (%9,3), lise mezunu 24 (%18,6) deneğin 6’sının (%4,7), üniversite mezunu 

3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadığını; hiç okula 

gitmeyenlerden 3 (%2,3), ilkokul mezunlarından 12 (%9,3), ortaokul mezunlarından 12 
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(%9,3), lise mezunlarından 14 (%10,9) üniversite mezunu 1 (%,8) deneğin de sadece 

Ramazan ayında oruç tuttuğunu; hiç okula gitmeyenlerden 1 (%,8), ilkokul mezunlarından 5 

(%3,9), ortaokul mezunlarından 8 (%6,2), lise mezunlarından 2 (%1,6) deneğin de hiç oruç 

tutmadığını; hiç okula gitmeyenlerden 3 (%2,3), ilkokul mezunlarından 4 (%3,1), ortaokul 

mezunlarından 2 (%1,6), lise mezunlarından 2 (%1,6) deneğin de Ramazanda ve mübarek 

günlerde oruç tuttuğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 68. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Hacca Gitme Durumu 

 
Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 

Eğitim Durumu 
Evet 

Hayır 
 

Toplam 

1 20 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,8% 15,5% 16,3% 

5 42 47 
İlkokul Mezunu 

3,9% 32,6% 36,4% 

4 30 34 
Ortaokul Mezunu 

3,1% 23,3% 26,4% 

4 20 24 
Lise Mezunu 

3,1% 15,5% 18,6% 

0 3 3 
Üniversite veya Yüksek Okul Mezunu 

,0% 2,3% 2,3% 

14 115 129 
Toplam 

10,9% 89,1% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 20’sinin 

(%15,5), ilkokul mezunu 47 (36,4) deneğin 42’sinin (%32,6), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

deneğin 30’unun (%23,3), lise mezunu 24 (%18,6) deneğin 20’sinin (%15,5), üniversite 

mezunu 3 (%2,3) deneğin tamamının hacca gitmediğini; hiç okula gitmeyenlerden 1 (%,8), 

ilkokul mezunlarından 5 (%3,9), ortaokul mezunlarından 4 (%3,1), lise mezunlarından da 4 

(%3,1) deneğin hacca gittiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 
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Tablo 69. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Nafile İbâdet Durumu 

   

  Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) denekten 13’ünün 

(%10,1), ilkokul mezunu 47 (36,4) denekten 32’sinin (%24,8), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

denekten 29’unun (%22,5), lise mezunu 24 (%18,6) denekten 13’ünün (%10,1), üniversite mezunu 

3 (%2,3) denekten tamamının hiç nafile ibâdet etmediğini; hiç okula gitmeyenlerden 8 (%6,2), 

ilkokul mezunlarından 14 (%10,9), ortaokul mezunlarından 5 (%3,9), lise mezunlarından 10 (%7,8) 

deneğin ara sıra nafile ibâdet ettiğini; ilkokul mezunlarından 1 (%,8), deneğin her zaman nafile 

ibâdet ettiğini; 1 (%,8) lise mezununun da çok az nafile ibâdet ettiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 70. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Dua Etme Sıklığı 

Farz Olan İbâdetlerin Dışında,  Ne Sıklıkla Nafile İbâdet 
Edersiniz? 

Eğitim Durumu 

Her Zaman Ara Sıra Çok Az 
Hiç Etmem 

 

Toplam 

0 8 0 13 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,0% 6,2% ,0% 10,1% 16,3% 

1 14 0 32 47 
İlkokul Mezunu 

,8% 10,9% ,0% 24,8% 36,4% 

0 5 0 29 34 
Ortaokul Mezunu 

,0% 3,9% ,0% 22,5% 26,4% 

0 10 1 13 24  
Lise Mezunu 

 ,0% 7,8% ,8% 10,1% 18,6% 

0 0 0 3 3  
Üniversite veya Yüksek Okul 

Mezunu ,0% ,0% ,0% 2,3% 2,3% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 

Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Dua ile İlgili Davranışınızı Açıklar? 

Eğitim Durumu 
Hiç Dua 
Etmem 

Bazen Dua 
Ederim 

Genellikle Her Zaman 
Dua Ederim 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında 
Dua Ederim 

 

Toplam 

0 5 16 0 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,0% 3,9% 12,4% ,0% 16,3% 

1 9 36 1 47 
İlkokul Mezunu 

,8% 7,0% 27,9% ,8% 36,4% 

0 11 23 0 34 
Ortaokul Mezunu 

,0% 8,5% 17,8% ,0% 26,4% 

0 5 19 0 24 
Lise Mezunu 

,0% 3,9% 14,7% ,0% 18,6% 

0 0 2 1 3 Üniversite veya Yüksek 
Okul Mezunu ,0% ,0% 1,6% ,8% 2,3% 

1 30 96 2 129 
Toplam 

,8% 23,3% 74,4% 1,6% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 16’sının 

(%12,4), ilkokul mezunu 47 (36,4) deneğin 36’sının (%27,9), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

deneğin 23’ünün (%17,8), lise mezunu 24 (%18,6) deneğin 19’unun (%14,7), üniversite 

mezunu 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) her zaman dua ettiğini; hiç okula gitmeyenlerden 5 

(%3,9), ilkokul mezunlarından 9 (%7,0), ortaokul mezunlarından 11 (%8,5), lise 

mezunlarından 5 (%3,9) deneğin de bazen dua ettiğini; ilkokul mezunlarından 1 (%,8) 

deneğin hiç dua etmediğini; üniversite mezunlarından da 1 (%,8) deneğin korku ve sıkıntı 

zamanlarında dua ettiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 71. Gelir Durumu Değişkenine Göre Namaz Kılma Durumu 

 
Namaz Kılma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisine 

Uymaktadır? 

Gelir Durumu 
Beş Vakit 
Namazı 
Kılarım 

Bazı Vakitleri 
Kaçırmakla 

Birlikte 
Kılarım 

Sadece Cuma ve 
Bayram 

Namazlarını 
Kılarım 

Sağlığımdan 
Dolayı 

Kılamıyorum 

Hiç Namaz 
Kılmıyorum 

Başka 
 

Toplam 

1 6 5 14 5 3 34 
Düşük 

,8% 4,7% 3,9% 10,9% 3,9% 2,3% 26,4% 

0 3 2 8 3 1 17 
Ortanın Altı 

,0% 2,3% 1,6% 6,2% 2,3% ,8% 13,2% 

8 4 8 29 8 5 62 
Orta 

6,2% 3,1% 6,2% 22,5% 6,2% 3,9% 48,1% 

0 2 3 3 5 0 13 
Ortanın Üstü 

,0% 1,6% 2,3% 2,3% 3,9% ,0% 10,1% 

0 0 0 2 1 0 3 
Üst (Zengin) 

,0% ,0% ,0% 1,6% ,8% ,0% 2,3% 

9 15 18 56 22 9 129 
Toplam 

7,0% 11,6% 14,0% 43,4% 17,1% 7,0% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

14’ünün (%10,9), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 8’inin (%6,2), orta sınıfından 62 

(%48,1) deneğin 29’unun (%22,5), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 3’ünün (%2,3) 

ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) sağlık sorunlarından dolayı namaz 

kılamadığını; gelir durumu düşük olanlardan 5 (%3,9), ortanın altı sınıfından 3 (%2,3), orta 

sınıfından 8 (%6,2), ortanın üstü sınıfından 5 (%3,9) ve zengin sınıfından 1 (%,8) deneğin hiç 

namaz kılmadığını; gelir durumu düşük olanlardan 5 (%3,9), orta sınıfından 8 (%6,2), ortanın 

üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin de sadece Cuma ve Bayram namazlarını kıldığını; gelir 

durumu düşük olanlardan 6 (%4,7), ortanın altı sınıfından 3 (%2,3), orta sınıfından 4 (%3,1), 

ortanın üstü sınıfından 2 (%1,6) deneğin de bazı vakitleri kaçırmakla birlikte beş vakit 
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namazını kıldıklarını; gelir durumu düşük olanlardan 1 (%,8), orta sınıfından 8 (%6,2) 

deneğin beş vakit namazını kıldığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 72. Gelir Durumu Değişkenine Göre Oruç Tutma Durumu 

 
Oruç Tutma ile İlgili Durumunuz Aşağıdaki İfadelerden Hangisine Uymaktadır? 

 
Gelir 

Durumu 
Hiç Oruç 
Tutmam 

Sadece Ramazan 
Ayında Tutarım 

Ramazanda ve Mübarek 
Günlerde Tutarım 

Tutmak İstiyorum ama Sağlık 
Sorunları Nedeniyle Tutamıyorum 

 

Toplam 

5 7 2 20 34 
Düşük 

3,9% 5,4% 1,6% 15,5% 26,4% 

2 6 3 6 17 Ortanın 
Altı 1,6% 4,7% 2,3% 4,7% 13,2% 

6 22 6 28 62 
Orta 

4,7% 17,1% 4,7% 21,7% 48,1% 

3 6 0 4 13 Ortanın 
Üstü 

2,3% 4,7% ,0% 3,1% 10,1% 

0 1 0 2 3 Üst 
(Zengin) ,0% ,8% ,0% 1,6% 2,3% 

16 42 11 60 129 
Toplam 

12,4% 32,6% 8,5% 46,5% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

20’sinin (%15,5), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 6’sının (%4,7), orta sınıfından 62 

(%48,1) deneğin 28’inin (%21,7), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 4’ünün (%3,1) 

ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) sağlık sorunlarından dolayı oruç 

tutamadığını; gelir durumu düşük olanlardan 7 (%5,4), ortanın altı sınıfından 6 (%4,7), orta 

sınıfından 22 (%17,1), ortanın üstü sınıfından 6 (%4,7), zengin sınıfından 1 (%,8) deneğin de 

sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu; gelir durumu düşük olanlardan 5 (%3,9),  ortanın altı 

sınıfından 2 (%1,6), orta sınıfından 6 (%4,7), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin de hiç 

oruç tutmadığını; gelir durumu düşük olanlardan 2 (%1,6), ortanın altı sınıfından 3 (%2,3), 

orta sınıfından 6 (%4,7) deneğin Ramazanda ve mübarek günlerde oruç tuttuğunu ifade 

ettikleri tespit edilmiştir. 
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Tablo 73. Gelir Durumu Değişkenine Göre Hacca Gitme Durumu 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

31’inin (%24,0), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 15’inin (%11,6), orta sınıfından 

62 (%48,1) deneğin 56’sının (%43,4), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 10’unun 

(%7,8) ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin tamamının hacca gitmediğini; gelir durumu 

düşük olanlardan 3 (%2,3), ortanın altı sınıfından 2 (%1,6), orta sınıfından 6 (%4,7), ortanın 

üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin de hacca gittiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 74. Gelir Durumu Değişkenine Göre Nafile İbâdet Etme Sıklığı 

 

Şimdiye Kadar Hacca Gittiniz mi? 
Gelir Durumu 

 
Evet 

 
Hayır 

 

Toplam 

3 31 34 
Düşük 

2,3% 24,0% 26,4% 

2 15 17 
Ortanın Altı 

1,6% 11,6% 13,2% 

6 56 62 
Orta 

4,7% 43,4% 48,1% 

3 10 13  
Ortanın Üstü 2,3% 7,8% 10,1% 

0 3 3 
Üst (Zengin) 

,0% 2,3% 2,3% 

14 115 129 
Toplam 

10,9% 89,1% 100,0% 

Farz Olan İbâdetlerin Dışında, Ne Sıklıkla Nafile İbâdet Edersiniz?. 
Gelir Durumu 

Her Zaman Ara Sıra Çok Az 
Hiç Etmem 

 

Toplam 

0 12 0 22 34 
Düşük 

,0% 9,3% ,0% 17,1% 26,4% 

0 5 0 12 17 
Ortanın Altı 

,0% 3,9% ,0% 9,3% 13,2% 

1 17 1 43 62 
Orta 

,8% 13,2% ,8% 33,3% 48,1% 

0 3 0 10 13 
Ortanın Üstü 

,0% 2,3% ,0% 7,8% 10,1% 

0 0 0 3 3  
Üst (Zengin) ,0% ,0% ,0% 2,3% 2,3% 

1 37 1 90 129 
Toplam 

,8% 28,7% ,8% 69,8% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

22’sinin (%17,1), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 12’sinin (%9,3), orta sınıfından 

62 (%48,1) deneğin 43’ünün (%23,3), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 10’unun 

(%7,8) ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin tamamının hiç nafile ibâdet etmediğini; gelir 

durumu düşük olanlardan 12 (%9,3), ortanın altı sınıfından 5 (%3,9), orta sınıfından 17 

(%13,3), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin ara sıra nafile ibâdet ettiğini; gelir durumu 

orta olan 1 (%,8) deneğin her zaman nafile ibâdet ettiğini, 1 (%,8) deneğin de hiç nafile ibâdet 

etmediğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 75. Gelir Durumu Değişkenine Göre Dua Etme Durumu 

 
Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Dua ile İlgili Davranışınızı Açıklar? 

Gelir 
Durumu 

 Hiç Dua 
Etmem 

Bazen Dua 
Ederim 

Genellikle Her Zaman Dua 
Ederim 

Korku ve Sıkıntı Zamanlarında 
Dua Ederim 

 

Toplam 

0 11 22 1 34 
Düşük 

,0% 8,5% 17,1% ,8% 26,4% 

1 3 13 0 17 
Ortanın Altı 

,8% 2,3% 10,1% ,0% 13,2% 

0 12 50 0 62 Orta 
 ,0% 9,3% 38,8% ,0% 48,1% 

0 4 8 1 13 Ortanın 
Üstü ,0% 3,1% 6,2% ,8% 10,1% 

0 0 3 0 3 Üst 
(Zengin) ,0% ,0% 2,3% ,0% 2,3% 

1 30 96 2 129 
Toplam 

,8% 23,3% 74,4% 1,6% 100,0% 

   

  Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

22’sinin (%17,1), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 13’ünün (%10,1), orta sınıfından 

62 (%48,1) deneğin 50’sinin (%38,8), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 8’sinin 

(%6,2) ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin tamamının her zaman dua ettiğini; gelir durumu 

düşük olanlardan 11 (%8,5), ortanın altı sınıfından 3 (%2,3), orta sınıfından 12 (%9,3), 

ortanın üstü sınıfından 4 (%3,1) deneğin de bazen dua ettiklerini; gelir durumu ortanın altı 

sınıfından 1 (%,8) deneğin de hiç dua etmediğini; gelir durumu düşük ve ortanın üstü 

sınıfından 1 (%1,6)’er deneğin de korku ve sıkıntı zamanlarında dua ettiklerini ifade ettikleri 

tespit edilmiştir.  
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BAĞIMSIZ DEŞİĞKENLERE GÖRE DİNÎ DUYGU BOYUTU İLE İLGİLİ BULGULAR 
 
Tablo 76. Yaş Değişkenine Göre Deneklerin İbâdetlerini Yapmadıkları Zamanki Durum 
 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 55-64 yaş grubundan %7.0’sinin, 65-74 aş 

grubundan %16,3’ünün, 75-84 yaş grubundan %7,0’sinin, 85-94 yaş grubundan %3,1’inin 

ibâdetlerini yapmadıkları zaman suçluluk hissine kapılıp pişman olduklarını; 55-64 yaş 

grubundan %4,7’sinin, 65-74 yaş grubundan %13,2’sinin, 75-84 yaş grubundan %11,6’sının, 

85-94 yaş grubundan %1,6’sının ibâdetlerini yapmadıkları zaman Allah’ın affedeceğine 

inandıklarını; 55-64 yaş grubundan %1,6’sının, 65-74 yaş grubundan %10,1’inin, 75-84 yaş 

grubundan (%9,3’ünün, 85-94 yaş grubundan da %3,1’inin ibâdetlerini yapmadıkları zaman 

kendilerini günâhkar hissedip tövbe ettiklerini; 55-64 yaş grubundan %2,3’ünün, 65-74 yaş 

grubundan %5,4’ünün, 75-84 yaş grubundan %3,1’inin, 85-94 ibâdetlerini yapmadıkları 

zaman hiçbir şey hissetmediklerini ifade etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 
 

Yaş 
 

Suçluluk Hissine 
Kapılır Pişman Olurum 

Kendimi Günâhkar Hisseder, 
Tevbe Ederim 

Allah'ın Affedeceğine 
İnanırım 

Hiçbir şey 
Hissetmem 

 

Toplam 

9 2 6 3 20  
55 – 64 

 7,0% 1,6% 4,7% 2,3% 15,5% 

21 13 17 7 58 
65 – 74 

16,3% 10,1% 13,2% 5,4% 45,0% 

9 12 15 4 40 
75 – 84 

7,0% 9,3% 11,6% 3,1% 31,0% 

4 4 2 1 11 
85 – 94 

3,1% 3,1% 1,6% ,8% 8,5% 

43 31 40 15 129 
Toplam 

33,3% 24,0% 31,0% 11,6% 100,0% 
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Tablo 77. Yaş Değişkenine Göre Kabir Ziyaretine Gitme Sıklığı 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 55-64 yaş grubundan 20 (%15,5) denekten 5’inin 

(%3,9), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) denekten 17’sinin (%13,2), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) denekten 27’sinin (%20,9), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) denekten 7’sinin (%5,4) 

kabir ziyaretine hiç gidemediklerini; 55-64 yaş grubundan 11 (%8,5), 65-74 yaş grubundan 29 

(%22,5), 75-84 yaş grubundan 7 (%5,4), 85-94 yaş grubundan 4 (%3,1) deneğin ara sıra kabir 

ziyaretine gittiklerini; 55-64 yaş grubundan 3 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 10 (%7,8), 75-84 

yaş grubundan 3 (%2,3) deneğin de çoğu zaman kabir ziyaretine gittiklerini; 55-64 yaş 

grubundan 1 (%,8), 65-74 yaş grubundan 2 (%1,6), 75-84 yaş grubundan 3 (%2,3) deneğin de 

her zaman kabir ziyaretine gittiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 78. Yaş Değişkenine Göre Kabir Ziyaretinin Etkisi 

Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 
Yaş 

 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

 
Hiçbir Zaman 

 

Toplam 

1 3 11 5 20 
55 – 64 

,8% 2,3% 8,5% 3,9% 15,5% 

2 10 29 17 58 
65 – 74 

1,6% 7,8% 22,5% 13,2% 45,0% 

3 3 7 27 40 
75 – 84 

2,3% 2,3% 5,4% 20,9% 31,0% 

0 0 4 7 11 
85 – 94 

,0% ,0% 3,1% 5,4% 8,5% 

6 16 51 56 129 
Toplam 

4,7% 12,4% 39,5% 43,4% 100,0% 

Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler? 
 

Yaş Hiç 
Etkilemez 

Korkuya Kapılır, 
Endişe Duyarım 

Orada Yatanlarla Olan Eski 
Hatıralarım Canlanır 

Hayatın Fânîliğini 
Düşünürüm 

Başka 
 

Toplam 

3 1 3 7 1 15 
  55 – 64 

4,1% 1,4% 4,1% 9,6% 1,4% 20,5% 

4 1 14 22 0 41 
65 – 74 

5,5% 1,4% 19,2% 30,1% ,0% 56,2% 

0 0 3 10 0 13 
75 – 84 

,0% ,0% 4,1% 13,7% ,0% 17,8% 

1 0 0 3 0 4 
85 – 94 

1,4% ,0% ,0% 4,1% ,0% 5,5% 

8 2 20 42 1 73 
Toplam 

11,0% 2,7% 27,4% 57,5% 1,4% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan 55-64 yaş grubundan 15 (%20,5) denekten 7’sinin 

(%9,6), 65-74 yaş grubundan 41 (%56,2) denekten 22’sinin (%30,1), 75-84 yaş grubundan 13 

(%17,8) denekten 10’unun (%13,7), 85-94 yaş grubundan 4 (%5,5) denekten 3’ünün (%4,1) 

kabir ziyaretinde hayatın fânîliğini düşündüklerini; 55-64 yaş grubundan 3 (%4,1), 65-74 yaş 

grubundan 14 (%19,2), 75-84 yaş grubundan 3 (%4,1) deneğin de kabir ziyaretinde orada 

yatanlarla eski hatıralarının canlandığını; 55-64 yaş grubundan 3 (%4,1), 65-74 yaş 

grubundan 4 (5,5), 85-94 yaş grubundan da 1 (%1,4) deneğin de kabir ziyaretinden hiç 

etkilenmediğini; 55-64 yaş grubundan 1 (%1,4), 65-74 yaş grubundan da 1 (%1,4) deneğin 

kabir ziyaretinde korkuya kapılıp endişe duyduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. 55-64 yaş 

grubundan 1 (%1,4) denek de kabir ziyaretinden nasıl etkilenirsiniz sorusuna başka seçeneğini 

işaretlemiştir.  

 
Tablo 79. Yaş Değişkenine Göre Ölümü Düşünme Sıklığı 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 55-64 yaş grubundan 20 (%15,5) denekten 10’unun 

(%7,8), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) denekten 30’unun (%23,3), 75-84 yaş grubundan 40 

(%31,0) denekten 29’unun (%22,5), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) denekten 8’inin (%6,2) 

ölümü her zaman düşündüklerini; 55-64 yaş grubundan 3 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 15 

(%11,6), 75-84 yaş grubundan 6 (%4,7), 85-94 yaş grubundan 2 (%1,6) deneğin de çoğu 

zaman ölümü düşündüklerini; 55-64 yaş grubundan 7 (%5,4), 65-74 yaş grubundan 12 (%9,3) 

75-85 yaş grubundan 3 (%2,3), 85-94 yaş grubundan da 1 (%,8) deneğin bazen ölümü 

düşündüklerini; 65-74 yaş grubundan 1 (%,8) denek ile 75-84 yaş grubundan 2 (%1,6) 

deneğin ölümü hiç düşünmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 

Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 
Yaş 

 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

 
Hiç 

 

Toplam 

10 3 7 0 20 
55 – 64 

7,8% 2,3% 5,4% ,0% 15,5% 

30 15 12 1 58  
65 – 74 23,3% 11,6% 9,3% ,8% 45,0% 

29 6 3 2 40 
75 – 84 

22,5% 4,7% 2,3% 1,6% 31,0% 

8 2 1 0 11 
85 – 94 

6,2% 1,6% ,8% ,0% 8,5% 

77 26 23 3 129 
Toplam 

59,7% 20,2% 17,8% 2,3% 100,0% 
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Tablo 80. Yaş Değişkenine Göre Ölüm Hakkındaki Düşünce 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 55-64 yaş grubundan anketimize katılan 20 

(%15,5) denekten 8’inin (%6,2), 65-74 yaş grubundan 58 (%45,0) denekten 35’inin (%27,1), 

75-84 yaş grubundan 40 (%31,0) denekten 22’sinin (%17,1), 85-94 yaş grubundan 11 (%8,5) 

denekten 8’inin (%6,2) ölümü ebedî aleme göç olarak gördüklerini; 55-64 yaş grubundan 2 

(%1,6), 65-74 yaş grubundan 9 (%7,0), 75-84 yaş grubundan 7 (%5,4), 85-94 yaş grubundan 

da 1 (%,8) deneğin de ölümü bir yok oluş olarak gördüklerini; 55-64 yaş grubundan 2 (%1,6), 

65-74 yaş grubundan 2 (%1,6), 75-84 yaş grubundan 2 (%1,6) deneğin de ölümü bir nimet 

olarak gördüklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 55-64 yaş grubundan 1 (%,8) deneğin de 

ölüm sizce nedir sorusuna başka seçeneği işaretlemiştir. 

 
Tablo 81. Cinsiyet Değişkenine Göre İbâdet Yapılmadığı Zamanki Durum 

 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 29’unun (%22,5), 53 

(%41,1) bayan denekten 14’ünün (%10,9) ibâdetlerini yapmadıkları zaman suçluluk hissine 

kapıldıklarını; 20 (%15,5) erkek denek ile 20 (%15,5) bayan deneğin Allah’ın affedeceğine 

Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir? 
Yaş 

 Ölüm Bir Yok 
Oluştur 

Ölüm Hayatın 
Gerçeğidir 

Ölüm Ebedî Aleme 
Göçtür 

Ölüm Bir 
Nimettir 

Başka 
 

Toplam 

2 7 8 2 1 20 
55 – 64 

1,6% 5,4% 6,2% 1,6% ,8% 15,5% 

9 12 35 2 0 58 
65 – 74 

7,0% 9,3% 27,1% 1,6% ,0% 45,0% 

7 9 22 2 0 40 
75 – 84 

5,4% 7,0% 17,1% 1,6% ,0% 31,0% 

1 2 8 0 0 11 
85 – 94 

,8% 1,6% 6,2% ,0% ,0% 8,5% 

19 30 73 6 1 129 
Toplam 

14,7% 23,3% 56,6% 4,7% ,8% 100,0% 

İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 
Cinsiyet 

 Suçluluk Hissine Kapılır 
Pişman Olurum 

Kendimi Günâhkar Hisseder, 
Tevbe Ederim 

Allah'ın Affedeceğine 
İnanırım 

Hiçbir şey 
Hissetmem 

 

Toplam 

29 16 20 11 76 Erkek 
 22,5% 12,4% 15,5% 8,5% 58,9% 

14 15 20 4 53 
Bayan 

10,9% 11,6% 15,5% 3,1% 41,1% 

43 31 40 15 129 
Toplam 

33,3% 24,0% 31,0% 11,6% 100,0% 



 

 
 

 

103 

inandıklarını; 16 (%12,4) erkek denek ile 15 (%11,6) bayan deneğin kendini günâhkar 

hissettiklerini; 11 (%8,5) erkek denek ile 4 (%3,1) bayan deneğin hiçbir şey hissetmediklerini 

ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 82. Cinsiyet Değişkenine Göre Kabir Ziyaretine Gitme Durumu 

 
Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 

 
Cinsiyet 

Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 
Hiçbir Zaman 

 

Toplam 

6 15 33 22 76 Erkek 
 4,7% 11,6% 25,6% 17,1% 58,9% 

0 1 18 34 53 
Bayan 

,0% ,8% 14,0% 26,4% 41,1% 

6 16 51 56 129 
Toplam 

4,7% 12,4% 39,5% 43,4% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 22’sinin (%17,1), 53 

(%41,1) bayan denekten 34’ünün (%26,4) kabir ziyaretine hiç gitmediklerini; 33 (%25,6) 

erkek denek ile 18 (%14,0) bayan deneğin bazen kabir ziyaretine gittiklerini; 15 (11,6) erkek 

denek ile 1 (%,8) bayan deneğin çoğu zaman kabir ziyaretine gittiklerini; 6 (%4,7) erkek 

deneğin de her zaman kabir ziyaretine gittiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 83. Cinsiyet Değişkenine Göre Kabir Ziyaretinin Etkisi 

 
Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler? 

Cinsiyet 
 Hiç 

Etkilemez 
Korkuya Kapılır, 
Endişe Duyarım 

Orada Yatanlarla Olan Eski 
hatıralarım Canlanır 

Hayatın Fânîliğini 
Düşünürüm 

Başka 
 

Toplam 

5 2 19 28 0 54 
Erkek 

6,8% 2,7% 26,0% 38,4% ,0% 74,0% 

3 0 1 14 1 19 
Bayan 

4,1% ,0% 1,4% 19,2% 1,4% 26,0% 

8 2 20 42 1 73 
Toplam 

11,0% 2,7% 27,4% 57,5% 1,4% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 54 (%74,0) erkek denekten 28’inin (%38,4), 19 

(%26,0) bayan denekten 14’ünün (%19,2) kabir ziyaretinde hayatın fânîliğini düşündüklerini; 

19 (%26,0) erkek denek ile 1 (%1,4) bayan deneğin orada yatanlarla eski hatıralarının 

canlandığını; 5 (%6,8) erkek denek ile 3 (%4,1) bayan deneğin hiç etkilenmediklerini; 2 

(%2,7) erkek deneğin ise, korkuya kapılıp endişe duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  
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Tablo 84. Cinsiyet Değişkenine Göre Ölümü Düşünme Sıklığı 
 

Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 
Cinsiyet 

 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

Hiç 
 

Toplam 

38 18 17 3 76 
Erkek 

29,5% 14,0% 13,2% 2,3% 58,9% 

39 8 6 0 53 
Bayan 

30,2% 6,2% 4,7% ,0% 41,1% 

77 26 23 3 129 
Toplam 

59,7% 20,2% 17,8% 2,3% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 38’inin (%29,5), 53 

(%41,1) bayan denekten 39’unun (%30,2) her zaman ölümü düşündüklerini; 18 (%14,0) erkek 

denek ile 8 (%6,2) bayan deneğin çoğu zaman ölümü düşündüklerini; 17 (%13,2) erkek denek 

ile 6 (%4,7) bayan deneğin bazen ölümü düşündüklerini; 3 (%2,3) erkek deneğin ise, ölümü 

hiç düşünmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 
Tablo 85. Cinsiyet Değişkenine Göre Ölüm Hakkındaki Düşünce 

 
Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir? 

 
Cinsiyet Ölüm Bir Yok 

Oluştur 
Ölüm Hayatın 

Gerçeğidir 
Ölüm Ebedî Aleme 

Göçtür 
Ölüm Bir 
Nimettir 

Başka 
 

Toplam 

12 14 47 3 0 76 
Erkek 

9,3% 10,9% 36,4% 2,3% ,0% 58,9% 

7 16 26 3 1 53 
Bayan 

5,4% 12,4% 20,2% 2,3% ,8% 41,1% 

19 30 73 6 1 129 
Toplam 

14,7% 23,3% 56,6% 4,7% ,8% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 76 (%58,9) erkek denekten 47’sinin (%36,4), 53 

(%41,1) bayan denekten 26’sının (%20,2) ölümü ebedî aleme göç olarak gördüklerini; 14 

(%10,9) erkek denek ile 16 (%12,4) bayan deneğin ölümü hayatın gerçeği olarak 

gördüklerini; 12 (%9,3) erkek denek ile 7 (%5,4) bayan deneğin ölümü bir yok oluş olarak 

gördüklerini; 3 (%2,3) erkek denek ile 3 (%2,3) bayan deneğin de ölümü bir nimet olarak 

gördüklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 1 (%,8) bayan denek ise, başka seçeneğini 

işaretlemiştir. 
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Tablo 86. Medenî Durum Değişkenine Göre İbâdetlerin Yapılmadığı Zamanki Durum 
 

İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 
 

Medenî 
Durum 

Suçluluk Hissine Kapılır 
Pişman Olurum 

Kendimi Günâhkar 
Hisseder, Tevbe Ederim 

Allah'ın Affedeceğine 
İnanırım 

Hiçbir şey 
Hissetmem 

 

Toplam 

6 8 4 2 20 
Evli 

4,7% 6,2% 3,1% 1,6% 15,5% 

8 8 7 8 31 
Bekar 

6,2% 6,2% 5,4% 6,2% 24,0% 

29 15 29 5 78 
Dul 

22,5% 11,6% 22,5% 3,9% 60,5% 

43 31 40 15 129 
Toplam 

33,3% 24,0% 31,0% 11,6% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 6’sının (%4,7), 31 

(%24,0) bekar denekten 8’inin (%6,2), 78 (%60,5) dul denekten 29’unun (%22,5) ibâdetlerini 

yapmadığı zaman suçluluk hissine kapılıp pişman olduklarını; 4 (%3,1) evli, 7 (%5,4) bekar, 

29 (%22,5) dul deneğin Allah’ın affedeceğine inandıklarını; 8 (%6,2) evli, 8 (%6,2) bekar, 15 

(11,6) dul deneğin kendini günâhkar hissettiklerini; 2 (%1,6) evli, 8 (%6,2) bekar ve 5 (%3,9) 

dul deneğin de hiçbir şey hissetmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 87. Medenî Durum Değişkenine Göre Kabir Ziyaretine Gitme Sıklığı 
 

Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 
Medenî Durum 

 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

Hiçbir Zaman 
 

Toplam 

1 9 5 5 20 
Evli 

,8% 7,0% 3,9% 3,9% 15,5% 

3 1 20 7 31 
Bekar 

2,3% ,8% 15,5% 5,4% 24,0% 

2 6 26 44 78 
Dul 

1,6% 4,7% 20,2% 34,1% 60,5% 

6 16 51 56 129 
Toplam 

4,7% 12,4% 39,5% 43,4% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 5’inin (%3,9), 31 (%24,0) 

bekar denekten 7’sinin (%5,4), 78 (%60,5) dul denekten 44’ünün (%34,1) kabir ziyaretine hiç 

gidemediklerini; 5 (%3,9) evli, 20 (%15,5) bekar, 26 (%20,2) dul deneğin de bazen kabir 

ziyaretine gittiklerini; 9 (%7,0) evli, 1 (%,8) bekar, 6 (%4,7) dul deneğin de çoğu zaman kabir 

ziyaretine gittiklerini; 1 (%,8) evli, 3 (%2,3) bekar, 2 (%1,6) dul deneğin de her zaman kabir 

ziyaretine gittiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 
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Tablo 88. Medenî Durum Değişkenine Göre Kabir Ziyaretinin Etkisi 

  
Huzurevinde anketimize katılan 15 (%15,5) evli denekten 4’ünün (%5,5), 24 (%32,9) 

bekar denekten 12’sinin (%16,4), 34 (%46,6) dul denekten 26’sının (%35,6) kabir ziyaretinde 

hayatın fânîliği düşündüklerini; 10 (%13,7) evli, 7 (%9,6) bekar, 3 (%4,1) dul deneğin kabir 

ziyaretinde orada yatanlarla olan eski hatıralarının canlandığını; 1 (%1,4) evli, 4 (%5,5) bekar, 

3 (4,1) dul deneğin kabir ziyaretinden hiç etkilenmediklerini; 1 (%,8) bekar denek ile 1 (%,8) 

dul deneğin korkuya kapılıp endişe duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 89. Medenî Durum Değişkenine Göre Ölümü Düşünme Sıklığı 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 9’unun (%7,0), 31 

(%24,0) bekar denekten 13’ünün (%10,1), 78 (%60,5) dul denekten 55’inin (%42,6) her 

zaman ölümü düşündüklerini; 5 (%3,9) evli, 9 (%7,0) bekar, 12 (%9,3) dul deneğin çoğu 

zaman ölümü düşündüklerini; 6 (%4,7) evli, 6 (%4,7) bekar, 11 (%8,5) dul deneğin bazen 

ölümü düşündüklerini; 3 (%2,3) bekar deneğin ise, ölümü hiç düşünmediklerini ifade ettikleri 

tespit edilmiştir.  

Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler?  
Medenî 
Durum 

Hiç 
Etkilemez 

Korkuya Kapılır, 
Endişe Duyarım 

Orada Yatanlarla Olan Eski 
hatıralarım Canlanır 

Hayatın Fânîliğini 
Düşünürüm 

Başka 
 

Toplam 

1 0 10 4 0 15 
Evli 

1,4% ,0% 13,7% 5,5% ,0% 20,5% 

4 1 7 12 0 24 
Bekar 

5,5% 1,4% 9,6% 16,4% ,0% 32,9% 

3 1 3 26 1 34 
Dul 

4,1% 1,4% 4,1% 35,6% 1,4% 46,6% 

8 2 20 42 1 73 
Toplam 

11,0% 2,7% 27,4% 57,5% 1,4% 100,0% 

Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 
 

Medenî Durum 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

Hiç 
 

Toplam 

9 5 6 0 20 
Evli 

7,0% 3,9% 4,7% ,0% 15,5% 

13 9 6 3 31 
Bekar 

10,1% 7,0% 4,7% 2,3% 24,0% 

55 12 11 0 78 
Dul 

42,6% 9,3% 8,5% ,0% 60,5% 

77 26 23 3 129 
Toplam 

59,7% 20,2% 17,8% 2,3% 100,0% 
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Tablo 90. Medenî Durum Değişkenine Göre Ölüm Hakkındaki Düşünce 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan 20 (%15,5) evli denekten 11’inin (%8,5), 31 

(%24,0) bekar denekten 16’sının (%12,4), 78 (%60,5) dul denekten 46’sının (%35,7) ölümü 

ebedî aleme göç olarak değerlendirdiklerini; 6 (%4,7) evli, 6 (%4,7) bekar, 18 (%14,0) dul 

deneğin ölümü hayatın gerçeği olarak değerlendirdiklerini; 3 (%2,3) evli, 8 (%6,2) bekar, 8 

(%6,2) dul deneğin ölümü bir yok oluş olarak gördüklerini; 1 (%,8) bekar denek ile 5 (%3,9) 

dul deneğin ölümü bir nimet olarak gördüklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 91.Eğitim Durumu Değişkenine Göre İbâdetlerin Yapılmadığı Zamanki Durum  

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 7’sinin 

(%5,4), ilkokul mezunu 47 (36,4) denekten 17’sinin (%13,2), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

denekten 9’unun (%7,0), lise mezunu 24 (%18,6) denekten 7’sinin (%5,4), üniversite mezunu 

3 (%2,3) denekten tamamının ibâdetlerini yapmadığı zaman suçluluk hissine kapıldıklarını; 

Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir?  
Medenî 
Durum Ölüm Bir Yok 

Oluştur 
Ölüm Hayatın 

Gerçeğidir 
Ölüm Ebedî Aleme 

Göçtür 
Ölüm Bir 
Nimettir 

Başka 
 

Toplam 

3 6 11 0 0 20 
Evli 

2,3% 4,7% 8,5% ,0% ,0% 15,5% 

8 6 16 1 0 31 
Bekar 

6,2% 4,7% 12,4% ,8% ,0% 24,0% 

8 18 46 5 1 78 
Dul 

6,2% 14,0% 35,7% 3,9% ,8% 60,5% 

19 30 73 6 1 129 
Toplam 

14,7% 23,3% 56,6% 4,7% ,8% 100,0% 

İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 

Eğitim Durumu Suçluluk Hissine 
Kapılır Pişman 

Olurum 

Kendimi Günâhkar 
Hisseder, Tevbe Ederim 

Allah'ın 
Affedeceğine 
İnanırım 

Hiçbir şey 
Hissetmem 

 

Toplam 

7 5 7 2 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

5,4% 3,9% 5,4% 1,6% 16,3% 

17 10 17 3 47 
İlkokul Mezunu 

13,2% 7,8% 13,2% 2,3% 36,4% 

9 9 10 6 34 Ortaokul Mezunu 
 7,0% 7,0% 7,8% 4,7% 26,4% 

7 7 6 4 24 
Lise Mezunu 

5,4% 5,4% 4,7% 3,1% 18,6% 

3 0 0 0 3 Üniversite veya 
Yüksek Okul Mezunu 2,3% ,0% ,0% ,0% 2,3% 

43 31 40 15 129 
Toplam 

33,3% 24,0% 31,0% 11,6% 100,0% 
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hiç okula gitmeyenlerden 7 (%5,4), ilkokul mezunlarından 17 (%13,2), ortaokul 

mezunlarından 10 (%7,8), lise mezunlarından 6 (%4,7) deneğin Allah’ın affedeceğine 

inandıklarını; hiç okula gitmeyenlerden 5 (%3,9), ilkokul mezunlarından 10 (%7,8), ortaokul 

mezunlarından 9 (%7,0), lise mezunlarından 7 (%5,4) deneğin kendini günâhkar 

hissettiklerini; hiç okula gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul mezunlarından 3 (%2,3), ortaokul 

mezunlarından 6 (%4,7), lise mezunlarından 4 (%3,1) deneğin ibâdetlerini yapmadığı zaman 

hiçbir şey hissetmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 92. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kabir Ziyaretine Gitme Sıklığı 
 

Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 
 

Eğitim Durumu 
Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 

Hiçbir Zaman 
 

Toplam 

0 1 6 14 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

,0% ,8% 4,7% 10,9% 16,3% 

1 2 22 22 47 
İlkokul Mezunu 

,8% 1,6% 17,1% 17,1% 36,4% 

1 3 13 17 34 Ortaokul Mezunu 
 ,8% 2,3% 10,1% 13,2% 26,4% 

3 10 8 3 24 
Lise Mezunu 

2,3% 7,8% 6,2% 2,3% 18,6% 

1 0 2 0 3 
Üniversite veya Yüksek Okul Mezunu 

,8% ,0% 1,6% ,0% 2,3% 

6 16 51 56 129 
Toplam 

4,7% 12,4% 39,5% 43,4% 100,0% 

 
Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) deneğin 14’ünün 

(%10,9), ilkokul mezunu 47 (36,4) denekten 22’sinin (%17,1), ortaokul mezunu 34 (%26,4) 

denekten 17’sinin (%13,3), lise mezunu 24 (%18,6) denekten 3 (%2,3) deneğin kabir 

ziyaretine hiç gitmediklerini; hiç okula gitmeyenlerden 6 (%4,7), ilkokul mezunlarından 22 

(%17,1), ortaokul mezunlarından 13 (%10,1), lise mezunlarından 8 (%6,2) üniversite 

mezunlarından 2 (%1,6) deneğin bazen kabir ziyaretine gittiklerini; hiç okula gitmeyenlerden 

1 (%,8), ilkokul mezunlarından 2 (%1,6), ortaokul mezunlarından 3 (%2,3), lise 

mezunlarından 10 (%7,8) deneğin çoğu zaman kabir ziyaretine gittiklerini; ilkokul 

mezunlarından 1 (%,8), ortaokul mezunlarından 1 (%,8), lise mezunlarından 3 (%2,3), 

üniversite mezunlarından 1 (%,8) deneğin de her zaman kabir ziyaretine gittiklerini ifade 

ettikleri tespit edilmiştir.  
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Tablo 93. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kabir Ziyaretinin Etkisi 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyenlerden %4,1’inin, ilkokul 

mezunlarının %21,9’unun, ortaokul mezunlarının %13,7’sinin,  lise mezunlarının %15,1’inin, 

üniversite mezunlarının %2,7’sinin kabir ziyaretinde hayatın fânîliğini düşündüklerini; hiç 

okula gitmeyenlerden 2 (%2,7), ilkokul mezunlarından 6 (%8,2), ortaokul mezunlarından 5 

(%6,8), lise mezunlarından 7 (%9,6) deneğin orada yatanlarla olan eski hatıralarının 

canlandığını; hiç okula gitmeyenlerden 1 (%,8), ilkokul mezunlarından 2 (%1,6), ortaokul 

mezunlarından 2 (%2,7), lise mezunlarından 2 (%2,7) üniversite mezunlarından 1 (%1,4) 

deneğin de hiç etkilenmediklerini; hiç okula gitmeyenlerden 1 (%1,4), ilkokul mezunlarından 

da 1 (%1,4) deneğin korkuya kapılıp endişe duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

 Tablo 94. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ölümü Düşünme Sıklığı 

Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler? 
 

Eğitim Durumu Hiç 
Etkilemez 

Korkuya Kapılır, 
Endişe Duyarım 

Orada Yatanlarla Olan Eski 
hatıralarım Canlanır 

Hayatın Fânîliğini 
Düşünürüm 

Başka 
 

Toplam 

1 1 2 3 0 7 
Hiç Okula Gitmemiş 

1,4% 1,4% 2,7% 4,1% ,0% 9,6% 

2 1 6 16 0 25 
İlkokul Mezunu 

2,7% 1,4% 8,2% 21,9% ,0% 34,2% 

2 0 5 10 0 17 
Ortaokul Mezunu 

2,7% ,0% 6,8% 13,7% ,0% 23,3% 

2 0 7 11 1 21 Lise Mezunu 
 2,7% ,0% 9,6% 15,1% 1,4% 28,8% 

1 0 0 2 0 3 Üniversite veya Yüksek 
Okul Mezunu 1,4% ,0% ,0% 2,7% ,0% 4,1% 

8 2 20 42 1 73 
Toplam 

11,0% 2,7% 27,4% 57,5% 1,4% 100,0% 

Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 
 

Eğitim Durumu Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 
Hiç 

 

Toplam 

13 6 2 0 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

10,1% 4,7% 1,6% ,0% 16,3% 

32 11 2 2 47 
İlkokul Mezunu 

24,8% 8,5% 1,6% 1,6% 36,4% 

16 6 11 1 34  
Ortaokul Mezunu 12,4% 4,7% 8,5% ,8% 26,4% 

14 3 7 0 24 
Lise Mezunu 

10,9% 2,3% 5,4% ,0% 18,6% 

2 0 1 0 3 
Üniversite veya Yüksek Okul Mezunu 

1,6% ,0% ,8% ,0% 2,3% 

77 26 23 3 129 
Toplam 

59,7% 20,2% 17,8% 2,3% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) denekten 

13’ünün (%10,1), ilkokul mezunu 47 (%36,4) denekten 32’sinin (%24,8), ortaokul mezunu 34 

(%26,4) denekten 16’sının (%12,4),  lise mezunu 24 denekten 14’ünün (%10,9), üniversite 

mezunu 3 denekten 2’sinin (%2,7) her zaman ölümü düşündüklerini; hiç okula 

gitmeyenlerden 6 (%4,7), ilkokul mezunlarından 11 (%8,8), ortaokul mezunlarından 6 (%4,7), 

lise mezunlarından 3 (%2,3) deneğin çoğu zaman ölümü düşündüklerini; hiç okula 

gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul mezunlarından 2 (%1,6), ortaokul mezunlarından 11 (%8,5), 

lise mezunlarından 7 (5,4), üniversite mezunlarında da 1 (%1,4) deneğin bazen ölümü 

düşündüklerini; ilkokul mezunlarından 2 (%1,6), ortaokul mezunlarından 1 (%,8) deneğin 

ölümü hiç düşünmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 95. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ölüm Hakkındaki Düşünce 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve hiç okula gitmeyen 21 (%16,3) denekten 

12’sinin (%9,3), ilkokul mezunu 47 (%36,4) denekten 29’unun (%22,5), ortaokul mezunu 34 

(%26,4) denekten 12’sinin (%9,3),  lise mezunu 24 denekten 19’unun (%14,7), üniversite 

mezunu 3 denekten 1’inin (%,8) ölümü ebedî aleme göç olarak gördüklerini; hiç okula 

gitmeyenlerden 4 (%3,1), ilkokul mezunlarından 12 (%9,3), ortaokul mezunlarından 11 

(%8,5), lise mezunlarından 1 (%,8), üniversite mezunlarından da 2 (%1,6) deneğin ölümü 

hayatın gerçeği olarak gördüklerini; hiç okula gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul 

mezunlarından 5 (%3,9), ortaokul mezunlarından 8 (%6,2), lise mezunlarından 4 (3,1) 

deneğin ölümü bir yok oluş olarak gördüklerini; hiç okula gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul 

Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir? 
 

Eğitim Durumu Ölüm Bir Yok 
Oluştur 

Ölüm Hayatın 
Gerçeğidir 

Ölüm Ebedî Aleme 
Göçtür 

Ölüm Bir 
Nimettir 

Başka 
 

Toplam 

2 4 12 2 1 21 
Hiç Okula Gitmemiş 

1,6% 3,1% 9,3% 1,6% ,8% 16,3% 

5 12 29 1 0 47 
İlkokul Mezunu 

3,9% 9,3% 22,5% ,8% ,0% 36,4% 

8 11 12 3 0 34 
Ortaokul Mezunu 

6,2% 8,5% 9,3% 2,3% ,0% 26,4% 

4 1 19 0 0 24 
Lise Mezunu 

3,1% ,8% 14,7% ,0% ,0% 18,6% 

0 2 1 0 0 3 Üniversite veya Yüksek 
Okul Mezunu ,0% 1,6% ,8% ,0% ,0% 2,3% 

19 30 73 6 1 129 
Toplam 

14,7% 23,3% 56,6% 4,7% ,8% 100,0% 
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mezunlarından 1 (%,8), ortaokul mezunlarından 3 (%2,3) deneğin de ölümü bir nimet olarak 

değerlendirdiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Hiç okula gitmeyenlerden 1 (%,8) denek 

de başka seçeneği işaretlemiştir.  

 
Tablo 96. Gelir Durumu Değişkenine Göre İbâdetlerin Yapılmadığı Zamanki Durum 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

12’sinin (%9,3), ortanın sınıfından 17 (%13,2) deneğin 3’ünün (%2,3), orta sınıfından 62 

(%48,1) deneğin 22’sinin (%17,1), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 4’ünün (%3,1) 

ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) ibâdetlerini yapmadıkları zaman 

suçluluk hissine kapıldıklarını; gelir durumu düşük olanlardan 12 (%9,3), ortanın altı 

sınıfından 4 (%3,1), orta sınıfından 20 (%15,5), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3), zengin 

sınıfından 1 (%,8) deneğin de Allah’ın affedeceğine inandıklarını; gelir durumu düşük 

olanlardan 8 (%6,2),  ortanın altı sınıfından 7 (%5,4), orta sınıfından 13 (%10,1) deneğin 

kendini günâhkar hissettiklerini; gelir durumu düşük olanlardan 2 (%1,6), ortanın altı 

sınıfından 3 (%2,3), orta sınıfından 7 (%5,4), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3), deneğin 

ibâdetlerini yapmadığı zaman hiçbir şey hissetmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

İbâdetlerinizi Yapmadığınız Zaman Ne Hissedersiniz? 
Gelir 

Durumu Suçluluk Hissine Kapılır 
Pişman Olurum 

Kendimi Günâhkar 
Hisseder, Tevbe Ederim 

Allah'ın Affedeceğine 
İnanırım 

Hiçbir şey 
Hissetmem 

 

Toplam 

12 8 12 2 34 
Düşük 

9,3% 6,2% 9,3% 1,6% 26,4% 

3 7 4 3 17 Ortanın 
Altı 2,3% 5,4% 3,1% 2,3% 13,2% 

22 13 20 7 62 
Orta 

17,1% 10,1% 15,5% 5,4% 48,1% 

4 3 3 3 13 Ortanın 
Üstü 3,1% 2,3% 2,3% 2,3% 10,1% 

2 0 1 0 3 Üst 
(Zengin) 1,6% ,0% ,8% ,0% 2,3% 

43 31 40 15 129 
Toplam 

33,3% 24,0% 31,0% 11,6% 100,0% 
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Tablo 97. Gelir Durumu Değişkenine Göre Kabir Ziyaretine Gitme Sıklığı 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir seviyesi düşük olanların %10,9’unun, 

ortanın altı sınıfının %7,0’sinin, orta sınıfının %24,8’inin ve zengin sınıfından %,8’inin kabir 

ziyaretine hiç gidemediklerini; gelir durumu düşük olanlardan 16 (%12,4), ortanın altı 

sınıfından 4 (%3,1), orta sınıfından 23 (%17,8), ortanın üstü sınıfından 8 (%6,2) deneğin 

bazen kabir ziyaretine gittiklerini;  gelir durumu düşük olanlardan 3 (%2,3),  ortanın altı 

sınıfından 4 (%3,1), orta sınıfından 6 (%4,7), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin çoğu 

zaman kabir ziyaretine gittiklerini; gelir durumu düşük olanlardan 1 (%,8), orta sınıfından 1 

(%,8), ortanın üstü sınıfından 2 (%1,6), zengin sınıfından da 2 (%1,6) deneğin her zaman 

kabir ziyaretine gittiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 98. Gelir Durumu Değişkenine Göre Kabir Ziyaretinin Etkisi 

Hangi Sıklıkla Kabir Ziyaretine Gidersiniz? 
Gelir Durumu 

Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 
Hiçbir Zaman 

 

Toplam 

1 3 16 14 34 
Düşük 

,8% 2,3% 12,4% 10,9% 26,4% 

0 4 4 9 17 
Ortanın Altı 

,0% 3,1% 3,1% 7,0% 13,2% 

1 6 23 32 62  
Orta ,8% 4,7% 17,8% 24,8% 48,1% 

2 3 8 0 13 
Ortanın Üstü 

1,6% 2,3% 6,2% ,0% 10,1% 

2 0 0 1 3 
Üst (Zengin) 

1,6% ,0% ,0% ,8% 2,3% 

6 16 51 56 129 
Toplam 

4,7% 12,4% 39,5% 43,4% 100,0% 

Kabir Ziyareti Sizi Nasıl Etkiler?  
Gelir 

Durumu 
Hiç 

Etkilemez 
Korkuya Kapılır, 
Endişe Duyarım 

Orada Yatanlarla Olan Eski 
hatıralarım Canlanır 

Hayatın Fânîliğini 
Düşünürüm 

Başka 
 

Toplam 

2 0 8 10 0 20 
Düşük 

2,7% ,0% 11,0% 13,7% ,0% 27,4% 

0 2 5 1 0 8 Ortanın 
Altı ,0% 2,7% 6,8% 1,4% ,0% 11,0% 

2 0 6 21 1 30 
Orta 

2,7% ,0% 8,2% 28,8% 1,4% 41,1% 

4 0 1 8 0 13 Ortanın 
Üstü 5,5% ,0% 1,4% 11,0% ,0% 17,8% 

0 0 0 2 0 2 Üst 
(Zengin) ,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% 2,7% 

8 2 20 42 1 73 
Toplam 

11,0% 2,7% 27,4% 57,5% 1,4% 100,0% 
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Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 20 (%27,4) deneğin 

10’unun (%13,7), ortanın altı sınıfından 8 (%11,0) deneğin 1’inin (%1,4), orta sınıfından 30 

(%41,1) deneğin 21’inin (%28,8), zengin sınıfından 2 (%2,7) deneğin tamamının kabir 

ziyaretinde hayatın fânîliğini düşündüklerini; gelir durumu düşük olanlardan 8 (%11,0), 

ortanın altı sınıfından 5 (%6,8), orta sınıfından 6 (%8,2), ortanın üstü sınıfından 1 (%1,4) 

deneğin orada yatanlarla eski hatıralarının canlandığını;  gelir durumu düşük olanlardan 2 

(%2,7), orta sınıfından 2 (%2,7), ortanın üstü sınıfından 4 (%5,5) deneğin kabir ziyaretinden 

hiç etkilenmediklerini; gelir durumu ortanın altı sınıfından 2 (%2,7) deneğin de korkuya 

kapılıp endişe duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 99. Gelir Durumu Değişkenine Göre Ölümü Düşünme Sıklığı 
 

Hangi Sıklıkla Ölümü Düşünürsünüz? 
 

Gelir Durumu Her Zaman Çoğu Zaman Bazen 
Hiç 

 

Toplam 

21 9 2 2 34 
Düşük 

16,3% 7,0% 1,6% 1,6% 26,4% 

3 11 3 0 17 
Ortanın Altı 

2,3% 8,5% 2,3% ,0% 13,2% 

43 6 12 1 62 
Orta 

33,3% 4,7% 9,3% ,8% 48,1% 

8 0 5 0 13 
Ortanın Üstü 

6,2% ,0% 3,9% ,0% 10,1% 

2 0 1 0 3 
Üst (Zengin) 

1,6% ,0% ,8% ,0% 2,3% 

77 26 23 3 129 
Toplam 

59,7% 20,2% 17,8% 2,3% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

21’inin (%16,3), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 3’ünün (%2,3), orta sınıfından 62 

(%48,1) deneğin 43’ünün (%33,3), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 8’inin (%6,2) 

ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) her zaman ölümü düşündüklerini; gelir 

durumu düşük olanlardan 9 (%7,0), ortanın altı sınıfından 11 (%8,5), orta sınıfından 6 (%4,7) 

deneğin çoğu zaman ölümü düşündüklerini; gelir durumu düşük olanlardan 2 (%1,6),  ortanın 

altı sınıfından 3 (%2,3), orta sınıfından 12 (%9,3), ortanın üstü sınıfından 5 (%3,9) ve zengin 

sınıfından 1 (%,8) deneğin bazen ölümü düşündüklerini; gelir durumu düşük olanlardan 2 

(%1,6), orta sınıfından 1 (%,8) deneğin de ölümü hiç düşünmediklerini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 100. Gelir Durumu Değişkenine Göre Ölüm Hakkındaki Düşünce 
 

Ölüm Hakkındaki Düşünceniz Nedir?    
Gelir 

Durumu Ölüm Bir Yok 
Oluştur 

Ölüm Hayatın 
Gerçeğidir 

Ölüm Ebedî Aleme 
Göçtür 

Ölüm Bir 
Nimettir 

Başka 

 

Toplam 

4 11 19 0 0 34 
Düşük 

3,1% 8,5% 14,7% ,0% ,0% 26,4% 

3 3 11 0 0 17 Ortanın 
Altı 2,3% 2,3% 8,5% ,0% ,0% 13,2% 

8 12 35 6 1 62 
Orta 

6,2% 9,3% 27,1% 4,7% ,8% 48,1% 

3 4 6 0 0 13 Ortanın 
Üstü 2,3% 3,1% 4,7% ,0% ,0% 10,1% 

1 0 2 0 0 3 Üst 
(Zengin) ,8% ,0% 1,6% ,0% ,0% 2,3% 

19 30 73 6 1 129 
Toplam 

14,7% 23,3% 56,6% 4,7% ,8% 100,0% 

 

Huzurevlerinde anketimize katılan ve gelir durumu düşük olan 34 (%26,4) deneğin 

19’unun (%14,7), ortanın altı sınıfından 17 (%13,2) deneğin 11’inin (%8,5), orta sınıfından 

62 (%48,1) deneğin 35’inin (%27,1), ortanın üstü sınıfından 13 (%10,1) deneğin 6’sının 

(%4,7) ve zengin sınıfından 3 (%2,3) deneğin 2’sinin (%1,6) ölümü ebedî aleme göç olarak 

değerlendirdiklerini; gelir durumu düşük olanlardan 11 (%8,5), ortanın altı sınıfından 3 

(%2,3), orta sınıfından 12 (%9,3), ortanın üstü sınıfından 4 (%3,1) deneğin ölümü hayatın 

gerçeği olarak gördüklerini; gelir durumu düşük olanlardan 4 (%3,1),  ortanın altı sınıfından 3 

(%2,3), orta sınıfından 8 (%6,2), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) ve zengin sınıfından 1 (%,8) 

deneğin ölümü bir yok oluş olarak gördüklerini; gelir durumu orta olanlardan 6 (%4,7) 

deneğin ölüme bir nimet olarak baktıklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Orta sınıfından 1 

(%,8) denek de başka seçeneğini işaretlemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

115 

 
III. YORUM VE DEĞERLENDİRME 

 

  Yaşlılık döneminde dinî hayatta ortaya çıkan değişim ve gelişimleri belirlemeyi 

amaçlayan bu çalışmada, test edilmek üzere çeşitli hipotezler üzerinde çalışıldı. Bu çalışmada 

elde edilen bulgular şöyle değerlendirilebilir. 

 

  1- Dini İnanç Boyutu İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

 Araştırmaya katılan deneklerin inanç durumlarıyla ilgili olarak, inancın çeşitli 

değişkenlerle olan ilişkisi ve değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı tablolar halinde 

gösterildi. Deneklerin % 96,9’unun Allah’a inandığı, (Tablo 16), %95,3’ünün Kuran’ı 

Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığı, (Tablo 17), Peygamber inancında bu oranın 

%90,7’e düştüğü, (Tablo 18), Ahiret inancında ise, bu oranın %82,9’a düştüğü tespit 

edilmiştir.  

 Dinî hayatın inanç boyutunu, yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde tablo 

27.28.29.30’da da görüldüğü gibi deneklerin çoğunluğunun Allah’a,  Kuran’ı Kerim’e, 

Peygamber’e ve Ahiret gününe inandıkları tespit edilmiştir. Ancak Allah’ın varlığına ve 

birliğine inanma ve Kuran’ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inanma konusunda 55-64 ve 

65-74 yaş grubundan 2’şer (%3.1) deneğin kararsız oldukları, Hz. Muhammed’in Allah’ın 

kulu ve resulü olduğuna inanma konusunda 55-64 yaş grubundan 2 (%1,6), 65-74 ve 75-84 

yaş grubundan 3’er (%4.7) deneğin Hz. Muhammed’i bizim gibi bir insan olarak gördükleri,   

Ahiret gününe inanma konusunda 55-64 yaş grubundan 3 (%2,3), 65-74 yaş grubundan 9 

(%7,0), 75-84 yaş grubundan 4 (%3,1) deneğin Ahiret gününe inanmadıkları  tespit edilmiştir.

 Dinî hayatın inanç boyutunu, cinsiyete göre değerlendirdiğimizde sonuçlar tablo 31-

32-33-34’ de gösterilmiştir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanma hususunda erkek ve bayan 

denekler arasında fark olmadığı, 2’şer (%3,1) deneğin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda 

şüphelerinin olduğu, Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inanma hususunda 

erkeklerin bayanlara göre daha şüpheci oldukları, erkeklerden 4 (%3,1) bayanlardan da 1 

(%,8) deneğin bu konuda emin olmadıkları, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü 

olduğu hususunda da erkeklerin bayanlara göre daha şüpheci oldukları, erkeklerden 10 (%7,8) 

bayanlardan 2 (%1,6) deneğin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğu hususunda 

şüphelerinin olduğu, Ahiret gününe inanma hususunda da erkeklerin bayanlara göre daha 

şüpheci oldukları, erkeklerden 14 (%10,9) bayanlardan 3 (%2,3) deneğin ahiret gününe iman 
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konusunda şüphelerinin oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi erkek 

deneklerin bayan deneklere göre inanç konusunda daha şüpheci oldukları ortaya çıkmıştır. 

 Dinî hayatın inanç boyutunu medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

sonuçlar tablo 35-36-37-38’de gösterilmiştir. Evli ve dul deneklerin tamamının Allah’ın 

varlığına ve birliğine inandığı, 4 (%3,1) bekar deneğin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda 

şüphesinin olduğu; evli deneklerin tamamının Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna 

inandığı, 3 (%2,3) bekar denek ile 2 (%1,6) dul deneğin bu konuda emin olmadıkları; 2 

(%1,6) evli, 8 (%6,2) bekar ve 2 (%1,6) dul deneğin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve 

resulü olduğu konusunda emin olmadıkları; 3 (%2,3) evli, 10 (%8,2) bekar ve 4 (%3,1) dul 

deneğin Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuçlardan da anlaşıldığı gibi evli ve dul deneklerin inanç konusunda bekar deneklere göre 

daha az şüpheci oldukları tespit edilmiştir. 

 Dinî hayatın inanç boyutunda eğitim durumuna göre değerlendirdiğimizde sonuçlar 

tablo 39-40-41-42’de gösterilmiştir. Ortaokul mezunu 3 (2,3) ve lise mezunu 1 (%0,8) 

deneğin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda şüphesinin olduğu, diğer eğitim seviyesindeki 

deneklerin tamamının Allah’ın varlığına ve birliğine inandığı ortaya çıkmıştır. 2 (%1,6) 

ortaokul mezunu ile 3 (%2,3) lise mezunu deneklerin Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı 

olduğundan şüphelerinin olduğu diğer eğitim seviyesindeki deneklerin tamamının Kuran-ı 

Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığı; ilkokul mezunu 3 (%2,3), ortaokul mezunu 4 

(%3,1) ve lise mezunu 5 (%3,9) deneğin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü 

olduğundan şüphesinin olduğu, diğer deneklerin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü 

olduğuna inandığı; hiç okula gitmeyenlerden 2 (%1,6), ilkokul mezunlarından 6 (%4,7), 

ortaokul mezunlarından 6 (%4,7) ve lise mezunlarından 3 (%2,3) deneğin Ahiret gününe ve 

öldükten sonra dirilme konusunda şüphelerinin olduğu, diğer deneklerin Ahiret gününe ve 

öldükten sonra dirilmeye inandıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi 

eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlara göre kısmen de olsa inanç konularında daha 

şüpheci oldukları tespit edilmiştir.   

 Dinî hayatın inanç boyutunda eğitim durumuna göre değerlendirdiğimizde sonuçlar 

tablo 43-44-45-46’da gösterilmiştir. Gelir durumu düşük olanlardan 1 (%0,8), orta sınıfından 

1 (%0,8) ve ortanın üstü sınıfından 2 (%1,6) deneğin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda 

şüphelerinin olduğu, diğer deneklerin Allah’ın varlığına ve birliğine inandıkları; orta 

sınıfından 3 (%2,3) ve ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin Kuran-ı Kerim’in Allah’ın 

kelamı olduğundan şüphelerinin olduğu diğer gelir seviyesindeki deneklerin tamamının 

Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığı; gelir durumu düşük olanlardan 4 
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(%3,1), orta sınıfından 2 (%1,6), ortanın üstü sınıfından 5 (%3,9) ve zengin sınıfından 1 

(%0,8) deneğin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğundan şüphesinin olduğu, 

diğer gelir seviyesindeki deneklerin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna 

inandığı; gelir durumu düşük olanlardan 7 (%5,4), ortanın altı sınıfından 2 (%1,6), orta 

sınıfından 8 (%6,2), ortanın üstü sınıfından 4 (%3,1) ve zengin sınıfından 1 (%0,8) deneğin 

Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilme konusunda şüphelerinin olduğu diğer gelir 

seviyesindeki deneklerin Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inandıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi Allah’a, Kuran-ı Kerim’e ve Hz. Peygambere 

inanma konusunda kısmen de olsa eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlara göre daha 

şüpheci oldukları, Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanma konusunda gelir 

seviyesine göre bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlara göre dinî hayatın inanç boyutu yaş değişkenine göre farklılaşmamış ve 1. 

hipotezimiz desteklenmemiştir. Dinî hayatın inanç boyutu cinsiyete göre farklılaşmış, 

erkeklerin bayanlara oranla daha şüpheci oldukları ortaya çıkmış ve böylece hipotez 2 

desteklenmiştir. Dinî hayatın inanç boyutu medenî duruma göre farklılaşmış bekarların evli ve 

dullara oranla daha şüpheci oldukları ortaya çıkmış ve böylece hipotez 3 desteklenmiştir. Dinî 

hayatın inanç boyutu eğitim seviyesine ve gelir seviyesine göre kısmen de olsa farklılaşmış, 

eğitim seviyesi ve gelir seviyesi yüksek olanların düşük olanlara oranla daha şüpheci 

oldukları ortaya çıkmış ve böylece hipotez 4 ve 5 desteklenmiştir 

Bu sonuçlar hipotezleri desteklemektedir. Dinî hayatın inanç boyutu ile ilgili 

hipotezler oluşturulurken bazı gerekçeler göz önünde tutulmuştur. Araştırmanın Müslüman 

bir toplumda yapılıyor olması, diğer bir ifadeyle, araştırmaya katılan deneklerin tamamının 

Müslüman olması, onların arasında inanç bakımından bir faklılaşmanın olmayacağı 

düşüncesini çağrıştırmaktadır. İnancın çoğu dinde ön koşul olması, inanç bakımından 

denekler arasında faklılığın bulunmamasını doğurabilir. Bunun sonucu olarak dinî hayatın 

inanç boyutunda, yaş değişkenine göre farklılaşma olmamış, cinsiyet, medenî durum, eğitim 

durumu ve gelir durumu değişkenlerine göre kısmen de olsa  bir faklılaşma ortaya çıkmıştır.  

Dinî inanç boyutu ile ilgili Batıda ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarını şöyle 

özetleyebiliriz. 

Yaşla dindarlık ilişkisi üzerine yoğun araştırmalar yapan Kuhlen yaşla birlikte dinî 

yaşayışta bir artışın olduğunu ileri sürmektedir. O Hıristiyanlar üzerine yaptığı 

araştırmalarında 30’lu yaşlara kadar kiliseye devam etme konusunda sürekli bir düşüşün 

olduğunu, bundan sonrada yaşlılığa doğru sürekli bir artışın olduğunu belirtmektedir. O bu 

konuyu şöyle açıklamaktadır. 30’lu yıllarda kiliseye devamın az olması, zamanla yarışma,, iş 
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ve aile hayatının gerektirdiği enerji ile muhtemelen kilise öğretisiyle pratik hayat arasındaki 

zıtlıklardır. Örneğin Katolik kilisesinin kürtaja ya da nüfus sınırlamasına karşı gelmesi gibi. 

Kuhlen bu çeşit baskılar yoğunlukta olduğu zaman din ya da dinî yaşayışın bir tarafa 

itileceğini, ancak bu baskılar ortadan kaldırıldığında veya iş ya da aile hayatına yönelik 

çalışmalar artık problem olmaktan çıktığında, bireylerin yine kiliseye dönebileceklerini 

belirtmektedir.287  

Elizbeth B. Hurlock’un yaptığı “Yaşlılık Döneminde Dinî İlgi ve Faaliyetler” isimli 

araştırmasında; yaşlılık dönemi boyunca Dinî inançlarda değişim olduğunu, bu değişimin 

genellikle kişisel imanın geleneksel tarzı yönünde olduğunu ifade etmektedir. Bir çalışmada; 

45-54 yaş arası grupların %76’sı Tanrı’yı “Seven baba” olarak kabul ederken, 65 yaşın 

üstündeki grubun %81’i de aynı şekilde kabul etmiştir. Genç grubun (45-54 yaş grubu) %51’i, 

kişinin bu dünyadaki konforla ilgilenmesi yerine, ölümden sonraki hayat için hazırlanması 

gerektiği inancını taşırken 65 yaş üstündeki grupta böyle inananların oranı ise, %65’tir.288  

Argyle ve Hallahmi’nin “Yaş ve Din” isimli makalesinde yaşlıların Tanrı inançlarında 

daha kesin olduğunu, âhiret gününe inanmanın da yaş ile birlikte sürekli arttığını; 90 yaşın 

üzerinde olanların %100’ü ölüm sonrası hayata, kesin olarak inandıklarını ifade etmiştir. 

Stark (1968) ölüm sonrası hayattan emin olan liberal Protestanların sayısının, daha aşağı 

yaşlarda %38 iken, 70. yaşta %70’e yükseldiğini, ılımlı Protestanların aynı yaşlarda %56’dan 

%87’ye, muhafazakar Protestanların %87’den %100’e artış gösterdiklerini, Katoliklerin ise, 

%80  ile sâbit durumda olduklarını tespit etmiştir.289 

Harris ve Cole, bir Tanrıya inancın yaşlılar arasında diğer tüm gruplara oranla daha üst 

seviyede olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin A.B.D’de Gallup tarafından yapılan bir 

araştırmada  Tanrı’nın varlığına kesin olarak inananlardan %86’sını 65 ve yukarı yaş grubu 

oluşturuyordu. Bu oran genç yaşlara doğru gittikçe düşüyordu. A.B.D’de yapılan başka bir 

araştırmada da 65 ve yukarı yaşlılardan % 71’i dinîn kendileri için son derece önemli bir yer 

tuttuğunu dile getirirken, 65 yaşın altındakilerin sadece %49’u dinîn kendi hayatlarında 

önemli bir yer tuttuğunu belirtmişlerdir. Başka bir araştırma (1981) 65 yaşın üzerindeki 

kişilerin % 97’sinin dinî bir tercihe sahip olduklarını ortaya koymuştur.290 

Belma Özbaydar’ın “Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma” isimli 

çalışmasında, bu dönemde, Dinî duygu ve tecrübelerde kendiliğinden bir artışın olmadığı, 

                                                
287 Köylü; a.g.e., s.144 
288 Hurlock; a.g.m., s.344 
289 Argyle ve  Hallahmi; Yaş ve Din, s.330 
290 Köylü; a.g.e.,  s.142-144 
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yaşlıların çoğunun, daha önce sahip oldukları Dinî duygu, inanç ve tutumlarını 

sürdürdüklerini ifade etmektedir. Dinî inanç yönünden 60’tan yukarı yaş grubuna ait 

kadınların, çoğunlukla kuvvetli olmayan irrasyonel inanç gösterdikleri, buna mukabil 

erkeklerin ise, kuvvetle irrasyonel, orta derecede irrasyonel, orta derecede rasyonel ve 

kuvvetle rasyonel olmak üzere dört grup inanç tarzı geliştirdikleri saptanmıştır. Yüksek 

sosyo-kültürel ve aşağı sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan yukarı yaşın, 51-60 yaş arasında 

daha irrasyonel Dinî inanca sahip olduğu tespit edilmiştir. Dinî inançtaki kararsızlık 

durumuna gelince, yüksek sosyo-kültürel seviyedeki 60 yaştan yukarı yaşın 51-60 yaş 

arasından daha kararlı olduğu tespit edilmiştir. Tanrı inancı hakkındaki sonuçta ise, 60’tan 

yukarı yaş grubundaki kadınlarda kuvvetli irrasyonel inanç tarzının hakim olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre; yüksek sosyo-kültürel ve aşağı sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan 

yukarı yaşın 51-60 yaş arasından daha irrasyonel olduğu saptanmıştır. Tanrı inancındaki 

kararsızlık noktasında, 60’tan yukarı yaştaki erkeklerin kadınlara göre daha kararlı oldukları; 

yüksek sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan yukarı yaşın 51-60 yaş arasından daha kararsız; aşağı 

sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan yukarı yaşın 51-60 yaş arasından daha kararlı olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırma sonucunda; Dinî inançların gelişmesinde cinsiyet unsurunun önemli bir 

rolünün olmadığı saptanmıştır. Genel itibariyle yüksek sosyo-kültürel seviyedeki yaşlı 

bireylerin rasyonel, aşağı sosyo-kültürel seviyedeki bireylerin ise, irrasyonel bir Dinî inanca 

sahip oldukları belirtilmiştir. Karasızlık ve şüphe halinin, yüksek sosyo-kültürel seviyeye 

sahip bireylerde daha fazla; kararlılık halinin ise, genellikle aşağı sosyo-kültürel seviyede 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir.291  

Hasan Kayıklık’ın Orta Yaş Ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler isimli eserinde dinsel 

yaşayışın inanç boyutunda, medenî durum dışında diğer değişkenlere göre herhangi bir 

farklılaşma görülmediğini belirtmekte, ancak dinsel yaşayışın inanç boyutu ile ilgili 

denenceler oluşturulurken araştırmanın Müslüman bir toplumda yapılıyor olasının, onlar 

arasında inanç bakımından bir farklılaşmanın olmayacağının unutulmaması gerektiğini ifade 

etmektedir.292  

  Veysel Uysal’ın “Dinî Hayat ve Şahsî Özellikler” isimli bir alan araştırmasında yaş 

ve medeni durum değişkenlerinin dinin inanç, ibâdet, duygu ve etki boyutlarına giren tutum 

ve davranışlarda anlamlı bir farklılığa yol açtığını, ankete katılanların yaşı ilerledikçe dine 

karşı tutum ve davranışlarında olumlu yönde bir artış olduğunu, evlilerin dine karşı 

                                                
291 Özbaydar; a.g.e., s.25-59 
292 Kayıklık; a.g.e., s.187 
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tutumlarının bekarların dine karşı tutumlarına göre daha olumlu olduğunu tespit etmiştir. 

Özetle cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik özellikler, araştırmaya katılan denekler 

ve elde edilen bulgularla sınırlı olmak üzere, halkın dinî hayatıyla ilgili tutum ve 

davranışlarını etkileyen faktörler olduğunu, bu üç değişkene bakarak halkın dinî hayatı 

hakkında bir fikir edinmenin ve dinin fert ve toplum hayatındaki önemini anlamanın mümkün 

olacağını belirtmiştir.293 

Mehmet Yaşar Buyacı’nın Yaşlılarda Dinî Hayat isimli yüksek lisans tezinde; 

Erzurum ve çevresinde yaşayan 60 ve daha yukarı yaşta olanların hepsinde Allah inancının 

tam olmakla beraber bu inanca bağlı olarak İslam’ın Âmentü’sünde belirtilmiş, Âhiret, 

Cennet ve Cehennemin yeri, ölüm sonrası hayat ve kaza kader inançlarında birtakım 

şüphelerin olduğunu belirtmiştir.294   

Adeviye Şimşek’in Huzurevi Sakinlerinde Dini Yaşayış isimli yüksek lisans tezinde; 

yaşlıların hemen hemen tamamının dinî konularda şüphe etmediklerini belirtmiş, eğitim 

seviyesi yüksek olanların dahi dinî konularda şüphe etmediklerini, yaşlıların dinî konularda 

şüphe etmeyi, dinden şüphe etmek olarak algıladıklarını tespit etmiştir.295 

Mehmet Akgül’ün “Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve 

Mutluluk İlişkisi (Konya Huzurevi Örneği) isimli araştırmasında; araştırmaya katılan 103 

deneğin tamamının Allah’a inandığını, 98’inin Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü 

olduğundan şüphesinin olmadığını ve 102’sinin de ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye 

inandığını ifade ettiğini tespit emiştir. Bu sonuçlardan araştırmaya katılan yaşlıların büyük 

çoğunluğun inanç konusunda şüphelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 296  

Mustafa Koç’un “Yaşlılık Döneminde Ölüm Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması” 

isimli çalışmasında; inanan ve tüm dinî görevlerini yerine getirmeye çalışan yani, inançlı 

grubun oranı %95, dinî inançlarıyla ilgili şüphe ve kararsızlıkları olan yani, şüpheli grubun 

oranı %2,5, dine karşı bir ilgisi olmayan yani ilgisiz grup ile dine karşı olan grubun oranının 

%1,3 olduğunu tespit etmiştir.297 

Boylamsal metotla yapılan çalışmalar, yaşla dine karşı olan ilgi konusunda çok fazla 

bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Dan Blazer ve Erdman Palmore 272 kişi üzerine iki-üç 

                                                
293 Uysal, Veysel; “Dinî Hayat ve Şahsi Özellikler” Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl.1995, S.2, İstanbul, 
s.179 
294 Buyacı; a.g.t., s.124 
295 Şimşek, Adeviye; Huzurevi Sakinlerinde Dinî Yaşayış, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Ü. Sos. Bil. Enst. 
Adana 2006, s. 85  
296 Akgül; a.g.m., s.22 
297 Koç; “Yaşlılık Döneminde Ölüm Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması”, K.S.Ü.İ.F.D. Yıl.1, S.2, s.125 
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yıl aralıklarla (dinî faaliyetler olarak kiliseye devam, İncil okuma, dinî programları dinleme 

veya seyretme, ya da dinin kendi hayatlarındaki önemi gibi sorulara yer verilen) 18 yıl devam 

eden bir araştırma yapmışlar, sonuçta yaşın dinî inanç ve tutumlar açısından önemli bir 

fonksiyonun olmadığını ortaya koymuşlardır. Troy da dinî inanç ve ibâdete devam etme 

konusunda ilk yetişkinlik yılları ile yaşlılık yılları karşılaştırıldığında, bu konuda ya hiçbir 

değişikliğin olmadığını ya da önemsiz derecede bir artışın olduğunun ortaya çıktığını ileri 

sürmektedir. O dinî yaşayışta yaş faktöründen ziyade, aile hayatının, ailenin dinî yaşantısının 

ve aldığı eğitimin daha önemli olduğunu belirtmektedir.298  

 Tablo 101: Yaşlılık Döneminde Batıda Yapılan Araştırma Sonuçlarını   

Yukarıdaki tablodan şöyle sonuçlar çıkarılabilir. 

1) Kadınların dindarlık düzeyi erkeklerden daha yüksektir. 

      2) İleri yaşlarda bazı düşüşler görülmekle birlikte yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi 

yükselmektedir. 

 3) Öğrenim düzeyi ile dindarlık seviyesi arasındaki ilişki netleşmemiştir. 

 4) Sağlık durumu iyi olanların dindarlık düzeyi daha yüksektir.299 

                                                
298 Köylü; a.g.e., s.145 
299 Kayıklık; a.g.e., s.103 

 Cinsiyet Yaş Medenî D. Öğrenim D. Sağlık 
Starbuck 1911  Pozitif    
Orbach 1961  Negatif    
Stark 1968  Pozitif    
Meadow ve 
Kahoe 1984 

 Pozitif    

Markides 1983  Boyutlara Göre 
Farklılaşır 

   

Ainlay ve Smith 
(1984) 

 Nötr    

Hunsberger 1985  Pozitif    
Young ve 
Dowling 1987 

 Boyutlara Göre 
Farklılaşır 

   

Chatters and 
Taylor 1989 

Kadınlar Daha 
Dindar 

Pozitif    

Taylor and 
Chatters (1991) 

Kadınlar Daha 
Dindar 

Pozitif Dullar daha az 
dua eder 

Negatif Negatif 

Ploch ve 
Hastinngs 

 60-70 Pozitif 70-
75 Negatif 

   

Levin ve Taylor 
1997 

Kadınlar Daha 
Dindar 

Pozitif    

İdler ve Kasl 
1997 

Kadınlar Daha 
Dindar 

 Evliler Daha 
Dindar 

Pozitif Pozitif 

Levin ve Chatters 
1998 

Kadınlar Daha 
Dindar 

   Pozitif 

Oman ve Read 
1998 

Kadınlar Daha 
Dindar 

55-64 ve 85- yukarısı negatif 65-84 
Pozitif 
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2- Dini Bilgi Boyutu İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

Dinî hayatın en önemli boyutlarından biri de dinî bilgi boyutudur. Bizde araştırmaya 

katılan yaşlıların kendilerine göre dinî bilgi durumlarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya 

koymaya çalıştık. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki yaşlıların sahip oldukları dinî bilginin 

düzeyini ve gerçeklere dayanıp dayanmadığını ölçmek araştırma sınırlarımız dahilinde 

değildir. Genel olarak deneklerin dinî bilgi seviyelerinin frekans dağılımı, %58,1’inin yeteri 

kadar dinî bilgisinin olduğu, %31,8’inin çok az dinî bilgisinin olduğu, %6,2’sinin hiç dinî 

bilgisinin olmadığı ve %3,9’unun da oldukça fazla dinî bilgisinin olduğu ortaya çıkmıştır.  

Dinî hayatın bilgi boyutunu yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde tablo 47’de de 

görüldüğü gibi farklılığın olmadığı deneklerin yarısından fazlasının kendilerini dinî konularda 

yeteri kadar bilgili gördükleri, 1/3’ünün de dinî konularda çok az bilgilerinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuca göre hipotezimiz 1 desteklenmemiştir. 

Dinî hayatın bilgi boyutunu cinsiyet değişkeni açısından ele aldığımızda tablo 48’de 

de görüldüğü gibi dinî konularda oldukça fazla bilgisi olan bayan deneğe rastlanmazken, 5 

(%3,9) erkek deneğin dinî konularda oldukça fazla bilgilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Yeteri 

kadar dinî bilgisi olan ve çok az dinî bilgisi olan bayan ve erkek denek oranları hemen hemen 

eşittir. Kısmen de olsa erkek deneklerin dinî bilgi seviyeleri bayanlardan yüksek çıkmıştır. Bu 

sonuca göre hipotezimiz 2 kısmen desteklenmiştir. 

Dinî hayatın bilgi boyutunu medenî durum değişkeni açısından ele aldığımızda tablo 

49’da da görüldüğü gibi anlamlı bir farklılığın olmadığı   4 (%3,1)   bekar deneğin kendilerini 

dinî konularda oldukça fazla bilgili olarak algıladıkları, yine 6 (%4,7) bekar deneğin 

kendilerini dinî konularda hiç bilgisiz olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Evli ve dul 

deneklerden kendilerini dinî konularda çok bilgili olarak veya hiç bilgisiz olarak algılayan çok 

az deneğe rastlanmıştır. Bu sonuçlara göre hipotezimiz 3 desteklenmemiştir. 

Dinî hayatın bilgi boyutunu eğitim durumu değişkeni açısından ele aldığımızda tablo 

50’de de görüldüğü gibi dinî bilgi seviyelerini çok iyi bulan deneklerin lise mezunu oldukları, 

diğer eğitim seviyesindeki deneklerin hemen hemen aynı oranlarda kendilerini dinî konularda 

yeteri kadar bilgili olarak veya çok az bilgili olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuçlara göre hipotezimiz 4 kısmen desteklenmiş, eğitim seviyesi yüksek olanların dinî bilgi 

seviyelerinin de yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Dinî hayatın bilgi boyutunu gelir durumu değişkeni açısından ele aldığımızda tablo 

51’de de görüldüğü gibi anlamlı bir farklılığın olmadığı, dinî bilgi seviyelerini çok iyi bulan 

deneklerin genellikle ortanın üstü sınıfından olduğu, gelir durumunun diğer seviyelerindeki 

deneklerin hemen hemen aynı oranlarda kendilerini dinî konularda yeteri kadar bilgili olarak 
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veya çok az bilgili olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre hipotezimiz 5 

desteklenmemiştir.    

Dinî bilgi boyutu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz. 

Hasan Dam’ın “Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi” isimli çalışmasında 

deneklerin %16,1’i Dinî bilgiler açısından kendilerini yeterli görürken, %55,8 gibi büyük 

çoğunluğu kısmen yeterli görmekte, %28,1’i ise, kendini yetersiz görmektedir. Buna göre 

ankete katılan yetişkinlerin büyük bir kısmının Dinî bilgi açısından kendilerini yeterli 

görmediklerini ve önemli ölçüde öğrenme gereksinimi içinde olduklarını ifade etmiştir.300  

Mehmet Yaşar Buyacı’nın Yaşlılarda Dinî Hayat isimli yüksek lisans tezinde; 

Erzurum ve çevresinde yaşayan 60 ve daha yukarı yaşta olan yaşlıların, çoğunlukla din 

konusunda bilgi seviyelerinin yeterli olduğu kanısına sâhip olduklarını belirtmiştir. Yaşlılarda 

dinî bilgi seviyesinin cinsiyet, meslek ve meşguliyet değişkenlerine göre de dinî bilgi 

seviyelerinde bir farklılık olmadığını, eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

olduğunu, eğitim seviyesi yüksek olanların dinî bilgi seviyelerinin de yüksek olduğunu, 

eğitim seviyesi düşük olanların da dinî bilgi seviyelerinin de düşük olduğunu tespit 

etmiştir.301 

Mehmet Akgül’ün “Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve 

Mutluluk İlişkisi (Konya Huzurevi Örneği) isimli eserinde; araştırmaya katılan 103 deneğin 

26’sının din konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını, 40’ının çok az bilgisinin olduğunu, 

31’inin yeteri kadar bilgisinin olduğunu ve 6’sının da oldukça fazla bilgisinin olduğunu ifade 

ettiklerini tespit etmiştir. Bu sonuçlardan ankete katılan yaşlıların, dinî bilgilerinin orta 

düzeyde oldukları, din konusunda hiçbir bilgisi olmayanların da azımsanmayacak kadar 

oldukları ortaya çıkmıştır.302 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
300 Dam Hasan; “Yetişkinler Göre Yetişkin Din Eğitimi”, Değerler Eğitimi Dergisi, S.I, Samsun 2003, s.37 
301 Buyacı; a.g.t., s.88-89 
302 Akgül; a.g.m; s.28 



 

 
 

 

124 

3- Dini ibâdet Boyutu İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

Şüphesiz her din, mensuplarından inanmanın yanında bir takım pratikleri yerine 

getirmelerini de ister. Özellikle büyük dinlerin inançtan sonra önem verdikleri dindarlık 

boyutu ibâdetlere katılmadır. İslam’da da inanmadan sonra ibâdetlere katılmanın önemi sık 

sık vurgulanır. Ancak ibâdetler de kendi aralarında bir takım kısımlara ayrılırlar. Hepsinin 

önemi aynı derecede değildir. Bu araştırmada biz, İslâm’i anlamda ibâdetleri yerine getirmeyi, 

zorunlu (farz) olan ibâdetlere katılma, daha sübjektif özellik taşıyan duaya verilen önem, 

nafile ibâdetleri yerine getirme sıklığı şeklinde tasnif ederek, araştırmaya katılan deneklerin 

dinî hayatının ibâdet boyutunu yaş, cinsiyet, medenî durum, eğitim durumu ve gelir durumu 

gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini ele almaya çalıştık. 

 Dinî hayatın ibâdet boyutunda önce zorunlu (farz) olan ibâdetlerle sonra da nafile 

ibâdet ve dua etme sıkılığı genel olarak verilecek, sonra da bağımsız değişkenlerle arasında 

ilişki incelenecektir.  

Zorunlu farz ibâdetlerin en önemlisi namaz kılma ibâdetidir. Tablo 17’de gösterildiği 

gibi deneklerin namaz kılma ibâdetine topluca baktığımızda, deneklerin %43,4’ünün sağlık 

sorunlarından dolayı namaz kılamadığını, %17,1’inin hiç namaz kılmadığını, %7,0’sinin 

başka sebeplerle namaz kılmadığını, %14,0’ünün sadece Cuma ve bayram namazlarını 

kıldığını, %11,6’sının bazı vakitleri kaçırmakla birlikte namazlarını kıldığını, %7,0’sinin beş 

vakit namazını kıldığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Genel olarak deneklerin %67,0’sinin 

üstünde bir çoğunluğun hiç namaz kılmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Bilindiği gibi zorunlu (farz) ibâdetlerden birisi de ramazan ayında tutulan oruçtur. Dinî 

hayatın ibâdet boyutunda deneklerimizin oruç tutma ibâdetinin genel durumu şöyledir. 

Deneklerin %46,5’i sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadıklarını, %32,6’sı sadece 

ramazan ayında oruç tuttuklarını, %12,4’ü hiç oruç tutmadığını, %8,5’i ise ramazanda ve 

mübarek günlerde oruç tuttuklarını ifade etmişlerdir. (Tablo 18). Böylece ramazanda oruç 

tutanların oranı %41,1 olarak tespit edilmiştir. Unutmamak gerekir ki deneklerin %50,0’ye 

yakını tutmak istediği halde sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadıklarını ifade etmişlerdir.      

Dinî hayatın ibâdet boyutunda deneklerin hacca gitme konusundaki tutum ve 

davranışları analiz edildiğinde (Tablo 19), deneklerin %89,1’inin hacca gitmediği, 

%10,9’unun hacca gittiği anlaşılmaktadır. Hacca gitme olayı büyük oranda ekonomik 

durumla bağlantılı olduğundan burada diğer bağımsız değişkenlerle ilişkisi 

değerlendirilmeyip, sadece gelir durumu ile hacca gitme arasındaki ilişki değerlendirilecektir.  

Dindarlığın göstergelerinden biri de ibâdet hayatında zorunlu ibâdetlerin dışında 

Allah’a daha yakın olabilme ve kendini böyle algılayabilme amacıyla yapılan nafile ibâdetlere 
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katılma ve bunların yerine getirilme derecesidir. Bunu tespit amacıyla sorduğumuz ‘ Farz olan 

ibâdetler dışında ne sıklıkla nafile ibâdet edersiniz?’ sorusuna verilen cevaplar Tablo 20’de 

görülmektedir. Buna göre deneklerin %,8’i her zaman nafile ibâdet ettiği, %28,7’i ara sıra 

yaptığını, %,8’i çok az yaptığını, %69,8’i hiç nafile ibâdet etmediğini ifade etmiştir. Bu 

bulgulardan deneklerin büyük çoğunluğunun nafile ibâdet etmediği çok az deneğin farklı 

düzeylerde nafile ibâdet ettiği tespit edilmiştir. 

Dinî hayatın en sübjektif yönünün dua olduğu söylenebilir. İnsanın bir anlamda 

psikolojik durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olan bu davranış, kişinin dinî hayatıyla yakından 

ilgilidir. Deneklerin dua ile ilgili davranışları incelendiğinde (Tablo 21) %,8’inin hiç dua 

etmediği, %23,3’ünün bazen dua ettiği, %74,4’ünün her zaman dua ettiği, %1i6’sının korku 

ve sıkıntı zamanlarında dua ettiği anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre deneklerin hemen hemen 

hepsi farklı zamanlarda da olsa dua ettiklerini ifade etmektedir. 

İbâdet boyutunda namaz, oruç, hac, nafile ibâdet ve dua etme sıklığı ile genel oranları 

verdikten sonra şimdi de bağımsız değişkenlerle ilişkilerini ile alacağız. 

Dinî hayatın ibâdet boyutuna namaz kılma ibâdetini değerlendirerek başlıyoruz. Tablo 

17’de görüldüğü gibi deneklerin ancak %7,0’sinin beş vakit namaz kıldığı, %11,6’sının bazı 

vakitleri kaçırmakla birlikte beş vakit namazını kıldığı, %43,4’ünün sağlığından dolayı namaz 

kılamadığı, %14,0’ünün sadece Cuma ve bayram namazlarını kıldığı, %17,1’inin hiç namaz 

kılmadığı ortaya çıkmıştır. Namaz kılma ibâdetine yaş değişkeni açısından baktığımızda 

(Tablo 52) 85-94 yaş grubundan hiç namaz kılmayan denek olmazken, diğer yaş gruplarından 

hiç namaz kılmayan deneklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak her yaş grubundan beş 

vakit namazını kılana, hiç kılmayana, sağlığından dolayı kılamayana da rastlanmıştır. Bu 

sonuçlara göre yaş değişkeni ile namaz kılma ibâdeti arasında bir farklılığın olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Oruç tutma ibâdetine yaş değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 53) bir farkın 

olmadığı her yaş grubundan hiç oruç tutmayana, sağlık sorunlarından dolayı tutamayana, 

ramazanda ve mübarek günlerde oruç tutan deneklerin oranlarının hemen hemen birbirine 

yakın olduğu ortaya çıkmıştır. 

Nafile ibâdet etme sıklığını yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 55) 

kısmen de olsa yaşın ilerlemesine paralel olarak nafile ibâdet etme sıklığında bir artışın 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dua etme sıklığını yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 56) az da olsa 

yaş ilerledikçe dua etme sıklığının arttığı, daha genç yaşlı grubunda bazen dua edenlerin 

oranının daha ileri yaşlardaki deneklerin oranından fazla olduğu tespit edilmiştir. 
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 Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 1 desteklenmiş, yaş değişkeni ile dinî 

hayatın ibâdet boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, yaş ilerledikçe dinî hayatın ibâdet 

boyutunda da bir artışın olduğu ortaya çıkmıştır.  

Namaz kılma ibâdetine cinsiyet değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 57) beş vakit 

namazını kılan erkek denekler ile bayan deneklerin oranı arasında pek farklılığa 

rastlanmazken, hiç namaz kılmadığını ifade eden erkek deneklerin oranının bayan 

deneklerden fazla oluşu dikkat çekicidir. Bunun nedeni huzurevlerinde erkeklerin boş 

vakitlerini geçirmeleri için okey ve kağıt oyunları gibi eğlencelerin olması, buna karşın 

bayanların böyle bir imkanının olmaması varsayılabilir. 

Oruç tutma ibâdetine cinsiyet değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 58) hiç oruç 

tutmayan ve sadece ramazan ayında oruç tutan erkek deneklerin oranı bayanlardan yüksek 

iken ramazanda ve mübarek günlerde oruç tutan bayan deneklerin oranı erkeklerden 

yüksektir. Bu sonuçlara göre oruç tutma ibâdetine bayan deneklerin daha fazla riayet ettikleri 

tespit edilmiştir. 

Nafile ibâdet etme sıklığını cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 60) 

farklılığın olmadığı, erkek ve bayan deneklerin yaklaşık aynı oranlarda hiç nafile etmedikleri 

veya ara sıra nafile ibâdet ettikleri tespit edilmiştir. 

Dua etme sıklığını cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 61) 

erkeklerin %17,8’inin, bayanları ise %5,4’ünün  bazen dua ettiği tespit edilmiştir.  Bu 

bulgulardan bayanların erkeklere göre dua etme sıklığının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlara göre hipotez 2 desteklenmiş, cinsiyet değişkeni ile dinî hayatın ibâdet 

boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, bayan deneklerin ibâdet etme sıklığının erkeklerden daha 

fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Namaz kılma ibâdetine medenî durum değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 62) 

beş vakit namazını kılan dul deneklerin oranı evli ve dul deneklere göre daha yüksek iken, hiç 

namaz kılmayan bekar deneklerin oranı evli ve dul deneklere göre daha yüksektir. 

Oruç tutma ibâdetine medenî durum değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 63) hiç 

oruç tutmayan evli ve dul deneklerin oranları eşit iken, bekar deneklerin oranlarının yüksek 

olduğu, yine ramazanda ve mübarek günlerde oruç tutan evli ve dul denekler var iken, bekar 

deneğin hemen hemen hiç olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre oruç ibâdetine evli ve dul 

deneklerin daha çok dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Nafile ibâdet etme sıklığını medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 65) dul deneklerin nafile ibâdet etme sıklığının evli ve dul deneklere oranla daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Dua etme sıklığını medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 66) 

evli ve dul deneklerin dua etme sıklığının bekar deneklerden daha fazla olduğu   

anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 3 kısmen desteklenmiş, medenî durum 

değişkeni ile dinî hayatın ibâdet boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, evli ve dul deneklerin 

ibâdet etme sıklığının bekar deneklerden daha fazla olduğu anlaşılmıştır.   

Namaz kılma ibâdetine eğitim durumu değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 67) 

eğitim düzeyi yükseldikçe namaza karşı ilginin azaldığı gözlenmektedir. Hiç okula 

gitmeyenlerden hiç namaz kılmadığını ifade eden bulunmazken, eğitim düzeyiyle birlikte hiç 

namaz kılmama oranı da artmaktadır. 

Oruç tutma ibâdetine eğitim durumu değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 68) hiç 

okula gitmeyenlerden hiç oruç tutmadığını ifade eden deneklerin oranının ilkokul, ortaokul ve 

lise mezunlarından daha düşük olduğu, yine hiç okula gitmeyenlerin ramazanda ve mübarek 

günlerde oruç tutma oranlarının ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bulgulardan eğitimle birlikte oruç tutmaya karşı ilginin azaldığı 

anlaşılmaktadır.  

Nafile ibâdet etme sıklığını eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 70) farklılığın olmadığı, farklı eğitim seviyelerindeki deneklerin yaklaşık aynı 

oranlarda hiç nafile ibâdet etmedikleri veya ara sıra nafile ibâdet ettikleri tespit edilmiştir. 

Dua etme sıklığını eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 71) 

hiç okula gitmeyenlerden %3,9’unun, ilkokul mezunlarından %7,0’sinin, ortaokul 

mezunlarından %8,5’inin, lise mezunlarından ise, %3,9’unun bazen dua ettiklerini ifade 

etmiştir. Bu bulgulardan eğitim seviyesi arttıkça dua etme sıklığının azaldığı tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlara göre hipotez 4 kısmen desteklenmiş, eğitim durumu değişkeni ile dinî 

hayatın ibâdet boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, eğitim seviyesi yükseldikçe ibâdete karşı 

ilginin azaldığı, eğitim seviyesi düştükçe ibâdete karşı ilginin arttığı ortaya çıkmıştır.   

  Namaz kılma ibâdetine gelir durumu değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 72) 

kısmen gelir durumu arttıkça namaza karşı ilginin azaldığı anlaşılmaktadır. Gelir durumu 

ortanın üstü ve zengin sınıfından beş vakit namazını kıldığını ifade eden olmaz iken, gelir 

durumu düşük olanların %3,9’u, ortanın altı olanların %2,3’ü, orta olanların %6,2’si, ortanın 

üstü olanların %3,9’u  hiç namaz kılmadığını ifade etmiştir.   

Oruç tutma ibâdetine gelir durumu değişkeni açısından baktığımızda (Tablo 73) gelir 

durumu düşük olanlardan hiç oruç tutmadığını ifade edenlerin oranının ortanın altı ve orta 

sınıfına göre daha yüksek olduğu, ortanın üstü ve zengin sınıfından ramazanda ve mübarek 
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günlerde oruç tutan deneğin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan gelir durumunun 

arttığında veya düştüğünde oruca karşı ilginin azaldığı anlaşılmaktadır.   

Hac ibâdetini yerine getirme ibâdetine gelir durumu değişkenine göre baktığımızda 

(Tablo 74) gelir durumu düşük olanlardan 3 (%2,3), ortanın altı sınıfından 2 (%1,6), orta 

sınıfından 6 (%4,7), ortanın üstü sınıfından 3 (%2,3) deneğin hacca gittiği, zengin sınıfından 

ise hacca giden deneğin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan gelir durumu düşük 

olanlarında  gelir durumunun diğer sınıfındaki denekler oranında hacca gittikleri, gelir 

durumu arttıkça hacca gitme oranının artmadığı anlaşılmaktadır. 

Nafile ibâdet etme sıklığını gelir durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 75) kısmen de olsa farklılığın olduğu gelir durumu düşük olanların yüksek olanlara 

göre daha sık nafile ibâdet ettikleri ve gelir durumu yüksek olan deneklerden hiç nafile ibâdet 

etmediğini ifade edenlerin oranının gelir durumu düşük olanlara göre daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Dua etme sıklığını gelir durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 76) 

gelir durumu düşük olanların %8,5’inin, ortanın altında olanların %2,3’ünün, orta olanların 

%9,3’ünün, ortanın üstü olanların %3,1’inin bazen dua ettiği ortaya çıkmıştır. Bu bulgulardan 

gelir durumuna göre dua etme sıklığının pek değişmediği tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlara göre hipotez 5 kısmen desteklenmiş, eğitim durumu değişkeni ile dinî 

hayatın ibâdet boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, gelir seviyesi yükseldikçe ibâdete karşı 

ilginin azaldığı, gelir seviyesi düştükçe ibâdete karşı ilginin arttığı ortaya çıkmıştır.   

Dinî ibâdet boyutu ile ilgili Batıda ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarını şöyle 

özetleyebiliriz.  

Elizbeth B. Hurlock’un yaptığı “Yaşlılık Döneminde Dinî İlgi Ve Faaliyetler” isimli 

araştırmasında yaş ilerledikçe ibâdethanelere gitmede azalmanın ve ibâdethane faaliyetlerine 

katılmada düşüşün göze çarptığını, bu durumun genellikle inanıldığı gibi, kötü sağlık 

şartlarının bir sonucu olmaktan ziyade, yaşlı insanların ulaşım meselesi, uygun giyinememe 

kaygıları ve finansal katkıda bulunamamanın verdiği huzursuzluğun bir sonucu olduğunu 

ifade etmektedir.303 

Michael Argyle ve Benjamin Beit Hallahmi’nin “Dinî Davranış Teorileri” isimli 

makalesinde 60’ından sonra dinî ilginin ve bireysel ibâdetlerin arttığını tespit etmiştir. Bu 

                                                
303 Hurlock; a.g.m., s.345 
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yaşlarda kiliseye gitmede bir azalma olsa da bunun yerini radyo ve T.V’de verilen dinî 

programların aldığını tespit etmiştir.304 

Taylor ve Chatters (1991), “Non-Organizational Religious Participation Among 

Eldwerly Black Adults” isimli makalesinde yaşları 55 ile 101 arasında değişen 581 kişi 

üzerinde yaptıkları bir araştırmada şu sonuçlara ulaşmışlardır. Deneklerin yaklaşık yarısı 

(%43,9), hemen her gün dinî kitaplar okuduğunu, %23,9’u haftada bir dinî kitaplar 

okuduğunu ifade etmiştir. Kadınlar erkeklerden daha çok dinî yayın okumaktadırlar. 

Deneklerin %93,6’sı her gün dua ettiğini ifade etmiştir. Yaş ve cinsiyet dua etme sıklığı ile 

ilişkili bulunmuştur. Yaşlılar, kendilerine göre genç olanlardan, kadınlar da erkeklerden daha 

çok dua etmektedir. Araştırmada, dul olanların, evli olanlardan daha az dua ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Deneklerin yaklaşık %18’i her gün bir başkasının kendileri için dua etmesini 

istemektedir. %24,2’si haftada bir, %20,5’i ayda bir, %14,6’sı yılda birkaç kere başkalarından 

kendisi için dua isterken; %22,8’i başkasından hiç dua istememektedir. Ayrıca cinsiyet ve 

medeni durum da başkalarından dua isteme ile ilişkilidir. Kadınlar, erkeklere göre daha çok 

dua isteğinde bulunmaktadır. Dul olanlar, evlilere göre daha az dua isteğinde 

bulunmaktadır.305  

Argyle ve Hallahmi’nin “Yaş Ve Din” isimli makalesinde 60 yaşın üzerindeki 

yaşlıların kiliseye daha az gittiklerini, aktivitelerde azalmaların olduğunu, bunun nedenini ise, 

fiziksel yetersizliklerle açıklamıştır. Özel dua’da yaş ile birlikte artış tespit edilmiştir. Günlük 

dua yüzdesinde 30.yaşta %32’den, 70.yaşta %72’ye varan düzenli bir artışın olduğunu ifade 

etmiştir.306  

Neda Armaner’in Ankara Huzurevlerinde, anket ve mülakat yöntemlerini kullanarak 

yaşlıların dinî vecibelerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yaptığı araştırmasında, hiçbir 

ciddi uğraşları olmayan bu yaşlılardan, %80’inin ibâdet etmediklerini ve dinî sorunlara karşı 

ilgisiz olduklarını tespit etmiştir.307  

Din Sosyoloğu Taplamacıoğlu’nun “Yaşlara Göre Dinî Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti 

Üzerine Bir Araştırma”308 isimli, ülkemiz genelinde yaptığı anket uygulaması sonuçları ise, 

şöyledir. 

                                                
304 Michael Argyle ve Benjamin Beit Hallahmi’nin “Dinî Davranış Teorileri” (Çev. Ali Kuşat) Erciyes 
Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, S.16, Yıl 2004, Kayseri, s. 264-265 
305 Kayıklık; a.g.e., s.97-98 (Taylor, R.J. and Chatters, L.M; “Non-Organizational Religious Participation 
Among Eldwerly Black Adults”, Journal of Gerontology, Vol. 46, No.2, s. 103-111  
306 Argyle ve Hallahmi; Yaş ve Din., s.329 
307 Armaner; a.g.e.,  s.137 
308Taplamacıoğlu, Mehmet; “Yaşlara Göre Dinî Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü.İ.F.D. 

C.X,  Ankara 1963, s.141-152 
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Tablo 5 : Deneklerden Çıkan Sonuç Tablosu 

50 Yaşından Yukarı Yaştaki Gruplar Yüzdesi 

Gayr-i Amil♦ %4.3 

İdare-i Maslahatçı %13 

Amil %69.5 

Sofu %4.3 

Softa %8.7 

 

Taplamacıoğlu araştırma ile ilgili istatistiksel rakamları verdikten sonra, dönemle ilgili 

şöyle bir yorum yapmaktadır. “50 yaşından yukarı olan kitlelerde gayr-i amil grubun biraz 

canlandığını, idare-i maslahatçı grubun müthiş bir hezimete uğradığını, sofuluktan daha çok 

softalığın revaç gördüğünü müşahede ediyoruz. Bu devrede dindar yani amil denilen zümre 

olağan üstü bir önem kazanmıştır. Yukarıdaki tabloda amillerin oranı %69.5’dir. Bu 

değişmeyi daha çok memlekette fizik gücün 50 yaşından sonra bir çöküntü manzarası arz 

etmesine, başka bir ifadeyle Azrail’in kendini göstermesine atfetmek yerinde olur. Bu yaştaki 

insanlar toplumla ve toplumsal gösterilerle ilgilerini gevşetmeye başlamışlardır. Bu 

kimselerin törenlere katılmaları yadırganır ve adeta zorla dindarlığa, sofuluğa ve hatta 

softalığa sevk edilirler. Softa oranının bu yaşlarda artmasının bir başka sebebi de, sofuların bu 

yaşa gelince toplum olaylarına yüz çevirmesi, katılaşan dinî inançlarına aykırı durum ve 

tutumları bağışlamayacak kadar görüş darlığına ulaşmasıdır. Bu yaştakilerin koyu bir dindar 

nesilden gelmiş olmaları da yukarıdaki açıklamalara ışık tutacak mahiyettedir.309 

M.Emin Köktaş’ın Türkiye’de Dinî Hayat isimli çalışmasında; yapılan çeşitli 

araştırmaların yaşla birlikte dindarlık bakımından bir artışın olduğunu gösterse de kendi 

araştırmasında bu tespitin doğrulanmadığını, yaşla birlikte dinî hayatta genel bir artışın 

olduğunu gözlemediğini belirtmiştir. Bunun nedenini sosyolojik olarak değerlendirmiş, ileri 

yaşlarda bulunanların Cumhuriyet’in ilk nesli olduklarından, dolayısıyla çocukluk veya ilk 

gençlik dönemlerini dinî eğitimin çok sıkı denetim altında bulunan, hatta yasak olan bir 

devirde geçirmiş olduklarından, bu nedenle de yeterli dinî eğitim alamamış olduklarına 

bağlamıştır.310 

Hasan Kayıklık’ın Orta Yaş Ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler isimli eserinde dinsel 

yaşayışın ibâdet boyutunda; yaş ile ibâdet arasında bir ilişkinin olduğunu, orta yaş grubunun 
                                                
 
309 Taplamacıoğlu; a.g.m., s.145-150 
310 Köktaş; a.g.e., s.214 
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ortalama ibâdet puanının, yaşlıların ibâdet puanlarından yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Kadınların ortalama ibâdet puanlarının erkeklerin ortala ibâdet puanlarından yüksek 

olduğunu, aynı zamanda öğrenim düzeyi ile dinsel yaşayışın ibâdet boyutu arasında bir 

farklılaşma olduğunu, hiç okula gitmemiş olandan, üniversite eğitimi almış olanlara doğru 

gidildikçe araştırmaya katılan deneklerin ortalama ibâdet puanlarının düştüğünü tespit 

etmiştir. Aynı zamanda dua etme sıklığının cinsiyete ve eğitim düzeyine göre 

farklılaşmadığını ifade etmiştir. Yaş değişkenine göre dua etme puanlarının farklılaştığı, 

yaşlıların ortalama dua etme puanlarının orta yaşın ortalama dua puanlarından yüksek olduğu, 

yine medeni durum değişkenine göre dua etme puanlarının farklılaştığını tespit etmiştir.311  

Hasan Dam’ın “Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi” isimli çalışmasında namaz 

kılma durumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, yaş yükseldikçe namaz kılma 

oranının arttığını; oruç ibâdetiyle yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını, tüm yaş 

gruplarında oruç tutma oranının yüksek olduğunu tespit etmiştir.312  

Mehmet Yaşar Buyacı’nın Yaşlılarda Dinî Hayat isimli yüksek lisans tezinde; 

Erzurum ve çevresinde yaşayan 60 ve daha yukarı yaşta olan yaşlıların çoğunlukla dinî 

pratiklerini yerine getirdikleri tespit edilirken, dinî ibâdetlerin yerine getirilmesi konusunda az 

da olsa kadınların erkeklerden daha fazla bu pratikleri yerine getirdikleri tespit edilmiştir.313 

Adeviye Şimşek’in Huzurevi Sakinlerinde Dini Yaşayış isimli yüksek lisans tezinde; 

yaşlı erkek deneklerin bayanlardan daha fazla ibâdet ettiklerini, bayanların erkeklere göre 

daha fazla dua ettiklerini ve deneklerin, insan yaşlandıkça daha fazla dindarlaştığını ifa 

ettiklerini tespit etmiştir.314 

Mehmet Akgül’ün “Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve 

Mutluluk İlişkisi (Konya Huzurevi Örneği) isimli eserinde: Araştırmaya katılan 103 deneğin 

57’sinin namaz kıldığını, 26’sının kılmadığını ve 20’sinin de sağlık sorunlarından dolayı 

kılamadığını; 45’inin sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu, 28’inin Ramazan ayı dışında 

nafile oruç tuttuğunu, 22’sinin sağlık sorunlarından dolayı oruç tutamadığını ve 8’inin ise, hiç 

oruç tutmadıklarını; 72’sinin her zaman dua ettiklerini, 13’ünün çoğu zaman dua ettiklerini, 

11’inin bazen dua ettiklerini 1’inin hiç dua etmediğini ve 6’sının cevap vermediğini ifade 

ettiklerini tespit etmiştir. Bu sonuçlardan yaşlıların yarısından fazlasının dinî pratikleri yerine 

                                                
311 Kayıklık; a.g.e., s.195-198 
312 Dam; a.g.m., s.35 
313 Buyacı; a.g.t., s.125 
314 Şimşek; a.g.t., s.84 
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getirdikleri, bir kısmının yerine getirmediği, diğerlerinin de sağlık sorunlarından dolayı yerine 

getirmedikleri ortaya çıkmıştır.315  

 

4- Dini Duygu Boyutu İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

Dinî tecrübe, daha çok duygu ile kavranılan nihaî gerçekliğin doğrudan tecrübesini 

içerir. Bu tecrübe veya sübjektif yaşantı, ihtiyaç, idrâk, güven veya korku, endişe biçimlerinde 

kendini gösterebilir. İhtiyaç, inanma arzusu veya hayatın anlamını aramada ortaya çıkabilir. 

Dinî tecrübe, insanın hayatın güçlükleriyle başa çıkmasına yardım eden veya dış 

olumsuzluklara karşı insana derin bir emniyet duygusu veren Allah’a ya da İlahî bir güce 

güven de olabilir. Böylece dinî tecrübe, sübjektif, kişisel dindarlığın bir işareti olur; dinî 

duygu şeklinde kendini gösterir.    

Biz de önce deneklere dinî duygu boyutunda sorulan soruların genel sonuçlarını, daha 

sonra ise, bu soruların bağımsız değişkenlerle olan ilişkilerini vereceğiz. 

 Dinî duygu boyutunda deneklere ibâdetlerini yapmadıkları zaman ne hissettikleri 

sorulmuş, genel olarak (Tablo 22) deneklerin %33,3’ünün ibâdetlerini yapmadıkları zaman 

suçluluk hissine kapılıp pişman olduklarını, %31,0’inin Allah’ın affedeceğine inandığını, 

%24,0’ünün kendini günâhkar hissettiğini, %11,6’sının da hiçbir şey hissetmediğini ifade 

ettiği tespit edilmiştir.  

Dinî duygu boyutunda deneklere kabir ziyaretine gitme sıklığı sorulmuş, genel olarak 

(Tablo 23) deneklerin %4,7’sinin her zaman kabir ziyaretine gittiğini, %12,4’ünün çoğu 

zaman gittiğini, %39,5’inin bazen gittiğini ve %43,4’ünün de hiç gidemediğini ifade ettiği 

tespit edilmiştir.  

Kabir ziyaretine giden deneklere ayrıca kabir ziyaretinin kendilerini nasıl etkilediği de 

sorulmuş, genel olarak (Tablo 24) deneklerin %32,6’sının hayatın fânîliğini düşündüğünü, 

%15,5’inin orada yatanlarla eski hatıralarının canlandığını, %6,2’sinin hiç etkilenmediğini, 

%1,6’sının korkuya kapılıp endişe duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Dinî duygu boyutunda deneklere ölümü hangi sıklıkla düşündükleri sorulmuş, genel 

olarak (Tablo 25) deneklerin %59,7’sinin her zaman, %20,2’sinin çoğu zaman, %17,8’sinin 

bazen ölümü düşündüklerini, %2,3’ünün ise, ölümü hiç düşünmediklerini ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.  

Dinî duygu boyutunda huzurevi yaşlılarına son soru olarak ölüm hakkındaki 

düşünceleri sorulmuş, genel olarak (Tablo 26) deneklerin %56,6’sının ölümü ebedî aleme göç 

                                                
315 Akgül; a.g.m., s.35 
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olarak, %23,3’ünün hayatın gerçeği olarak, %14,7’sinin bir yok oluş olarak, %4,7’sinin de bir 

nimet olarak nitelendirmektedir. 

Tablo 77’de görüldüğü gibi ibâdetlerini yapmadıkları zamanki hislerin yaş 

değişkenine göre farklılık göstermediği, her yaş grubundan deneklerin ibâdetlerini 

yapmadıkları zaman farklı farklı hislere kapıldıkları tespit edilmiştir. Yine her yaş grubundan 

az bir deneğin ibâdetlerini yapmadıkları zaman hiçbir şey hissetmediklerini ifade ettikleri de 

ortaya çıkmıştır.  

Kabir ziyaretine gitme sıklığını yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 78) 

55-64 yaş grubundan %3,9’unun, 65-74 yaş grubundan %13,2’sinin, 75-84 yaş grubundan 

%20,9’unun ve 85-94 yaş grubundan da %5,4’ünün kabir ziyaretine hiç gidemediği, bazen 

kabir ziyaretine gitme sıklığının ileri yaştaki yaşlılara göre genç yaştaki yaşlıların daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi yaş ilerledikçe kabir ziyaretine 

gitme sıklığının azaldığı anlaşılmaktadır. 

Kabir ziyaretinden etkilenme durumunu yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 79) farklılığın olmadığı her yaş grubundan kabir ziyaretinden farklı etkilenen 

deneklere ve az da olsa hiç etkilenmeyen deneklere rastlanmıştır. 

Ölümü düşünme sıklığını yaş değişkenine göre değerlendirdiğimizde  (Tablo 80) 

deneklerin %60’ının ölümü her zaman düşündüğünü açıklamıştık. Geriye kalan %40’a 

baktığımızda ölümü düşünme sıklığının yaş değişkenine göre farklılaştığı, daha genç yaştaki 

deneklerin ölümü daha az düşündüğü, yaş ilerledikçe ölümü düşünme sıklığının da arttığı 

ortaya çıkmıştır.  

Ölüm hakkındaki düşünceyi yaş ve cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 81-86) farklılığın olmadığı, her yaş grubundan, bayan ve erkeklerin yaklaşık aynı 

oranlarda ölümü farklı farklı değerlendirdikleri tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 1 desteklenmiş, yaş değişkeni ile dinî 

hayatın duygu boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, yaş ilerledikçe dinî hayatın duygu 

boyutunda da bir artışın olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dinî duygu boyutunda deneklerin ibâdetlerini yapmadıkları zaman ki hissi cinsiyet 

değişkenine (Tablo 82) göre değerlendirdiğimizde; hiçbir şey hissetmeyen erkek deneklerin 

oranının bayanlardan yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. ibâdetlerini yapmadıkları zaman ki 

diğer hislerin oranlarının cinsiyete göre değişmediği, erkek ve bayanlardan yaklaşık aynı 

oranlarda farklı hislere kapıldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuca göre kısmen de olsa 

ibâdetlerin yapılmadığı zaman ki hissin cinsiyete göre değiştiği anlaşılmaktadır.   
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Kabir ziyaretine gitme sıklığını cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 

83) bayanlardan her zaman kabir ziyaretine giden deneğe rastlanmazken, erkeklerin oranı % 

4,7’dir. Kabir ziyaretine hiç gitmeyen erkeklerin oranı %17,1 iken bayanların oranı 

%26,4’tür. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi kabir ziyaretine gitme sıklığı cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmakta, erkek denekler bayanlara göre kabir ziyaretine daha sık 

gitmektedir.  

Kabir ziyaretinden etkilenme durumunu cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 84) orada yatanlarla eski hatıralarının canlandığını ifade eden erkek deneklerin 

oranının bayanlardan yüksek olduğu, hayatın fânîliğini düşünen bayan deneklerin oranının 

erkeklerden yüksek olduğu, hiç etkilenmeyen erkek ve bayan deneklerin oranlarının birbirine 

yakın olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan anlaşıldığı gibi kabir ziyaretinden etkilenme 

durumunun cinsiyete göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Ölümü düşünme sıklığını cinsiyet değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 85) 

bazen ölümü düşünen erkek deneklerin oranı %13,2 iken bayan deneklerin oranı %4,7’dir. 

Ölümü hiç düşünmediğini ifade eden bayan deneğe rastlanmazken erkek deneklerin oranı 

%2,3’tür. Bu sonuçlara göre ölümü düşünme sıklığının cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı, 

ölümü bayanların erkeklerden daha sık düşündüğü anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 2 desteklenmiş, cinsiyet değişkeni ile dinî 

hayatın duygu boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, bayanların erkeklere göre dinî 

duygularının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Deneklerin ibâdetlerini yapmadıkları zaman ki hissin medenî duruma göre değişip 

değişmediğine (Tablo 87) baktığımızda hiçbir şey hissetmeyen bekar deneklerin oranının evli 

ve dul deneklerin oranından daha yüksek olduğu, Allah’ın affedeceğine inanan dul deneklerin 

oranının bekar ve evli deneklerin oranından yüksek olduğu tespit edilmiştir. bu sonuca göre 

ibâdetlerin yapılmadığı zaman ki hissin kısmen de olsa medenî duruma göre değiştiği 

anlaşılmaktadır. 

Kabir ziyaretine gitme sıklığını medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 88) hiç gitmeyen dul deneklerin oranının evli ve bekar deneklerden fazla olduğu, her 

zaman gidenlerin oranı arasında farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan 

anlaşıldığı gibi kısmen kabir ziyaretine gitme sıklığı medenî duruma göre değişmektedir. 

Kabir ziyaretinden etkilenme durumunu medenî durum değişkenine göre 

değerlendirdiğimizde (Tablo 89) hiç etkilenmeyen ve hayatın fânîliğini düşünen bekar 

deneklerin oranının evli ve dul deneklerden yüksek olduğu, orada yatanlarla eski hatıraları 

canlanan evli deneklerin oranının bekar ve dul deneklerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu sonuçlardan da kabir ziyaretinden etkilenme durumunun medenî durum değişkenine göre 

farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Ölümü düşünme sıklığını medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 90) ölümü hiç düşünmediğini ifade eden evli ve dul deneğe rastlanmazken %2,3 

oranın da bekar deneğe rastlanmıştır. Yine bazen ölümü düşündüğünü ifade eden dul 

deneklerin oranının bekar ve evli deneklerden daha az olduğu, ölümü düşünme sıklığının 

medenî duruma göre değiştiği, bekarların evli ve dul deneklere göre, bekar ve evlilerin dul 

deneklere göre ölümü daha az düşündüğü ortaya çıkmıştır.   

Ölüm hakkındaki düşünceyi medenî durum değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 91) ölümü bir yok oluş olarak gören bekar deneklerin oranının evli ve dul deneklerin 

oranından yüksek olduğu, ölümü bir nimet olarak düşünen dul deneklerin oranının evli ve 

bekar deneklerin oranından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan ölüm hakkındaki 

düşüncenin medenî duruma göre farklılaştığı anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 3 desteklenmiş, medenî durum değişkeni ile 

dinî hayatın duygu boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, evli ve dul deneklerin bekar 

deneklere oranla dinî duygularının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dinî duygu boyutunda deneklerin ibâdetlerini yapmadıkları zaman ki hissi eğitim 

durumu değişkenine değerlendirdiğimizde (Tablo 92) hiç okula gitmeyen deneklerin 

%1,6’sının, ilkokul mezunlarının %2,3’ünün, ortaokul mezunlarının %4,7’sinin, lise 

mezunlarının %3,1’inin ibâdetlerini yapmadıkları zaman hiçbir şey hissetmediklerini ifade 

ettikleri, eğitim durumunun diğer kademesindeki deneklerin ibâdetlerini yapmadıkları zaman 

ki hissin hemen hemen aynı oranlarda olduğu  ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan ibâdetlerin 

yapılmadığı zaman ki hissin eğitim durumu değişkenine göre farklılaştığı, eğitim seviyesi 

yükseldikçe ibâdetlerin yapılmadığı zaman hiçbir hissetmeyen deneklerin oranlarının 

yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Kabir ziyaretine gitme sıklığını eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 93) bir farklılığın olduğu, eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlara göre kabir 

ziyaretine daha sık gittikleri ortaya çıkmıştır. 

Kabir ziyaretinden etkilenme durumunu eğitim durumu değişkenine göre 

değerlendirdiğimizde (Tablo 94) kabir ziyaretinden hiç etkilenmeyen eğitim seviyesinin her 

kademesinden deneklere rastlanırken, eğitim seviyesi yükseldikçe hayatın fânîliğini düşünme 

oranlarının da yükseldiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan kabir ziyaretinden etkilenme 

durumunun eğitim durumuna göre değiştiği anlaşılmaktadır. 
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Ölümü düşünme sıklığını eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 95) hiç okula gitmeyenlerden ölümü hiç düşünmediğini ifade eden ilkokul ve ortaokul 

mezunlarının oranı %2,3’tür. Bazen ölümü düşündüğünü ifade eden ortaokul ve lise 

mezunlarının oranının ilkokul mezunlarından ve hiç okula gitmeyenlerin oranından yüksek 

olduğu, ölümü düşünme sıklığının eğitim durumu değişkenine göre farklılaştığı, eğitim 

seviyesi yükseldikçe ölümü düşünme sıklığının azaldığı anlaşılmıştır. 

Ölüm hakkındaki düşünceyi eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 96) hiç okula gitmeyenlerin %1,6’sının, ilkokul mezunlarının %3,9’unun, ortaokul 

mezunlarının %6,2’sinin, lise mezunlarının %3,1’inin ölümü bir yok oluş olarak gördükleri, 

diğer deneklerin yaklaşık aynı oranlarda ölümü farklı şekillerde nitelendirdikleri ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuçlardan ölüm hakkındaki düşüncenin eğitim seviyesine göre farklılaştığı, 

eğitim seviyesi yükseldikçe ölümü bir yok oluş olarak görenlerin oranlarının da yükseldiği 

anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 4 desteklenmiş, eğitim durumu değişkeni ile 

dinî hayatın duygu boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, eğitim seviyesi düşük olanların 

yüksek olanlara göre dinî duygularının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

İbâdetlerin yapılmadığı zaman ki hissi gelir durumu değişkenine değerlendirdiğimizde 

(Tablo 97) gelir durumu düşük olanların %1,6’sının, ortanın altında olanların %2,3’ünün, orta 

olanların %5,4’ünün, ortanın üstünde olanların %2,3’ünün ibâdetlerini yapmadıkları zaman 

hiçbir şey hissetmediklerini ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan ibâdetlerin 

yapılmadığı zaman ki hissin gelir durumu değişkenine göre farklılaştığı, gelir durumu 

yükseldikçe hiçbir şey hissetmeme oranının yükseldiği anlaşılmaktadır.  

Kabir ziyaretine gitme sıklığını gelir durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 98) farklılığın olmadığı, gelir seviyesinin her kademesinden deneklerin kabir 

ziyaretine gitme sıklığının yaklaşık aynı oranlarda olduğu ortaya çıkmıştır.  

Kabir ziyaretinden etkilenme durumunu gelir durumu değişkenine göre 

değerlendirdiğimizde (Tablo 99) kabir ziyaretinden hiç etkilenmeyen gelir durumu ortanın 

üstündeki deneklerin oranının ortanın altı, orta ve düşük olanlardan yüksek olduğu, orada 

yatanlarla eski hatıralarının canlandığını ifade eden orta, ortanın altı ve düşük deneklerin 

oranlarının ortanın üstü ve zengin olanlardan yüksek olduğu, hayatın fânîliğini düşünen 

deneklerin gelir durumuna göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan 

kısmen de olsa kabir ziyaretinden etkilenme durumunun gelir durumuna göre farklılık 

gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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Ölümü düşünme sıklığını gelir durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde (Tablo 

100) farklılığın olmadığı, gelir durumunun her kademesinden deneklerin ölümü düşünme 

sıklığının birbirine yakın olduğu, ölümü düşünme sıklığının gelir durumuna göre 

farklılaşmadığı anlaşılmıştır.  

Ölüm hakkındaki düşünceyi gelir durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde 

(Tablo 101) bir farklılığın olmadığı, gelir seviyesinin her kademesinden deneklerin hemen 

hemen aynı oranlarda ölümü farklı şekillerde algıladığı tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hipotez 5 desteklenmiş, gelir durumu değişkeni ile 

dinî hayatın duygu boyutu arasında bir ilişkinin olduğu, gelir durumu düşük olanların yüksek 

olanlara göre dinî duygularının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dinî duygu boyutu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz. 

Elizbeth B. Hurlock’un yaptığı “Yaşlılık Döneminde Dinî İlgi Ve Faaliyetler” isimli 

araştırmasında; Dinî duyguların yaşlanmakla birlikte artmadığına dair bulgu olsa da, yaşlı 

insanların genç oldukları zamandakinden daha çok dindarlaştıklarını dinî dogmalara daha az 

bağımlılığı, kiliseye, ruhban sınıfına ve değişik inançlardaki insanlara yönelik daha toleranslı 

bir tutuma doğru dönüşüm olduğuna dair bulguların olduğunu, ifade etmektedir. Bazı yaşlı 

insanlar ölümün son olduğuna inansa da, ölümü hayatın başlangıcı olarak düşünme eğiliminin 

ilerleyen yaşla birlikte arttığını, değişik inançlara sahip yaşlı insanlar ile ilgili yapılan bir 

araştırmada, kuvvetli dinî inançlara sahip olanların, zayıf dinî inançlara sahip olanlara nazaran 

ölümün âhiretin başlangıcı olduğunu düşünmeye daha yatkın olduklarını ifade etmektedir. 316  

 Argyle ve Hallahmi’nin “Yaş Ve Din” isimli makalesinde; dine yönelik çeşitli tutum 

ölçümlerinin yaş ile birlikte değişiklik gösterdiğini ifade etmiştir. Dine yönelik kadın 

tutumlarında kesin bir artış, erkeklerde ise, daha küçük bir değişme görünmüştür. Yaşlılarla 

ilgili bazı araştırmalarda bu insanların %50-70’i dinîn kendileri için daha anlamlı olduğunu 

veya daha çok önem kazandığını ileri sürmüşlerdir.317  

 Yine Argyle ve Hallahmi’nin “Dinî Davranış Teorileri” isimli makalesinde ölümsüz 

olmak için kiliseye gittiğini söyleyenlerin sayısının yaşla doğru olarak arttığını belirtmiştir. 

Ayrıca dindar yaşlıların daha mutlu ve mutmain, onların ölümle ilgili daha kaygılı, daha az 

korkulu olduklarını ve hatta ölümü istediklerini, ölüm ötesi hayatın bu hayatı bekleyenlere 

göre hoş ve güzel olacağını, günümüzde ölüm ötesi hayata inananların çoğunun, ölüm sonrası 

                                                
316 Hurlock; a.g.m., s.344 
317 Argyle ve Hallahmi; “Yaş ve Din”., s.330 
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hayatın ya bu dünyadakine benzediğini veya daha hoş olduğunu düşündüklerini ifade 

etmiştir.318    

 Hasan Kayıklık’ın Orta Yaş Ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler isimli eserinde kadınların 

ölüm kaygısı puanlarının erkeklerden yüksek olduğunu belirtmiştir. Ölüm kaygısıyla yaş 

değişkeni arasında negatif bir ilişkinin olduğu, yaş ortalaması yükseldikçe ölüm kaygısının 

azaldığını, yaş ortalaması düştükçe ölüm kaygısının yükseldiğini tespit etmiştir. Medeni 

durum değişkenine göre; evli, bekar ve dullar arasında ölüm kaygısı bakımından bir 

farklılaşmanın olmadığını, ölüm kaygısı düzeyinin, öğrenim düzeyine göre; ister okumamış 

olsun ster üniversite öğrenimi görmüş olsun bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinin 

değişmediğini belirtmiştir.319  

Mehmet Akgül’ün “Yaşlılık ve Dindarlık: Dindarlık, Hayattan Zevk Alma ve 

Mutluluk İlişkisi (Konya Huzurevi Örneği) isimli eserinde: Araştırmaya katılan 103 deneğin 

45’inin ibâdetlerini yapmadıkları zaman Allah’ın affedeceğine inandığını, 32’sinin suçluluk 

hissine kapıldığını, 20’sinin kendini günahkâr hissettiklerini ve 3’ünün ise, hiçbir şey 

hissetmediklerini; 49’unun kabir ziyaretine hiç gitmediklerini, 33’ünün bazen gittiklerini, 

12’sinin çoğu zaman gittiklerini ve 8’inin ise her zaman gittiklerini; 28’inin kabir ziyaretinde 

ölümü düşündüklerini, 20’sinin hayatın fâniliğini düşündüklerini, 4’ünün geçmiş hatıralarının 

canlandığını; 71’inin ölümü her zaman düşündüğünü, 14’ünün çoğu zaman düşündüğünü, 

14’ünün bazen düşündüğünü ve 3’ünün ise hiç düşünmediğini; 87’sinin ölümün ebedi aleme 

göç olduğunu, 7’sinin hayatın gerçeği olduğunu, 2’sinin bir yok oluş olarak algıladıklarını 

ifade ettiklerini tespit etmiştir.320 

 Mustafa Koç’un “Yaşlılık Döneminde Ölüm Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması” 

isimli çalışmasında; yaşlılık döneminde, ölümün diğer dönemlere göre daha çok 

düşünüldüğünü, eğitim ve sosyo-ekonomik düzey ölüm düşüncesi arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğunu, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan yaşlıların analitik düşünme 

yetisi yeterince gelişmediğinden321 ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konular üzerinde sorgulayıcı 

bir duygu ve düşünce seyrinin gelişmediğini ifade etmiştir. Cinsiyet değişkeni ile ölümü 

düşünme sıklığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını, medeni durum değişkeni ile ölümü 

düşünme sıklığı arasında anlamlı bir ilişkin olduğunu; ölümü sürekli düşündüğünü ifade eden 

dulların oranının evli ve bekarlardan yüksek olduğunu tespit etmiştir.  

                                                
318 Argyle ve Hallahmi; “Dinî Davranış Teorileri” s.265 
319 Kayıklık; a.g.e., s.210-213 
320 Akgül; a.g.m., s.48 
321 Koç; “Yaşlılık Döneminde Ölüm Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması” s.137-139 
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 Cemalettin Şenol tarafından “Ankara İlinde Kurumlarda Yaşayan Yaşlılarda Ölüme 

İlişkin Kaygı ve Korkular” isimli yüksek lisans çalışmasında; araştırma kapsamına giren 

yaşlıların ölüme ilişkin kaygı ve korkuların orta düzeyde olduğu, ölümle ilgili kaygının yaş 

gruplarına göre farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Deneklerden 60-64 yaş grubunun en 

yüksek düzeyde ölüm kaygısı gösterdiği, 70 yaş ve yukarısının ise, daha düşük bir ölüm 

kaygısına sahip olduklarını ifade saptamıştır. Ayrıca kurumlarda yaşayan yaşlılardan 

kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı hissettikleri, yaşlıların öğrenim düzeylerinin, 

arkadaş ve akrabaları tarafından kendilerine yapılan ziyaretlerin ölümle ilgili kaygı ve 

korkular üzerinde etkili olmadığı tespit edilirken, önemli bir sağlık sorunu olanların, böyle bir 

sorunu olmayanlardan daha fazla ölüm korkusu hissettikleri, aylık ortalama gelir düzeyinin de 

ölüme ilişkin kaygı ve korkuları etkileyen bir faktör olduğunu belirlemiştir.322  

  Adeviye Şimşek’in Huzurevi Sakinlerinde Dini Yaşayış isimli yüksek lisans tezinde; 

yaşlıların genel itibariyle kabir ziyaretine gittiklerini, kabir ziyaretinde ölümü ve kaybettikleri 

yakınlarını hatırlayıp acı hissettiklerini ifade etmişlerdir. 80 ve üzeri yaştakilerin ise, kabir 

ziyaretine gittiklerinde Allah’a yakın olduklarını, huzur ve sessizlik hissettiklerini ifade 

ettiklerini tespit etmiştir.323   

 Murat Yıldız tarafından hazırlanan “İnsanların Ölüm Karşısındaki Tutumları Hakkında 

Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi”  isimli yüksek lisans çalışmasında; din 

değişkeninin ölüm kaygısını hafifletmede etkili bir faktör olduğu, yaş değişkeni ile ölüm 

kaygısı arasında anlamlı bir korelasyonun bulunmadığı ifade edilmiştir. Çoğu araştırmanın 

kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı hissettiklerini tespit etmelerine rağmen, 

cinsiyet faktörünün bu konuda önemli bir faktör olmadığını ortaya koyan araştırmaların da 

bulunduğu ifade edilen araştırmada, meslek durumu, eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve 

medeni durumun da ölüme ilişkin tutumlarda anlamlı korelasyonlar gösterdiği belirtilmiştir.324   

 Mehmet Yaşar Buyacı’nın Yaşlılarda Dinî Hayat isimli yüksek lisans tezinde; 

Erzurum ve çevresinde yaşayan 60 ve daha yukarı yaşta olan yaşlıların genellikle arefe ve 

bayram günleri kabir ziyaretine gittikleri, bu ziyaret esnasında ölümü düşündükleri, normal 

zamanlarda ise,  hemen hepsinin ölümü sıkça düşündüğünü, ölümün bir başka âlemde hayatın 

devamı olduğunu ifade ettiklerini tespit etmiştir.325 

 
                                                
322 Şenol; a.g.t., s.134 
323 Şimşek; a.g.t., s.86 
324 Yıldız, Murat; İnsanların Ölüm Karşısındaki Tutumları Hakkında Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü.Sos.Bil.Enst. İzmir 1994, s.113 
325 Buyacı; a.g.t., s.126 
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 SONUÇ 

İnsanoğlu her zaman bilgi peşinde koşmuştur. O sadece dış dünyayı araştırmakla 

kalmamış kendisine de yönelmiştir. Bunun sonucu olarak insanın duygu, düşünce ve 

davranışlarını inceleyen psikoloji doğmuştur. Hiç kuşkusuz insanın duygu, düşünce ve 

davranışları belirli değerlerin etkisinde renk kazanmaktadır. İşte psikolojinin bir alt dalı olan 

din psikolojisi, insanın dinle yeni bir renk, biçim ve içerik kazanan bu dinî duygu, düşünce ve 

davranışlarını araştırmaktır.  

İnsan ruhu, herhangi bir şekilde yüce ve ilahî varlık ile içten bir bağ kurduğu veya her 

şeyin yaratıcı bir gücün iradesiyle var olduğunu ve yürüdüğünü içten kabul ettiği andan 

itibaren o, bir dine ve dinî inanca sahiptir. Böyle bir kimsenin dinî hayatının varlığından söz 

edilmesi de doğal bir harekettir. Dinî hayat, kişi ve toplum hayatında çeşitli şekillerde ve 

farklı boyutlarda kendini gösterir. İslam dinînin temel bileşenleri olan inanç, bilgi, ibâdet ve 

duyguya dayanan bir dindarlık ölçeği geliştirilmiştir. Çünkü çalışma İslam’i inanç ve 

kültürünün hakim olduğu bir ortamda yapılmıştır.  

Bu araştırma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tarihsel süreçte yaşlılık, 

yaşlılığın boyutları, yaşlılık dönemi temel özellikleri, yaşlılık döneminde dinî gelişimin temel 

nitelikleri, yaşlılıkta ölüm korkusu ve dinî yönelişler özetlenmiştir. İkinci bölümde ise, İslam 

dinînin temel bileşenleri olan inanç, ibâdet, bilgi ve duygu boyutundan oluşan bir Dinî Hayat 

Ölçeği hazırlanmıştır. Bundan sonra bu ölçek Antalya Devlet Huzurevinde ve Özel İkinci 

Bahar Huzurevinde  kullanılarak dinî hayatın yaşlılık dönemindeki serüvenine ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Daha sonra çok boyutlu bir fenomen olarak kabul edilen dinî hayatın, yaş, 

cinsiyet, medenî durum, eğitim ve gelir durumu gibi değişkenlerle ilişki içinde ele alınarak 

günümüz Türk toplumunda ve insan hayatında hangi yönleriyle ve ne derece de etkili olduğu 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar, dindarlığın farklı boyutları ve kullanılan değişkenler 

açısından dinî hayatta ortaya çıkan değişmeler bakımından olmak üzere iki yönden 

değerlendirilebilir.  

İnanç boyutu ile ilgili bulgular topluca değerlendirildiğinde en yüksek değerin Allah’a 

inancın verildiği ve örneklemde yer alan kişilerin büyük çoğunluğunun Allah’a inandığı; 

ancak az da olsa inanmayanların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine çoğunluk tarafından 

kabul edilen diğer inanç ilkeleri ile ilgili bulgularda deneklerin tutumları arasında Ahiret 

gününe ve öldükten sonra dirilmeye inancın haricinde belirgin bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. Diğer inanç ilkelerine inanma arasında az da olsa farklılık bulunduğu, ancak 

Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanç oranının belirgin bir şekilde düştüğü 
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anlaşılmaktadır. Ahiret gününe inanmayan denekler, gidenin hiç geri gelmediğini, ölen bir 

kimsenin tekrar dirilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. İnanç esaslarına inanma 

oranlarını; Allah’a, Kuran’ı Kerim’e, Hz. Muhammed’e ve Öldükten sonra dirilmeye inanma 

olarak sıralayabiliriz.   

ibâdet boyutu ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde, farz ibâdetler içinde yerine 

getirilen oruç tutma ve namaz kılma ibâdetinin oranlarının birbirine yakın olduğu, deneklerin 

hemen hemen yarıya yakınının sağlık sorunlarından dolayı namaz kılamadıklarını ve oruç 

tutamadıklarını ifade etmişlerdir. Namaz kılma ile ilgili davranışlar içinde daha çok bazı 

vakitleri kaçırmakla birlikte kılma ve erkekler için ayrıca Cuma ve bayram namazlarını kılma 

şeklindeki davranış yaygın görünmektedir. Hiç namaz kılmayanların oranı %17’1, hiç oruç 

tutmayanların oranı ise %12,4 olarak tespit edilmiştir. Hac ibâdeti, ekonomik duruma bağlı 

olduğundan yerine getirme oranı düşüktür. ibâdet boyutu içinde incelenen dua ila ilgili tutum 

ve davranışlar deneklerin büyük çoğunluğu arasında çeşitli düzeylerde yaygınlık 

göstermektedir.   

Dinî bilgi boyutu ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde, deneklerin yarısından 

fazlasının dinî konularda kendilerini yeterli gördükleri, %30’unun dinî konularda kendilerini 

çok az bilgili olarak gördükleri, %6’sının hiçbir bilgilerinin olmadığı, %4’ünün de oldukça 

fazla bilgilerinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. Ama bu tamamen deneklerin 

kendilerini böyle algılamasından ibarettir. Deneklerin dinî konularda ne kadar bilgili 

olduklarını ölçmek için başka sorular sorulsa durumun böyle olmadığı, dinî konularda daha az 

bilgili oldukları anlaşılacaktır.  

Dinî duygu boyutu ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde, deneklerin sadece 

%11,6’sının ibâdetlerini yapmadıkları zaman hiçbir şey hissetmedikleri, diğer deneklerin 

hemen hemen aynı oranlarda, suçluluk hissine kapılıp pişman oldukları, kendini günâhkar 

hissedip tövbe ettikleri, Allah'ın affedeceğine inandıkları ortaya çıkmıştır. Deneklerin büyük 

çoğunluğunun (%43,4) kabir ziyaretine gidemediği, gidenlerinde %32,6’sının hayatın 

fânîliğini düşündüğü tespit edilmiştir. Yine deneklerin büyük çoğunluğunun (%59,7) ölümü 

her zaman düşündükleri, %56,6’sının da ölümü ebedî aleme göç olarak nitelendirdikleri 

ortaya çıkmıştır.   

  Yapılan çeşitli araştırmalar yaşla birlikte dindarlık bakımından bir artışın olduğunu 

gösterse de bu araştırmada bu tespit doğrulanmamış, yaşla birlikte dinî hayatta genel bir 

artışın olduğu gözlenmemiştir. Bunun nedenini sosyolojik olarak değerlendirecek olursak, 

ileri yaşlarda bulunanların Cumhuriyet’in ilk nesli olduklarını, dolayısıyla çocukluk veya ilk 

gençlik dönemlerini dinî eğitimin çok sıkı denetim altında bulunan hatta yasak olan bir 
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devirde geçirmiş olduklarını, bu nedenle yeterli dinî eğitim alamamış olduklarını 

söyleyebiliriz. Aynı zamanda huzurevlerinde yaşayan yaşlıların dini pratikleri yerine 

getirecek ortamlarının olmadığına bağlayabiliriz. 

Konuya cinsiyet açısından bakılacak olursa, yapılan araştırmalar özellikle dinî duygu 

boyutu ve bazı dinî pratikleri yerine getirme bakımından kadınların erkeklere oranla dine daha 

fazla ilgi duyduklarını göstermektedir. Bu araştırmada da kadınların dindarlıklarının 

erkeklerden daha yoğun oldukları tespit edilmiştir. 

Dindarlık, medenî durum değişkenine göre değerlendirilecek olursa, dinî pratikleri 

yerine getirme bakımından evli ve dul deneklerin bekar deneklere oranla dine daha fazla ilgi 

duydukları orta  

Dindarlık, eğitim düzeyine göre değerlendirilecek olursa, eğitim düzeyi yükseldikçe 

dinî hayatın çeşitli yönlerinde belirgin bir azalma ortaya çıkmaktadır. Batı toplumlarında 

eğitim-öğretim ve kültür faktörü dindarlık lehine bir işlev gösterirken, örneklemimizde bunun 

aksine bir durum söz konusudur.  

Bugün modern yaşamın aşırı derecede sekülerizasyona uğraması ve bu istikamette 

devam etmesi, aktif üretimden çekilmiş olan yaşlıların ihmali gibi bir problemi de beraberinde 

getirmektedir. Ne yazık ki Türkiye; yaşlılara gösterilen ilgi ve verilen hizmet noktasında, 

Batıdan çok geridedir. Bu bağlamda döneme ilişkin uygulanabilecek bazı öneriler ortaya 

atmak mümkündür. Öncelikle yaşlılar için yapılabilecek en iyi hizmet; ilgili akademisyenler 

tarafından dönemin araştırılıp incelenmesi ve bunun sonucunda bireyleri psikolojik olarak 

yaşlılığa hazırlamak için çeşitli eğitsel ve toplumsal etkinliklerin gerçekleştirilmesidir. 

Bireylerin döneme psikolojik ve fizyolojik anlamda adapte olmalarına yardımcı olunması 

önemli birer hizmettir. Ancak Türkiye’de yaşlılıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, henüz 

akademik anlamda literatür oluşturacak düzeye gelmemiştir. Bu amaçla yapılacak her türlü 

çalışma, hem bireylere hem de çevresine katkı sağlayacak ciddi bir çabadır.  
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HUZUR EVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DİNİ HAYAT 
 

Bu anketin amacı, yaşlılık döneminde dini hayatta meydana gelen temel değişmeleri 

bilimsel olarak tespit etmektir. Forma isminizi yazıp yazmamakta serbestsiniz. Sizlerden 

aldığımız bilgiler, konuyla ilgili bilimsel bir çalışmada topluca değerlendirileceği için 

tanınma ihtimaliniz kesinlikle yoktur. Lütfen durumunuza uygun düşen cevapları, (X) 

şeklinde kutucukları işaretleyerek belirtiniz. Anketin doldurulmasında ayırdığınız zaman, 

göstermiş olduğunuz sıcak ilgi ve yardım için içtenlikle teşekkür ederiz… 

 

Hüseyin HASYILMAZ 

 
1. Yaşınız:…? 
 
2. Cinsiyetiniz:…? 

 
A-(  ) Erkek  B-(  ) Kadın 

 

3. Medeni Haliniz:? 
 

A-(  )Evli  B-(  )Bekar  C-(  )Dul 

 

4. Eğitim Durumunuz:? 
 

A-(  )Hiç okula gitmemiş  B-(  ) İlkokul mezunu 
 
C-(  )Ortaokul mezunu  D-(  )Lise mezunu 
 
E-(  )Üniversite veya yüksek okul mezunu 
 

5. Gelir durumunuz:? 
 

A-(  )Düşük   B-(  )Ortanın Altı  C-(  )Orta 
 

D-(  )Ortanın Üstü  E-(  ) Üst (Zengin) 
 

6. Allahın varlığına ve birliğine inanıyor musunuz.? 
 

A-(  ) Evet, inanıyorum  B-(  ) Hayır, İnanmıyorum 
 
C-(  )İnanıyorum ama şüphelerim var. D-(  )Başka (lütfen yazınız) …….. 
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7. Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olup tamamının gerçek olduğuna inanıyor 
musunuz? 

 
A-(  ) Evet, inanıyorum  B-(  ) Bu konuda emin değilim. 

C-(  ) Hayır, inanmıyorum  D-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

8. Hz. Muhammed hakkındaki inancınızı aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun 
bir biçimde tanımlar? 

 
A-(  ) Hz. Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna hiçbir şüphem yoktur. 

B-( )Bazı tereddütlerim olmakla birlikte, Hz Muhammed’in peygamber olduğuna  

inanıyorum. 

C-( )Hz. Muhammed’in olağan üstü özelliklere sahip olduğuna inanmakla birlikte, 

onun da bizim gibi bir insan olduğunu düşünüyorum. 

D-(  )Açıkçası Hz. Muhammed’in gerçekten var olduğunu düşünmüyorum.  

E- (  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

9. Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz:? 
 

A-(  )Evet              B-(  )Hayır             C-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 
 
10. ibâdetlerinizi gereği gibi yerine getirebilmek için sahip olduğunuz bilgi düzeyini 

nasıl buluyorsunuz.? 
 

A-(  )Oldukça fazla bilgim var B-(  )Yeteri kadar bilgim var 

C-(  )Çok az bilgim var  D- (  )Hiç bilgim yok 

 
11.  Namaz kılma ile ilgili durumunuz aşağıdaki seçeneklerden hangisine 
uymaktadır:? 
 

A-(  )Beş vakit namazı  kılarım  

B-(  ) Bazı vakitleri kaçırmakla birlikte genellikle kılarım. 

C-(  ) Sadece Cuma ve bayram namazları kılarım  

D- (  ) Hiç namaz kılmıyorum E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

 
12. Oruç ile ilgili tutum ve davranışlarınız aşağıdaki ifadelerden hangisine 
uymaktadır.? 
 

A-(  )Hiç oruç tutmam 

B-(  ) Sadece Ramazan ayında tutarım 

C-(  )Ramazan ve mübarek günlerde tutarım 

D-(  )Tutmak istiyorum ama sağlık sorunları nedeniyle  tutamıyorum 

E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 
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13. Şimdiye kadar hacca gittiniz mi? 
 

A-(  ) Evet  B-(  ) Hayır  C-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 
 
14. Farz olan ibâdetlerin dışında, ne sıklıkla nafile ibâdet edersiniz? 
 

A-(  ) Düzenli olarak  B-(  )Ara sıra    

C-(  )Nadiren    D-(  )Hiç etmem 

 
15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dua ile ilgili davranışınızı en iyi şekilde  
açıklamaktadır? 

 
A-(  )Hiç dua etmem  B-(  )Bazen dua ederim C-(  )Genellikle dua ederim 

D-(  )Korku ve sıkıntı zamanlarında dua ederim E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

 
16. ibâdetlerinizi yapmadığınız zaman ne hissedersiniz? 
 

A-(  ) Suçluluk hissine kapılır karamsarlığa düşerim.  

B-(  ) Kendimi günahkar hisseder, tevbe ederim. 

C-(  ) Allahın affedeceğine inanırım.  D-(  ) Hiç bir şey hissetmem.  

E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

 
17. Hangi sıklıkla kabir ziyaretine gidersiniz:? 
 

A-(  )Her zaman  B-(  )Çoğu zaman  C-(  ) Bazen 

D-(  )Sadece arefe ve bayram günleri  E-(  )Hiç. 

 
18. Kabir ziyareti sizi nasıl etkiler:? 

 
A-(  ) Hiç etkilemez  B-(  ) Korkuya kapılır, endişe duyarım. 

C-(  ) Orada yatanlarla olan eski hatıralarım canlanır. 

D-(  ) Hayatın faniliğini düşünürüm.  E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

 

19. Hangi sıklıkla ölümü düşünürsünüz. 
 

A-(  )Her zaman B-(  )Çoğu zaman  

C-(  )Bazen  D-(  ) Hiç  

E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 

 
20. Ölüm hakkındaki düşünceniz nedir. 

 
A- (  )Bir yok oluştur.  B-(  )Hayatın gerçeğidir. 

C- (  )Ebedi aleme göçtür. D-(  )Bir nimettir. E-(  ) Başka (lütfen yazınız) …….. 


