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ÖZ 

GRUP/CEMAAT DĠNDARLIĞI VE BĠREYSEL 

DĠNDARLIĞIN RUH SAĞLIĞI BAĞLAMINDA 

KARġILAġTIRILMASI: DEPRESYON ÖRNEĞĠ 

KÜBRA KALKAN 

AraĢtırmanın temel amacı bireysel ve grup/cemaat dindarlığı ile depresyon 

arasındaki iliĢkiyi incelemektir. AraĢtırmanın bir diğer amacı da bu değiĢkenlerin 

cinsiyet, yaĢ ve eğitim düzeyi gibi demografik değiĢkenler açısından anlamlı farklılıklar 

gösterip göstermediğini incelemektir. AraĢtırma iliĢkisel tarama modelinde uygun 

olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi; 2018 yılında, Ġstanbul‟da yaĢayan 

18-65 yaĢ arası 494 yetiĢkin bireyden oluĢmaktadır. AraĢtırmada ölçme aracı olarak 

katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla KiĢisel Bilgi Formu 

kullanılmıĢtır. Ayrıca dinsel eğilim düzeylerini ölçmek için Allport ve Ross (1967) 

tarafından geliĢtirilen,  Kayıklık (2000) tarafından dilimize uyarlanan 20 maddelik 

Dinsel Eğilim Ölçeği kullanılmıĢtır. Katılımcıların depresyona eğilim düzeylerini tespit 

etmek amacıyla Beck tarafından geliĢtirilmiĢ 21 maddelik Beck Depresyon ölçeği 

kullanılmıĢtır. Ayrıca cemaate bağlı dindarların cemaate bağlılık düzeylerini tespit 

etmek amacıyla Horozcu ve Kalkan tarafından geliĢtirilmiĢ olan Cemaate Bağlılık 

Ölçeği kullanılmıĢtır. 

Veriler SPSS programı vasıtasıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda 

depresyon ile bireysel ve cemaat dindarlığı arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki 

olduğu görülmüĢtür.  Diğer yandan bireysel ve cemaat dindarlığı ile yaĢ, eğitim düzeyi, 

ekonomik durum değiĢkenleri arasında anlamlı iliĢkilerin olduğu tespit edilmiĢtir. Elde 

edilen bulgular, veriler ıĢığında tartıĢılmıĢ ve gelecek araĢtırmalar için önerilerde 

bulunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Bireysel Dindarlık, Grup/Cemaat Dindarlığı, 

Depresyon 
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ABSTRACT 

COMPARISON OF GROUP RELIGIOSITY AND INDIVIDUAL 

RELIGIOSITY IN THE CONTEXT OF MENTAL HEALTH: AN 

EXAMPLE OF DEPRESSION 

KÜBRA KALKAN 

The main purpose of the study is to investigale the relationship between 

indvidual and group/community religiosity and depression. Another aim of the study is 

to investigate whether these variables show significant differences in terms of 

demographic variables such as gender, age and education level. The study was realized 

in accordance with the relational survey model. The sample of this study conducted in 

2018 consists of 494 adults who aged 18-65 and living in Istanbul. In order to determine 

the demographic characteristics of the participants, personal information form was used 

as a measurement tool. In addition, the 20-item Religious Orientation Scale, developed 

by Allport and Ross and adapted to Turkish by Kaylık, was used to measure religious 

tendency levels. And the 21- itemed Beck Depression Scale, was used to determine the 

participants tendency to depression. In addition, we used the “Scale of Attachment to 

Community” which was developed by Horozcu and Kalkan to determine the level of 

attachment to community. 

As the result of the study, it was found that there was a negative relationship 

between depression and individual and community religiosity. However, no significant 

difference was found between individual religiosity and community religiosity in terms 

of depression levels. On the othe hand, it was found that there were significant 

relationships between individual and community religiosity and age, education level and 

economic status variables. There findings were discussed in the light of the data and 

recommendations were made for future research. 

Key Words: Religion, Ġndividual Piety, Group- Community Piety, Depression 
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ÖNSÖZ 

Tarihin her döneminde insan yaĢamını doğrudan etkileyen, hayatı 

anlamlandırma ve yön verme noktasında her zaman çok önemli konumda olan din; 

toplumsal hayatın gerçeklerinden dinin yaĢantıya geçirilmiĢ iki farklı hali bireysel ve 

cemaat dindarlığı ve son yüzyıllarda en sık karĢılaĢtığımız ruhsal hastalıklardan biri 

olan depresyon bu araĢtırmanın temel konularını oluĢturmaktadır.  

Dört bölümden oluĢan bu çalıĢmanın birinci bölümünde teorik açıklamalara yer 

verilmiĢtir. Kavramsal çerçeve olarak adlandırılan bu bölümde birey, sosyal grup, dini 

grup, dindarlık, dindarlık türleri ve depresyon kavramlarına tanımlamalarına, tarihsel 

arka planlarına ve araĢtırmamız kapsamında farklı boyutlarına değinilmiĢtir. 

Dindarlığın yaĢantıya aktarılmıĢ iki farklı görüntüsü olan bireysel dindarlık ve 

grup/cemaat dindarlığı ise araĢtırmamızın ikinci bölümünü oluĢturmaktadır. Bireysel ve 

cemaat dindarlığının tanımlarına, kaynaklarına yer verdiğimiz bu bölümde depresyon ve 

dindarlık iliĢkisini, alan çalıĢmalarından elde edilen sonuçlarla incelemeye çalıĢtık. 

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise yöntem ve uygulamaya dair bilgiler ile 

bulgulara yer verilmiĢtir. Bu bölümde öncelikle araĢtırmamızın örneklemine ait genel 

bilgilere ve araĢtırmada kullanılan yöntem ve buna bağlı olarak kullanılan ölçme 

araçlarına yer verilmiĢtir. Daha sonra ise katılımcıların dindarlık ve depresyon 

düzeylerine dair genel profile, veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara ve 

yorumlara yer verilmiĢtir. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular kısa bir Ģekilde 

özetlemiĢtir.   

ÇalıĢmamızın ortaya çıkıĢ ve tamamlanma sürecinde maddi manevi yardımlarını 

esirgemeyen, yüksek lisans eğitimim boyunca her zaman destek olan danıĢmanım Doç. 

Dr. Ümit HOROZCU‟ya teĢekkürü bir borç bilirim. Ayrıca araĢtırma süresince, her 

koĢulda yanımda olan ve desteklerini her zaman hissettiğim aileme sonsuz teĢekkür 

ederim. 

 ĠSTANBUL - 2019 

                                                                    KÜBRA KALKAN 
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GĠRĠġ 

Bireylerin Yüce Varlık ile kurdukları içsel / manevi bağlantıya inanç, oluĢan bu 

bağlantı çerçevesindeki bütün iliĢkilere de din adı verilmektedir. Dinin bireysel ve 

toplumsal hayata yansımalarına ise kısaca dindarlık diyebiliriz. Dindarlık, bireyin kabul 

edip, içselleĢtirdiği dine ait inanç, ibadet ve sembolleri içten bir Ģekilde kabul ederek 

bunlarla meĢgul olma derecesidir (Kurt, 2008: 22). Dindarlık, insanların bireysel ve 

sosyal yaĢantılarında dinin önemini ve bireylerin dine içten bir Ģekilde inanarak 

bağlanma derecelerini gösterir. (Kirman, 2011: 90).  

Ruh sağlığı problemleri özellikle son yıllarda önemli bir artıĢ göstermektedir. 

Psikiyatrik bozukluklar içinde en sık rastlanan depresyondur. Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre, tüm dünyada depresyon tanısı alan bireylerin sayısı giderek artmaktadır. 

Genel olarak depresyon, bireylerde görülen kendini çaresiz, yetersiz, güvensiz ve 

karamsar hissetme gibi önemsiz sebeplerle suçlama, uzun süreli kendini suçlama 

durumu sonucunda toplumsal hayattan çekilme, yeme içmede azlık veya çok yeme, çok 

fazla uyuma, hayattan zevk alamama, sürekli devam eden mutsuzluk durumu ile 

tanımlanan ruhsal çöküĢ durumudur. Depresyon genellikle sevilen bir yakının 

kaybedilmesi, iĢ değiĢikliği, yaĢamda ani değiĢiklikler vb. sebeplere bağlı olarak ortaya 

çıkar ve aĢırı durumlarda bireyi ölüm ve intihar düĢüncelerine kadar götürür (Budak, 

2000: 204).  

  Ġnsanlık tarihi boyunca insanoğlunu vazgeçilmez bir parçası olan din kavramı 

ile sağlık arasında nasıl bir iliĢki olduğu uzun yıllardır gerek psikoloji gerek din 

psikolojisi alanında yapılan pek çalıĢmayla araĢtırılmaktadır. Özellikle Batı‟da Hristiyan 

geleneği üzerine yapılmıĢ olan pek çok çalıĢmada dinin ruh sağlığını olumlu yönde 

etkilediğini gösteren bulgulara ulaĢılmıĢtır. Ülkemizde de dinarlık ve ruh sağlığı 

arasındaki iliĢkiyi çeĢitli yönleriyle ölçmeye çalıĢan araĢtırmalar mevcuttur. 

Bu bağlamda tezimizde bireysel dindarlık ve cemaat dindarlığı ile depresyon 

arasında nasıl bir iliĢki olduğu merak edilmiĢ ve aralarındaki iliĢki incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın amacı, dindarlık ile ruh sağlığı arasında tespit edilen olumlu 

iliĢkiden hareketle, herhangi bir dini cemaate bağlılık hisseden dindarlar ile herhangi bir 

cemaate bağlılık hissetmeyen dindarlar arasında ruh sağlığı açısından bir farklılık olup 

olmadığını tespit etmektir. Ruh sağlığı ise depresyon eğilimi bağlamında 
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incelenmektedir. AraĢtırma nicel desenli olup ölçek ve anket çalıĢmasına 

dayanmaktadır. 

AraĢtırma konusu daha önce alanda çalıĢılmamıĢ olmakla birlikte, gerek genel 

olarak ilahiyat gerekse din psikolojisi alanı için önem arz etmektedir. Bununla birlikte 

araĢtırmanın sosyal bilimleri de ilgilendirmesi nedeniyle, ilim dünyasına önemli bir 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

1. BĠREY, SOSYAL GRUP, DĠNDARLIK VE DEPRESYON 

1.1. BĠREY – BĠREYCĠLĠK 

Son dönemlerde değiĢen toplumsal yapı içerisinde bireysel değerlerin mi yoksa 

toplumsal değerlerin mi daha etkin olduğu olduğunu göstermesi bakımından 

birey/bireycilik, sosyal grup/ toplumsallık kavramları oldukça önemlidir. Bu yüzden 

psikoloji, sosyoloji, ekonomi, siyaset vb. pek çok disiplinde birey/bireycilik ve 

grupçuluk/toplulukçuluk, sosyal grup/toplumsallık kavramları üzerinde durulmuĢ, 

tanımlamalar ve araĢtırmalar yapılmıĢtır. 

Antikçağdan beri mevcut olan birey kavramı;  Latince‟de „individuus’, 

Ġngilizce‟de „indivudual’, Arapça ve Osmanlıca‟da „ferd’ olarak karĢımıza çıkar. XV. 

yüzyıldan önce „bölünemeyen (indivisible)’ anlamında kullanılan indivudual; 

XVII.yüzyıldan sonra „ayrışıklık (separateness)’ anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bir yönüyle birey, toplumda daha küçük parçalara ayrılamayacak en küçük birimken; 

diğer yönüyle toplum içinde diğerlerinden ayrı, nev‟i Ģahsına münhasır bir varlıktır 

(Ünal, 2011: 40-41). Nitekim birey kavramı TDK tarafından “kendine özgü niteliklerini 

yitirmeden bölünemeyen tek varlık; bir araya gelerek topluluklar oluĢturabilen, var olan 

insanlarla ortak özelliklere sahip olmakla birlikte, nev-i Ģahsına münhasır, ayırıcı 

özellikler taĢıyan tek canlı, fert” olarak tanımlanmıĢtır  

Tarihsel olarak baktığımızda, Antik Yunan‟da birey kavramından bahsedilmiĢ 

olsa bile bireyin düĢünme özgürlüğü, kendine iliĢkin kararları kendisinin verebilmesi 

gibi hususlara değinilmemektedir. Modern-öncesi toplumlarda insanın kendi 

bireyselliğini, yaĢadığı toplumun (kolektif ortam) dıĢında algılaması pek mümkün 

değildir. Yani modern-öncesi dönemde insanlar kendilerini tek baĢına bir birey olarak 

değil toplumun bir parçası olarak görür ve öyle değerlendirirler. XVIII. yüzyıla kadar 

devam eden bu anlayıĢ yaĢanan toplumsal değiĢimlerle beraber değiĢime uğramıĢtır. 

Artık toplumun bireyi değil, bireyin toplumu Ģekillendirip, değiĢtireceği anlayıĢı 

yerleĢmiĢtir. Artık birey kendi kurallarını kendisi koyup ona göre yaĢama hakkını elde 

etmiĢtir (Ünal, 2011: 43-44). 
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Bireycilik/individüalizm ise bireylerin menfaatlerini toplumsal menfaatlerden 

üstte tutup, önemli gören; bütün ve genel olana değil de bireye, tek olana üstünlük 

sağlayan; toplumda süre gelen gelenekçi yapıya kayıtsız Ģartsız uymak yerine, bireylerin 

içinde bulunduğu toplumda var olan her türlü kurumu, inancı, ortaya çıkan eylemleri 

üzerinde görüĢ belirtip, inceleyerek yargılamaları gerektiğini savunan temel görüĢtür. 

Hoftstede ve Spangerber (1987), bireyciliği, „grup ve örgütler ve diğer her 

biçimdeki kolektiften duygusal bağımsızlık‟ olarak tanımlarken; Ünal‟a göre; bireycilik, 

insanın özgürlüğünün ve saygınlığının, toplumda var olan her türlü denetleyici baskı 

mekanizmalarına karĢı korunduğu bir birey-toplum iliĢkisini gösteren kavramdır. Birey, 

ahlaki tercihlerinde ve toplumsal yaĢantısında bağımsız olan bir varlıktır. Bireycilik 

anlayıĢına göre birey kendi baĢına kararlar vererek hayatına yön verebilen bir varlıktır 

bu yüzden bireycilik, bireysel kimliğin kolektif kimliğe indirgenemeyeceğini ileri sürer 

(Ünal, 2011: 48). 

Bireyciliğin temel çıkıĢ noktası, insanın doğasında bulunan bağımsızlık 

düĢüncesi yani kiĢisel özerklik ve kendini gerçekleĢtirme arzusudur. Bireyci anlayıĢta, 

„bireysel amaçlar‟, „bireyin eĢsizliği‟, „ben merkezli yaĢam‟ düĢünceleri hakimdir ve 

bireyler en iyisi ve eĢsiz olmak isterler (Oktuğ, Özden, 2013: 14(2), 1-22). Ben 

merkezci kiĢilik yapısı öne çıktığı için bireyci anlayıĢa sahip kimselerin toplumla bağı 

zayıftır (Triandis, 2001: 907-924). Bireycilik anlayıĢının kültürlere yerleĢmesinde göç, 

sanayileĢme, çekirdek aile yapısı ve buna bağlı olarak geliĢen bireysel bağımsızlık, 

kendine yeterlilik vb. olgular etkili olmaktadır (Göregenli, 1995: 1-14).  

Bireyci anlayıĢ, toplumun geleneksel yapısından bağımsızlığı, bireyin kendi 

davranıĢlarını kendisinin yaratmasını savunan bir görüĢtür. Bu yüzden bireycilikte 

evlilik, ebeveynlik, dinsel kurumlar gibi geleneksel kurumların yerine; aĢk, bireysel dini 

tecrübe, özgür yaĢam gibi kiĢisel duygular hakimdir ve bireysel özgürlük vurgulanır 

(Ünal, 2001: 56). 

1.2. SOSYAL GRUP 

KarĢılıklı etkileĢim içinde olan, gereksinimleri ve amaçları birbirlerini 

etkilemelerine neden olacak Ģekilde bir araya gelmiĢ üç ya da daha fazla kiĢiden oluĢan 

topluluklara „grup‟ adı verilir (Aronson, Wilson, Akert, 2012: 496).  Sosyal grup ise 

birden fazla bireyin yüz yüze iletiĢim ve etkileĢime girdiği, her birinin hem kendi grup 
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üyeliğinin hem de gruba üye olan diğer bireylerin bilincinde olduğu ve her bir üyenin 

ortak belirlenen hedeflere ulaĢmaya çalıĢırken aynı zamanda kendi özgürlüklerinin de 

farkında olduğu bir oluĢum olarak tanımlanmıĢtır (Johnson, Johnson, 1987: 8). 

Marshall ise sosyal grubu, “üyelerinin resmi da gayri resmi üyelik ölçütleriyle 

bir araya geldiği, görece bir süreklilik gösteren, birlikte olma duygusunu hisseden ve 

birbirlerine bağlılık hisseden çok sayıdaki kiĢinin bir araya gelmesiyle oluĢan insan 

kümesi‟ olarak tanımlamıĢtır (Uluocak, 2012: 344). 

Ġnsanların oluĢturduğu her türlü birlik sosyal grup kapsamına girmez. Bir 

topluluğun sosyal grup sayılabilmesi için; ortak amaçlar için bir araya gelmiĢ olmaları, 

belli sosyal normlara, ortak değerlere sahip olmaları ve bu değerlere uygun olarak 

karĢılıklı rolleri yerine getiren üyelere ve göreli sürekliliğe sahip olması gerekir (Günay, 

2005: 25). 

Mercer ve Wanderer‟e  göre sosyal grupların oluĢabilmesi için; üyelerin, 

karĢılıklı olarak birbirinin farkında olması, üyeler arası belli bir iletiĢim biçiminin 

olması, üyelerin birbirinin davranıĢları hakkında belli bir dereceye kadar bir tahminde 

bulunabilmesi,  üyelerin davranıĢlarının belirli sosyal normlara göre düzenlenmesi ve 

grubun zamana karĢı dirençli olması, yani sürekliliği gibi Ģartlar gereklidir (Akyüz, 

Çapçıoğlu, 2012: 510-511). 

Bir grup içerisinde bulunan bütün üyeler birbiri ile etkileĢim içerisindedir. Her 

bir grup üyesi, diğer üyeler için bir değer taĢır ve rol model olur. Tek bir üye kendi 

davranıĢları ile diğer üyeleri etkileyebilir (Güney, 2008: 153-154). Bir grubun sosyal 

sisteminin devamı için, grup içinde bütünleĢmenin sağlanmıĢ olması, üyelerin birbirine 

bağlı ve birbiriyle dayanıĢma içinde olması ve üyelerin grup kurallarına tam bir 

teslimiyetle bağlanması gerekir (Akyüz, Çapçıoğlu, 2012: 510). 

Bütün sosyal gruplar üyelerine ortak hedefler sunar ve onları belli değerler ve 

normlar etrafında birleĢtirir. Bu ortak hedefleri benimseyen üyeler arasında hem 

birliktelik hem de hiyerarĢik bir yapı meydana gelir. Bu hiyerarĢik yapı sonucu grup içi 

üyeler arasında roller ve görev dağılımları olur, bu sayede üyeler hem gruba aidiyet 

hisseder hem de grubun sürekliliği sağlanır (Çelik, 2013: 279). 

 Sosyal grupların yaptıkları bütün faaliyetlerin temeli ve grubu bir arada tutan en 

önemli unsur grup ideolojisidir. Gruba duyulan aidiyet bilinci çerçevesinde her bir üye 
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ortak amacı gerçekleĢtirmek için çalıĢır. Grup üyelerinin çeĢitli zamanlarda bir araya 

gelerek iletiĢim ve etkileĢim içinde olması grup ideolojisini zamanla daha da geliĢtirir 

(Tekin, 2016: 243-244). 

Sosyal grup yapısının temelinde birliktelik, sosyalleĢme ve normlar yer alır. 

Grup yapısı en açık Ģekilde kendini rollerde, statü iliĢkilerinde ve iletiĢim ağlarında 

gösterir. Roller; alt grup üyeleri için davranıĢları betimleyen kurallar sistemidir. KiĢilere 

yüklenen emredici davranıĢ kalıplarını içeren roller, genel olarak grubun yararı adına 

grup içerisindeki insanları birbirinden farklılaĢtırmak üzere oluĢturulmuĢtur. Rollerin 

asıl amacı grubun iĢlevlerini yerine getirmesini kolaylaĢtırmaktır. Ancak bütün roller 

birbirine eĢit değildir. Bazı roller daha değerlidir, daha çok saygı görür ve sonuçta o 

rolü üstlenen kiĢiye daha büyük bir statü sağlar.  (Hogg & Vaughan, 2007: 333-335). 

Normlar, grup içindeki ve grup dıĢındaki davranıĢların kendisine göre ölçülüp, 

değerlendirildiği ölçütlerdir. Normlar kiĢiler arası iliĢki biçimlerinin nasıl ve ne ölçüde 

yürütülmesi gerektiğini belirten ortak kurallar bütünüdür. Bireyler tarafından tek baĢına 

oluĢturulamayan normlar kolektif bir özellik taĢır. Bir grup içerisinde iĢlerin sistematik 

bir Ģekilde yürümesi için, üyeleri belirli ölçülerle sınırlandıracak kurallar sistemine yani 

normlara ihtiyaç vardır. Zaten norm olmaksızın statü ve rollerden bahsedemeyiz. 

Normlar, statü ve rollerin ayrılmaz bir parçasıdır (Kocacık, 1997; 108). 

1.2.1. Bireyin GruplaĢma Ġhtiyacı 

BaĢka insanlarla iletiĢim kurmak insanın temel gereksinimlerindendir. Hatta bazı 

araĢtırmacılar insanlık tarihinde ilk dönemlerinden itibaren diğer insanlarla bağ 

kurmanın hayatta kalma açısından çok önemli avantajlar sağladığını vurgulamaktadır 

(Baumeister&Leary, 1995: 497-529). Ġlkel dönemlerden itibaren baktığımızda da 

aralarında bağ olan insanlar daha iyi avlanabilir, daha iyi tarım yapabilir hayatını daha 

kolay devam ettirebilir.  Bu araĢtırmacılara göre gruba ait olma gereksinimi doğuĢtan 

getirilir ve bütün toplumlarda bulunur.  

DoğuĢtan gelen ait olma gereksinimi dıĢında bireyi gruba katılmaya ya da 

gruplar oluĢturmaya yani bir araya gelmeye, eylemler koordine etmeye, kendini bir 

grubun üyesi olarak görmeye iten pek çok koĢul, güdü, hedef ve amaç vardır. Bir baĢka 

anlatımla insan psikolojik ve sosyal açıdan toplumsallığa kodlanmıĢ bir varlıktır. 
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Sosyal grupların en temel özelliklerinden biri üyeleri arasında tam bir 

bütünleĢme sonucu ortaya çıkan, birliktelik (dayanıĢma duygusu, takım ruhu, moral) 

duygusudur. Birliktelik duygusu ile üyeler arasında sıkı bir bağ kurularak davranıĢ 

bütünlüğüne ulaĢmaları ve birbirlerine karĢı her anlamda destek olmaları sağlanır. Bu 

sayede gruba üye olan birey sosyal destek ve birliktelik ihtiyacını gruba üyelik 

sayesinde gidermiĢ olur (Hogg, Vaughan, 2007: 320). 

Ġnsanoğlu için kaçınılmaz bir tehlike olarak görülen ölüme karĢı duyulan korku, 

sosyal gruplara üyelikte en önemli motive edici güçlerdendir. Ġnsanlar ölüm korkusunu 

azaltmak için gruplara katılırlar. Aynı zamanda her birey kendini güvende hissetmek ve 

kiĢisel güvenliğini sağlamak ister.  Özellikle yaĢanan acı olaylar, yoğun stres, çaresizlik 

hissi gibi durumlarda bireyler kendilerini güvende hissetmek ister ve gruplara özellikle 

dini gruplara üye olurlar (Hogg, Vaughan, 2007: 340-341).  

Sosyal bir varlık olan insanoğlu yaĢamı boyunca sosyal bir kimlik arayıĢı 

içerisindedir. Sosyal gruplar, bireyin bir kimlik kazanmasında, kim olduğunun farkına 

varmasında, iç dünyasındaki belirsizliklerin ortadan kalkmasında önemli bir etkiye 

sahiptir(Aronson, Wilson, Akert, 2012: 498) . Ayrıca her insanda güç ve kuvvet sahibi 

olma arzusu vardır, bireysel olarak bu güce ulaĢamayan ve kendini güçsüz hisseden 

bireyler, bir sosyal grup içerisinde bir araya gelerek kolektif bir güç oluĢtururlar ve 

böylece birey ait olduğu sosyal grup sayesinde arzuladığı bu güce kavuĢmuĢ olur 

(Uluocak, 2012: 344). 

Bireyin herhangi bir grubu benimsemesinde ya da bir gruba katılmasında; o 

grupla benzer ilgi, tutum ve inançlara sahip olması da oldukça etkilidir. Ġnsanlar 

hedeflerini gerçekleĢtirmek için ya da hedeflerine daha kolay ulaĢabilmek için gruplara 

üye olabilirler (Hogg, Vaughan, 2007: 340). Ayrıca bireyin ait olduğu grubun göreceli 

çekiciliğe, arzu edilirliğe, toplum nazarında olumlu değerlendirmelere sahip olması ve 

bireye olumlu bir sosyal kimlik kazandırması gruba katılım isteğini önemli ölçüde 

artırır. 

1.3. DĠNĠ GRUP 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren din ve toplum arasında karĢılıklı bir 

etkileĢimin var olduğunu ve dinin toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 

görmekteyiz. Din ve toplum arası etkileĢimin doğal bir sonucu olarak sosyal grupların 
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özel bir türü olan dini gruplar ortaya çıkar. Dini gruplar, içeriği ve fonksiyonları 

itibariyle diğer grup yapılarından daha farklıdır. Temelde bütün dinler, ilk olarak içinde 

bulundukları toplumsal yapıda küçük bir dini grup olarak ortaya çıkarlar. Peygamber ya 

da din önderi etrafında bir dini hareket olarak ortaya çıkan dinler, zamanla 

yaygınlaĢarak hakim din konumuna gelirler. Ġlerleyen dönemlerde ise hem dini 

tecrübenin artması hem de siyasi, kültürel ve sosyal farklılaĢma sebebiyle büyük dinler 

içerisinde alt dini gruplar ortaya çıkar (Çelik, 2013: 280, Günay, 2001: 238). 

1.3.1. Dini Grupların Yapısı ve Liderlik 

Sosyal grupların özel bir türünü oluĢturan dini gruplar, büyük-küçük, basit- 

karmaĢık her toplum yapısında vardır. Dini gruplar, niteliklerine, yapılarına, 

fonksiyonlarına, büyüklüklerine, gruplaĢma prensiplerine vb. pek çok niteliğe göre 

sınıflandırılmıĢtır (Günay, 2001: 238). Yapılan sosyolojik çalıĢmalara baktığımızda 

genel olarak dini grupların, tabii/doğal dini gruplar ve sırf dini gruplar olmak üzere ikili 

bir ayrıma tabi tutulduğunu görmekteyiz. Akrabalık, evlilik ya da komĢuluk gibi doğal 

sebeplerle bir arada olan insanların zamanla birbirine daha da kenetlenmesinde en 

önemli faktörlerden biri aralarındaki din bağıdır. Aynı dini inancı benimseyen, müĢterek 

ibadetler sırasında bir araya gelip aynı dini duyguları paylaĢan insanlar arasında bir 

inanç, ibadet birlikteliği oluĢur. Bu Ģekilde doğal yollarla bir araya gelen gruplar içinde 

oluĢan inanç ve ibadet birlikteliklerine tabii/doğal dini gruplar adı verilir (Freyer, 1964: 

39; Günay, 2005: 261). Sırf dini gruplar ise yapıları ve örgütlenmeleriyle diğer 

gruplardan oldukça farklıdır. Sırf dini grupları birbirine bağlayan kan ya da komĢuluk 

bağı değil „din bağı‟dır (Efe, 2008: 34). Bu gruplarda manevi ve dini bağ, tabii/doğal 

bağdan çok daha güçlüdür. Bu tür gruplarda üyeler arası her türlü münasebet din 

kardeĢliği esasına dayanır ve manevi bir bütünlük havası vardır. Bu yüzden sırf dini 

gruplarda akrabalık bağı ikinci plana itilir (Günay, 2005: 277). 

Dini grupların en önemli karakteristik özelliklerinden biri, içerisinde her üyenin 

belli bir statü ve rolünün bulunduğu devamlı ve düzenli bir yapı arz edecek Ģekilde 

teĢkilatlanmıĢ olmalarıdır (Günay, 2005: 292). Dini grupların geliĢmesi, varlığını 

sürdürebilmesi ve mesajını geniĢ kitlelere ulaĢtırabilmesi için kurumsallaĢması gerekir. 

Uzun yıllar boyunca dini grupların toplumsal gerçekliğini koruyup, devam ettirebilmesi, 

güçlü bir teĢkilatlanmayla mümkündür (Freyer, 1964: 54). Günay‟a (2005: 290) göre 

karizmaya dayalı otorite istisnaidir; çünkü bu otoritenin kurumsallaĢması söz konusu 

değildir. Karizmatik otoritenin memurları değil taraftarları ve bağlıları vardır. Bu 
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karizmatik otoriteye itaatin temelinde psikolojik ve sosyo-psikolojik heyecan 

yatmaktadır. Dini grubun yapısı sistematik hale gelince, kurumsallaĢma ve 

gelenekselleĢme baĢlayınca bu heyecan unsuru Ģiddetini kaybetmeye baĢlar ve 

karizmatik otoritenin yerini kurumlar, teĢkilatlar ve gelenekler almaya baĢlar.  

Özellikle dini liderin vefatıyla grupta görülen parçalanma veya bölünme 

tehlikesi, liderin en yakınındaki kiĢilerin çabasıyla bertaraf edilir. Dini grubun varlığını 

sürdürmesi için dini lider yerine, ritüeller ve öğretilerin kurumsallaĢması süreci baĢlar 

ve dini liderin bıraktığı inanç ve pratiklerden oluĢan sözlü gelenekler yazıya ve kitaba 

aktarılır. Bu yüzden dini kurumsallaĢma, sosyo-kültürel değiĢimler ve yeni Ģartlar 

karĢısında dini grupların varlıklarını devam ettirebilme çabalarıdır diyebiliriz (Çelik, 

2013: 281-282). 

Dini gruplarda genellikle üyeler arasında sıkı bir birliktelik ve dayanıĢma 

duygusu vardır. ĠliĢkiler yüz yüze, sıcak ve samimidir. Dini grupların bir çoğu dıĢa 

kapalıdır, özellikle müntesiplerini, davranıĢ değiĢikliğine sebep olacak her türlü etkiden 

uzak tutmak ister. Hatta grup dıĢı arkadaĢlık iliĢkileri hoĢ karĢılanmaz. Ancak dıĢarıdan 

olup da dini gruba karĢı sempati besleyen kiĢilerin gruba dahil olması için yoğun çaba 

harcanır (Bodur, 2003: 13-39).    

Elindeki gücü en fazla ve en etkili Ģekilde kullanabilen, bireylerin inanç ve 

davranıĢlarında en yüksek derecede sosyal etkiye sahip olan kiĢi lider olarak 

tanımlanmaktadır. Her grupta belirli amaçlar için resmi veya gayri resmi olarak lider 

bulunur. Lider, içinde bulunduğu grupta emirler verebilen bu emirlere uyulmasını 

sağlayan, üyelerini harekete geçirebilen kiĢilerdir. Bir grupta liderin belli amaçlara 

ulaĢabilmek için grup üyelerini etkileme sürecine liderlik denir. Karizmatik liderin 

içinde bulunduğu grubu etkileyebilmesi için yüksek ikna kabiliyetine sahip olması 

gerekir; çünkü liderliğin temelinde ikna etme iĢlevi vardır. Bu ikna sürecinde liderin, 

grubun ihtiyaçlarının farkında olması, etkili iletiĢim yöntemlerini kullanması, grubu 

doğru yönde güdülemesi ve gruptaki coĢkuyu canlı tutması gerekir (Sakallı, 2009: 89-

90) . 

Dini yönelimin psikolojik temelinde, bir yönelim ve bağlılık nesnesine duyulan 

ihtiyaç yatar. Bu ihtiyaca en uygun karĢılık Tanrı‟ya veya güçlü bir lidere itaattir. Her 

dini grup içinde en iyisini bildiğine ve en uygun olanı yaptığına inanılan, olağanüstü 

güçler atfedilen bir lider vardır (KaracoĢkun, 2012: 48).  
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Dini gruplar genellikle karizmatik bir dini liderin, manevi tecrübelerini 

etrafındaki kiĢilerle paylaĢmasıyla geliĢir ve ilk cemaat denilen tabaka oluĢur. Bu dini 

liderin sahip olduğu örnek kabul edilen Ģahsiyeti, kutsal olanla irtibatı ve grup üyeleri 

üzerindeki etkisi sayesinde dini grup Ģekillenmeye baĢlar. Bu noktada diyebiliriz ki; 

Weber‟in de belirttiği gibi karizmatik otoriteye itaatin temelinde hukuki ve rasyonel 

etkenler değil, duygular, heyecan ve tecrübe vardır (Çelik, 2013: 281). 

Grup yapısında meydana gelecek değiĢmelerin, çözülmelerin, çatıĢmaların 

önlemesi ve grup içerisinde düzenin ve birliğin sağlanması, liderin grup üzerindeki 

güçlü etkisine bağlıdır (Günay, 2008: 154). Olağanüstü vasıflara sahip olduğuna 

inanılan karizmatik lider figürü, dini grupların, cemaatlerin hem kurumsallaĢmasında 

hem de hayatiyetinde önemli bir rol oynar. Özellikle tarikat ve cemaat yapılarında 

kurucu lider ve silsile, grubun düzeninde oldukça önemlidir. Grup içi bağlılığın 

sağlanmasında liderin Hz. Peygambere ya da önemli bir halifeye ulaĢan soykütüğü 

sürekli vurgulanır ve bu liderin kitapları üyeler tarafından temel kaynak olarak okunur 

ve gelecek kuĢaklara aktarılır (Tekin, 2016: 257). 

1.3.2. CEMAAT 

Arapça kökenli olan cemaat kavramı, birbirlerine doğal ve samimi bağlarla 

bağlanmıĢ olan dayanıĢma grupları olarak tanımlanmıĢtır. Cemaat içindeki bireyler, 

sosyal hayatın getirdiği her koĢulu beraber yaĢarlar. Ortak bir mekanın paylaĢılması, 

herhangi bir sosyal grubun cemaat olabilmesi için temel Ģartlardandır. MüĢterek mekan 

sayesinde cemaat içerisinde güçlü bir dayanıĢma ortamı, aidiyet duygusu ve cemaat 

ruhu oluĢur (Günay, 2005: 29). 

Cemaat kavramını “ister küçük ister büyük olsun herhangi bir grubun üyelerinin, 

ortak bir mekanda, bireysel çıkarları değil de toplumsal hayatın ana hususlarını 

paylaĢacak Ģekilde birlikte yaĢamaları” olarak tanımlayan Maclver‟e göre cemaat 

olmanın ilk Ģartı mekan, ikincisi ise cemaat duygusudur (Malcver, 1971: 174).  

Cemaat, aynı inanç, duygu, düĢünce, hayat görüĢü etrafında bir araya gelmiĢ, 

kolay dağılmayan insan topluluklarıdır. Dinler insanları bir arada tutma, ortak bir dünya 

görüĢü oluĢturma konusunda bütün kurumları ve ideolojileri geride bırakmıĢtır. Bu 

yüzden cemaat kavramı kullanıldığında ilk akla gelen dini cemaatler olmaktadır (Efe, 

2008: 82). 
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Ferdinand Tönnies‟in cemaat ve cemiyet ayrımıyla birlikte sosyoloji 

literatüründe yer alan cemaat kavramı, cemiyet yapısının aksine biz duygusunun hakim 

olduğu yüzyüze, samimi ve birincil derece iliĢkilerin hakim olduğu bir yapıdır (Çelik, 

2013: 293). Cemaatler belirli bir ortamda belli bir kültürü yansıttıkları için yerel; kutsal 

olanla ilgilendiği için dini ve insanların bir araya gelip etkileĢime girdiği bir ortam 

olduğu için sosyal bir görünüm arz eder (Ammerman, 2012: 401) .  

 Cemaatler, insanların bir araya gelip namaz kılma, ilahi söyleme, dua etme ya 

da dini liderin sohbetini dinleme gibi ibadetleri gerçekleĢtirdikleri, kutsal olanla irtibata 

geçtikleri temel bir mekandır. Ancak yetiĢkinler için dini pratiklerin yerine getirildiği 

bir ortam olmanın ötesinde cemaatler, gelecek nesillere dini geleneklerinin aktarıldığı 

bir informel bir eğitim kurumu iĢlevi görmektedir (Ammerman, 2012: 402-403). 

Kendilerini ait oldukları cemaate tüm varlıklarıyla adaması sonucunda 

bireylerde, ben duygusu silik hale gelirken, biz duygusu hakimiyet kazanır. Cemaat 

içerisinde bireyleri birbirine kenetleyen ve onları denetleyen adetler, gelenekler ve 

kurallar sistemi olduğu için cemaatten kopuĢlar oldukça azdır (Kurtkan, 1995: 10).  

  Özelikle Avrupa‟da 18. Yüzyılın sonları ile 19.yüzyılın baĢlarında sosyal, 

siyasal ve ekonomik sebeplerle ortaya çıkan sanayileĢme sürecinin bir sonucu olarak 

toplumlar cemaat yapısından cemiyet yapısına doğru kayma göstermiĢlerdir. 

SanayileĢme ve modernleĢme süreci sonunda geleneksel yapıya özgü gelenek, görenek, 

yaĢam tarzı ve dini anlayıĢ yerini seküler değerlere bırakmıĢtır (ġentürk, 2005: 138). 

Ancak Türk toplumu Cumhuriyet sonrası her ne kadar cemaatten cemiyete geçiĢ yapmıĢ 

olsa da ne tam olarak geleneksel yapıdan sıyrılabilmiĢ ne de modernleĢmeye ayak 

uydurabilmiĢtir (ÇoĢkun, 2005: 91).   

1.4. DĠNDARLIK  

Arapça "din" sözcüğüne Farsça "dar" ekinin eklenmesiyle oluĢturulan birleĢik 

sıfat olarak "dindar" kelimesi Türkçeye uzun zamandan beri yerleĢmiĢ ve geniĢ bir 

kullanım alanına eriĢmiĢtir. Lügatte dindar sözcüğü "Allah'a inanmıĢ ve bağlanmıĢ olan 

kimse" olarak tanımlanmaktadır (Develioğlu, 1970: 222). 

Geleneksel olarak dindarlığı, bireylerin belirli bir dinin geçerli yaygın 

öğretilerini ya da o dini kabul edip aidiyet gösteren bireylerin çoğunluğu tarafından 

onaylanan davranıĢları içten ve samimi bir Ģekilde özümseyerek yerine getirmesi olarak 
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tanımlayabiliriz (Cirhinlioğlu, Ok, Cirhinlioğlu, 2013: 8). Bireylerin mensup oldukları 

dine ait olan inanç, ibadet gibi hususları içten bir Ģeklide özümseyerek kabul etmesine 

ve bunlarla meĢgul olma derecesine dindarlık; bu inanç, ilke ve sembolleri bireysel ve 

sosyal yaĢantısına aktaran bireye de dindar adı verilmektedir (Kurt, 2008: 22). 

OkumuĢ‟a (2002: 38) göre dindarlık, bireylerin kalplerindeki iman ve Allah rızası için 

yaptığı iĢ ve davranıĢlar temelinde ortaya koyduğu dini tutum ve davranıĢ Ģeklini yani 

dini yaĢantıyı; hayatı inanılan dinin ilkeleri doğrultusunda sürdürmeyi ifade eden bir 

kavramdır. Bir diğer tanıma göre dindarlık, bireylerin ait oldukları dine inanma ve 

bağlanma seviyelerini ve inanılan dine günlük hayatta verilen önemi gösteren bir 

kavramdır (Kirman, 2011: 90). Ancak dindarlığın hayattaki etkisini dar bir alanla 

sınırlayamayız; çünkü sahip olunan inanç, yapılan ibadetler, ahlaki tutum ve davranıĢlar 

ve toplumsal iliĢkilerde sergilediğimiz tutum ve davranıĢlar vb. pek çok alanda 

dindarlığın varlığını ve etkilerini görmekteyiz.  

       Onay (2004: 17) daha kapsayıcı ve öz bir Ģekilde; insanın Yüce Varlık ile 

kurduğu manevi bağa inanç, bu bağ çerçevesinde oluĢmuĢ olan bütün iliĢkilere din, 

bunların bireyin günlük yaĢantısına yansımalarını ise dindarlık olarak tanımlamıĢtır. 

Esasında dindarlık bireyin ya da grubun günlük yaĢantısında dinin ehemmiyetini ve 

insanların kabul edip benimsedikleri dine olan bağlılıklarının derecesini gösterir. Her 

dinin belli inanç esasları ve ibadet Ģekilleri vardır; dindarlık bu inanç esaslarının 

bireysel ya da grup halinde belirli bir zamanda ve belirli Ģartlarda yaĢantıya 

geçirilmesini ifade eder. Bu yüzden Hökelekli‟ye (2010: 43) göre dindarlık, yaĢayan 

dindir; dinin hayata geçirilerek bilfiil yaĢanan biçimidir. Bir baĢka ifadeyle hissedilmesi 

ve yaĢanması bakımından bireysel bir nitelik taĢıyan dindarlık, sonuç ve etkileri 

açısında toplumsal bir olgudur. Dindarlık bireysel nitelikleriyle öznel bir görünüme 

sahipken sosyal etkileri yönüyle nesnel ve gözlemlenebilen bir yapıya sahiptir (Onay, 

2004:197). 

 Ġngilizce‟de „religious commitment‟, religious involvement‟, „religiosity‟, ve 

„religiousness‟gibi terimlerle ifade edilen dindarlığın Batı‟da da pek çok farklı tanımı 

yapılmıĢtır. Roff, dindarlığı “doğaüstü ve aĢkın değerlere yönelik bireyin sahip olduğu 

inanç ve davranıĢların kurumsal olan ve kurumsal olmayan Ģekillerini içine alan bir 

kavram”
 
olarak tanımlar (Yıldız, 2001: 23). Dindarlığı varoluĢsal bir düzlemde anlam 

arayıĢı ile iliĢkilendiren Frankl‟a göre içinde bulunduğumuz hayatın anlamını 

sorgulamak dindar olmak anlamına gelmektedir. Frankl‟a göre dindar olmak bir bakıma 
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hayatı anlamlı hale getirmek demektir.  Dindarlığın hayattaki anlam arayıĢının bir 

sonucu olduğunu savunan Paul Tillich‟e göre var oluĢumuzla ilgili ciddi sorular sormak 

dindar olmakla eĢ anlamıdır (Bahadır, 2002: 75). Hümanist akımın kurucularından 

Maslow, insanın doğal yapısında olan değerleri “dini” olarak niteler ve insanın aĢkın 

(doğaüstü) bir kurala uymakla değil; doğal yapısını takip etmesiyle dindar olacağını 

savunmaktadır. Bireysel din anlayıĢını vurgulayan Maslow, varoluĢsal değerlere sahip 

olan ve kendini gerçekleĢtiren bireylerin doğal olarak dindar olduğunu savunur (Ayten, 

2012: 143). Himmelfarb ise dindarlığı, bireylerin ait oldukları dinde var olan inanç ve 

faaliyetleri günlük yaĢantılarına taĢıyarak bunlarla meĢgul olma düzeyi olarak 

tanımlamıĢtır (Yıldız, 2006: 83).        

Yapılan tanımlamalara baktığımızda araĢtırmacılar tarafından ortaklaĢa kabul 

edilen, kapsayıcı, genel geçer bir dindarlık tanımı mevcut değildir. Ortak bir dindarlık 

tanımının bulunmamasında dindarlığın aĢkın boyutu içeren öznel bir karaktere sahip 

olması önemli bir etkendir. Bu sebeple yapılan tanımlar genel olmaktan ziyade özel bir 

karaktere sahiptir.        

1.4.1. Dindarlık Türleri 

Bireylerin dine bağlanma biçimleri, dini değerleri içselleĢtirme seviyeleri ve dini 

değerlerini davranıĢlarına yansıtma biçimleri birbirinden farklıdır. Bu bağlamda 

dindarlığın tek bir Ģeklinden bahsetmek mümkün değildir. Hatta Hökelekli‟ye (2010: 

81) göre ne kadar dindar birey varsa o kadar dindarlık tipi vardır. Aynı dine inanan ve 

bağlanan, aynı dini grubun veya cemaatin içinde bile her bireyin kendine özgü bir dini 

yönelim tarzı vardır. Çünkü her bireyin sahip olduğu kiĢilik özellikleri, yetenekleri ve 

eğilimleri onun dini tarz ve üslubunun oluĢmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ġnsanların 

kiĢilik özellikleri, içinde yaĢadıkları toplumun nitelikleri, dini algılayıp hayata 

geçirmelerinde ortaya çıkan farklılıklar, her dinin kendine has bir inanç ve ibadet 

sistemine sahip olması gibi etkenlerle birçok dindarlık tipleri ortaya çıkmıĢ ve tipolojiler 

ortaya konmuĢtur. 

Literatüre baktığımızda bilim insanlarının alanına ve sahip olduğu bakıĢ açısına 

göre faklı dindarlık tipolojileri oluĢturduklarını görmekteyiz. 

Allen (1965), tahkiki (commited) ve taklidi (consensual) olmak üzere dindarlığın 

iki tipini tanımlamıĢtır. Ona göre, dini inanç ve davranıĢları günlük hayattaki faaliyetleri 
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etkileyebilecek Ģekilde, içselleĢtirerek yaĢamak tahkiki dindarlık; dini inanç ve 

değerlerin anlamlı bir Ģekilde içselleĢtirilmediği ve dolayısıyla günlük hayatta dini amaç 

değil araç olarak kullanıldığı dindarlık ise taklidi dindarlıktır (Yıldız, 2001: 26-27). 

Max Weber sosyolojik açıdan konuya yaklaĢmıĢ ve farklı toplumsal gruplara 

göre farklı dindarlık tiplerinin olduğunu söylemiĢtir. Weber‟in dindarlık 

sınıflandırmasında, çiftçi dindarlığı, savaĢçıların dindarlığı, burjuva dindarlığı, Ģehir 

dindarlığı, entelektüellerin veya aydınların dindarlığı, ayinci dindarlık gibi kategoriler 

mevcuttur (TaĢ, 2005: 48-49). 

Crapss, oluĢturduğu tipolojide 3 farklı dindarlık tipi ortaya koyar. Otoriteye 

bağlı dindarlık; dini kurumlara ve onların koyduğu kurallara itaati esas alan dindarlıktır. 

Varoluşsal  dindarlık; bu tür dindarlıkta bireyler gönüllü olarak dini inanç ve 

davranıĢları kabul eder ve huzur içerisinde yaĢar. İçsel (kendiliğinden) dindarlık; 

bireyin kendini dıĢ dünyadan, günlük hayattan soyutlayarak yaĢadığı dini tecrübeleri 

sonucunda aĢkın olana ulaĢarak gerçekleĢtirdiği dindarlık türüdür. Bu tür dindarlıkta 

mistik yaĢantı, kendini aĢma tecrübeleri önemlidir (Mehmedoğlu, 2004: ). 

Dindarlığı, bir grubun ortak amaçlarına kendini adama olarak ele alan Fromm‟a 

göre dindarlığın iki türü vardır: Otoriter dindarlık ve hümaniter dindarlık. Otoriter 

dindarlıkta bireyler, kendi dıĢlarındaki görülemeyen, dokunulamayan ve duyulaman bir 

varlığa teslim olup boyun eğerler. Bu tür dindarlıkta esas olan Tanrıya itaattir, çünkü 

birey Tanrı karĢısında tamamen güçsüzdür ve ancak kendisini Tanrıya tam olarak 

adayıp, boyun eğdiği zaman güçlü hisseder (Fromm, 1990: 42). Hümaniter dindarlıkta 

ise önemli olan bireyin akıl, sevgi gibi kendi kiĢisel güçlerini geliĢtirmesidir. Otoriter 

dindarlığın aksine salt itaat edip, boyun eğmeye değil kendini gerçekleĢtirmeye vurgu 

yapılır (Fromm, 1982: 43-44). 

Baston ve Ventis 3 boyutlu bir dindarlık tipolojisi ileri sürmüĢlerdir. Bu 

sınıflandırmaya göre dindarlık, araç (mean), amaç (end) ve arayış (quest) boyutlarından 

oluĢur. Araç didarlığı, bireylerin belli Ģeyleri elde etmek, çıkar sağlamak için dini 

kullanmalarıdır. Amaç dindarlığı, hayatının merkezine dini inancını yerleĢtirildiği, 

inanılan değerlerin içselleĢtirildiği dindarlık türüdür. ArayıĢ dindarlığı ise “Ġnsan nerden 

geliyor?”, “Nereye gidiyor?”, “Hayatın anlamı nedir?” gibi varoluĢsal düzlemdeki 

sorulara cevap aramaya dayanır (Kayıklık, 2006: 491-499). 
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Gazali ise taklidi dindarlık, tahkiki (ilmi) dindarlık ve zevk alınan dindarlık 

olmak üzere dindarlığın 3 farklı boyutundan bahseder (Yıldız, 2001: 36).
 
Taklidi 

dindarlıkta birey, herhangi bir delil aramaksızın inanç ve değerleri kabul eder. Dini 

davranıĢ ve ibadetlerini baĢkalarını taklit ederek gerçekleĢtirir. Tahkiki dindarlıkta 

birey, inancını sorgular, dini inanç ve davranıĢlarını bilgisiyle temellendirir. Birey taklit 

etmekten uzaktır bunun yerine araĢtırarak ve sorgulayarak dini davranıĢlarını yerine 

getirmeye çalıĢır. Zevk alınan dindarlıkta ise birey, yaĢadığı deneyim ve tecrübeler 

sonucunda dini uygulamalardan zevk alır (Gazali, 1988: 23-24). 

AĢağıdaki Meadow ve Kahoe (1984) tarafından yapılmıĢ tabloda bazı din 

psikologlarının iki kutuplu dindarlık tipolojilerine yer verilmiĢtir (Yıldız: 2001: 26). 

Tablo 1: Dindarlık Tipolojileri 

Teorisyen 

 

Tercih Edilen 

Dindarlık 

Tercih Edilmeyen 

Dindarlık 

ALLPORT Ġç kaynaklı (intrinsic) 

(dini motifler açısından) 
DıĢ kaynaklı (extrinsic) 

(sosyal güvence olarak) 

LENSKĠ 
 

Kurumsal Toplumsal 

ALLEN 
 

Tahkiki (commited) 

(içselleĢtirilmiĢ dini değerler) 
Taklidi (Consensual) 

(dini gruplara tabi olmak) 

NOCK 
 

Ġhtida (kendi seçimiyle 

mensubiyet) 
Sebat etme („miras 

bırakılmıĢ‟ sosyal din) 

DEWEY 
 

Dindar olma (külli 

ideale boyun eğme) 
Bir dinin geleneklerini 

yerine getirme 

CLARK Asıl din (kiĢinin 

vizyonuyla hayata düzen verme) 

Üçüncü dereceye ait 

din (alıĢılmıĢ, koĢullanılmıĢ din) 

 

Dindarlığı yönelim açısından tasnif eden Gordon W. Allport, iç güdümlü ve dıĢ 

güdümlü olmak üzere iki tip dindarlıktan söz etmektedir. Bu oldukça kabul görmüĢ bir 

tasnif olarak karĢımıza çıkmaktadır.. Genel olarak iç güdümlü (bireysel) dindarlık 

hayatın din ile belirlendiği, dinin diğer tüm düĢüncelerin üstünde bulunduğu tam bir 

teslimiyeti ifade eder. DıĢ güdümlü dindarlık ise tehlikelerle karĢılaĢtığı zaman kiĢisel 

çıkarları öne alma, faydacı olma ve dini çıkarları için alet etme gibi hususları 

bünyesinde barındırır. Bireysel din üzerinde duran Allport dini duyguyu; „kiĢinin 



16 
 

sonsuzluğa ulaĢması ve yaratıcıyla temasa geçmesi‟ olarak tanımlar. Allport‟a göre 

bireyi etkileyen, derin anlamlar taĢıyan toplumsal din değil;  kiĢinin kendi/bireysel dini 

inancıdır. Allport‟a göre dindarlık ise bireyin istek, ihtiyaç ve değerlerine kök salmıĢ bir 

olgudur.  Her insan kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu yüzden her bireyin farklı bir 

dini tecrübesi, dini yaĢayıĢı vardır. Bu bağlamda Allport her bireyin dini, kendi 

varlığına uygun olarak yaĢadığını savunur (Bahadır, 2002: 140). 

Allport, M. Ross ile birlikte yaptığı “Personal Religious Orientation and 

Prejudice” adlı çalıĢmasında, iç güdümlü ve dıĢ güdümlü dindarlıkla ilgili Ģunları 

söyler: 

“Öznel dinin iki kutbunu karakterize etmenin en kısa yolu, içsel olarak güdülenenin kendi dinini 

yaĢarken, dıĢsal olarak motive olanın dinini kullandığını söylemektir. DıĢ güdümlü kiĢiler, kendi amaçları 

için dini kullanma özelliğine sahiptirler. Bu özellikteki insanlar genellikle dini, statü, güvenlik elde 

etmek; sosyallik sağlayıp ilgi çekmek için kullanırlar. Benimsenen inanç, birinci derecedeki ihtiyaçlara 

göre biçimlenir. Teleolojik terimlerle ifade edilirse dıĢ güdümlü dindar Tanrıya yönelir ama benliğinden 

vazgeçmez. Ġç güdümlü kiĢiler ana güdülerini dinde bulan bireylerdir. Ġç güdümlü kiĢiler için günlük 

hayatta karĢılaĢılan diğer ihtiyaçlar daha küçük ve önemsizdir ve bu ihtiyaçlar genellikle dini emir ve 

yasaklarla uyumlu bir hale getirilir. Ġç güdümlü bireyler herhangi bir menfaat gözetmeksizin kabul ettiği 

inancı içselleĢtirerek yaĢar.” (Kayıklık,2006: 165-166) 

Günay‟a göre (1998: 208) bireysel dindarlık, bireyin sahip olduğu dini inancın 

gündelik hayatına duygu, düĢünce ve davranıĢ tarzı olarak yansımasıdır. Bireysel 

dindarlık daha çok dinin ruhsal yaĢantıda tezahür etmesidir. Toplumsal dindarlık ise 

kaynağını toplumdan alan, toplumla birlikte yaĢanan dindarlıktır. Toplumsal dindarlıkta 

birey içsel değerlerinden ziyade içinde bulunduğu toplumun beklentilerini göre dini 

hayatını Ģekillendirir (Kayıklık 2006: 166). 

Dini iç güdümlü/ bireysel olarak yaĢayanlar kendi istek ve arzularından 

vazgeçerek dini içselleĢtirmiĢ kimselerdir. Onlar dini, bütün davranıĢlarını belirleyici bir 

denetim odağı olarak görürler. Bu bağlamda iç güdümlü dindarlar kendilerini dinle 

uyumlu hale getirmeye çalıĢırlar (Hökelekli, 2010: 85). Allport‟a göre iç güdümlü 

dindarlıkta birey, hayatın vazgeçilmez unsurlarını dinde bulur ve diğer ihtiyaçlarını 

ikinci planda görür. Bu yüzden iç güdümlü dindarlar, kalplerini ve ruhlarını dinlerine 

vermiĢ, gerçek anlamda inanan kimselerdir. Aynı zamanda iç güdümlü dindarlık, 

bireyin kendini gerçekleĢtirmesine yardımcı olur. Bireyde sevgi, saygı, merhamet, 

karĢılıksız iyilik gibi olumlu özellikleri ön plana çıkarır (Yapıcı, Kayıklık, 2005: ) . 
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DıĢ güdümlü dindarlar ise dini bireysel ya da grupsal bir amaca ulaĢmak için 

araç olarak kullanırlar. Onlar için din hayati bir öneme sahip değildir; aksine din 

makam, itibar, yoksunluklar için telafi kısacası dünyevi istek ve ihtiyaçlarını 

karĢılaması ölçüsünde bir değere sahiptir (Hökelekli, 2010: 84). DıĢ güdümlü 

dindarlıkta birey, dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve ihtiyaçlarını karĢılaması 

için dinden faydalanır (Yıldız, 2001: 26). 

Biz çalıĢmamızda denetim odağı açısından iç denetim odaklı, dindarlık kaynağı 

açısından iç kaynaklı bir dindarlık olan Bireysel Dindarlığı ve denetim odağı açısından 

dıĢ denetim odaklı, dindarlık kaynağı açısından dıĢ kaynaklı bir dindarlık olan Grup 

(Cemaat) Dindarlığını ele alacağız.  

 

1.4.2. Dindarlığı Etkileyen Faktörler 

Dindarlık, dinden farklı olarak dinamik bir süreç arz eder. Hem dinlerin inanç ve 

ibadet yapıları farklılık göstermekte hem de bireyler dini inanç ve ilkeleri  algılayıp 

yaĢantı haline getirirken farklılıklar sergilemektedir. 

Çünkü her dindar dini farklı Ģekilde algılayıp yaĢantısına o Ģekilde 

aktarmaktadır. inanç ve ibadet yapısına göre farklı dindarlık biçimleri oluĢturmakta ve 

her birey dini algılayıp yaĢantı haline getirirken farlılıklar sergilemektedir. Bireyin sahip 

olduğu kiĢisel özellikleri, cinsiyeti, yaĢı, yaĢadığı sosyal çevre, eğitim durumu, dini 

bilgi seviyesi, yaĢadığı travmatik olaylar vb. pek çok etken dindarlığının 

Ģekillenmesinde etkili olabilmektedir.   

Yapılan araĢtırmalara baktığımızda dindarlığı etkileyen belli baĢlı faktörleri aile, 

cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve sosyal çevre Ģeklinde sıralayabiliriz. ġimdi bu faktörlere 

biraz daha yakından bakalım. 

1.4.2.1. Aile 

Bireyin, düĢüncelerinde, davranıĢlarında, yaptığı tercihlerde, verdiği kararlarda 

kısacası hayatının tüm alanında en önemli etken ailesidir. Dini inanç Ģekillerinin ve 

davranıĢlarının oluĢmasında da aile en önemli faktörlerden birisidir. Sahip olduğumuz 

fedakarlık, yardımlaĢma, paylaĢma, sevgi, saygı gibi değerlerle birlikte din de ailede 

aynı anda kazanılır (Gürses, 2010: 85; Hallahmi&Argyle, 1992: 98). 
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Aile; sevgi, Ģefkat, rahatlık ve otoritenin kaynağıdır. Birey hayatının ilerleyen 

dönemlerinde de ailede gördüğü rahat ve huzurlu yaĢamın devamını ister. Hatta 

Erikson‟a (1984: 1-8) göre çocuğun, doğum sonrası süreçte ailede özellikle annesiyle 

ikili iliĢkisi ölçüsünde edindiği temel güven ya da güvensizlik izlenimleri onun Allah‟a 

karĢı duyduğu güven duygusunu da etkilemektedir. ĠĢte bu yüzden ailede atılan dini 

temeller birey için oldukça önemlidir. 

Bireylerin dine olan yatkınlığı büyük ölçüde ve özellikle ilk çocukluk 

döneminde yetiĢkinlerin ilgi, teĢvik, destek ve örnek olmalarına bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. Yapılan pek çok araĢtırmaya göre dini inanç ve tutumların oluĢmasında 

ilk çocukluk dönemi aile iliĢkileri önemli faktörlerden biridir. Dini ilke ve değerler 

ailede görüntülenen Ģekliyle çocuğun dünyasına girer ve böylece birey için aile, dini 

davranıĢların ve dini iliĢkilerin modeli haline gelir. Ailede huzurlu bir manevi ortam 

içerisinde büyüyen çocuklarda, ilerleyen dönemlerde güçlü bir dini uyanıĢ görülme 

olasılığı oldukça yüksektir. (Hökelekli, 2008: 256-257). 

1.4.2.2. Cinsiyet  

Son yıllarda cinsiyet ve dindarlık arasındaki iliĢkiyi inceleyen pek çok araĢtırma 

yapılmıĢtır. Batı‟da cinsiyet faktörünü esas alarak gerçekleĢtirilen dindarlık 

analizlerinde, kadınların erkeklere oranla dine eğilimlerinin daha yüksek olduğu 

bulgulanmıĢtır. Gerek nicelik gerek nitelik açısından kadınların dinsel eğilimlerinin 

daha yüksek olduğu, ibadetleri yerine getirmede daha çok istekli oldukları ve kutsal 

kitaplarını daha çok okudukları hatta dine duygusal bir boyut kattıkları görülmektedir 

(Hallahmi, 1975: 153-154). 

Türkiye‟de yapılan araĢtırmalarda ise birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Yapılan bir kısım çalıĢmalarda kadınların erkeklere göre dinsel eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu bulgulanmıĢtır. Ayten (2013: 7-31) yaptığı çalıĢmada kadınların bireysel 

dini eğilimlerinin erkeklere göre yüksek seviyede olduğunu; kadınların günlük yaĢamda 

dinin etkisini daha çok hissettiklerini, dini inanç sayesinde hayattan anlam bulma ve 

dini öğrenerek yaĢantıya aktarma gibi hususlarda erkeklere göre daha baĢarılı 

olduklarını bulgulamıĢtır. Kadınların niçin daha dindar olduklarıyla ilgili sosyolojik ve 

psikolojik çeĢitli görüĢler ortaya konmuĢtur. Öncelikle kadınların yaratılıĢ itibariyle 

daha duygusal olmaları, kaygı ve endiĢelerini erkeklere göre daha yoğun düzeyde 

yaĢamaları onların dine olan eğilimlerini artırmaktadır (Hökelekli, 2010: 94; ġahin, 



19 
 

2006: 326). Kadınların erkeklere nazaran daha itaatkar, bağımlı ve edilgen olarak 

yetiĢtirilmesinin de kadınların dindarlığının daha yüksek olmasında etkili olabileceği 

öne sürülmüĢtür. Buna göre, toplumsallaĢma sürecinde kazanılan cinsiyet rolleri, 

özellikle annelik rolü ile dindarlık arasında güçlü bir iliĢki kurulmaktadır. Ayrıca 

kadınların ev dıĢında iĢ gücüne daha az katılmaları ve çocuk yetiĢtirmede daha büyük 

sorumluluk almaları, daha fazla zamana sahip olmaları ve evle sınırlı bir yaĢam 

sürdürmeleri onların din ile daha fazla ilgilenmelerine yol açtığı söylenebilir. 

 

Yapılan çalıĢmaların önemli kısmında kadınların dine olan eğilimlerinin daha 

yüksek düzeyde olduğu tespit edilse de; erkeklerin kadınlara nazaran  farklı boyutlarda 

kadınlardan daha dindar olduğunu gösteren çalıĢmalar da mevcuttur. Bayyiğit (2001: 

101-122) üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında, dindarlık 

düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulmuĢtur. Buna göre rasyonel inanç ve 

inançsızlıkta erkeklerin oranı kızlardan; irrasyonel, ilgisiz ve kararsız problemli tutumda 

ise kızların oranı erkeklerden daha yüksektir. Yine namaz ve oruç ibadetleri yerine 

getirmede erkek öğrencilerin kızlardan sayısal üstünlüğü gözlenmiĢtir. Uysal (2006: 80) 

tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada, kadın ve erkek dindarlıkları arasında anlamlı 

farklılıklar çıkmazken, dindarlığın ibadet, bilgi ve tecrübe boyutuna iliĢkin tutum ve 

davranıĢlar bakımından iki grup arasında anlamlı farlılık gözlenmiĢ; kadın dini tutum ve 

davranıĢlarının erkeklere göre daha az yoğun ve daha az güçlü olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Aynı Ģekilde Onay (2004: 103), Mehmedoğlu (2004: 162) ve (Hökelekli, 2010: 95) 

tarafından yapılan çalıĢmalarda erkeklerin dini inançları benimseme ve ibadetleri yerine 

getirme oranlarının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.        

1.4.2.3. YaĢ   

Doğum ile ölüm arasındaki hayat yolculuğunda bireyin hangi yaĢlarda dine 

eğilimin artıp, hangi yaĢlarda azalma gösterdiği her zaman merak konusu olmuĢtur.  

Özellikle Batı‟da yapılan araĢtırmalar gösteriyor ki 18 ila 30 yaĢları arasında dini 

etkinliklere yönelimde kesin bir düĢüĢ yaĢanırken, 30 yaĢtan sonra dine yönelimde 

sürekli bir artıĢ gözlenmektedir. Fakat bu konudaki boylamsal araĢtırmalar birbiriyle 

tutarlı sonuçlar vermediği için 30 ile 60 yaĢları arasında dini davranıĢ ve inançlarda 

meydana gelen değiĢiklikleri tanımlamak için üç farklı model öne sürülmektedir. Bazı 

araĢtırmalar, 15. yaĢtan 30. yaĢa kadar olan dini etkinlikte bir düĢüĢü, sonraki yaĢlarda 
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ise sürekli bir artıĢı ifade eden “geleneksel model”e dayanır. Ġkinci grupta yer alanlar, 

yaĢ ile hiçbir değiĢikliğin olmadığını belirten “sabitlik modeli”ni benimsemiĢtir. 

Üçüncü model ise, yaĢın yükselmesiyle birlikte ibadetlerde sürekli bir düĢüĢ olduğunu 

ileri süren “kayıtsızlık modeli”dir (Hallahmi & Argyle, 1975: 326-328). 

Uysal (1995: 263-271) 20-41+ yaĢ grubuyla gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında, yaĢ 

ilerledikçe dine karĢı olumlu tutum ve davranıĢların artarak devam ettiğini ortaya 

koymuĢtur. Aynı Ģekilde KöktaĢ (1993: 81) araĢtırmasında, 30. yaĢtan itibaren Allah 

inancının yaĢla birlikte artıĢ gösterdiğini; ancak 60+ yaĢ grubunda küçük de olsa azalma 

eğiliminde olduğunu bulgulamıĢtır. 

Alan yazına baktığımızda dindarlığın yaĢ ile iliĢkisinin incelendiği, yaĢ ile 

birlikte dindarlık puanında da bir artıĢın tespit edildiği görülmektedir. Uysal (2006),  

Mehmedoğlu (2004), Kızılgeçit (2011) araĢtırmalarında yaĢla birlikte dindarlığın da 

geliĢtiğini tespit eden sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Yoğurtçu (2009) ve Cirhinlioğlu, Ok ve 

Cirhinlioğlu (2013) da araĢtırmalarında dindarlık ile yaĢ arasında anlamlı ve pozitif 

iliĢki tespit etmiĢlerdir Ayten, Göcen, Sevinç ve Öztürk (2012: 67) de çalıĢmalarında 

dindarlığın artmasına bağlı olarak dinî baĢa çıkma ile yaĢ arasında olumlu iliĢki tespit 

etmiĢtir. Aynı Ģekilde Sağır (2014: 51), Suriyeli sığınmacılar üzerinde yaptığı 

araĢtırmasında olumlu dinî baĢa çıkma ile yaĢ arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki 

olduğunu tespit etmiĢtir.  

1.4.2.4. Eğitim Durumu    

Bireyin sahip olduğu bilgi seviyesi ve eğitim düzeyi ile dindarlığı arasında nasıl 

bir iliĢki olduğunu belirlemek için pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Öncelikle Batı‟da 

yapılan çalıĢmalara bakacak olursak birbirinden farklı sonuçlar elde edildiğini 

görmekteyiz. Yapılan çalıĢmaların bir bölümünde eğitim düzeyi ile dindarlık arasında 

anlamlı bir iliĢki olmadığı tespit edilirken bir kısım çalıĢmada ise eğitim seviyesinin 

yükselirken dine olan ilgi ve bağlılıkta azalma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Hökelekli, 

2010: 95-96). 

Ülkemizde yapılan araĢtırmalarda genel olarak eğitim düzeyi yükseldikçe 

dindarlık eğilimlerinin azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Taplamacıoğlu (1962: 145) 

yaptığı çalıĢmada, namaz kılan, oruç tutan ve dini görevlerini getirme konusunda 

hassasiyet gösteren bireylerin çoğunluğunun okur-yazar olmayan kiĢiler olduğunu tespit 
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etmiĢtir. Günay‟ın (1979) araĢtırmasında da benzer sonuçlarla karĢılaĢmaktayız. Bu 

araĢtırmaya göre okur-yazar olmayanlar arasında namaz kılmayanlara hiç rastlanmazken 

ilkokul mezunlarının % 4‟ü, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim görenlerin % 14,3‟ü ve 

yüksek düzeyde öğrenim görenlerin % 34,7‟sinin namaz kılmadığı bulgulanmıĢtır. 

Göcen (2012) konuyla ilgili yaptığı araĢtırmasında bireylerin eğitim durumunun, dinî 

yönelimini etkilediğini bulgulamıĢtır. Buna göre, ilkokul eğitimine sahip olanların dinî 

yönelim ortalamaları, lisans eğitimi almıĢ olanlara göre daha yüksek çıkmıĢtır. Tokur 

(2011) tarafından gerçekleĢtirilen baĢka çalıĢmada da benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Tokur araĢtırmasının sonucunda eğitim seviyesi arttıkça dindarlığın alt boyutlarından 

ibadetin, inancın, dinî motivasyonun ve dindarlık toplam puanının azaldığını tespit 

etmiĢtir. Ancak bazı çalıĢmalarda daha farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Örneğin Ayten 

(2009) çalıĢmasında genel dindarlıkta en yüksek ortalamanın, üniversite ve üzeri tahsili 

olanlara ait olduğunu, daha sonra da sırasıyla ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanların 

geldiğini tespit etmiĢtir. Ġbadet/Bilgi boyutunda da en yüksek ortalamaya yine üniversite 

ve üzeri, en düĢük ortalamaya ise lise grubu sahip olmuĢtur. 

Eğitim düzeyi ile dindarlık arasında oldukça karmaĢık bir iliĢki vardır. Eğitim 

düzeyi arttıkça dini eğilimin azalmasının farklı sebepleri olabilir. Öğrenim seviyesinin 

yükselmesiyle birlikte dini inançlarda rasyonelleĢme, liberalleĢme ve bireyselleĢme 

eğilimlerinin güç kazandığını ve dindarlık seviyesinin azalmasında etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca geleneksel ve itaate dayalı dindarlıkların, üniversite gibi seküler 

kültürün etkili olduğu ortamlarda çözülmesi ve gerilemesi de doğal gözükmektedir.  

1.4.2.5. Sosyal Çevre  

Sosyal bir varlık olan insan içinde bulunduğu ortamdan etkilenir. Kırsal veya 

kentsel bir çevrede yetiĢmiĢ olmak veya halen köyde veya Ģehirde hayatını sürdürmek, 

kiĢinin her türlü tutum ve davranıĢlarında olduğu gibi dini ilgi ve bağlılığın oluĢmasında 

ve geliĢmesinde de önemli bir etkendir. Günay 1999 yılında gerçekleĢtirdiği 

araĢtırmasında kırsal kesimde yaĢayan insanların namaz, oruç gibi ibadetleri düzenli bir 

Ģekilde yerine getiren bireylerin oranının, kentte yaĢam sürmekte olanlara göre daha 

yüksek olduğunu tespit etmiĢtir. Kırsal kesimden kente göç eden insanların kentte 

oturma süreleri uzadıkça kent yaĢamıyla bütünleĢmeleri artıkça dini ibadetlerinde bir 

azalma görülmüĢ olabilir. Ayrıca kırsal kesimde olanlara nispetle Ģehirli dindarlar, grup, 

tarikat, cemaat gibi olgulara daha yakındırlar. 
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ABD‟de yapılan araĢtırmalar kırsal kesimde yaĢayan çiftçiler diğer meslek 

gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında dini kurumlara üyeliklerinin daha düĢük olduğunu, ancak 

bunun yanında geleneksel ve köktenci bir dini tutum geliĢtirdiklerini göstermektedir. 

Buna karĢılık Ģehirli kimseler daha az geleneksel dini tutum geliĢtirirler. Ayrıca 

araĢtırmalar gösteriyor ki, büyük Ģehirlerde yaĢayan kimseler, küçük Ģehir ve köylerde 

yaĢayanlara göre dini etkinliklere daha az katılım göstermektedir (Hökelekli, 2010: 98). 

Ayten  (2013) yaptığı çalıĢmada benzer sonuçlara ulaĢmıĢ ve kırsal kesimde yaĢayan 

insanların Ģehirde yaĢayan insanlara oranla daha yüksek puan aldıklarını bulgulamıĢtır. 

1.4.3. DĠDARLIĞIN BOYUTLARI 

Ġnsanların yaĢamlarını anlamlandıran, düzenleyen ilkeler bütünü olarak din öznel 

bir yapı iken; dindarlık, dini inanç ve ilkelerin bireysel ve toplumsal yaĢantıya 

yansıtılmıĢ halidir. Dindarlık bilgi, duygu ve davranıĢ gibi yönleriyle bireylerin hayatını 

pek çok yönden kapsamakta ve kabul edilen dini inanç ve ilkeler bireyin günlük 

yaĢamını etkilemektedir. 

KöktaĢ‟a (1993: 50) göre temel olarak dindarlığın boyutları, toplum içerisinde 

yaĢayan bireylerin dindarlığının nasıl tespit edileceği ve dinin insan yaĢamını ne derece 

ve hangi yönlerde etkilediğini tartıĢmaktan kaynaklanır.  

Dindarlığın boyutları ve niteliği ile ilgili tartıĢmalar devam etse de, bu kavramın 

çok boyutlu bir yapıda olduğu araĢtırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Batılı 

sosyologlar önceleri dindarlığın boyutlarını belirlemek için kiliseye gitme sıklığı gibi 

tek boyutlu göstergeler kullanmıĢlar, ancak tek faktörün belirleyici olamayacağı 

yönündeki eleĢtiriler sonucunda çeĢitli dindarlık boyutları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.   

1940‟lı yıllarda baĢlayan dindarlık ölçüm çalıĢmaları 1960‟lı yıllardan itibaren 

ileri ölçüm teknikleriyle yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu ölçme çalıĢmalarının ilk örnekleri 

Amerika‟da yapıldığı için Hıristiyan dindarlığını ölçmeye yöneliktir (Onay, 2004: 43). 

Bu çalıĢmalarda 1960‟lı yıllara kadar Tanrı‟ya inanç, dini ibadetlere katılma ve dini bir 

gruba aidiyet gibi unsurlar dindarlığın bir göstergesi olarak kabul edilmiĢtir (KöktaĢ, 

1993: 50-51). 

Bu giriĢimlerden ilki Fichter aittir. Ona göre insanlar (katolikler), "gerçek 

dindar, Ģekilci,  kenarda ve kapalı" dindar olarak sınıflandırılabilir. Deneme giriĢimleri 

Glock ve Stark'ın çalıĢmalarıyla sistemli bir bütünlüğe kavuĢmuĢtur. Kendilerinden 
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önceki araĢtırmaların yetersizliğine dikkat eden ve dinin kapsayıcı bir tanımının 

yapılması gerektiği tezinden hareket eden Glock ve Stark, dindarlığı beĢ boyutta ele 

almıĢ ve bu boyutları belirli yönleriyle açıklamaya çalıĢmıĢlardır.  

1.4.3.1. Ġnanç Boyutu 

Bütün dinlerin temelinde bir takım inanç esasları vardır ve her din, 

mensuplarından bu inanç esaslarına inanmalarını ve onaylamalarını ister (Kayıklık, 

2011: 196). Dini hayatın merkezinde yer alan inanç boyutu, bireylerin bilinmeyen  

aleme yönelik sorularına cevap verdiği ve nihai anlamı keĢfetmelerine yardımcı olduğu 

için oldukça önemlidir. 

Glock'a göre dinin inanç boyutunun 3 önemli amacı vardır.  Birincisi ilahi bir 

varlığın var olduğunu ortaya koymak; ikincisi ilahi varlığın niteliklerini ve diğer inanç 

unsurlarını ortaya koymak ve böylece üçüncü olarak ilahi iradenin mevcudiyetini ve bu 

iradenin amaçlarının gerçekleĢmesini sağlamaktır (Mehmedoğlu, 2004: 28). 

1.4.3.2. Ġbadet Boyutu 

Bu boyut, ibadetleri, yükümlülükleri ve bağlılıkları anlatır. Her dinin  

mensuplarının yapmasını istediği dini uygulamalar vardır. Bir dinde yerine getirilmesi 

gereken namaz, oruç, hac, cenaze töreni, kurban kesimi gibi ibadet uygulamaları bu 

boyuta girer (Kayıklık, 2006: 493). Tanrı inancının var olduğu her dinde mutlaka 

ibadetlerde var olmuĢtur. Aslında ibadetler, dini inancın tekrarlarla canlı tutulduğu 

uygulama tarzlarıdır. Bu yüzden ibadet sistemi olmayan bir inanç sisteminden 

bahsetmek mümkün değildir (Bahadır, 2002: 146-147).  

1.4.3.3. Tecrübe Boyutu 

Tecrübe boyutu yoğun dinsel deneyimleri ifade eder. Tecrübe boyutu inanç ve 

ibadetlerle iliĢkili ancak onlarda daha aĢkın, hassas bir yaĢantıdır. (Kayıklık, 2006: 493). 

Dindar insanların çeĢitli zamanlarda yaĢadığı vecd, hal, huzur, halvet gibi içsel 

tecrübeler bu boyutta değerlendirilebilir. 

Dinin tecrübe boyutu, kiĢinin nihai gerçeklik ve aĢkın olan boyutla birebir 

kurduğu iletiĢim sürecinde yaĢadığı duygulardır. Dine inanan her insan tecrübe 

boyutunu farklı bir derinlikte yaĢar bu yüzden ifade edilmesi zordur. 
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1.4.3.4. Bilgi Boyutu 

Glock‟a göre bütün dini sistemler mensuplarından inandıkları dinin temel inanç 

ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ister. Bilgi boyutu, dinin temel öğretileri 

hakkında bilgi sahibi olmak gerektiği düĢüncesine dayanmaktadır (Mehmedoğlu, 2004: 

29).  Her dinde kutsal metinler, inanç esasları ve ibadetler hakkında temel bilgiler 

vardır. Bir inancı kabul etmek için bilmek Ģarttır. Herhangi bir inanç sisteminin kabul 

edilip, benimsenmesi için bilgi ön Ģarttır. (Kayıklık, 2011: 196). 

1.4.3.5. Etki Boyutu 

Yukarıda değindiğimiz inanç,  ibadet, tecrübe ve bilgi boyutlarının bireyin 

duygu, düĢünce davranıĢlarına yansımaları etki boyutunu oluĢturur. Dinin etki boyutu, 

dinin bireyden ne beklediği ile bireyin dine bağlanma ve ibadetleri sonucunda ne 

kazandığı arasındaki iliĢkiyi ele alır. Bütün dinler mensuplarından inanç ve 

bağlılıklarının bir sonucu olarak belli düĢünce ve davranıĢlardan kaçınmayı,  belli görev 

ve sorumlulukları da yerine getirmesini bekler. Dolayısıyla etki boyutu, dine bağlılığın 

bireyin düĢünce ve davranıĢlarına kısacası hayatına olan yansımalarını inceler 

(Mehmedoğlu, 2004: 29). 

1.5. DEPRESYON 

1.5.1. Tanımı ve Kapsamı 

Bireysel ve toplumsal boyutuyla önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen 

psikiyatrik sorunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Psikiyatrik bozukluklar içinde 

en sık rastlanan depresyondur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada depresyon 

tanısı alan bireyler her geçen gün artmaktadır. Öyle ki önümüzdeki yıllarda bu artıĢ 

sonucu depresyonun kalp hastalıklarından sonra en yaygın ikinci hastalık olacağı 

belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Harvard Üniversitesi ve Dünya Bankası 

iĢbirliğinde depresyon üzerinde yapılan bir çalıĢmanın sonuçlarına göre ileriye dönük 

bakıldığında 2020 yılı itibariyle depresyon önemli bir engellilik nedeni olmakla birlikte 

dünya çapında bir sorun haline gelecektir. (http://www.sinir.org/depresyon-2020-de-

ikinci-olum sebebi.html) (20.06.2011)  

Ġnsanoğlu, doğadaki diğer canlılara göre duygusal tepkilerini çok daha yoğun, 

daha canlı ve birbirinden çok farklı Ģekillerde yaĢar. Bu tepkiler çoğu zaman yaĢamın 

http://www.sinir.org/depresyon-2020-de-ikinci-olum%20sebebi.html
http://www.sinir.org/depresyon-2020-de-ikinci-olum%20sebebi.html
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anlamını, tadını hatta amacını yansıtırlar. Ġnsanoğlu bazen bir sevinç bir hüzün ya da iki 

damla gözyaĢı ile çok Ģeyi anlatabilir. Sahip olduğumuz duygular sürece göre değiĢiklik 

gösterebilir. Bütün bu duygusal tepkilerin yaĢanmasına “duygulanım” (affekt) adı 

verilir. Bireyin duygusal yaĢamını ifade eden affektif aslında yaĢamımızı sürdürmemize 

yardımcı olan, kiĢiyi olgunlaĢtıran, gerek kendi içimizde gerek çevreyle uyumumuzu 

sağlayan kısacası insanı insan yapan özelliğidir (Öztürk ve ark., 1983: 167; IĢık, 1991: 

15). Ancak bireyin duyguları, tepkileri yaĢamını, çevresiyle olan uyumunu olumsuz 

yönde etkileyip, iĢlevselliğini kaybettiğinde duygulanım bozukluğundan bahsedebiliriz 

(IĢık, 1991: 15).  

Latince “depressus” kökünden gelen depresyon kelime anlamıyla aĢağıya doğru 

bastırmak, çevirmek, kederli, çökkün, cesaretini kırmak, donuklaĢtırmak, 

durgunlaĢtırmak demektir. Türkçe‟de ise depresyon kelimesi ruhsal çöküntü ya da 

çökkünlük anlamlarında kullanılmaktadır (Köknel, 1989: 14). Depresyon; önü 

alınamayan büyük bir üzüntü, suçluluk duygusu, sosyal yaĢamdan uzaklaĢma, fazla 

uyuma, fazla yeme ya da hayata karĢı bir isteksizlikle belirginleĢen duygu durumudur 

(Davinson, Neale, 2011: 235). 

Ruhbilimde belirti, sendrom, hastalık, duygu durum değişikliği olmak üzere dört 

ayrı yerde kullanılan depresyon sözcüğü; birçok bedensel ya da ruhsal hastalıkla bir 

belirti (semptom) olarak ortaya çıkabilir. Temelinde acı veren bir duygu durumun 

bulunduğu, bedensel, ruhsal ve toplumsal  depresif belirtilerin tümü sendrom olarak 

karĢımıza çıkar. Bir ruh hastalığı olarak depresyon belirli ölçütleri, sınırları ve süresi 

olan bir sendromdur (Köknel, 1989: 14-15). 

Loo‟ya göre depresyon ruhun karanlık bir hali, Ģiddeti ve yoğunluğu zamana 

göre değiĢen üzüntülü bir yaĢanmıĢlık tonudur. Ayrıca Loo depresyonun bilinenin 

aksine, varoluĢ problemleri veya bunaltan toplumsal problemler sonucu oluĢan bir 

modern zaman hastalığı olmadığını savunur. Ona göre depresyon her türlü sosyal 

ortamda ve değiĢik kültürlerde ortaya çıkabilir. Güney Amerikalı bir çiftçiyi, Magrepli 

bir köylüyü, zengin bir iĢ adamını, mutlu bir yuvanın annesini, iĢsiz kalmıĢ bir emekliyi, 

ünlü bir yıldızı yakalayabilir (Loo, Loo, 1993: 9).
 
 

Normal üzüntü ile patolojik olanı arasındaki sınırı belirlemek zordur. 

Aralarındaki fark Ģiddetine, miktarına, baĢka bir biçimde ortaya çıksalar bile üzüntüye 

eklenen ve birlikte bulunan semptomların niteliğine bağlıdır. Büyük acı duygusu olan 
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üzüntü, belki de üzücü bir olaya karĢı bir cevaptır; ama bunun Ģiddeti süresi acıya 

kıyasla çok fazla olduğunda, özellikle de belli bir nedene bağlı olarak oluĢmadığında 

patolojiktir. Bu noktada Cüceloğlu sinirsel çöküntü tepkisi ile depresyon kavramlarını 

birbirinden ayırarak tanımlar. Ona göre; bazı bireyler haftalar hatta aylar süren duygusal 

çöküntü yaĢarlar, fakat günlük yaĢantısını normal olarak yerine getirir bu kiĢiler sinirsel 

çöküntü tepkisi içindedir. Bireyin içinde bulunduğu duygusal çöküntünün Ģiddeti artarsa 

ve birey yaĢamına devam edemez hale gelirse bu duruma duygusal çöküntü psikozu adı 

verilir (Cüceloğlu, 1997: 454). 

1.5.2. Tarihçesi 

Depresyon çok eski dönemlerden beri bilinen bir hastalıktır. Homeros 

kitaplarında depresyon belirtilerini taĢıyan kahramanlar betimlemiĢtir. Tıbbın babası 

diyebileceğimiz Hipokrat da olaya klinik tanımlamalar getirerek M.Ö. 450‟lerde  

“melankoli” terimini kullanmıĢ, bu hastalığa neden olarak da “kara öfke”yi göstermiĢtir. 

Yunancadan gelen “Kara öfke”nin edebi çevirisi bize melankoli sözcüğünü verir (Loo 

& Loo, 1993: 9-10). 

Melankoliye M.S. 100‟lerde Cornelius Celcus tarafından “kara safranın neden 

olduğu hastalık” Ģeklinde farklı bir etiyolojik yaklaĢımda bulunulmuĢtur. 1816 yılında 

ise Esquirol, manik hastalarda izlediği durgunluk dönemlerinden söz etmiĢtir. 1896 da 

Emil Kraepelin, bugünkü “manik depresif psikozo” yani “bipolar affektif hastalığı” 

betimlemiĢtir (IĢık, 1991: 20). Nitekim 19. yüzyılda, Baillarger tarafından kullanılan 

depresyon kavramı, Kraeplin‟in manik depresif psikoz tanımını bitkinlik ve üzüntü 

dönemleri ve bunu izleyen coĢkunluk ve mutluluk dönemlerini sistemli olarak 

tanımlaması sonucu kesin olarak benimsenmiĢtir. Bu, melankolik depresyondur. 

Depresyon kelimesi daha sonra bu çerçeveyi aĢmıĢ ve kiĢinin yaĢamı ve davranıĢlarını 

bozarak, psiĢik canlılığı azalttığı tüm üzüntü dönemlerini ifade etmiĢtir (Loo & Loo, 

1993: 10). 

1911‟de Karl Abraham‟ın dinamik yaklaĢımını takiben 1915‟de Freud, “Yas ve 

Melankoli” adı eserinde, melankoliyi yasla karĢılaĢtırmıĢ ve melankolide kiĢinin 

Ģiddetle öfkesini kendisine yönelttiğini; mani de ise birikmiĢ, yoğun enerji ve neĢenin 

dıĢarıya taĢtığını, özetle bir çeĢit enerji fazlalığının iki farklı biçimde çıkıĢ yolu 

bulduğunu dile getirmiĢtir ( IĢık, 1991: 20). 
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1960‟lı yıllara gelindiğinde monopolar ve bipolar kavramları ortaya çıkmıĢ 1966 

yılında ise monopolar deyimi yerini Ünipolar terimine bırakmıĢtır. 1975‟li yıllarda 

bipolar bozukluklar Tip I ve II olmak üzere ayrılmıĢtır. Manik dönemin her zaman hafif 

düzeyde yer aldığı hastalar Tip I olarak değerlendirilirken, manik dönemin her zaman 

olmamakla beraber Ģiddetli olduğu hastalar Tip II olarak değerlendirilmiĢtir. Ve 

günümüze kadar, gerek dünya sağlık teĢkilatı gerek çeĢitli ülkelerdeki psikiyatrist ve 

psikiyatri birliklerince hazırlanan çeĢitli sınıflandırmalarla, değiĢik duygulanım 

bozuklukları değiĢik isim ve klinik tablolar altında yer almaya baĢlamıĢtır. 

1.5.3. Belirtileri ve Türleri 

IĢık (1991: 19-20), en kısa Ģekilde kedere, eleme benzer bir duygulanım olarak 

tanımladığı depresyonda klinik olarak Ģu üç alanda bozukluk gözlendiğini belirtmiĢtir: 

• Depresif duygu durumu (Depresif mood): Elem, keder, umutsuzluk, 

kendi değerini küçümseme veya kendini değersiz görme duyguları, kötümserlik, 

karamsarlık gibi duygular depresyonun türüne göre değiĢik görünümlerde ortaya çıkar.  

• Mental aktiviteler ve itkisel güçlerde inhibisyon: Günlük yaĢamda 

kendini geri çekemeye baĢlayan birey çevresinde olup bitenlere karĢı genel olarak 

ilgisiz hale gelir, duygusal yatırımları azalır, psiĢik bir yorgunluk hisseder, insanlarla 

iliĢkilerini sınırlamaya baĢlar. 

• Motor, psikomotor ve fizyolojik aktivitelerde inhibisyon: Bireylerde 

motor aktivitede yavaĢlama ve fiziksel çöküntü gözlenir. Bunlara iĢtahsızlık, kilo kaybı 

ve uyku bozukluğu ve cinsel istekte azalma gibi yakınmaları kapsayan biyolojik ve 

vejatatif semptomlar eĢlik eder. 

Beck (1976), depresif üçlü tanımıyla depresyonun biliĢsel üç özelliğini Ģöyle 

sıralar: benliğin (self), dünyanın ve geleceğin olumsuz görülmesi. Depresyonun en göze 

çarpan özelliği üzgün ya da disforik duygu durumudur. Depresif kiĢiler genellikle 

kendilerini yetersiz ve değersiz görürler. Bu hastalar kendi çevrelerindeki her Ģeyi 

karanlıkta görürler. Kendileriyle ilgili değerlendirmelerinde, sosyal iliĢkilerinde sürekli 

kendilerini eleĢtirirler. Genellikle yoğun suçluluk duyguları vardır hatta çok küçük ve 

önemsiz olaylarla ilgili vicdan azabı duyarlar. Onlar için gelecek karanlık ve boĢ 

görünür. Bazı aĢırı depresif hastalar, herhangi bir geleceği hayal etmeyi bile imkansız 

görürler (Oltmanns, Neale, Davinson, 2003:).
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Çoğu durumda depresyon tek bir sebepten kaynaklanmaz; daha çok birden fazla 

etkenin bileĢimi olarak ortaya çıkar. Genel olarak sürekli üzüntülü halde olma, hayata 

karĢı isteksizlik, sürekli bir huzursuzluk, yaĢama sevincinin, anlamının yitirilmesi, 

duygu durumunda aĢırı dalgalanmalar, umutsuzluk duygusundaki artıĢ, ölüm ya da 

intihar düĢünceleri depresyonun temel belirtileri arasında sayılabilir (Köroğlu, 2006: 47-

48). Depresyonda bitkinlik, düĢük enerji gibi fiziksel belirtiler de yaygındır; bunların 

yanında fiziksel ağrılara ve acıya da neden olur. Depresyonu olan insanların bazıları, 

tipik olarak, aĢırı yorgunluk hisseder, zor uykuya dalar ve sık sık uyanır; bazıları ise gün 

boyunca uyur (DSM V, 131). 
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Tablo 2: Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Sınıflandırmasına Göre Depresyon 

Belirtileri 

 Yoğun üzüntü durumu 

 Günlük faaliyetlerde ilgisizlik 

 AĢırı uyuma/uykusuzluk 

 Enerji kaybı aĢırı yorgunluk 

 Değersizlik ve suçluluk hissi 

 Bir konuya yoğunlaĢmada güçlük çekme, sürekli kararsızlık yaĢama 

 Ölüm düĢüncesi, intihar giriĢimi 

 

Yukarıda tabloda tablo halinde depresyonun genel belirtilerine yer verilmiĢtir. 

Ancak bu belirtilerin en az beĢinin, en az iki hafta boyunca görüldüğü durumlarda 

depresyondan söz etmek mümkün olmaktadır. 

Depresyon, ciddiyet dercesine göre kiĢiden kiĢiye farklı Ģekillerde, farklı 

semptomlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun en önemli sebebi depresyonun da 

kendi içinde farklılaĢan, türlere ayrılan bir hastalık olmasıdır. Ġlk olarak DSM-IV-TR‟de 

depresyon sadece depresif duygu durumunun yaĢandığı tek kutuplu(unipolar) depresif 

bozukluklar ve hem mani hem de depresif epizotların yaĢandığı çift kutuplu (bipolar) 

depresif bozukluklar olarak iki ayrı grup halinde ele alınmıĢtır. Tek ve çift kutuplu 

duygu durum bozuklukları birbirinden tamamen farklı olmasa da, belirtilerinde nedensel 

etkenlerde ve tedavi biçimlerinde önemli farlılıklar vardır. Ġki uçlu bozukluğu olan 

hastalar, manik dönem olarak bilinen son derece yükselmiĢ duygu durumları yaĢarlar. 

Bu dönemler, önceden tahmin edilemeyen ağır depresyon ile normal duygu durum 

arasında dönüĢümlü olarak ortaya çıkar. Tek uçlu bozukluğu olan hastalar ise hiçbir 

zaman diğer uca kaymaksızın ağır depresyon yaĢarlar (Butcher, Mıneka, Hooley, 2001: 

413; Davinson, Neaale, 2011: 437).  

DSM V‟e göre depresyonun alt grupları aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: (DSM V, 

130) 
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Tablo 3: Depresyon Tanı Kriterleri 

DSM-5  Tanıları Önemli DeğiĢiklikler BaĢlıca Özellikleri 

Majör Depresif Bozukluk Yasla iliĢkili semptomların 

farklı tanıları daha detaylı 

betimlenmiĢtir. 

Ġki hafta içinde 5 ya da daha fazla 

depresif belirtiler, üzüntülü 

duygudurumunun ya da zevk 

kaybının dahil olduğu belirtiler 

Süreğen Deresif Bozukluk (distimi) Süreğen depresif bozukluk ve 

distimi. 
Ġki yıllık süre içinde zamanın 

yarısında görülen, düĢen duygu 

durumu ve en az iki depresyon 

belirtisi 

Adet Öncesi Disforik Bozukluk DSM4‟ün ek bölümünden 

DSM-5 „in ana grubuna 

alınmıĢ 

Adetten önceki haftada depresif 

ya da fiziksel belirtiler 

Yıkıcı Duygudurum Düzensizlik 

Bozukluğu 
DSM-5 için yeni sınıflama 10 yaĢından önce baĢlayan en az 

bir yıl devam eden, yineleyen 

öfke patlamaları 

Ġki Uçlu I Bozukluk Anormal aktivitelerde ya da 

enerjide artıĢ 
Hayatında en az bir kere manik 

dönem 

Ġki Uçlu II Bozukluk Anormal aktivitelerde ya da 

enerjide artıĢ 
Hayatında en az bir kere 

hipomanik dönem 

Siklotimi (döngüsel) Kriterleri daha belirgin Ġki yıl içinde hipomanik ve 

depresif dönemlerin olmadığı, 

tekrarlı olarak yükselen ve düĢen 

duygu değiĢimleri 

 

1.5.4. Epidemiyolojisi  

Ülkemizde yapılan araĢtırmalar, toplum içinde psikiyatrik yardım gerektiren 

ruhsal bozuklukların % 20 üzerinde yaygınlığa sahip olduğunu göstermektedir. Bunlar 

içinde affektif bozukluklar ve özellikle depresif tipte olanlar en sık görülen psikiyatrik 

bozukluklardır (Küey, Üstün, Güleç, 1987: 16-30). Dünya Sağlık örgütü, dünya 

nüfusunun yaklaĢık %3‟nde depresyon yakınmalarının olduğunu ve tıbbi nedenlerle 

hekime baĢvuranların %8 ila %15‟inde tedavi gerektiren depresyon belirtilerinin 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Psikiyatrik bozukluklar içinde en yaygın olan ve en fazla araĢtırılan majör 

depresif bozukluk olmuĢtur. ABD‟de büyük ölçekli bir epidemiyolojik çalıĢmada 

insanların yaklaĢık %16,2‟sinin yaĢamlarının bir döneminde majör depresif bozukluk 

tanısı kriterlerini karĢıladığı bulgulanmıĢtır. Süreğen depresif bozukluklar, majör 

depresif bozukluklardan daha az görülür. Ġnsanların %2,5‟i hayatları boyunca DSM-IV-

TR kriterlerine göre distimi olarak tanımlanır (DSM-V: 133). 
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DSM- IV verilerine göre majör depresif bozukluk için yaĢam boyu risk 

erkeklerde %5-12, kadınlarda %10-25 olarak bulunmuĢtur. Ġki uçlu bozukluk majör 

depresyondan daha az sıklıkta görülür. Toplumda görülme sıklığı yüzde 1‟dir.  

Ortalama baĢlama yaĢı yirmidir. Kadınlarda erkeklere oranla depresyon dönemi daha 

sık, mani dönemi ise daha az görülmektedir (Davinson, Neale, 2011: 236). 

Vakaların büyük bir kısmında depresyonun baĢlama yaĢın20 ila 50 arasındadır. 

Yapılan çalıĢmalar depresyon görülme ihtimalinin çocuk ve yaĢlılarda düĢük seviyede 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4: Yaygın Olarak Görülen Duygu Durum Bozukluklarının 

Prevalansları (Doksat, 2003) 

  

        DUYGU DURUM BOZUKLUĞU HAYAT BOYU PREVALANS 

      Depresif Bozukluklar  

Majör depresif Bozukluk (MDB) 

Tekrarlayıcı, arada tam düzelmeli, 

Distimik bozukluğun üzerine eklenmiĢ 

Kadınlarda % 10-25, Erkeklerde % 5-12 

MDB‟LĠ kiĢilerin yaklaĢık %3‟nde 

Tekrarlayıcı, arada tam düzelme yok, 

Distimik bozukluğun üzerine eklenmiĢ 

(double depression) 

Distimik Bozukluk (kronik depresif nöroz) 

MDB‟li kiĢilerin yaklaĢık % 25‟inde 

YaklaĢık % 6 

Bipolar Bozukluklar  

Bipolar I Bozukluk 

Bipolar II Bozukluk 

Bipolar I veya II Bozukluk, hızlı döngülü 

% 0,4 – 1,6 

YaklaĢık % 0,5 

Bütün bipolarların yaklaĢık % 5 – 15‟inde 

Siklotimik Bozukluk % 0,4 – 1,0 

 

Ülkelere bağlı olmaksızın neredeyse bütün dünyada yapılan çalıĢmalarda 

depresif hastalığın prevalansı kadınlarda, erkeklerden daha yüksektir. Bu fark her yaĢ 

grubunda mevcut olmakla birlikte genç ve orta yaĢ grubunda, çocuk ve yaĢlılara göre 

daha belirgindir (Öztürk, 1983: 173). Cinsiyetler arasında depresyon oranındaki bu 

farklılığın çeĢitli sebepleri vardır. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla alkol ve 

uyuĢturucu kullanması sebebiyle tanı konulurken erkeklerin depresyon değil de madde 
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bağımlısı tanısı almaları cinsiyet arası farklılığın muhtemel sebeplerindendir. Ayrıca 

kadınlarda depresyon oranının daha yüksek çıkmasında psikososyal faktörler de 

etkilidir. Özellikle kadınların hem anne hem iĢ kadını hem de eĢ olarak maddi manevi 

büyük bir yük altına girmeleri ve bu sorumlulukları yerine getirme çabası kadınlarda 

depresyon oranını yükseltmektedir. Ayrıca profesyonel yardım alma konusunda 

kadınların erkeklere nazaran daha istekli olmaları cinsiyetler arasındaki farklılığı 

kısmen açıklamaktadır. (Savurun, 1999: 14). Ayrıca kız çocuklarının erkeklere oranla 

iki kat daha fazla cinsel istismara maruz kalması, yetiĢkinlik sırasında kadınların 

erkeklerden daha fazla kronik stres yaĢaması, kadınsı hormonların etkisi, kadınların 

karĢılaĢtığı problemlerle duygu odaklı baĢa çıkması vb. faktörler de kadınlarda 

depresyon oranını yükseltmektedir (DSM-V: 134)  

1.5.5. Etiyolojisi   

Depresyon en çok rastlanan duygusal bozukluklardan biridir. Son derece yaygın 

olduğu ve insanı çoğu zaman çaresiz hale getirdiği için depresyonun nedenlerini 

belirlemek önemlidir. Yapılan çalıĢmalar depresyonun ortaya çıkmasında ve 

geliĢmesinde biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymuĢtur.  

1.5.5.1. Psikolojik Faktörler 

Depresyonun geliĢimini anlamak için birkaç psikolojik model ileri sürülmüĢtür. 

1.5.5.1.1. Psikanalitik Kuram 

Psikanalitik kuramda, depresyon genel olarak “kayba tepki” olarak yorumlanır. 

Sevilen birinin kaybı, statü kaybı, bir grup arkadaĢ tarafından sağlanana manevi 

desteğin kaybı vb. kaybın niteliği ne olursa olsun, depresif kiĢi ona Ģiddetle tepki 

gösterir. Çünkü yaĢanılan acı, birey için çocuklukta meydana gelen daha önceki bir 

kaybın tüm korku ve hislerinin geri gelmesi demektir. Bu bireyler genellikle, herhangi 

bir nedenle, çocuklukta sevgi ve ilgiden yoksun kalmıĢtır. Daha sonraki bir yaĢamda 

oluĢan kayıp, bireyin, ilk kaybın meydana geldiği zamanki çaresiz, bağımlı haline 

“gerilemesine” neden olur (Atkinson, Atkinson, Hılgard, 1995: 625).
 
 

Psikanalitik kuramın temeli Freud‟a dayanır. Freud, ünlü “Yas ve Melankoli” 

adlı makalesinde depresyon için potansiyelin erken çocukluk döneminde olduğunu 

söyler. Freud‟a göre oral dönemde çocuğun ihtiyaçları ya aĢırı ya da çok az 
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karĢılanmıĢtır; bu da bireyin bu dönemde saplanıp kalmasına ve ileriki dönemlerde 

yaĢanacak bir kayıpta bilinçdıĢı bir Ģekilde gerilemeye neden olur (Davinson, Neale, 

2011: 240). 

Freud depresyonun geliĢimi ile ilgili açıklamalarını, depresyon ve yas tutma 

arasındaki karĢılaĢtırma üzerinden baĢlatır. Ona göre bu iki durum benzerlik gösterir. 

Her ikisi de üzüntülü duygu durumunu, hayata karĢı ilgisizliği içerir. Depresif bir 

insanla yas tutan bir insanı birbirinden ayıran en temel özellik, öz saygının azalmasıdır. 

Depresif insanlar kendilerini ağır bir Ģekilde suçlar, ahlaken çökmüĢ ve değersiz 

olduklarını, cezalandırılmayı hak ettiklerini söylerler. Freud depresif insanların gerçekte 

kendilerinden Ģikayetçi olmadıklarını ama aslında, baĢka bir insanla ilgili olan 

düĢmanca duygularını yansıttıkları görüĢünü savunur. Bu nedenle depresyon öfkenin içe 

doğru yöneldiği ve orijinal nesne yerine benliğin hedef aldığının bir sürecin 

göstergesidir (Oltmanns, Neale, Davinson, 2003: 119). 

ġüphesiz ki psikanalitik kuramın depresyon konusundaki en önemli katkısı 

kayıpların depresyon baĢlangıcı bakımından önemine ve yas belirtileri ile depresyon 

belirtileri arasındaki benzerliklere dikkat çekmesidir. 

1.5.5.1.2. BiliĢsel Kuram 

1967 yılından beri depresyonu açıklamada en etkili kuramlardan biri Aaron 

Beck‟in biliĢsel kuramıdır.  Beck‟e göre biliĢ düzeyleri ve düĢünce süreçleri depresyona 

neden olan faktörlerdendir. Beck, depresyonun oluĢmasında bireydeki biliĢsel iĢlev 

bozukluğunun temel rol oynadığını ifade eder. Depresif bireylerde yanlıĢ öğrenme, 

yanlıĢ algılama, yanlıĢ değerlendirme, gerçekle hayal arasında yeterince ayırt edici 

olamama vb. etkenler sonucu gerçeği değerlendirmede hata ve bozukluklar meydana 

gelir. Böylece bireyler kendilerini, dünyayı ve geleceği olumsuz olarak algılar. BiliĢsel 

kurama göre herhangi bir olayın birey için ifade ettiği anlam, onun olaya verdiği 

duygusal tepkiyi belirler (IĢık, 1991: 60).  

BiliĢsel modele göre; bireyin olumsuz çekirdek inançları, varsayımları, hastalığa 

yatkınlığı veya kırılganlığı yaĢam stresiyle eĢleĢtiğinde bireyi depresyona kadar götüren 

bir süreç baĢlar. Örneğin, kendisiyle ilgili “baĢarısızın teki” ve “yakın iliĢki kuramayan 

biri” Ģeklinde çekirdek inanç geliĢtiren bir kiĢi, yaĢanmıĢlıklarında etkisiyle kendini 

toplumsal görevlerden çekinebilir ya da kiĢiler arasın iliĢkide ilerlemeyi reddedebilir. 
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Ġlk etapta sosyal izolasyona yol açan bu olumsuz inanç, bireyin biliĢsel çarpıtmaları 

sonucunda depresif duygulara ve depresif davranıĢlara dönüĢür (Whisman, 2010: 26-

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Depresyonun Bilişsel Modeli 

 

BiliĢsel kurama göre depresyondaki kiĢiler çocukluk ya da gençlik dönemlerinde 

anne-baba kaybı, birbirini izleyen çeĢitli trajediler, arkadaĢ çevresinin reddi veya 

öğretmen eleĢtirisi gibi olaylar sonucunda olumsuz Ģemalar geliĢtirirler. Depresyondaki 

bireyin edindiği olumsuz Ģemalar ya da inançlar, bunların öğrenildiği durumlara 

benzeyen yeni olaylarla karĢılaĢtıklarında hemen harekete geçerler (Davinson, Neale, 

2011: 240). 

Ayrıca depresyonda olan bireyler olumsuz düĢünceye sebep olabilecek, aĢırı 

genelleĢtirme, seçici soyutlama, abartma ve küçültme, kiĢiselleĢtirme, keyfi sonuç 

çıkarma biliĢsel hatalar yapmaktadırlar (Cengil, 2003: 135). 
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1.5.5.1.3. Öğrenme Kuramları 

Öğrenme kuramları depresyonu açıklarken diğer kuramlardan farklı olarak, 

bireyin daha önceki deneyim ve yaĢantısından ziyade Ģu andaki hayatı üzerinde 

odaklanır. 

Ġlk defa Seligman tarafından ileri sürülen öğrenilmiĢ çaresizlik kuramına göre 

bireyler olumsuz olayları denetleyemediklerini gördüklerinde çaresiz olduklarını 

öğrenebilirler. Böylece gelecekte tekrarlanan olaylarda bireyin pasif hale gelmesine, 

tepkisizliğine sebep olur (Butcher, Mıneka, Hooley, 2011: 452). Seligman‟a göre 

kontrol edilemeyen sonuçlar değil, bireyin bu sonuçlara getirdiği nedensel açıklamaları 

depresyonun derecesini belirler. 

Umutsuzluk kuramı da depresyonu açıklamak için geliĢtirilmiĢ 

yaklaĢımlardandır. Umutsuzluk, bireyin olaylar üzerinde herhangi bir etki ve 

denetiminin olmadığı, sonucun daima kötü yönde olacağına dair değiĢmez inancı olarak 

tanımlanabilir. Yapılan pek çok araĢtırmada olaylara yönelik olumsuz yüklemenin 

depresyona neden olduğu bulgulanmıĢtır (Butcher, Mıneka, Hooley, 2011: 457). Ayrıca 

öğrenme kuramına göre olumsuz olaylardan çıkarılan sonuçlar birey tarafından önemli, 

kalıcı olarak algılanır ve birey kendini daha az değerli, daha az becerikli ve daha az 

istenen biri olarak yorumlarsa depresyonun geliĢme olasılığı daha da artar (Oltmanns, 

Neale, Davison, 2003: 124).  

1.5.5.2. Biyolojik Faktörler 

1.5.5.2.1. Kalıtım 

Ġlk olarak 1921 yılında Kraepelin çalıĢmasında depresyonun kalıtımsal 

nedenlerinin olabileceği tezini öne sürmüĢtür. 1930 yılında Luxemberg duygulanım 

bozukluklarında tek ve çift yumurta ikizleriyle çalıĢmalar yapmıĢtır (Köknel, 1989: 35). 

ÖzdeĢ ikizler aynı yumurtadan geliĢirler ve aynı kalıtımı paylaĢırlar; çift yumurta ikizler 

ise farklı yumurtalarda geliĢirler ve genetik olarak alelade kardeĢlerden daha fazla 

benzerlikleri yoktur. Eğer bir monozigotik ikize manik depresif tanısı konulursa, diğer 

ikizinde de aynı bozukluğun belirme ihtimali %72‟dir; dizigotik ikizler için bu değer 

sadece %14‟tür (Atkınson, Atkınson, Hılgard, 1995: 629). Aynı yumurta ikizleri ve çift 

yumurta ikizleri üzerinde yürütülen çalıĢmalarda, kalıtımın %37 oranında etkili olduğu 

bulgulanmıĢtır (DSM-V: 142).        
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1982 yılında, Nurnberger ve Gershan 1930-1979 yılları arasında yayınlanan ve 

duygulanım bozuklukları üzerinde duran yedi çalıĢmayı incelemiĢlerdir. Bu 

çalıĢmalarda bildirilen sonuçların ortalaması olarak duygulanım bozukluklarının tek 

yumurta ikizlerinde yüzde 65, çift yumurta ikizlerinde yüzde 14 olduğunu 

saptamıĢlardır (Köknel, 1989: 38). 1977 yılında Mendelewicz ve Rainer, evlatlık olarak 

verilmiĢ ve duygulanım bozukluğu gösteren 29 çocuğu, anne babalarını incelemiĢlerdir. 

Bunların gerçek anne babalarının yüzde 31‟inde, üvey anne babalarının yüzde 12‟sinde 

ruhsal bozukluk olduğunu saptamıĢlardır.  

Yapılan pek çok ikiz çalıĢmasının sonucuna baktığımızda kalıtım faktörünün en 

çok iki uçlu bozukluk üzerinde etkili olduğunu görüyoruz (DSM-V: 142). Ancak 

genetik miras yoluyla aktarılan hastalık değil hastalığa yatkınlıktır. 

1.5.5.2.2. Biyokimyasal Faktörler  

Yapılan çalıĢmalar duygu durumlarımızın nörotransmiter denilen ve sinir 

impulslarının bir nörondan diğerine aktarılmasını etkileyen bir grup kimyasal madde 

tarafından düzenlendiğini göstermektedir. Afektif bozukluklarda önemli bir rol 

oynadığına inanılan iki nörotransmiter, norepinefrin  ve serotonin‟dir. Bu 

nörotransmiterlerin her ikisi de, beynin duygu- heyecan davranıĢlarının düzenlenmesi 

ile ilgili bölümlerinde bulunmaktadır (Atkınson, Atkınson, Hılgard, 1995: 629). Yaygı 

olarak kabul edilen görüĢe göre, düĢük derece nöropinefrinin depresyona, yüksek 

düzeyin ise maniye yol açmaktadır (Davinson, Neale, 2011: 250). Ancak güncel 

bulgular mani ve depresyonda seratonin düzeylerinin düĢük olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırma sonuçlarında elde edilen bulgular, duygudurum bozukluklarında 

nöroileticilerin mutlak seviyelerinin önemli olduğu fikrini desteklememiĢtir (DSM-5: 

143). 

1.5.6. Tedavisi 

1983‟lerde elektrokonvulsif tedavisinin (EKT) keĢfi ve depresyon üzerindeki 

olumlu etkisi depresyon ve maninin daha dikkatle incelenmesine neden olmuĢtur. 1952 

yılında nöroleptiklerin bulunması ve bazı depresanların kullanılmasından sonra 

1957‟lerde ilk antidepresif ilaçların keĢfi ardından lityum kullanımı ve elde edilen 

sonuçlar, bu hastalıklar için nörotransmitter önemini ortaya koymuĢtur. Bunun üzerine 

nörotransmitter sistemleriyle ilgili olanlar baĢta olmak üzere psikofizyolojik ya da 
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biyokimyasal birçok kuramın öne sürülmüĢ, ayrıca dinamik açıdan değiĢik kuram ve 

tedavi yöntemleri de geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (IĢık, 1991: 20-21). 

1.5.6.1. Biyolojik Tedaviler 

Duygu durum bozuklukları için çeĢitli biyolojik tedavileri vardır. Bunlardan en 

sık kullanılanı elektrokonvulsif tedavi (EKT) ve ilaç tedavisidir. 

1.5.6.1.1. Elektrokonvulsif Tedavi  

Depresyon için kullanılan en tartıĢmalı tedavi elektrokonvulsif tedavidir. EKT 

yirminci yüzyılın baĢında Cerletti ve Bini adlı iki doktor tarafından bulunmuĢtur. EKT 

genelde hastane ortamlarında hem Ģizofreni hem de psikotik depresyon hastalarında 

kullanılmaktadır (Davinson, Neale, 2011: 256). Çoğunlukla ilaç tedavisine yanıt 

vermeyen hastalarda kullanılan EKT‟de, hastanın beyninden kısa bir süre için 70-130 

voltluk bir akım geçirilir ve hastanın nöbet geçirmesi sağlanır. Tipik olarak hastalara 

birkaç gün içinde farklı zamanlarda 6-12 seans tedavi uygulanır (DSM- 5: 159). 

1.5.6.1.2. Ġlaç Tedavisi 

Ġlaçlar duygulanım bozukluklarının tedavisi için yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. 

En çok kullanılan ilaçlar antidepresan, duygu durumu dengeleyici, seçici seratonin geri 

alım inhibitörü (SSRI) ve antipsikotik ilaçlar kullanılır. Orta ve Ģiddetli depresif 

hastalarda 1960‟ların baĢından 1990‟lı yıllara dek en çok kullanılan ilaç tedavisi 

imipran gibi monoaminler nöro-aktarımlarını artırdığı bilinen standart antidepresanlardı. 

Bu tirislik antidepresanların depresif belirtileri önemli ölçüde azalttığı pek çok 

çalıĢmayla kanıtlanmıĢtır. Ancak bununla birlikte bu ilaçlar herkeste aynı Ģekilde etkili 

olmayabilir; hatta bazı hastalarda çok ciddi boyutlarda yan etkileri gözlenmiĢtir 

(Arslanoğlu, 2002: 78-79; Davinson, Neale, 2011: 256-257). 

Son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen antidepresanların kendine özgü 

avantajları ve dezavantajları vardır. Antidepresanlarla tedavinin sonuçlarını araĢtırmak 

için büyük örneklem gruplarıyla pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Depresyonu hafifletmek 

için ardıĢık tedavi seçeneklerinin depresyon üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

41 merkezde, 3671 hasta üzerinde, 18 tedavinin getirdiği temel kolaylıkları içeren 

etkilerin incelendiği bir araĢtırma yapılmıĢtır (Rush, Trivedi, Wisniewki ve ark., 2006). 

AraĢtırma sonuçlarında ise; sitalopram‟la tedavi edilen hastaların yalnız 1/3‟ünün 
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semptomlarının tamamen hafiflediği, sitolopram‟a yanıt vermediği için tedavinin ikinci 

aĢamasında tedavisi yeni bir ikinci ilaçla değiĢtirilenlerin %30,6‟sında remisyon 

(belirtilerin hafiflediği) bulgulanmıĢtır. Tedaviye iyi yanıt vermeyen hastalar arasında, 

tedavinin ikinci aĢamasında, üçüncü bir antidepresana %13,7‟si cevap verdi. Bu tedavi 

adımlarının birinde remisyona ulaĢmayı baĢaranlar arasında bile tekrarlama oranı 

yüksekti bu yüzden bir dizi bileĢik tedavi önerildi ve tedavi alanların yalnız %43‟ü 

baĢarılı Ģekilde iyileĢti (DSM-5: 160). 

 

Lityum tedavisi günümüzde hem depresif hem de manik epizotların tedavisinde 

duygu durumu dengeleyici olarak yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. Lityum tedavisinin 

etkileri geniĢ olarak incelenmiĢ ve sonuçlara göre manik hastaların yaklaĢık üçte 

ikisinde en azından kısmi iyileĢme görülmüĢtür. Ayrıca lityum, manik ve depresif 

epizotlar arasındaki döngünün önlenmesinde de oldukça etkilidir. Lityum tedavisi de 

uyuĢukluk, biliĢsel yavaĢlama, kilo alma, ve sindirim sistemi güçlükleri gibi olumsuz 

yan etkiler yaratabilir (Butcher, Mıneka, Hooley, 2011: 485). 

1.5.6.1.3. Psikolojik Tedaviler 

Psikanalitik yaklaĢım, bireyin sahip olduğu depresif ruh halinin çocukluk 

yıllarına dayandığını savunur. Depresif kiĢiler genelde düĢük özgüveni olan, çevresinin 

sosyal destek ve onayına ihtiyaç duyan bireylerdir. Bu yüzden psikanalitik kuram, 

kayıp, onay bağımlılığı ve öfkenin içselleĢtirilmesi üzerinde odaklanır. Psikoterapide, 

kiĢiler arası çatıĢmalar, kayıplar ve kiĢiler arası izolasyon gibi problemler incelenir. 

Psikoterapide, hastanın, sorun hakkında kendi duygularını tanımlaması, önemli 

kararalar vermesi ve problemlerle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olacak konular 

üzerine odaklanması sağlanır. Psikoterapi sırasında sözel ve sözel olmayan iletiĢimin 

geliĢtirilip hastanın, olumsuz duygularını keĢfetmesi, duyguları rahatça ifade etmesi 

desteklenir ve problemlerin çözümü için alternatif öneriler ve tatmin edici yeni davranıĢ 

modellerinin oluĢması sağlanır (DSM-5: 155).   

Depresyonun tedavisinde psikoterapiyle ilgili yapılan pek çok araĢtırma 

sonucunda psikoterapinin, MDB üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu (Elkin, 

Shea, Watkins ve ark., 1990), tedavi sonra hastalığın tekrarlamasını önlediği 
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bulgulanmıĢtır. Ayrıca majör depresif bozukluk görülen ergenlerde, doğum sonrası 

kadınların tedavisinde psikoterapi oldukça etkili bir yöntemdir (DSM-5: 155). 

Ġlk defa 1970 yılında Aaron Beck tarafından bir makalede isimlendirilen biliĢsel 

terapi, olumsuz düĢünceye ve depresyon baĢlangıcında çok önemli görülen çekirdek 

olumsuz inançların önemine dikkat etmeye dayalı bir tedavi yöntemi olarak 

tanımlanmıĢ ve davranıĢsal terapiden ayırt edilmiĢtir (Whisman, 2010: 25). BiliĢsel 

terapiye göre, depresyonun tedavi edilebilmesi için düĢüncenin yeniden yapılandırılması 

Ģarttır. Bu yüzden biliĢsel terapinin temel hedefi hastalara hayatlarındaki tüm bilgiyi 

gözden geçirerek olumsuz düĢünceleri nasıl sınayacaklarını öğretmektir (Blackburn, 

1992: 238). 

Yapılan pek çok çalıĢma biliĢsel terapinin, MDB semptomlarını hafifletmede 

etkili olduğunu göstermektedir. BiliĢsel terapinin en önemli faydası, tedavi sonrası 

danıĢanların depresyonun tekrarlama risklerini azaltmayı öğrenmiĢ olmalarıdır. BT‟nin 

bilinçli farkındalık  temelli bilişsel terapi olarak adlandırılan adaptasyonunun amacı, 

insanlara, depresif olmaya baĢladıkları zamanı tanımayı ve bir merkezileĢtirme algısını 

benimsemeyi öğretmek ayrıca yalnız düĢündükleri zihinsel olaylara bakmaktan daha 

çok benliklerinin ana yönlerine ya da gerçeğin yansımasına doğru nasıl bakabilecekleri 

konusunda onları yönlendirmektir. Zamanla hastalara depresyonla ilgili duygu ve 

düĢüncelerinden bağımsız bir iliĢki geliĢtirmeleri öğretilir ve bu bakıĢ açısı, negatif 

düĢünce örüntüsünün yükselmesini ve depresyonu önler (DSM-5: 157). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BĠREYSEL DĠNDARLIK, GRUP DĠNDARLIĞI VE DEPRESYON 

2.1. BĠREYSEL DĠNDARLIK  

Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda sanayileĢme ve ĢehirleĢmenin getirdiği 

kaçınılmaz bir son olarak aynı ortamda ama birbirinden kopuk, resmi ve yüzeysel 

iliĢkiler için yaĢamak zorunda kalan insanlar bu yaĢam koĢullarında hayatta bir anlam 

ve amaç arama yolunu seçmiĢlerdir. Bu seçimden dindarlık biçimi de etkilenmiĢtir. 

Ġnanan ve inandığı değerleri yaĢamak isteyen insanlar çağdaĢ yaĢamın getirdikleri 

sonucunda toplumsal bir miras olarak dini yaĢayıĢa devam edemezler. Ancak 

sekülerleĢen dünyada bu miras tamamen kaybolup gitmez, biçim değiĢtirerek varlığını 

sürdürür. Bunun sonunda ise bireysel dindarlık ortaya çıkar (Günay & Çelik, 2006: 

167). 

Bireylerin dinsel yaĢantılarına etki eden ve onu belirleyen çok çeĢitli etkenler 

vardır. Ancak içinde bulunulan koĢulların değiĢmesi, insan yaĢamının pek çok alanında 

olduğu gibi dini yaĢayıĢ biçiminde de önemli değiĢimlere neden olmuĢtur. Ancak bu 

değiĢimi dinden uzaklaĢma veya kopma olarak değerlendirmek yerine dinsel yaĢayıĢın 

biçim değiĢtirmesi olarak algılamak daha doğru ve isabetli olacaktır. Çünkü birey 

yaĢadığı hayat koĢularının değiĢimi sonucu geleneksel ve toplumsal dindarlıktan 

bireysel dindarlığa geçiĢ yapmıĢtır. Bu geçiĢ, değiĢen hayat Ģartlarının bireye sunduğu 

ve bireylerin uymak zorunda kaldığı bir durumdur.        

Güngör‟e göre; (1982: 214) çağdaĢ insan için din, donuk ve ölü bir gelenekten 

ziyade, insanları sıcacık saran, bütün benliklerine nüfuz eden bir hayat kaynağıdır. 

Bireysel dindarlıkta insan inandığı dini ve değerleri kendi yalnızlığı içinde yaĢar ve 

Rabbi ile kendi arasında geçen bir yaĢam biçimi ortaya çıkar. Toplumsal dindarlar dini 

yaĢarken çevresindeki insanlardan güç alırlar, bireysel dindarlıkta ise birey bu gücü  

kendi özel donanımlarında bulur ve öznel bir dinsel yaĢayıĢ biçimi geliĢtirir. ĠĢte bu 

öznel dini yaĢayıĢ biçimi bireysel dindarlık olarak adlandırılır. (Günay & Çelik, 2006: 

168). 

Lukes dinsel bireycilik aracılara ihtiyaç duymadan, hayatının sorumluluğunu 

bireyin kendisinin taĢıdığı, Tanrıyla kurulan iliĢkide dıĢ etkenlere ihtiyaç duymadan 
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kendi çabasıyla iliĢki kurmanın doğal bir hak ve görev oluğunu savunan görüĢtür (Ünal; 

2011: 64). 

Cevizci‟ye (1999: 151) göre ise dinsel bireycilik; devlet ya da baĢka kurumlara 

gerek kalmadan Tanrıyla olan iliĢkinin birey tarafından belirlendiği, dini meselelerde 

bireylerin bağımsız ve özgür bir Ģekilde düĢüncesini dile getirerek tartıĢabileceğini ve 

bireylerin istediği dine ya da dini gruba dahil olabileceğini savunan öğretidir.  

2.2. GRUP/ CEMAAT DĠNDARLIĞI  

Grup/cemaat dindarlığı, bireyin kendi içsel yaĢantısından ziyade içinde 

bulunduğu grubun istek ve yönlendirmelerine göre dini hayatın yaĢandığı, kaynağını 

belli bir toplum ya da gruptan alan ve grupla yaĢanan dindarlıktır. Birey dini içinde 

bulunduğu gruptan öğrenir ve dini yaĢantı grup halinde gerçekleĢir. Grup dindarlığı 

daha çok sanayileĢmenin ve kentleĢmenin zayıf olduğu toplumlarda görülür. 

SanayileĢmenin getirdiği bireysellik duygusundan uzak ve iç içe bir yaĢam sürdürülen 

toplumlarda bireyler daha çok birbirine ihtiyaç duymakta ve daha kolay bir araya 

gelmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak sanayileĢmenin ve ĢehirleĢmenin az olduğu 

toplumlarda grup dindarlığı insanlar için aranan bir yaĢam biçimi haline gelmiĢtir.  

2.2.1. Dini Gruplara Üyelik 

Bireyin dini gruplara üye olmasında güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, 

ekonomik ihtiyaçlar, ortak değerler gibi psikolojik ve sosyolojik pek çok etken 

bulunmaktadır. Biz çalıĢmamızda bu etkenlerden doğuĢtan getirilen aidiyet duygusuna, 

dini gruplarda var olan kolektif Ģuur kavramına ve dini bilgi yetersizliğine değineceğiz. 

Bu etkenler bireylerin hem gruba girmesinde hem de grupta grupta kalmayı 

sürdürmesinde önemli bir role sahiptir.  

2.2.1.1. Aidiyet Duygusu 

GeçmiĢten günümüze değiĢen toplumsal yapı içerisinde bireyler her zaman 

baĢkalarına ihtiyaç duymuĢtur. Hem psikoloji ve sosyal psikoloji alanında yapılan 

çalıĢmalar hem de sosyolojik incelemeler bireyin doyum sağlama ve birlikte yaĢama 

ihtiyacından kaynaklanan aidiyet duygusu üzerinde durmuĢlardır. Belli bir ortak tarihe 

ve kültüre sahip olan kiĢiler bir sosyal grup içerisinde örgütlenirler. Bu sosyal gruplarda 

her zaman aidiyet duygusuna dayalı psikolojik bir boyut mevcuttur (Günay, 2005: 25). 
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Baumeister ve Leary‟ye göre, insanlar temel ve yakıcı bir ait olma ihtiyacı 

içerisindedir, bu da insanların birbirleriyle yakınlaĢmalarına ve gruplara katılmalarına 

yol açar. Daha da önemlisi, ait olma ve baĢka insanlarla kenetlenme duygusu, bireyde 

güçlü bir öz-saygı ve öz-değer duygusunun yaĢanmasına neden olur ( Hogg & Vaughan, 

2007: 341) . 

Diğer insanlarla bir grup içerisinde iliĢki kurmak, pek çok açıdan bireye doyum 

sağlamaktadır. Bir gruba üye olan bireyin güvelik ve konfor arayıĢı, kendini değerli ve 

önemli hissetme ihtiyacı doyum bulmaktadır. (Bilgin, 2008: 123-124). KağıtçıbaĢı‟na 

(1999: 259) göre dini gruplara katılmak bireyin ait olma, ilgi görme, güvenlik gibi pek 

çok psikolojik ihtiyacını karĢılamakla beraber;  bireyin olumlu bir sosyal kimlik 

kazanmasını da sağlar. 

Çelik‟e (2011: 27-28) göre herhangi bir gruba dahil olmada aidiyet duygusunu 

bir topluluk veya cemaat içerisinde gidermeye yönelik dinsel motivasyonun güçlü bir 

etkisi vardır. Ayrıca, bireyler birbirlerine sosyal destek ve yardım sağlayarak, 

diğerlerinin tavsiyelerinden ve rehberliğinden yararlanma imkanına da bulurlar. 

2.2.1.2. Kolektif ġuur 

Dinsel toplantılar, gruplar, ayinler ve dini törenler gibi çok sayıda kiĢinin ya da 

grubun aktif olarak katıldığı ve birbirlerine tepki verdiği sosyal durumlardaki 

davranıĢlara kolektif etkileĢim denir. Aidiyet duygusunun doğal bir sonucu olarak grup 

üyeleri arasında kolektif bir Ģuur meydana gelir. Ortak bir dünya görüĢünün 

benimsenmesi, aynı yaĢam tarzının paylaĢılması sonucu grup içerisinde geliĢen Ģuura 

„biz Ģuuru‟ ya da „kolektif Ģuur‟ denilmektedir. Cemaat ya da tarikat yapılanmalarında 

geniĢ bir iletiĢim ağı ve karĢılıklı etkileĢim sonucu ben Ģuuru yerini, biz Ģuuruna bırakır 

ve böylece herhangi bir dini gruba ait bireyler her türlü davranıĢlarını gruba uygun 

Ģekilde yerine getirirler. Dini grup içerisinde birlikte düĢünme, geleceği birlikte 

tasarlama ve birlikte hareket etme gibi ortak hedefler daha önemli ve öncelikli hale gelir 

ve bireysellik ikinci planda kalır (Eren, 2000: 98-99). Bireylerin dini gruplara 

katılımlarının bir sonucu olarak kolektif Ģuur oluĢur. 

2.2.1.3. Dini Bilgi Ġhtiyacı 

Dini gruplara yönelmenin özeldeki sebeplerinden biri de bireylerin dini 

bilgilerindeki eksikliği dini gruplar aracılığıyla tamamlama isteğidir. Aile ortamında 
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yeterli dini eğitimi alamamıĢ, eğitim kurumlarında yeterli ve doğru bir dini bilgi 

verilmemiĢ ya da yaĢamın ilerleyen dönemlerinde sosyo-ekonomik Ģatlar gereği 

herhangi bir dini eğitim almamıĢ bireyler için dini gruplar bu eksikliğin 

tamamlanmasında etkin bir rol oynamıĢlardır. Böylece dini gruplar, insanların dini 

konuda bilgilendikleri, dini tecrübelerini geliĢtirdikleri yerler olmaktadır (Efe, 2008: 86-

87). Özellikle insanlar için merak konusu olan metafizik alem, ölüm ve ötesindeki 

yaĢam, dünyanın ve insanın yaratılıĢ amacı, aĢkın dini tecrübeler gibi pek çok konuda 

dini gruplar önemli birer bilgi kaynağı olarak görülmektedir.   

Bu etkenlerin dıĢında dinin onaylamadığı bir yaĢantıya sahip bireylerin suçluluk 

psikolojisiyle tasavvufa, dolayısıyla dini gruplara yöneldiğini söyleyebiliriz. Aynı 

Ģekilde dini daha deruni yaĢama isteği bireyleri dini gruplara yöneltmektedir (Efe, 2008: 

85). 

2.2.2. Dini Gruplara Üyeliğin Birey DavranıĢı Üzerindeki Etkileri 

Sosyal gruplarla ilgili yapılan pek çalıĢmada grup içerisinde yer alan bireylerin 

gruptan nasıl etkilendikleri, grup ve birey arası iliĢki incelenmiĢtir. Daha önce de 

değindiğimiz gibi her grup içerisinde, üyelerin nasıl davranmaları gerektiğini belirten 

ortak inançlar yani normlar vardır. Sosyal grupları karakterize eden, davranıĢları 

betimleyen bu normlar açık yasalar Ģeklinde olabildiği gibi örtük, fark edilmeyen 

biçimlerde de olabilir. Bu normların üyeler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Herhangi bir 

ortam da üyeler hangi davranıĢın uygun ve kabul edilebilir olduğunu normlar sayesinde 

öğrenirler (Hogg & Vaughan, 2007: 329-332). Grup içerisindeki roller de grup 

normlarına uygun davranılarak gerçekleĢtirilir (Güney, 2008: 155). Bu yüzden 

diyebiliriz ki grup üyeliği sonrası davranıĢ değiĢimlerinin sebebi büyük ölçüde grupta 

geçerli olan normlardır. 

Bireyler içinde bulunduğu gruba uygun davranırlar. Ġstisnaları olmakla birlikte 

üyelerin çoğunluğunda görülen uyma davranıĢı, bireylerin grup tarafından etkilenmesi 

ve davranıĢlarını da grubun etkisine göre değiĢtirmesini ifade eder.  

Bireylerin içinde bulunduğu gruba uyma davranıĢı göstermelerinin pek çok 

nedeni vardır. Grubun yanılmaz ve kesin bir bilgi kaynağı olarak görülmesi, her grupta 

mevcut olan ortak bir söz birliğinin bulunması, bireyin grup dıĢı kalma endiĢesi ile bu 

söz birliğine ters düşmekten korkması, grup içinde üyelerin aynı ortamda yüzyüze 

olması, ve grubun büyüklüğü uyma davranıĢını etkiler (Gönüllü, 2001: 199-200). 
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Grubun birey üzerinde önemli etkileri vardır. Öncelikle gruba aidiyet bireyin 

tutum değiĢimine neden olur. “Bir bireye atfedilen, onun psikolojik bir objeyle ilgili 

düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan bir eğilim” olarak 

tanımlanan tutum, gruba üyelik ile hem artabilir hem de engellenebilir (KağıtçıbaĢı, 

1998; 84). Tutum değiĢimi grup normuna uygunsa, arttırıcı bir etki yaparken, grup 

normuna aykırı ise engelleyici rol oynar. Gruba üyelik bireyin verimliliğini olumlu 

yönde etkiler. Bireyler herhangi bir grup içindeyken yalnız yapabildiklerinden çok daha 

fazlasını yaparlar (Varol: 1993; 160). Aynı zaman da grup içerisindeki bireylerde zararı 

(riski) göze alma eğilimi artıĢ gösterir. Grup içinde alınan kararlarda sorumluluk 

dağılacağı için bireyler tek baĢlarına verdikleri kararlardan çok daha fazla risk alabilirler 

(KağıtçıbaĢı: 1988; 214). 

2.3. DEPRESYON VE DĠNDARLIK 

Özellikle son 25-30 yılda bu alanda yapılan çalıĢmalar dindarlık ile ruh sağlığı 

arasında önemli bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Yapılan ampirik çalıĢmaların büyük 

bir bölümü göstermektedir ki; samimi bir inanç, ibadetlere devamlılık, dua etme gibi 

dinsel davranıĢlar gösteren dindarlık düzeyi yüksek bireyler, dindarlık düzeyi düĢük 

olan bireylere nazaran psikolojik açıdan daha iyi durumda, daha iyimser, hayattan 

memnuniyet oranı çok daha yüksek ve depresyon, kaygı, anksiyete gibi ruhsal 

problemlere karĢı daha dayanıklıdır (Köylü, 2010: 6). Ancak dindarlığın ruh sağlığı 

üzerindeki etkisini tek yönlü ve indirgemeci bir yaklaĢımdan ziyade çok yönlü olarak 

ele alıp incelemek daha faydalı olacaktır. Çünkü dinin ruh sağlığını nasıl etkileyeceği; 

dinin türüne ve tanımına, bireysel farklılıklara, sağlık ve mutluluk kriterlerine, bireyin 

dinle bütünleĢme düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir. (Yapıcı, 2007: 47). 

Nitekim yapılan çalıĢmaların önemli bir kısmında ruh sağlığı ile dindarlık arasında 

olumlu bir iliĢki olduğu bulgulansa da bazı çalıĢmalarda herhangi bir iliĢki olmadığı 

bazı çalıĢmalarda ise olumsuz bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Bu alanın önemli 

isimlerinden biri olan Koenig (2004: 1194-1200), yaptığı çalıĢma sonucunda 2000 

yılından önce bu alanda yapılan 700 çalıĢmadan 500‟ünün (%71) din ve ruh sağlığı 

arasında olumlu bir iliĢki olduğunu ortaya koyduğunu belirtmektedir. Bu araĢtırmanın 

sonuçlarına göre; 93 çalıĢmanın 60‟ında dindarlık seviyesi yüksek olan bireylerin daha 

az depresyona girdikleri ve depresyonu olan bireylerin de daha hızlı iyileĢtikleri, 68 

çalıĢmanın 57‟sinde dindarlık düzeyi arttıkça intihar olaylarının daha az görüldüğü,   
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114 çalıĢmanın 94‟ünde dindar olanların daha ümitli, iyimser ve psikolojik açıdan daha 

iyi oldukları tespit edilmiĢtir. 

DeğiĢen ve geliĢen hayat Ģartları sonucunda çağımızın en önemli ruhsal 

hastalıklarından biri depresyondur. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu‟nun 2012 yılı 

verilerine göre depresyon, dünya genelinde 350 milyon kiĢiyi etkilemektedir. Aynı 

verilere göre depresyonun 2030 yılına kadar da insan sağlığını tehdit eden hastalıklar 

listesinde ilk sırada olacağı tahmin edilmektedir 

(www.who.int/mediacentre/factsheets/fs (10.01.2015). Toplumda bu kadar yaygın 

olarak görülen depresyonun dindarlıkla arasında nasıl bir iliĢkinin var olduğu uzun 

zamandır araĢtırılıp incelenen bir konudur. Bu konuda değiĢik dönemlerde, çeĢitli bakıĢ 

açılarından hareketle farklı Ģeyler söylenmiĢtir (Yapıcı, 2007: 46). 

Dindarlığın depresyonu 3 Ģekilde etkileyebileceğini savunan Idler, bu konuda üç 

farklı hipotez geliĢtirmiĢtir. Toplumsal bağlılık hipotezine göre dini bir çevre bireye 

sosyal destek sağlar ve depresyon riskini azaltıcı bir rol oynar. Tutarlılık hipotezine göre 

din ümitsizlik ya da kadere boyun eğme yerine ümit ve iyimserlik duygusunu ön plana 

çıkararak bireyi depresyona karĢı korur. Theodicy hipotezine göre din, bireyin hayatta 

karĢılaĢtığı olumsuz olayları acı ve ıstırap olarak negatif yönde algılama potansiyelini 

olumlu yönde değiĢtirir (Stack, 2000-2001: 79). 

Ayten‟e göre (2015: 39) herhangi bir dini inanca sahip olan birey, hayatta bir 

anlam ve güven, karĢılaĢtığı olumsuzluklara karĢı iyimser bir bakıĢı açısı kazanır ve 

böylece din, bireyin hem kiĢisel geliĢimine ve manevi olgunluğuna katkı sağlar hem de 

teselli kaynağı olur. Yapılan pek çok çalıĢmada dindarlığın depresyonu azaltıcı bir 

faktör olduğu gözlemlenmiĢtir. Özellikle olumlu dini baĢa çıkma depresif eğilimleri 

önemli derecede azaltmaktadır. 

101 yaĢlı depresif hasta üzerinde yaklaĢık 1 yıl süren araĢtırmaları sonucunda 

Koenig ve arkadaĢları (1998: 536-542), kiliseye devam etme ve Kitab-ı Mukaddes 

okuma gibi dini yaĢantıların depresyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, bu 

hastaların herhangi bir tıbbi tedavi almadan iyileĢtiklerini tespit etmiĢlerdir. Dini 

inancın bireye kazandırdığı güçlü benlik tasarımının özellikle yaĢlılık döneminde birey 

için güçlü bir destek olduğunu, bireyin yaĢadığı her türlü soruna karĢı umutla ve iyimser 

bakarak daha kolay baĢ edebildiğini söyleyebiliriz. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs
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Sosyal destek ve dindarlık ile depresif belirtiler ve fonksiyonel rahatsızlıklar 

arasındaki iliĢkiyi araĢtıran Cummings ve ark. (2003: 25-29) çalıĢmaları sonucunda, 

sosyal destek seviyesi yüksek olan ve dini faaliyetlere katılan yaĢlılarda depresyon 

oranının düĢük olduğunu bulmuĢlardır. Ayrıca araĢtırmacılar depresyon üzerinde 

eğitim, cinsiyet ya da evlilik durumunun dindarlık kadar etkili bir faktör olmadığını 

vurgulamıĢlardır. 

Kanada‟da 37 bin kiĢi üzerinde ibadet sıklığı ile depresyon arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran bir çalıĢmada, ibadete devam artıkça depresyonun azaldığı, psikiyatrik 

düzensizliklerin daha düĢük seviyede görüldüğü bulgulanmıĢtır. Yine aynı araĢtırmada 

hayatın anlamının keĢfedilmesinde,  yaĢamda karĢılaĢılan sıkıntı ve zorluklarla baĢa 

çıkmada dindarlığın önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmiĢtir (Baetz ve ark.,2006: 

654-657). Jang ve Johnson (2004: 239-260) tarafından gerçekleĢtirilen bir baĢka 

çalıĢmada yine dindarlık ve depresyon arasındaki iliĢki ele alınmıĢ ve dindarların, daha 

düĢük düzeyde dindar olanlara ya da hiç dindar olmayanlara göre daha az depresyon 

belirtisi gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 Mirola (1999: 419-437), depresyon ve dindarlık arasındaki iliĢkiyi incelemek 

için 18-55 yaĢ grubu arasında değiĢen kadın erkek 354 kiĢi ile yaptığı araĢtırmasında, 

kadınların hem dini katılımlarının hem de depresyona yatkınlıklarının erkeklere oranla 

daha yüksek olduğunu bulgulamıĢtır. Ayrıca araĢtırmada kadınların dini katılımlarıyla 

depresyon arasında ters bir iliĢki olduğu bulunurken, erkeklerin dini katılımlarıyla 

depresyon arasında herhangi bir iliĢki bulanamamıĢtır. 

Dini eğitim ve baĢa çıkma ile depresif semptomlar arasındaki iliĢkiyi 20-61 yaĢ 

arası toplam 305 mahkum üzerinde yaptıkları anket çalıĢmasıyla inceleyen Lonczak ve 

arkadaĢları (2006: 171-192), sağlam bir dini eğitime bağlı dindarlık seviyesi arttıkça 

depresif semptomların, saldırgan tutumların azaldığını sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Bramm ve arkadaĢları (2004: 467-489) yaĢlılar üzerinde yaptıkları boylamsal bir 

araĢtırmada 6 yıl süreyle ibadete devamlılık ve depresif semptomlar arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢler ve kiliseye devamlılık ile depresif semptomlar arasında ters yönlü bir iliĢki 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Aynı çalıĢmada kiliseye devam etmenin yaĢlılara psiko-

sosyal anlamda destek sağladığı ve fiziksel sağlık problemi yaĢayanlar arasında 

dindarların dindar olmayanlara göre daha az depresif belirti gösterdiği bulgulanmıĢtır..   
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Bergin, Masters ve Richards (1987: 197-204) dinsel yönelimle kiĢilik özellikleri, 

anksiyete, depresyon ve otodisiplin arasındaki iliĢkiyi incelemiĢler ve dıĢa dönük 

dindarlıkla depresyon arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığını, içe dönük dindarlık ile 

depresyon arasında ise ters yönlü bir iliĢki olduğu bulgulamıĢlardır. Aynı Ģekilde 

Maltby ve Day (2000: 383-393) de yaptıkları çalıĢma sonucunda içe dönük dindarlarda 

depresyon düzeyinin düĢük olduğunu, iç güdümlü dindarlık arttıkça depresyonun 

azaldığını tespit etmiĢlerdir. Allport ve Ross (1967: 432-443) iç güdümlü dindarlık 

yönelimi ile depresif semptomlar arasında tutarlı bir Ģekilde negatif yönde iliĢkili 

olduğunu bulgulamıĢtır. 

Depresyon ile dindarlık arasındaki iliĢkiyi inceleyen gerek literatür araĢtırmaları 

gerekse meta-analizler genel olarak iki değiĢken arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu 

sonucuna ulaĢmaktadır. Bunun yanı sıra az da olsa depresyon ile dindarlık arasında 

olumlu bir iliĢki olduğunu gösteren çalıĢmalarda mevcuttur. Mesela Murphy ve 

arkadaĢları (2007:168-169), 271 hasta üzerinde yaptıkları çalıĢmada dini inanç ile 

umutsuzluk arasında negatif, depresyon ile dini ise inanç arasında pozitif bir iliĢki 

olduğunu bulmuĢlardır.  

Görüldüğü üzere dindarlık ve depresyon arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmaların büyük bir kısmı Batı‟da Hıristiyan ve Yahudi gelenekteki örneklemler 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġngiltere ve Amerika baĢta olmak üzere Batı geleneği 

çerçevesinde yapılan araĢtırmaları diğer dinlere ve toplum yapılarına genellemek 

sıkıntılı olabilir. Literatüre baktığımızda Doğu dinlerinde ruh sağlığı ve din arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların oldukça az seviyede olduğunu görmekteyiz.
 
Ancak son 

zamanlarda bu eksikliği gidermek adına  hem ülkemizde hem de diğer Ġslam ülkelerinde 

Müslüman örneklemler üzerinde dindarlık ve ruh sağlığını inceleyen araĢtırmalar 

yapılmaktadır. Müslüman örneklemler üzerinde yapılmıĢ olan araĢtırmaları 

değerlendiren Abu Raiya ve Pargament (2011: 94)  dindarlığın ruh sağlığına olumlu 

yönde katkı yaptığını vurgulamıĢlardır. 

Ülkemizde dindarlık ve ruh sağlığı iliĢkisini inceleyen araĢtırmaların baĢında 

Yaparel‟in (1987) 20-40 yaĢ arası 120 kiĢi üzerinde depresyon ve dindarlık arasındaki 

iliĢkiyi incelediği araĢtırmasını söyleyebiliriz. Bu araĢtırma sonucunda Yaparel; 20-22 

yaĢ grubunda depresyon ve dindarlık arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığını, 23-28 

yaĢ grubunda ibadetlere katılım ile depresyon arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu, 

29-33 yaĢ grubunda ise dua ile depresyon arasında pozitif bir iliĢki olduğunu yani 
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depresyon düzeyi yükseldikçe dua seviyesinin de yükseldiğini, 34-40 yaĢ grubunda ise 

depresyon ile dini duygu arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu yani dini duygu seviyesi 

yükseldikçe depresyonun azaldığını tespit etmiĢtir. 

Gürsu (2011: 230), Konya‟da 1009 ergen üzerine yaptığı araĢtırmada dindarlık 

ile depresyon arasında negatif iliĢki olduğunu bulgulamıĢtır. Güven (2008: 118), yaĢları 

18 ile 85 arası değiĢen 305 kiĢi üzerinde yaptığı araĢtırmasında, depresyon ile 

dindarlığın etki boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢtir. ġengül 

(2007: 147), yaĢları 18-72 arasında değiĢen 336 kiĢi üzerinde yaptığı araĢtırmasında, 

dindarlığın bilgi ve ibadet boyutu ile depresyon arasında negatif iliĢki olduğunu 

bulgulamıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalardan hareketle dinin bazen doğrudan bazen dolaylı olarak 

depresyona karĢı koruyucu bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Temelinde bireyi, 

aile kavramını ve toplumu korumak olan din, hem bireysel anlamda hem de toplumsal 

anlamda kiĢiyi karĢılaĢtığı olumsuzluklara karĢı daha iyimser bir bakıĢ açısı 

kazandırarak bireyi baĢta depresif semptomlar olmak üzere diğer ruhsal hastalıklara 

karĢı korumaktadır.  

Yapılan çalıĢmalarda dindarlığın alt gruplarını oluĢturan bireysel ve grup 

dindarlığının depresyon üzerindeki olumlu\olumsuz etkileri de araĢtırılmıĢtır. Bir yıl 

boyunca 70 yaĢlı depresyon hastasını gözlemleyen Koenig ve arkadaĢları (1998), iç 

güdümlü dindarlık ile depresif durumların azalma hızı arasında doğru bir orantı 

olduğunu tespit etmiĢlerdir. Yani iç güdümlü dindarlık arttıkça depresif semptomlardaki 

azalma da artmaktadır (Dein ve Kımter, 2014: 742). 

Son Gün Azizleri Kilisesine bağlı 4468 yaĢlı üzerinde yaptıkları çalıĢmada 

Norton ve arkadaĢları (2006) kiliseye devam eden ve ibadetlerini yerine getirme sıklığı 

yüksek olan kadınlarda depresyon seviyesinin düĢük olduğunu; ancak erkekler söz 

konusu olduğunda  kiliseye devam sıklığı arttıkça depresif belirtilerinde arttığını 

bulgulamıĢlardır. Bu çalıĢmanın sonucundan hareketle dindarlığın depresyon üzerindeki 

etkisinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu çalıĢmalarda her ne 

kadar kurumsal dindarlığın bireysel dindarlığa oranla ruh sağlığını daha olumlu 

etkilediği sonucuna ulaĢılsa da, bunun tam tersi bireysel dindarlığın ruh sağlığını olumlu 

yönde etkilediğini tespit eden pek çok çalıĢma mevcuttur. Murray-Swank ve 

arkadaĢlarının (2006) 83 bakıcı üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada depresyon ile 
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dindarlık arasında ters yönlü bir iliĢki olduğu, özellikle ruhsal sağlığının korunmasında 

bireysel dindarlığın kurumsal dindarlıktan çok daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir 

(Yapıcı, 2007: 128-129). 

Ġçe dönük, dıĢa dönük, arayıĢsal dindarlık gibi dinsel yönelim ile psikolojik 

çöküntü arasındaki iliĢkiyi inceleyen Salsman ve Carlson (2005: 201-209) 17-25 yaĢ 

arası 251 kiĢi üzerinde yaptıkları araĢtırmada, dindarlığı içsel olarak yaĢayan bireylerde 

psikolojik çöküntünün daha düĢük seviyede olduğu gözlemlenirken; dıĢsal dindarlık ile 

psikolojik çöküntü arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM BULGULAR VE YORUM 

3.1. YÖNTEM 

3.1.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma betimsel tarama yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

çerçevede bireysel ve grup dindarlığı ile depresyona yatkınlık düzeyi arasındaki iliĢki 

ele alınmıĢtır.  

Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluĢmuĢ bir evrende, herhangi 

bir konuda genel bir kanıya varmak için evrenin tamamı ya da evreni temsil eden bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. (Karasar, 

2005:85). 

3.1.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul‟da yaĢayan yetiĢkin dindarlar oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmamız özelde dindarlığın alt boyutlarını oluĢturan bireysel dindarlığı ve 

grup/cemaat dindarlığını kapsamaktadır. Bu nedenle çalıĢma grubu, örneklemin alt 

gruplarının aynı oranda temsil edilebilmeleri ve daha iyi karĢılaĢtırılabilmeleri için 

tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenmiĢtir. Her iki tabakadan da basit tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle belirlenen toplam 540 katılımcıyla ulaĢılmıĢtır. Bireysel dindar 

kategorisindeki katılımcılara araĢtırmacının iletiĢim ağı güçlü tanıdıkları vasıtasıyla 

kartopu örnekleme yöntemiyle; herhangi bir cemaate bağlı olan katılımcılara ise yine 

araĢtırmacının farklı dini gruplarla güçlü iliĢkileri olan tanıdıkları vasıtasıyla kartopu 

örnekleme yöntemiyle ulaĢılmıĢtır. Verilerin düzenlenmesi aĢamasında hatalı ve eksik 

veriler çıkarılmıĢ, kalan katılımcının verileri üzerinden analiz yapılmıĢtır. Bu 

katılımcıların 274 tanesi bireysel dindar, 220 tanesi ise belli bir dini cemaate bağlı olan 

dindarlardır. 

3.1.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 

araĢtırmacı tarafından oluĢturulan “KiĢisel Bilgi Formu”, dindarlık düzeylerini ölçmek 

için “Dinsel Eğilim Ölçeği”, depresyona yatkınlık seviyelerini ölçmek için “Beck 
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Depresyon Ölçeği” ve belli bir dini cemaate mensup olan dindarların cemaatlerine olan 

bağlılık düzeylerini ölçmek için “Cemaate Bağlılık Ölçeği”  kullanılmıĢtır. 

3.1.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırmada katılımcılara, diğer ölçme araçlarıyla birlikte katılımcıların 

demografik (Cinsiyet, YaĢ, Eğitim Düzeyi, Ekonomik Durum vb.) özelliklerini 

belirlemek amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. 

3.1.3.2. Cemaate Bağlılık Ölçeği (ÇBÖ) 

Horozcu ve Kalkan tarafından 2017 yılında geliĢtirilen ölçek bireylerin mensup 

oldukları cemaate bağlılık düzeylerini ölçmek için kullanılmıĢtır. 5‟li likert tipi olan 

ölçekte 1 “Bana hiç uygun değil”, 5 “Bana tamamen uygun” ifadelerine karĢılık 

gelmektedir. Ölçek 13 madde ve tek alt boyuttan oluĢmaktadır. Cemaate bağlılığı 

ölçmek için “Bu cemaatin üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum” ve “Evlilik, meslek vb. 

konularda karar verirken cemaatimin/cemaat liderimin görüĢünü göz önünde 

bulundururum” maddeleri örnek verilebilir. Tek boyut, ölçeğin toplam varyansının 

%48.78‟ini açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach‟s Alpha katsayısı .90, Spearman-Brown 

Coefficient .89 ve r =. 80‟dir. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin yüksek 

uyumluluk gösterdiği tespit edilmiĢtir. (Horozcu, Kalkan, 2017: 27-37)   

2.1.3.3. Dinsel Eğilim Ölçeği 

Dindarlık düzeylerinin ölçümü için Allport ve Ross‟un 1967 de geliĢtirdiği 20 

maddelik ölçeğin Kayıklık (2000) tarafından dilimize uyarlanmasıyla elde edilen 

Dindarlık Eğilim Ölçeği kullanılmıĢtır. 5‟li likert tipi olan ölçekte 1 “Bana hiç uygun 

değil” 5 “Bana tamamen uygun” olarak değerlendirilir. 10 maddeden oluĢan ölçek tek 

faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin güvenilirliği için yapılan madde analizi sonucunda, 

madde toplam korelasyonlarının .26 ile .59 arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Ölçeğin iç 

tutarlılığını gösteren Cronbach‟s Alpha değer .78 olarak tespit edilmiĢtir. 

3.1.3.4. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 

Batı‟da depresyon üzerine yapılan çalıĢmalarda sıklıkla kullanılan Beck 

Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck tarafından oluĢturulmuĢ, 21 maddeden oluĢan kendini 

değerlendirme türü bir ölçektir. Sıklıkla görülen duygusal, biliĢsel ve motivasyonel 

belirtileri ölçmektedir. Depresyonun ciddiyetine göre 0‟dan 3‟e kadar sıralanan her bir 

madde depresyonla ilgili davranıĢsal bir özelliği belirlemektedir. Bu ölçeğin amacı tanı 
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koymak değil, bireylerin sahip olduğu belirtilerin derecesini ölçmektir. Hisli tarafından 

1989 yılında geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada Beck 

Depresyon Ölçeği‟nin güvenirliği, madde analizi ve yarıya bölme teknikleriyle 

incelenmiĢ ve bu korelasyon katsayıları sırayla .80 ve .74 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin 

geçerliği birlikte geçerlik yöntemiyle saptanmaya çalıĢılmıĢ ve kriter olarak MMPI-D 

Skalası kullanılmıĢtır. Ġki ölçek arasındaki Pearson katsayısı ise.50 olarak tespit 

edilmiĢtir. 

3.1.4. Verilerin Toplanması 

Örnekleme hatasını azaltarak evrenin daha fazla temsil edilmesini sağlamak 

amacıyla tercih ettiğimiz tabakalı örnekleme yöntemi ile evren yani dindar yetiĢkin 

katılımcılar, bireysel dindarlar ve cemaate mensup olan dindarlar olmak üzere iki alt 

tabakaya ayrılmıĢtır. Özellikle cemaate mensup dindarlar arasında örneklem seçilirken 

evrenin temsil gücünü artırmak için ülkemizde var olan dini cemaatlerden eĢit sayıda 

katılımcı basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiĢtir. ÇalıĢmanın verileri  2018 yılı 

Haziran – Eylül ayları arasında katılımcıların gönüllü olarak yaklaĢık yirmi dakika 

içerisinde anket formlarını doldurmaları ile elde edilmiĢtir.  

3.1.5. Verilerin Analizi 

Katılımcılar tarafından doldurulan ölçekler kontrol edilerek eksik ve yanlıĢ 

doldurulanlar değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS programıyla 

analiz edilmiĢtir. Çözümlemede parametrik testlerin sayıltısı olan normallik, çoklu 

bağlantılılık, varyansların homojenliği gibi hususlar incelendikten sonra araĢtırmanın 

amacına göre oluĢturulan alt problemlere dayalı olarak betimsel istatistikler, bağımsız 

örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve adımsal regresyon analizi gibi 

istatiksel yöntemler kullanılmıĢtır. 

Elde edilen veriler analiz edilirken, farklı iki grup arasındaki iliĢkilerin anlamlı 

olup olmadığını ölçmek için bağımsız grup t-test yöntemi kullanılmıĢtır. Ġkiden fazla 

grupların karĢılaĢtırılmasında, tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) 

kullanılmıĢtr. Farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise, Fisher LSD  

testi uyglanmıĢ ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkinin derecesini belirlenirken 

Pearson Korelasyon Analizi yapılmıĢtır.  
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3.1.6. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Gerek psikoloji gerekse din psikolojisi alanında özellikle son yıllarda dindarlık 

ve depresyon kavramlarıyla ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak bireysel ve cemaat 

dindarlığı ile depresyon arasındaki iliĢkiyi karĢılaĢtırmalı olarak ele alan bir çalıĢma 

henüz yapılmamıĢtır. Yaptığımız literatür taraması sonucunda bu araĢtırma için 

geliĢtirdiğimiz hipotezler Ģunlardır: 

H1: Bir cemaate mensup olan dindarlar ile bireysel dindarlar arasında dinsel 

eğilim düzeyi açısında anlamlı bir farklılık vardır. Bir cemaate mensup olan dindarların 

dinsel eğilim düzeyi, bireysel dindarların dinsel eğilim düzeyine göre daha yüksektir.   

H2: Bireysel ve cemaat dindarlığı ile depresyon eğilimi arasında negatif ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

H3: Bir cemaate mensup olan dindarlarda dinsel eğilim ile yaĢ arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

H4: Bireysel dindarlarda dinsel eğilim ile yaĢ arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki vardır.   

H5: Bireysel dindarlık ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki 

vardır. 

H6: Cemaat dindarlığı ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki 

vardır. 

H7: Bireysel dindarlık ve cemaat dindarlığı ile ekonomik durum arasında 

anlamlı farklılıklar vardır; ekonomik durumu çok düĢük olan dindarlar, ekonomik 

durumu yüksek ve orta olanlara göre daha yüksek dinsel eğilim ortalamasına sahiptir.  

H8: Cinsiyetin her iki dindarlık tipinde de depresyon eğilimi ile iliĢkisi 

bulunmaktadır. 

H8a: Hem bir cemaate mensup olan dindarlarda hem de bireysel dindarlarda 

depresyona eğilim düzeyi cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterir; kadınların depresyon 

eğilim düzeyi, erkeklerin depresyon eğilim düzeyinden daha yüksektir. 
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H9: Eğitim düzeyinin her iki dindarlık tipinde de depresyon eğilimi ile iliĢkisi 

bulunmaktadır. 

H9a: Hem bir cemaate mensup olan dindarlarda hem bireysel dindarlarda 

depresyona eğilim düzeyi eğitim seviyesine göre anlamlı farklılık gösterir; eğitim 

seviyesi düĢük olanların depresyona eğilim düzeyi, eğitim seviyesi yüksek olanların 

depresyona eğilim seviyesinden daha yüksektir. 

H10: Ekonomik durumun her iki dindarlık tipinde de depresyon eğilimi ile 

iliĢkisi bulunmaktadır. 

H10a: Her iki dindarlık tipinde de depresyona eğilim düzeyi ekonomik duruma 

göre anlamlı farklılık gösterir; ekonomik durumu düĢük olanların depresyona eğilim 

düzeyi, ekonomik durumu yüksek olanların depresyona eğilim düzeyinden daha 

yüksektir. 

H11: Cemaate bağlılık düzeyi ile depresyona eğilimi arasında negatif yönde 

anlamlı bir iliĢki vardır. Cemaate bağlılık düzeyi arttıkça depresyona eğilim düzeyi 

azalır. 

3.1.7. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmada belirlenen dindarlık, cemaate bağlılık ve depresyona eğilim 

düzeyleri “Dindarlık Eğilim Ölçeği”, “ Cemaate Bağlılık Ölçeği” ve “Beck Depresyon 

Ölçeği” nin ölçtüğü niteliklerde sınırlıdır. Ayrıca demografik değiĢkenler cinsiyet, yaĢ, 

eğitim durumu ve ekonomik durum gibi değiĢkenlerle sınırlı tutulmuĢtur. 

AraĢtırma, 494 katılımcıdan oluĢan bir örneklem ile sınırlıdır. 

AraĢtırma kesitseldir. Belirli bir süre zarfında yapılmıĢtır. Zamanla katılımcıların 

inanç, düĢünce ve tutumlarında değiĢimler yaĢanabileceği göz ardı edilemez bir 

gerçektir. 

AraĢtırmanın genellenebilirliği 18 yaĢ ve üzeri yetiĢkin dindarlarla sınırlı 

tutulmuĢtur. 

3.2. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, katılımcılara uygulanan anketlerle ulaĢılan verilerin analizi 

sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Öncelikle "Bireysel\Cemaat Dindarlığı 
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ve Demografik DeğiĢkenlere Ait Bulgular"a yer verilecektir. Ġkinci olarak katılımcıların 

dindarlık ve depresyon düzeylerine dair genel profile yer verilecektir. Daha sonra ise  

"Bireysel\Cemaat Dindarlığı ve Depresyon Arasındaki ĠliĢki ve EtkileĢime Dair 

Bulgular", ve "Bireysel\Cemaat Dindarlığı, Depresyon ve Demografik DeğiĢkenler 

Arasındaki ĠliĢki ve EtkileĢime Dair Bulgular" sırasıyla sunulacaktır. Elde edilen 

bulgular tablolar halinde sunulacak olup gerekli açıklama ve yorumlamalar yapılacaktır. 

Elde edilen sonuçlardan sadece anlamlı olanlara yer verilecek olup, anlamlı olmayan 

sonuçlara değinilmeyecektir. 

3.2.1. Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dindarlık Düzeyi ile 

YaĢ ĠliĢkisi 

Bu araĢtırmada cevabı merak edilen önemli sorulardan biri de dindarlığın yaĢa 

göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği sorusudur. Katılımcıların dindarlık 

düzeyleri ile yaĢ grupları arasında nasıl bir farklılık olduğunu incelemek amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

 

 

Tablo 5: Cemaate Mensup Olan Dindarların Dindarlık Düzeyleri ile 

YaĢları Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Korelasyon Tablosu 

DeğiĢkenler  YaĢ 

 

Cemaat Dindarlığı 

     R ,154* 

     p 
,023 

     N 220 

 

Tablo 5‟de görüldüğü üzere cemaate bağlı dindarlık ile yaĢ arasında pozitif 

yönlü düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢkinin var olduğu bulgulanmıĢtır. Cemaate bağlı 

dindarlarda yaĢ arttıkça dindarlık düzeyi de artıĢ göstermektedir. Bireysel dindarlık ile 

yaĢ arasında istatiksel anlamda anlamlı iliĢki bulunmamaktadır. 

Alan yazına baktığımızda dindarlık ile yaĢ iliĢkisini inceleyen çalıĢmalarda da 

genel olarak yaĢ ile birlikte dindarlık düzeyinde bir artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Kızılgeçit (2011), Mehmedoğlu (2004), Uysal (2006), KöktaĢ (1993), araĢtırmalarında 

yaĢla birlikte dindarlığın da geliĢim gösterdiğini bulgulamıĢlardır.  
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Elde ettiğimiz bu sonuçlar, alanda yapılan diğer birçok çalıĢma ile de benzerlik 

göstermekte ve  “bir cemaate bağlı olan dindarlarda dinsel eğilim ile yaş arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır” Ģeklindeki hipotezimizi desteklemektedir. YaĢla 

birlikte olgunlaĢan cemaate bağlılığı daha derinden hissederek yaĢayan, hayat tarzı 

haline getiren cemaate bağlı dindarlarda yaĢla birlikte dindarlık düzeyleri de artıĢ 

göstermektedir. 

3.2.2. Bireysel ve Cemaate Mensup Dindarlarda Dindarlık Düzeyi Ġle 

Eğitim Düzeyi Arasındaki ĠliĢki 

Dindarlık ile eğitim düzeyi arasında nasıl bir iliĢki olduğu, bireysel dindarlar ile 

herhangi bir cemaate bağlı olan dindarların eğitim seviyelerinin, dindarlık düzeyini nasıl 

ve hangi yönde etkilediği ve iki grup arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı 

araĢtırmamızın temel problemlerinden biridir. Katılımcıların dindarlık düzeyleri ile 

eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

yapılan ANOVA testi sonucundan elde edilen sonuçlar aĢağıda tablo halinde verilmiĢtir. 

 

Tablo 6: Bireysel Dindarların Dindarlık Düzeyleri Ġle Eğitim Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢki    

 
Grup 

N 

274 
Ort. Ss F p Fark 

Bireysel Dindarların   

Dinsel Eğilim  Düzeyleri 

1. Ġlkokul 8 4,4750 ,52304 

1.642 0,001 

 

4>3 

 

2. Ortaokul 18 4,2111 ,55401 

3. Lise 66 4,2106 ,51355 

4. Lisans 174 4,3615 ,46429 

5. Lisansüstü 
8 4,4000 ,50143 

 

Tabloda 6‟da görüleceği üzere bireysel dindarlık ortalamalarının eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eğitim düzeylerinin aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (F=1,642; p=,001) 

Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Post-Hoc 

LSD testi sonuçlarına göre lise grubu ile lisans grubu arasında da dindarlık düzeyi 

açısından bir iliĢki ve etkileĢim vardır. Bu iliĢki lisans grubunun lehine (p<,05) 
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düzeyinde anlamlı bir iliĢkidir. Bu bağlamda bireysel dindarlar içerisinde lisans mezunu 

olanların dinsel eğilimlerinin,  lise mezunu olanlara göre daha yüksek seviyede olduğu 

bulgulanmıĢtır.  

Bu bulgular, “bireysel dindarlık ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki vardır” Ģeklinde geliĢtirdiğimiz hipotezimizi desteklemektedir. Ancak bir 

cemaate mensup olan dindarlar için geliĢtirdiğimiz “cemaat dindarlığı ile eğitim düzeyi 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır” Ģeklindeki hipotezimiz 

desteklenmemektedir. 

Din Psikolojisi alanında yapılan çalıĢmalara baktığımızda genel olarak eğitim 

seviyesi yükseldikçe dindarlığın azaldığı tespit edilmiĢtir. Mehmedoğlu (2004) 

çalıĢmasında eğitim düzeyi ile dindarlık arasında anlamlı bir iliĢki bulamamıĢken, 

Karaca (2000) ölüm psikolojisi üzerine yaptığı çalıĢmasında ortaokul ve lise 

mezunlarının, lisans mezunu ve akademisyenlere göre daha dindar olduklarını 

bulgulamıĢtır. Karaca, bu sonucu ortaokul ve lise mezunlarının dine karĢı daha 

teslimiyetçi yaklaĢtığını bu yüzdende dindarlık ortalamalarının daha yüksek olduğunu; 

lisans ve lisansüstü mezunu olanlarda ise eğitim seviyesinin artması sonucu dini Ģüphe 

ve sorgulamaların artmasıyla açıklamaktadır. Göcen (2012) konuyla ilgili 

araĢtırmasında ilkokul mezunu olanların lisans mezunu olanlara göre daha yüksek dini 

yönelim ortalamasına sahip olduğunu tespit etmiĢtir. Ayten (2009) çalıĢmasında farklı 

sonuçlara ulaĢmıĢ ve üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanların genel 

dindarlıkta en yüksek ortalamaya sahip olduklarını bulgulamıĢtır. 

Konuyla ilgili çalıĢmalara baktığımızda birbirinde farklı sonuçlara ulaĢıldığını, 

eğitim düzeyi ve dindarlık arasında kimi zaman pozitif kimi zaman negatif yönlü iliĢki 

tespit edildiğini görmekteyiz. Biz çalıĢmamızda bireysel dindarlar içerisinde de lisans 

mezunu olanların hem ortaokul hem lise mezunlarına göre daha yüksek bir dinsel eğilim 

ortalamasına sahip olduğunu ve dinsel eğilimin eğitim düzeyine göre farklılık 

gösterdiğini tespit ettik. Bireysel dindarlar içerisinde lisans düzeyinde eğitim almıĢ olan 

katılımcılar, dini ilkeleri kaynağından öğrenerek içselleĢtirmiĢ ve bilinçli bir dindarlık 

düzeyine ulaĢmıĢ olmaları sebebiyle hem lise hem ortaokul düzeyinde eğitim almıĢ 

katılımcılara göre daha yüksek bir dindarlık ortalamasına sahip olduğundan söz 

edilebilir. Bireysel dindarlarda eğitim seviyesi yükseldikçe dindarlık düzeyi de 

yükselmektedir ancak cemaate bağlı dindarlar ile eğitim düzeyi arasında herhangi bir 

iliĢki bulunamamıĢtır.  
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3.2.3. Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dindarlık Düzeyi ile 

Ekonomik Durum Arasındaki ĠliĢki 

AraĢtırmamızda ele alınan önemli baĢlıklardan biri de ekonomik durumu ile 

dindarlık arasındaki iliĢkidir. BeĢ kategoride incelediğimiz ekonomik ile bireysel ve 

cemaat dindarlığı arasındaki iliĢkiye dair sonuçlar aĢağıda tablolar halinde verilmiĢtir. 

3.2.3.1. Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dindarlık Düzeyi ve Ekonomik 

Durum ĠliĢkisi 

 

 

Tablo 7: Cemaate Mensup Olan Dindarların Dindarlık Düzeyleri ile Ekonomik 

Durum Arasındaki ĠliĢki  

 
Grup 

N 

220 
Ort Ss F p Fark 

Cemaate Bağlı Dindarların 

Dinsel Eğilim Düzeyleri 

1.Çok DüĢük 3 
3,6923 ,38462 

5,82 0,001 

1>2 

3>2 

4>2 

5>2 

 

2.DüĢük 21 
3,1172 ,28118 

3.Orta 106 
3,0225 ,46482 

4.Ġyi 80 
3,0856 ,41252 

5.Çok Ġyi 9 3,1282 ,38075 

 

 

Tablo 7‟de görüleceği üzere cemaate bağlı dinsel eğilim ortalamaları ile 

ekonomik durum arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda ekonomik durum aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=5,82; p=,001).  ANOVA sonrası belirlenen 

anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan LSD testi 

sonucuna göre ekonomik durumu çok düşük olanlar ile düşük olanlar arasında, çok 

düĢük olanların lehine istatistiksel olarak (p<,05) düzeyinde anlamlı bir farklılık 

saptanmıĢtır. Bu durum ekonomik durumu çok düĢük olan cemaate bağlı dindarların 

ekonomik durumu düĢük olan katılımcılara göre dinsel eğilim ortalamalarının daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca tabloda görüleceği üzere ekonomik durumu düĢük olan katılımcılarla, 

hem orta hem iyi hem de çok iyi ekonomik durumu olanlar arasında, ekonomik durumu 
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orta, iyi ve çok iyi olanların lehine (p<,05) düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu 

durum bize ekonomik seviyesi orta, iyi ve çok iyi olanların daha yüksek bir dinsel 

eğilim seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. 

 

 

ġekil 2: Cemaat Dindarlığı ve Ekonomik Durum  

Ortalama grafiğinde de görüleceği üzere cemaate bağlı dindarlık ekonomik 

durumuna göre farklılık gösterir. Gelir durumu çok düĢük olan yetiĢkinler, gelir durumu 

düĢük, yüksek ve orta olanlara göre daha yüksek dinsel eğilim ortalamasına sahiptir. 

Ancak elde edilen bulgulara göre ekonomik durumu düĢük olan katılımcılar ekonomik 

durumu hem çok düĢük hem orta hem iyi hem de çok iyi olanlara göre en düĢük dinsel 

eğilim ortalamasına sahiptir.  

Ülkemizde yapılan çalıĢmalara baktığımızda genel olarak ekonomik seviye ile 

dindarlık arasında negatif yönde bir iliĢki olduğunu, gelir seviyesi yani maddi anlamda 

refah yükseldikçe dindarlık seviyesinde düĢüĢ olduğunu görmekteyiz. Ancak elde edilen 

sonuçlar birbirinden farklılık arz etmektedir; örneğin KöktaĢ (1993), Akdoğan (2002), 

Yapıcı (2007) araĢtırmalarında gelir düzeyi ile dindarlık arasında ters orantılı bir iliĢki 

tespit etmiĢler diğer yandan ġahin (1999), Karaca (2000), Uysal (2006) ve Göcen 

(2009) ise çalıĢmalarında dindarlık ile gelir durumu arasında herhangi bir iliĢki tespit 

edememiĢlerdir. 

Bireyin yaĢam standardını belirleyen sosyo-ekonomik durum Ģüphesiz ki dini 

motivasyonu, yaĢayıĢ Ģeklini de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Daha 

önce yapılan çalıĢmalara baktığımızda elde edilen verilerden ulaĢılan genel sonuç; gelir 
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seviyesi düĢtükçe dinsel eğilim seviyesinin arttığını göstermektedir. Nitekim 

çalıĢmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, cemaate bağlı dindarlar söz konusu olduğunda 

“bireysel dindarlık ve cemaat dindarlığı ile ekonomik durum arasında anlamlı 

farklılıklar vardır; ekonomik durumu çok düşük olan dindarlar, ekonomik durumu 

yüksek ve orta olanlara göre daha yüksek dinsel eğilim ortalamasına sahiptir” Ģeklinde 

geliĢtirdiğimiz hipotezimizi doğrular niteliktedir. 

3.2.3.2. Bireysel Dindarların Dindarlık Düzeyleri Ġle Ekonomik Durum 

Arasındaki ĠliĢki 

 

 

Tablo 8: Bireysel Dindarların Dindarlık Düzeyleri ile Ekonomik Durum 

Arasındaki ĠliĢki 

 
Grup 

N 

274 
Ort Ss F p Fark 

Bireysel Dindarların 

Dinsel Eğilim 

Düzeyleri 

1.Çok DüĢük 
2 4,1000 ,42426 

3.518 0,008 

3>2 

4>2 

 

2.DüĢük 
9 3,8111 ,47288 

3.Orta 
164 4,3293 ,48232 

4.Ġyi 
89 4,3820 ,48137 

5.Çok Ġyi 10 4,1100 ,39001 

 

Bireysel dindarlık ortalamasının, ekonomik duruma göre anlamlı bir değiĢiklik 

gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda elde 

edilen bulgulara baktığımızda bireysel dindarlarda dindarlık düzeyi ile ekonomik durum 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu görmekteyiz. 

Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında oluĢtuğunu belirlemek amacıyla 

yapılan LSD testi veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara baktığımızda ekonomik 

durumu düşük olanlar ile orta olanlar arasında dinsel eğilim puanları arasında bir iliĢki 

olduğunu görmekteyiz. Bu iliĢki tablo 8‟de görüldüğü üzere ekonomik durumu orta 

olanların lehine anlamlı bir iliĢkidir (p<,05). Bu durum bize gelir düzeyi orta seviyede 

olanların dinsel eğilim düzeyi ortalamalarının, gelir düzeyi düĢük seviyede olanlara göre 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bir baĢka deyiĢle orta düzey gelire sahip olanlar, 

düĢük olanlara göre daha dindardır. Aynı Ģekilde tabloya baktığımızda ekonomik 
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durumu iyi olanlarla düşük olanlar arasında da ekonomik durumu iyi olanların lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki gözlemlenmektedir. Bu bağlamda ekonomik 

durumu iyi olanların dinsel eğilim düzeyi ortalamalarının, ekonomik durumu düĢük 

olanlara göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.   

BeĢ kategoride incelenen ekonomik durum ile hem bireysel dindarlık hem de 

cemaat dindarlığı arasında anlamlı bir iliĢki olduğu gözlemlenmektedir. Ancak cemaate 

bağlı dindarlar arasında ekonomik durumu çok düĢük olanların dindarlık ortalamaları 

daha yüksek olarak tespit edilmiĢken; bireysel dindarlarda ekonomik durumu iyi ve orta 

olanların düĢük olanlara göre daha yüksek bir dindarlık ortalamasına sahip olduğu 

bulgulanmıĢtır. Bu durum bize bireysel ve cemaat dindarlarının ekonomik durum ve 

dindarlık ortalaması bağlamında farklılaĢtığını göstermektedir. Bireysel dindarlarda 

ekonomik durumu orta ve iyi olanlar daha dindar iken cemaate bağlı olan katılımcılarda 

çok düĢük ekonomik seviyeye sahip olanlar daha dindar olarak tespit ediliĢtir. 

3.2.4. Dinsel Eğilim ve Depresyon Arasındaki ĠliĢki 

3.2.4.1. Düzeylerin Genel Ortalamaları 

Ġnsan yaĢantısına anlam katarak Ģekillendiren kurallar sistemi olarak din, öznel 

bir gerçeklik olarak karĢımıza çıkarken; dindarlık, dini kural ve ilkelerin hem bireysel 

hem toplumsal yaĢantıya aktarılmıĢ halidir. BiliĢsel, duygusal ve davranıĢsal yönleriyle 

dindarlık bireyin tutum ve davranıĢlarını önemli ölçüde etkiler. Ancak her bireyin 

dindarlığı yani dini anlama ve yaĢayıĢ biçimi birbirinden farklılık gösterir. Bu bağlamda 

dinamik bir süreç olan dindarlık, bireyin cinsiyetine, yaĢına, eğitim durumuna veya 

medeni durumuna göre farklılık gösterebilen bir olgudur. 

Bireysel dindarlık ve cemaat dindarlığı ile depresyon arasındaki iliĢkinin ele 

alındığı bu çalıĢmada, örneklemin bu değiĢkenlere ait genel profili tablo halinde 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 9: Katılımcıların Dinsel Eğilim Düzeyi Ortalamaları 

 Gruplar N M SD t p 

Dinsel 

Eğilim 

Düzeyi 

Bireysel Dindar 
274 4,3197 ,48748 ,372 ,710 

 Cemaate Bağlı Dindar 
220 4,3014 ,60760 
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Kayıklık (2000) tarafından dinsel eğilimi ölçme amacıyla geliĢtirilen ve ölçek 

parametresinde en yüksek puanı 5 olan dindarlık ölçeğine verilen cevaplar ıĢığında 

örneklemin dinsel eğilim düzeyi ortalamasının, ortanın üzerinde bireysel dindarlarda 

(M: 4,31), cemaate bağlı dindarlarda ise (M: 4,30) bir değere sahip olduğu 

görülmektedir. Görüldüğü üzere iki tabaka halinde incelediğimiz örneklemimizde bir 

cemaate bağlı olmayan bireysel dindarların dinsel eğilim düzeyi ortalamaları bir 

cemaate mensup olan dindarların dinsel eğilim düzeyi ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur. Niteliksel olarak bireysel dindarlar ile herhangi bir cemaate mensup 

olan dindarlar arasında dinsel eğilim düzeyi açısından herhangi bir farklılık 

bulgulanmamıĢtır. 

Elde edilen sonuçlarda karĢılaĢtığımız bulgular; “bir cemaate mensup olan 

dindarlar ile bireysel dindarlar arasında dinsel eğilim düzeyi açısında anlamlı bir 

farklılık vardır. Bir cemaate mensup olan dindarların dinsel eğilim düzeyi, bireysel 

dindarların dinsel eğilim düzeyine göre daha yüksektir” Ģeklindeki hipotezimizi 

desteklememektedir. 

 

 

AraĢtırmamızda Beck tarafından geliĢtirilen, 1989 yılında Hisli tarafından 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılan 21 maddelik Beck Depresyon Ölçeği 

kullanılmıĢtır. Ölçek parametresinde her bir maddenin en yüksek puanı 3 olan ve 

katılımcıların depresyona yatkınlık düzeyini tespit etmek amacıyla dağıtılan anketlerden 

elde edilen bulgulara baktığımızda, örneklemin depresyona yatkınlık düzeyinin oldukça 

düĢük seviyede olduğu görülmektedir. Bireysel ve cemaat dindarlığı açısından 

baktığımızda her iki grubun depresyona yatkınlık düzeyi arasında farklılık 

görülmemektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar “bir cemaate mensup olan dindarlar ile 

Tablo 10:  Katılımcıların Depresyon Eğilim Düzeyi Ortalamaları 

 Gruplar N M SD t p 

Depresyon Eğilim 

Düzeyi 

Bireysel Dindar 
274 ,5567 ,38372 ,637 ,524 

Cemaate Bağlı Dindar 
220 ,5331 ,42641 
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bireysel dindarlar arasında depresyon eğilimi açısından bir farklılık vardır” Ģeklindeki 

hipotezimizi desteklememektedir. Hem bireysel dindarlarda hem de bir cemaate bağlı 

olan dindarlarda depresif belirtilerin minimal düzeyde olduğu görülmektedir. 

3.2.4.2.  Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dindarlık Düzeyi 

Ġle Depresyon Arasındaki ĠliĢki 

 

Bu araĢtırmada bireyin günlük yaĢantısını olumsuz olarak etkileyen depresyon 

ile dindarlık arasındaki iliĢki merak edilmiĢtir. Bireysel ve cemaat dindarlığı ile 

depresyon arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve elde edilen bulgular tablolar halinde 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 11‟deki bulgulara baktığımızda cemaat dindarlığı ile depresyon arasında zayıf, 

negatif yönde, istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki iliĢkinin var olduğu görülmektedir (r=-

,234 p<,01). Bu sonuçlar bize cemaate bağlı dindarlık arttıkça depresyonun azaldığını 

göstermektedir. Ġnsanların belli bir grupla birlikte yaĢadığı dindarlık, bireyi hayatın 

getirdiği zorluklara karĢı daha güçlü hale getirmektedir. Bu bağlamda belirli bir cemaate 

mensup olan dindarlar depresyona karĢı daha korunaklıdır. 

 

 

 

 

Tablo 11: Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dinsel Eğilim Düzeyi ile 

Depresyon Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Korelasyon Tablosu 

DeğiĢkenler  Depresyon 

 

Cemaate Bağlı Dindarların 

Dinsel Eğilim Düzeyi 

     R -,234* 

     p 
,000 

     N 220 

*0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 12‟ye baktığımızda aynı Ģekilde bireysel dindarlık ile depresyon arasında 

zayıf, negatif yönde istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki bulgulanmıĢtır (r=-,375 p<,01).  

Bu durum bize bireysel dindarlık arttıkça depresyona yatkınlık düzeyinin azaldığını 

göstermektedir. Hem bireysel dindarlık hem de cemaat dindarlığı ile depresyon arasında 

ters yönlü bir iliĢki vardır.   

Bu sonuçlar “bireysel ve cemaat dindarlığı ile depresyon eğilimi arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır” Ģeklindeki hipotezimizi doğrulamaktadır. Daha 

önce yapılan çalıĢmalara baktığımızda da dinin ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini 

dindarlık seviyesi yüksek olan bireylerde hayat memnuniyeti, zorluklarla baĢa çıkma, 

stres vb durumlarda dinin koruyucu bir rol oynadığını görmekteyiz. Allah ile olumlu 

iliĢki kurmak, O‟na sığınmak, sorunlarının çözümü için O‟na dua etmek bireyin 

sıkıntılarını gidermekte günahkarlık, intihar vb olumsuz duygulardan uzaklaĢtırmakta ve 

hayatına bir anlam katmaktadır. Böylelikle yüksek dindarlık düzeyi bireyi depresyona 

karĢı korumakta ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Nitekim biz de hem 

bireysel hem cemaate mensup dindarlar gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmamızda dindarlık 

düzeyi arttıkça depresyon seviyesi azaldığını, yaĢantıya, duygu ve düĢüncelere aktarılan 

dindarlığın bireyin ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek depresyona karĢı koruduğunu 

görmekteyiz.  

3.2.4.3. Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Cemaate Bağlılık Düzeyi ve 

Depresyon ĠliĢkisi 

Yukarıda cemaate bağlı olan dindarlarda, dindarlık arttıkça depresyon düzeyinin 

azaldığını vurgulamıĢtık. Bu bağlamda herhangi bir cemaate mensup olan dindarlarda, 

cemaate bağlılık düzeyi ile depresyon arasında herhangi bir iliĢkinin var olup olmadığı 

Tablo 12: Bireysel Dindarda Dinsel Eğilim Düzeyi ile Depresyon 

Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Korelasyon Tablosu 

DeğiĢkenler  Depresyon 

 

Bireysel Dindarların 

Dinsel Eğilim Düzeyi 

     r 
-,375* 

     p 
,000 

     N 
274 

*0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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sorusunda hareketle aĢağıda tablo halinde cemaate bağlılık düzeyi ve depresyon 

arasında tespit edilen iliĢkiye yer verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 13‟deki bulgulara göre cemaate bağlılık düzeyi ile depresyon arasında 

zayıf, negatif yönde, istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki vardır. Cemaate bağlılık 

düzeyi arttıkça depresyon düzeyi azalmaktadır. Bu sonuç, “cemaate bağlılık düzeyi ile 

depresyona eğilimi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Cemaate bağlılık 

düzeyi arttıkça depresyona eğilim düzeyi azalır” Ģeklinde geliĢtirdiğimiz hipotezimizi 

desteklemektedir. 

 Ġnsan sosyal bir varlıktır, cemaate bağlılık düzeyi arttıkça birey içinde 

bulunduğu gruba aidiyet hisseder. Belirli bir cemaat içerisinde diğer insanlarla bir arada 

olmak, değer görmek, aidiyet hissetmek bireyi depresyona karĢı korumakta ve 

depresyon seviyesini en aza indirmektedir. Birlikte yaĢanılan dini yaĢantı, paylaĢılan 

dini kardeĢlik duygusu, aynı mekan içerisinde olmak bireylerde cemaate hissettikleri 

aidiyet duygusunu artırmakta ve artan cemaate aidiyet duygusu bireyi hayatta 

karĢılaĢtıkları sıkıntı ve zorluklara karĢı daha dirençli hale getirmektedir. Bundan dolayı 

cemaate bağlılık düzeyi arttıkça depresyon düzeyinde azalma görülmektedir.      

3.2.5. Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dindarlık Düzeyi - 

Cinsiyet ve Depresyon ĠliĢkisi 

AraĢtırmamızda cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi de bireysel/cemaat 

dindarlığı ile cinsiyet ve depresyon arasında herhangi bir iliĢkinin var olup olmadığıdır. 

AĢağıda tablolar halinde her iki dindarlık grubunun cinsiyet ve depresyon iliĢkisine yer 

verilmiĢtir.  

Tablo 13: Cemaate Bağlılık Düzeyi ile Depresyon Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik 

Korelasyon Tablosu 
DeğiĢkenler  Depresyon 

 

 

Cemaate Bağlılık Düzeyi 

     

R 
-,133* 

     

p 
,048 

     

N 
220 

*0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Kadın ve erkelerin depresyon düzeylerinin karĢılaĢtırması için yapılan t testi 

sonrasında kadın ve erkek bireysel dindarların depresyon düzeylerinin birbirinden farklı 

olduğu bulgulanmıĢtır. Kadınların depresyona eğilim düzeyleri ( ̅=,5912), erkeklerin 

depresyona eğilim düzeylerinden ( ̅=,4627) daha yüksektir.  

Yapılan pek çok çalıĢmada kadınların dindarlık düzeylerinin erkeklerden daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapıcı (2007), Cirhinlioğlu, Ok ve Cirhinlioğlu 

(2013), Kirman (2005) çalıĢmalarında kadınların dindarlık ortalamalarının erkeklere 

göre yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu durumun oluĢmasında kadınların 

daha duygusal bir fıtratta olmaları, erkeklere nazaran daha uysal, itaatkar bir tarzda 

yetiĢtirilmeleri, annelik duygusu kadınların dindarlık seviyesini artırıcı etkenler arasında 

sayılabilir.  

Ruh sağlığı bağlamında kadın ve erkeklere baktığımızda, erkeklerin ruh sağlığı 

ve mutluluk düzeylerinin kadınlardan yüksek olduğunu, kadınların ise depresyon ve 

anksiyete düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Nitekim biz de 

çalıĢmamızda bireysel dindarlarda kadınların depresyon düzeylerinin erkeklere nazaran 

daha yüksek bir seviyede olduğunu bulguladık. Bu sonuç “hem bir cemaate mensup 

olan dindarlarda hem de bireysel dindarlarda depresyona eğilim düzeyi cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterir; kadınların depresyona eğilim düzeyi, erkeklerin depresyona 

eğilim düzeyinden daha yüksektir” Ģeklindeki hipotezimizi bireysel dindarlar söz 

konusu olduğunda doğrulamaktadır. Ancak cemaate bağlı olan dindarlarda ise 

depresyon ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Tablo 14: Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Dinsel Eğilim Düzeyi - 

Cinsiyet ve Depresyon ĠliĢkisi (t-test) 

 Cinsiyetiniz N M SD t F p 

Bireysel  

Dindarların 

Dinsel 

Eğilim 

Düzeyi 

Kadın 196 ,5912 ,39509 

3,416 ,317 0,01 
 

Erkek 

 

78 

 

,4627 

 

,40548 



67 
 

3.2.6.  Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Psikiyatrik 

Rahatsızlık Düzeyleri 

 

 Tablo 15: Cemaate Bağlı Dindarların Psikiyatrik Rahatsızlık Düzeyi 

Ortalamaları 

 N 

220 

M 

% 

SD 

 Psikiyatrik Rahatsızlıklar 220 13,3 ,49815 

Depresyon 
18 8,2 ,27471 

Panik Atak 
4 1,8 ,13391 

Obsesyon 
0 0 ,00000 

Bipolar Bozukluk 
3 1,4 ,11624 

Şizofreni 
1 0,5 ,06742 

Sosyal Fobi 
2 0,9 ,09513 

Diğeri 
1 0,5 ,06742 

 

Katılımcıların deskriptif düzeyleri ortalamalarına dair değerlerin yer aldığı Tablo 

18‟e baktığımızda cemaate bağlı olan dindar katılımcılarda depresyon ortalamasının 

diğer ortalamalara göre daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır.  Her ne kadar rakamlar 

birbirine yakın olsa da depresyondan sonra ikinci en yüksek değer panik atak olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra ise sırasıyla bipolar bozukluk, sosyal fobi gelmektedir.  

 

 

Tablo 16: Bireysel Dindarların Psikiyatrik Rahatsızlık Düzeyleri 

Ortalamaları 

 N 

274 

M 

% 

SD 

Psikiyatrik Rahatsızlıklar 274 8,4 ,24276 

Depresyon 13 4,7 ,14097 

Panik Atak 6 2,2 ,04499 

Obsesyon 1 0,4 ,07777 

Bipolar Bozukluk 0 0 ,04499 

Şizofreni 0 0 ,10020 

Sosyal Fobi 3 1,1 ,04499 

 

Tablo 16‟da yer alan deskriptif düzeylere baktığımızda bireysel dindarlarda 

depresyon ortalamasının diğer ortalamalara göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. 
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Tabloda görüleceği üzere depresyondan sonra en yüksek ikinci ortalama panik atak 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra ise sırasıyla sosyal fobi ve obsesyon gelmektedir. 

3.2.7.  Bireysel ve Cemaate Mensup Olan Dindarlarda Son Zamanlarda 

YaĢanılan Olaylar Ve Depresyon ĠliĢkisi 

Bireysel ve cemaat dindarlarının son zamanlarda yaĢadıkları olaylarla depresyon 

düzeyi arasında nasıl bir iliĢki ve etkileĢimin var olduğu bu çalıĢmada cevabı aranan bir 

diğer sorudur. Hem sosyal hem bireysel anlamda içinde bulunduğu durumdan etkilenen 

bir varlıktır. Bu bağlamda araĢtırmada katılımcıların son zamanlarda yaĢadığı olaylarla 

depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin var olduğu Ģeklinde bir hipotez 

geliĢtirilmiĢtir. Bireysel ve cemaat dindarları olarak iki gruba ayırdığımız 

örneklemimizde, depresyon ile son zamanlardaki yaĢam olayları arasındaki iliĢki 

aĢağıda tablolar halinde gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 17: Cemaate Bağlı Dindarlarda Son Zamanlarda YaĢanılan Olaylar ve 

Depresyon Arasındaki ĠliĢki 

Son Zamanlarda 
YaĢanan Olaylar 

Grup 
N 

220 
Ort Ss F p Fark 

Cemaate Bağlı Olan 

Dindarlar 

1.Sıkıntılı 

olaylar 
35 ,6653 ,35400 

3.302 0,03 1>3 
2.Normal  

olaylar 
144 ,5344 ,42069 

3.Güzel olaylar 
41 ,4158 ,47631 

 

Tablo 17‟de, veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara baktığımızda son 

zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar ile güzel olaylar yaĢayanlar arasında depresyon 

düzeyleri açısından bir iliĢki meydana geldiğini görmekteyiz. Bu iliĢki tabloda 

görüldüğü üzere cemaate mensup olan dindarlarda son zamanlarda sıkıntılı olaylar 

yaĢayanlar ile güzel olaylar yaĢayanlar arasında sıkıntılı olaylar yaĢayanların lehine 

anlamlı bir iliĢki vardır. Bu durum bize son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanların 

depresyon düzeylerinin, güzel olaylar yaĢayanlara göre daha yüksek seviyede olduğunu 

göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar, güzel 

olaylar yaĢayanlara göre depresyona daha meyillidir.   
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Tablo 18: Bireysel Dindarlarda Son Zamanlarda YaĢanan Olaylar ve Depresyon 

ĠliĢkisi 

Son Zamanlarda 

YaĢanan Olaylar 
Grup 

N 

274 
Ort Ss F p Fark 

Bireysel Dindarlar 

1.Sıkıntılı 

olaylar 
81 ,8172 ,43399 

32.852 0,000 1>2 
2.Normal 

olaylar 
161 ,4537 ,30681 

3.Güzel olaylar 
32 ,4152 ,26780 

 

Bireysel dindarların son zamanlarda yaĢadıkları olaylara göre depresyon 

düzeylerinin anlamlı bir değiĢiklik gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 

yapılan ANOVA testi sonuncunda bireysel dindarlarda son zamanlarda yaĢanılan 

olaylarla depresyon arasında anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. ANOVA sonrası 

Scheffe testi uygulanmıĢtır. 

Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında oluĢtuğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Post- Hoc Scheffe testi veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara 

baktığımızda son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar ile normal olaylar yaĢayanlar 

arasında depresyon düzeyleri açısından bir iliĢki meydana geldiğini görmekteyiz. Bu 

iliĢki tabloda görüldüğü üzere bireysel dindarlarda son zamanlarda sıkıntılı olaylar 

yaĢayanlar ile normal olaylar yaĢayanlar arasında sıkıntılı olaylar yaĢayanların lehine 

anlamlı bir iliĢki vardır. Bu durum bize son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanların 

depresyon düzeylerinin, normal olaylar yaĢayanlara göre daha yüksek seviyede 

olduğunu göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar, 

normal olaylar yaĢayanlara göre depresyona daha meyillidir.  

AraĢtırmamızda merak edip baktığımız bazı değiĢkenler arasında ise anlamlı 

iliĢkiler tespit edilememiĢtir. Özetleyecek olursak elde ettiğimiz sonuçlarda 

bireysel\cemaat dindarlığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz verilere göre cinsiyet faktörünün dindarlık üzerinde 

herhangi bir etkisi yoktur. Aynı Ģekilde bireysel\cemaat dindarlığı ile yaĢ ve depresyon 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Yine yaptığımız veri çalıĢmalarında 
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bireysel\cemaat dindarlığı ile ekonomik durum ve depresyon arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada bireysel ve cemaat dindarlığı ile depresyon arasındaki iliĢki ele 

alınmıĢtır. Ayrıca katılımcıların dindarlık ve depresyon düzeyleri ile yaĢ, cinsiyet, 

ekonomik durum, eğitim seviyesi gibi demografik özellikleri arasında istatistiksel 

anlamda nasıl bir iliĢkinin var olduğu incelenmiĢtir. AraĢtırma 2018 yılında Ġstanbul‟da 

yaĢayan, yaĢları 18-65 arasında değiĢen 494 yetiĢkin dindar birey üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket yöntemiyle veriler toplanmıĢ ve SPSS programı ile analiz 

edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlarda araĢtırmaya katılan bireysel dindar kategorisindeki 

katılımcıların yüksek düzeyde dinsel eğilim ortalamasına (M: 4,31), bir cemaate 

mensup olan katılımcıların ise yine yüksek düzeyde dinsel eğilim ortalamasına (M: 430) 

sahip olduğu görülmektedir. Bir cemaate mensup olan dindarlarla bireysel dindarları 

karĢılaĢtırdığımızda, bir cemaate bağlı olmayan bireysel dindarların dinsel eğilim 

düzeyi ortalamaları bir cemaate mensup olan dindarların dinsel eğilim düzeyi 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını görmekteyiz. Depresyona eğilim 

düzeylerine baktığımızda bireysel dindar katılımcıların çok düĢük düzeyde depresyon 

eğilim ortalamasına (M:0,55), aynı Ģekilde bir cemaate mensup olan katılımcıların da 

depresyona eğilim düzeylerinin çok düĢük düzeyde bir depresyon eğilim ortalamasına 

(M: 0,53) sahip olduğunu görmekteyiz. 

AraĢtırmada dindarlık ve depresyon ile demografik değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiyi gösteren bulgular, çalıĢmamızın en baĢında kurduğumuz hipotezler bağlamında 

incelenmiĢtir. AraĢtırmada ulaĢılan bulgular tablolar halinde sunulmuĢtur. Elde edilen 

sonuçlarda cemaate bağlı dindarlık ile yaĢ arasında pozitif yönlü düĢük düzeyde bir 

iliĢki olduğu, cemaate bağlı olan dindarlarda yaĢ arttıkça dinsel eğilim düzeyinin de 

artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bireysel dindarlarda ise dinsel eğilim ile yaĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Dinsel eğilim ile eğitim düzeyi arasındaki iliĢkiyi incelediğimizde,  bireysel 

dindarlık ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir iliĢkinin var olduğunu görmekteyiz. 

Buna göre bireysel dindarlar arasında lisans mezunu olanların dinsel eğilim 

ortalamaları, lise mezunu olanlara göre daha yüksek seviyededir. Bu sonuçlar bize 

bireysel dindarlıkta eğitim seviyesi yükseldikçe dinsel eğilimin de yükseldiğinin 

göstermektedir. Ancak araĢtırmada bir cemaate bağlı dindarlık ile eğitim düzeyi 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 
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Yapılan araĢtırmada bireysel ve cemaat dindarlığı ile ekonomik durum arasında 

anlamlı bir iliĢkinin var olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre bir cemaate bağlı olan 

dindarlar arasında ekonomik durumu çok düĢük olanların dinsel eğilim ortalaması, 

ekonomik durumu düĢük olanlara nazaran daha yüksek seviyededir. Ekonomik durumu 

çok düĢük olanların, düĢük olanlara göre daha dindar olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca 

araĢtırmada gelir durumu orta, iyi ve çok iyi olanlar, gelir durumu orta olanlara göre 

daha yüksek dinsel eğilim ortalamasına sahiptir.  

Bireysel dindarlık ile ekonomik durum arasındaki iliĢkiyi incelediğimizde orta 

düzey gelire sahip olanlar, düĢük olanlara göre daha yüksek dinsel eğilim ortalamasına 

sahiptir. Ayrıca elde ettiğimiz bulgulara göre bireysel dindarlarda ekonomik durumu iyi 

olanlar, düĢük olanlara göre daha dindardırlar. 

 AraĢtırmamızın temel hipotezi olan bireysel /cemaat dindarlığı ile depresyon 

arasındaki iliĢkiyi incelediğimizde bir cemaate bağlı dindarlık ile depresyon arasında 

negatif yönlü anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Buna göre bir cemaate bağlı dindarlık 

arttıkça depresyona eğilim düzeyi azalmaktadır. Bireysel dindarlık ve depresyon 

arasında ise aynı Ģekilde negatif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. Bireysel dindarlık 

arttıkça depresyona eğilim düzeyi azalmaktadır.  

AraĢtırmamızda bireysel/cemaat dindarlığı ile cinsiyet ve depresyon arasında 

iliĢki incelenmiĢ ve bireysel dindarlık tipinde de kadınların depresyona eğilim 

düzeylerinin  ( ̅=,5912), erkeklerin depresyona eğilim düzeylerinden ( ̅=,4627) daha 

yüksek seviyede olduğu bulgulanmıĢtır. Ancak, cemaate bağlı dindarlarda depresyon ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Bireysel ve cemaat dindarlığı ile psikiyatrik rahatsızlıklar arasındaki iliĢki 

incelenmiĢ ve cemaate bağlı dindarlarda depresyon ortalamasının diğer ortalamalara 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Her ne kadar rakamlar birbirine yakın olsa da 

depresyondan sonra ikinci en yüksek değer panik atak olarak ortaya çıkmıĢtır. Daha 

sonra ise sırasıyla bipolar bozukluk, sosyal fobi gelmektedir.  

  

Bireysel dindarlarda ise aynı Ģekilde depresyon ortalamasının diğer ortalamalara 

göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Depresyondan sonra en yüksek ikinci 
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ortalama panik atak olarak ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra ise sırasıyla sosyal fobi ve 

obsesyon gelmektedir.  

AraĢtırmamızda bireysel ve cemaat dindarlığı ile son zamanlarda yaĢanılan 

olaylar ve depresyon arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve cemaate bağlı dindarlarda, son 

zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar ile güzel olaylar yaĢayanlar arasında depresyon 

düzeyleri açısından bir iliĢki meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Bu iliĢki cemaate 

mensup olan dindarlarda son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar ile güzel olaylar 

yaĢayanlar arasında sıkıntılı olaylar yaĢayanların lehine anlamlı bir iliĢkidir. Bu durum 

bize son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanların depresyon düzeylerinin, güzel olaylar 

yaĢayanlara göre daha yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle son 

zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar, güzel olaylar yaĢayanlara göre depresyona daha 

meyillidir.   

Bireysel dindarlarda son zamanlarda yaĢanılan olaylarla depresyon arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Buna göre son zamanlarda sıkıntılı olaylar 

yaĢayanların depresyona eğilim düzeylerinin, normal olaylar yaĢayanlara göre daha 

yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaĢayanlar, 

normal olaylar yaĢayanlara göre depresyona daha meyillidir.  

AraĢtırmamızda incelediğimiz bazı değiĢkenler arasında anlamlı iliĢkiler tespit 

edilememiĢtir. Elde ettiğimiz sonuçlarda bireysel\cemaat dindarlığı ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre cinsiyet 

faktörünün dindarlık üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Aynı Ģekilde bireysel\cemaat 

dindarlığı ile yaĢ ve depresyon arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Yine 

yaptığımız veri çalıĢmalarında bireysel\cemaat dindarlığı ile ekonomik durum ve 

depresyon arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Ülkemizde dindarlık ve ruh sağılığı bağlamında yapılmıĢ olan pek çok araĢtırma 

bulunmaktadır. Ancak bireysel ve cemaat dindarlığı ile ilgili ülkemizde yapılmıĢ 

herhangi bir bilimsel çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Toplumumuzda cemaatlerin hem 

bireysel hem toplumsal yaĢantımızda oldukça önemli bir yere sahip olmasına rağmen 

bilimsel anlamda cemaatlerin hayatımıza ve ruh sağlığımıza nasıl bir etkisi olduğuna 

dair çalıĢmalar yapılmamıĢ olup daha çok kavramsal çerçevede cemaatlerin kendine 

özgü yapıları hakkında bilgi veren çalıĢmalar yapılmıĢtır. Özellikle din psikolojisi 
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alanında dindarlığın önemli bir alt tipi olan bireysel ve cemaat dindarlığı ile ilgili 

çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle Müslüm toplumlarının kültürel ve dini yaĢantıları dikkate alınarak 

hazırlanmıĢ, bireysel ve cemaat dindarlığını kapsayacak dindarlık ölçeklerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Batıda yapılan çalıĢmalarda dindarlık türleri ile ilgili Hıristiyan örneklemler 

üzerine geliĢtirilmiĢ ölçek çalıĢmaları mevcuttur. Ancak bu ölçeklerin Müslüman-Türk 

kültür yapısına çok fazla uyum sağlamadığını görmekteyiz. Özellikle din psikolojisi 

literatüründe Müslümanlar tarafından geliĢtirilmiĢ, hem kültürel yapımıza hem dini ilke 

ve uygulamalarımıza uygun ölçeklere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Din psikolojisi literatüründe dindarlığın ve bireysel/cemaat dindarlığının çeĢitli 

değiĢkenlerle arasındaki iliĢkiyi araĢtıran geniĢ örneklem gruplarıyla yapılmıĢ akademik 

çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Cemaatlerin ülkemizdeki ve bireysel yaĢantımızdaki önem ve etkilerine ıĢık 

tutacak Ģekilde cemaatlerin yapıları hassas bir Ģekilde inceleyen ve günlük rutinlerden 

ruhsal sağlığa kadar hayatımıza olan etkilerine yer veren çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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EKLER 

EK-1 

KiĢisel Bilgi Formu 

     

1. Cinsiyetiniz 

             (  )Kadın             ( ) Erkek 

          

2. YaĢınız…… 

 

3. Eğitim durumunuz 

            ( ) Ġlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Lisans ( ) Lisansüstü 

           

4. Ekonomik durumuz 

               ( ) Çok düĢük  ( ) DüĢük  ( ) Orta  ( ) Ġyi  ( ) Çok iyi      

        

5.  Bir dini cemaate bağlılık duyuyor musunuz?  

                  ( ) Hayır ( ) Evet  

  

6.  Hayatınızda sizi derinden sarsan bir olay (travma) yaĢadınız mı? 

                  ( ) Hayır ( ) Evet 

 

7. Cevabınız evet ise baĢaçıkmada aĢağıdakilerden hangisi/lerinin yardımını gördünüz? 

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

              ( ) Dinimin ( ) Cemaatimin ( ) Ailemin        ( ) ArkadaĢlarımın                

              ( ) Psikolog/psikiyatrın ( ) Diğer (Lütfen yazınız)…. 

 

8. Psikiyatrik bir tanı aldınız mı? Aldıysanız hangisi? (birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

             ( ) Hayır    ( ) Depresyon   ( ) Panikatak     ( ) Obsesif Kompulsif Bozukluk 

             ( ) Bipolar Bozukluk             ( )ġizofreni             ( ) Sosyal fobi                 

             ( ) Diğer (Lütfen yazınız)…. 

 

9.  Son zamanlarda ne tür yaĢam olaylarıyla karĢı karĢıya kalıyorsunuz? 

             ( ) Sıkıntılı olaylar  ( ) Normal olaylar  ( ) Güzel olaylar 

 

10.  Son zamanlardaki psikolojinizi nasıl değerlendirirsiniz? 

             ( ) Çok bozuk  ( ) Bozuk  ( ) Normal  ( ) Ġyi      ( ) Çok iyi 
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EK-2 

Dinsel Eğilim Ölçeği 

 

 

  

  

AĢağıda okuduğunuz cümlelerin sizi ne kadar anlattığını düĢünerek, o 

sütundaki kutucuğu (X) Ģeklinde iĢaretleyiniz. 

B
an

a 
h
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 u

y
g

u
n

 d
eğ

il
 

B
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g
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n

 d
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il
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B
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ta
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en
 u

y
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u
n
 

 
1 

 
Dinimin gereklerini hayatımın her alanına uygulamaya çalıĢırım. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2 

 
Allah‟ın varlığını her zaman güçlü bir Ģekilde hissederim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
Her önemli karar aĢamasında Allah‟tan bana rehberlik etmesini isterim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

 
Dinî inançlarım bazen davranıĢlarımı sınırlar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Benim için hiçbir Ģey, Allah‟a ibadet etmekten daha önemli değildir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Dinî inanç ve değerlerimi diğer bütün dünyevî iĢlerimin üzerinde tutmaya 

büyük gayret gösteririm. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
Dinî inançlarım hayata bakıĢ açımı belirler. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
Ahlakî bir hayat yaĢadığım sürece, neye inandığım o kadar önemli değildir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 

 
Dinî inanç ve değerlerin, günlük iĢlerimi etkilemesine izin vermem. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10 

 
Hayatta dinden çok daha önemli Ģeyler olduğuna inanıyorum. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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EK -3 

Cemaate Bağlılık Ölçeği 
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u
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Dünya görüşümü, hayata bakışımı içinde bulunduğum cemaatin görüşlerine paralel olarak 
belirlerim. 

1 2 3 4 5 

Evlilik, meslek vb. konularda karar verirken cemaatimin/cemaat liderimin görüşünü göz 
önünde bulundururum. 

1 2 3 4 5 

Kendimi bu cemaatin bir üyesi olarak görmüyorum 
 

1 2 3 4 5 

Eğitim hayatının başlangıcında olsam cemaatimin/cemaat liderimin tasvip etmediği bir okulda 
okumam. 

1 2 3 4 5 

Cemaatimin tercihi siyasi tercihimi etkilemez 1 2 3 4 5 

Bu cemaatin bugün olmayacağını söyleseler kendimi kötü hissederim. 1 2 3 4 5 

Cemaatimde kendimi iyi hissetmezsem çıkarım 1 2 3 4 5 

Zor zamanlarımda cemaatimden yardım görüyorum. 1 2 3 4 5 

Evlilik çağında olsam cemaatim/cemaat liderim tasvip etmese de kendi uygun gördüğüm 
kişiyle evlilik yaparım. 

1 2 3 4 5 

Olur da dini bir konuda cemaatimin görüşü mezhebimin görüşüyle çelişirse cemaatimin 
görüşünü tercih ederim. 

1 2 3 4 5 

Bu cemaatin üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. 1 2 3 4 5 

Her ne kadar bu cemaate üye olsam da bundan daha iyi cemaatler olabilir. 1 2 3 4 5 

Cemaatim/cemaat liderim herhangi konuda bir şey söylerse onu sorgulamam. 1 2 3 4 5 
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EK- 4 

Beck Depresyon Ölçeği 

 

 

 

AĢağıda gruplar halinde cümleler verilmektedir. Öncelikle her gruptaki cümleleri 

dikkatle okuyarak, BUGÜN DÂHĠL GEÇEN HAFTA içinde kendinizi nasıl hissettiğini 

en iyi anlatan cümleyi seçiniz. Eğer bir grupta durumunuzu,  duygularınızı tarif eden 

birden fazla cümle varsa her birini iĢaretleyiniz.  

 

1-   ( ) 0.    Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum.  

( ) 1. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

  ( ) 2. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 

  ( ) 3. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum.  

    

2-  ( ) 0.    Gelecek hakkında mutsuz ve karamsar değilim.  

( ) 1. Gelecek hakkında karamsarım.  

( ) 2. Gelecekten beklediğim hiçbir Ģey yok.  

( ) 3. Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir Ģey düzelmeyecekmiĢ gibi 

geliyor.     

 3- ( )  0.    Kendimi baĢarısız bir insan olarak görmüyorum.  

( ) 1. Çevremdeki birçok kiĢiden daha çok baĢarısızlıklarım olmuĢ gibi hissediyorum.  

( ) 2. GeçmiĢe baktığımda baĢarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.          

   ( ) 3.    Kendimi tümüyle baĢarısız biri olarak görüyorum.  

 

 4-  ( ) 0.    Birçok Ģeyden eskisi kadar zevk alıyorum.  

( ) 1. Eskiden olduğu gibi her Ģeyden hoĢlanmıyorum.  

( ) 2. Artık hiçbir Ģey bana tam anlamıyla zevk vermiyor.  

( ) 3.  Her Ģeyden sıkılıyorum.    

 

5-  ( ) 0.    Kendimi herhangi bir Ģekilde suçlu hissetmiyorum.  

( ) 1. Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

  ( ) 2. Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 

  ( ) 3. Kendimi her zaman suçlu hissediyorum.  

  

 6-  ( ) 0.    Bana cezalandırılmıĢım gibi geliyor.  

( ) 1. Cezalandırılabileceğimi hissediyorum. 

( )  2. Cezalandırılmayı bekliyorum.  

( ) 3.  Cezalandırıldığımı hissediyorum.   

 

  7-  ( ) 0.    Kendimden memnunum.  

( ) 1. Kendi kendimden pek memnun değilim.  

  ( ) 2. Kendime çok kızıyorum.  

( ) 3. Kendimden nefret ediyorum.  

 

8-  ( ) 0.    BaĢkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum.  

( ) 1. Zayıf yanların veya hatalarım için kendi kendimi eleĢtiririm.  

( ) 2. Hatalarımdan dolayı ve her zaman kendimi kabahatli bulurum. 

( )  3. Her aksilik karĢısında kendimi hatalı bulurum.   
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9-  ( ) 0.    Kendimi öldürmek gibi düĢüncelerim yok. 

( )  1. Zaman zaman kendimi öldürmeyi düĢündüğüm olur. Fakat yapmıyorum.  

( )  2. Kendimi öldürmek isterdim. 

( )  3. Fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm.    

 10-  ( ) 0.    Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 

( )  1. Zaman zaman içinden ağlamak geliyor.  

( ) 2. Çoğu zaman ağlıyorum.  

( ) 3.  Eskiden ağlayabilirdim Ģimdi istesem de ağlayamıyorum.  

  

 11-  ( ) 0.    ġimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim.  

( ) 1. Eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. 

  ( ) 2. ġimdi hep sinirliyim. 

( )  3. Bir zamanlar beni sinirlendiren Ģeyler Ģimdi hiç sinirlendirmiyor.  

 

12-  ( ) 0.    BaĢkaları ile görüĢmek, konuĢmak isteğimi kaybetmedim.  

( ) 1. BaĢkaları ile eskiden daha az konuĢmak, görüĢmek istiyorum. 

  ( )  2. BaĢkaları ile konuĢma ve görüĢme isteğimi kaybetmedim.  

( ) 3. Hiç kimseyle konuĢmak görüĢmek istemiyorum.  

 

13-  ( ) 0.    Eskiden olduğu gibi kolay karar verebiliyorum.  

( )  1. Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.  

( ) 2. Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum. 

  ( )  3. Artık hiç karar veremiyorum.     

 

14-   ( ) 0.   Aynada kendime baktığımda değiĢiklik görmüyorum. 

( )  1. Daha yaĢlanmıĢ ve çirkinleĢmiĢim gibi geliyor. 

( )  2. GörünüĢümün çok değiĢtiğini ve çirkinleĢtiğimi hissediyorum.  

( ) 3. Kendimi çok çirkin buluyorum.           

         

15-   ( ) 0.    Eskisi kadar iyi çalıĢabiliyorum.                          

( ) 1.    Bir Ģeyler yapabilmek için gayret göstermem gerekiyor.  

( ) 2.    Herhangi bir Ģeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor.                         

( )   3.    Hiçbir Ģey yapamıyorum.          

          

16-   ( ) 0.   Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 

( )  1.  Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum.  

( ) 2. Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 

( )  3. Her zamankinden çok daha erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum. 

                  

 17-  ( ) 0.    Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum.                      

   ( )  1.    Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum.                       

   ( ) 2.    Yaptığım her Ģey beni yoruyor.                     

    ( )  3.    Kendimi hemen hiçbir Ģey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum.  

 

 18-  ( ) 0.      ĠĢtahım her zamanki gibi. 

  ( ) 1.    ĠĢtahım her zamanki kadar iyi değil.  

( ) 2.    ĠĢtahım çok azaldı.  

( ) 3.    Artık hiç iĢtahım yok.   

 

19-  ( ) 0.      Son zamanlarda kilo vermedim.  

( ) 1.  Ġki kilodan fazla kilo verdim.  

( ) 2.  Dört kilodan fazla kilo verdim.  

( ) 3.  Altı kilodan fazla kilo vermeye çalıĢıyorum.   
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  20-  ( ) 0.    Sağlığım beni fazla endiĢelendirmiyor.  

( ) 1. Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni 

endiĢelendirmiyor. 

( )  2. Sağlığım beni endiĢelendirdiği için baĢka Ģeyleri düĢünmek zorlaĢıyor.  

( ) 3. Sağlığım hakkında o kadar endiĢeliyim ki baĢka hiçbir Ģey düĢünemiyorum.  

 

 21-  ( ) 0.     Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değiĢme fark etmedim.  

( ) 1. Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. 

( )  2. Cinsel konularla Ģimdi çok daha az ilgiliyim. 

  ( ) 3. Cinsel konular olan ilgimi tamamen kaybettim. 

 


