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ÖZ 

ERGENLERDE MATERYALĠST EĞĠLĠM, 

ġÜKRETME VE DĠNĠ-MANEVĠ YAġAM ĠLĠġKĠSĠ 

ESRA AYDIN 

Bu çalıĢmada, ergenlik dönemindeki bireylerde Ģükretme, materyalist eğilim ve 

dindarlık düzeyleri ve bunlar arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma evrenini 2018-2019 

eğitim öğretim yılında Ġstanbul‟un Avcılar, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde öğrenim gören 

lise öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklem grubunu bu üç ilçeden toplam dört anadolu 

lisesi, iki meslek lisesi ve iki imam hatip lisesi olmak üzere sekiz okul ve bu sekiz okuldan 

287‟si kız, 238‟i erkek olmak üzere toplam 525 lise öğrencisi oluĢturmaktadır.  Uysal‟ın 

1995‟te oluĢturup Ayten‟in yeniden düzenlediği Ġslami dindarlık ölçeği, McCullough, 

Emmons ve Tsang‟in 2002 yılında geliĢtirdikleri ve Göcen‟in Türkçeye çevirerek 

geçerlilik ve güvenirlik analizini yaptığı Sürekli ġükür Ölçeği, Richins ve Dawson‟ın 

1992‟te geliĢtirdikleri ve Turan‟ın Türkçeye uyarladığı materyalizm ölçeği ve Adler ve 

Fagley tarafından 2005‟te oluĢturulan ve Göcen‟in Türkçeye uyarladığı takdir etme 

ölçeğinin kısa formu ve kiĢisel bilgi formu ile çalıĢma yapılmıĢtır. Aralık 2018- ġubat 

2019 tarihleri arasındaki dönemde asıl çalıĢmamız için veriler toplanmıĢtır. Elde edilen 

veriler SPSS 22 programı yardımıyla Pearson Korelasyon, One Way Anova ve bağımsız 

grup t-testi yöntemleriyle analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre, ergenlerde materyalist 

eğilim ile Ģükür arasında negatif yönde, dindarlık ile Ģükür arasında pozitif yönde; ayrıca 

dindarlık ile materyalist eğilim arasında negatif yönde iliĢki bulunmuĢtur. Diğer yandan bu 

bağımlı değiĢkenler ve alt boyutlarının demografik değiĢkenlere göre anlamlı 

farklılaĢmaları görülmüĢtür. 

Anahtar kelimeler: Dini-Manevi YaĢam, ġükür Ölçeği, Kıymet Bilme, 

Materyalizm Ölçeği, Materyalist Eğilim, Ergenlik Dönemi 
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ABSTRACT 

MATERIALISTIC TENDENCY, GRATITUDE  

AND RELIGIOUS-SPIRITUAL LIFE RELATIONSHIP IN 

ADOLESCENTS 

ESRA AYDIN 

In this study, gratitude, materialistic tendency and religiousness levels in 

adolescents and the relationship between them were examined. The population of the study 

consists of high school students in Avcılar, Fatih and Üsküdar districts of Istanbul in 2018-

2019 academic year. The sample group consisted of eight schools; four Anatolian high 

schools, two vocational high schools and in total 525 high school students, 287 of whom 

were girls and 238 boys of these three districts. This study has been conducted by these 

scales: The Islamic religiosity scale made by Uysal in 1995 and revised by Ayten, The 

Continious Gratitude Scale which was developed by McCullough, Emmons, Tsang in 2002 

and translated into Turkish by Göcen for validity and reliability analysis, materialism scale 

developed by Richins and Dawson in 1992 and adapted by Turan into Turkish and short 

and personal form of appreciation scale developed by Adler and Fagley in 2005 and 

adapted by Göcen into Turkish. For our original study, the data were collected in the 

period between December 2018 –February 2019. The data obtained were analyzed with 

Pearson Correlation, One Way Anova and independent group t-test methods with the help 

of SPSS 22 program. According to the results of the analysis, materialistic tendency and 

gratitude were found to be negatively, religiousness and gratitude were found to be 

positively correlated in adolescents. Furthermore, religiosity and materialist tendency was 

found to be negatively correlated. On the other hand, these dependent variables and their 

sub-dimensions were found to differ significantly according to demographic variables. 

Keywords:  Religious-Spiritual Life, The Scale of Gratitude, Appreciation, The 

Scale of Materialism, Materialistic Tendency, Adolescent 
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ÖNSÖZ 

Günümüz toplumsal Ģartları hızla tüketerek var olabilen bireyler oluĢturmaktadır. 

Bu durum endüstri döneminde ortaya çıkmıĢ, günümüze kadar artan bir Ģekilde devam 

etmiĢtir. Artık modernite dönemi de geride bırakılmıĢ ve post-modernite dönemi etkisini 

sürdürmeye baĢlamıĢtır. Modernizmin ileri sürdüğü daha fazla harcamanın ve eĢyalara 

sahip olmanın mutlu olma yolunda araçlar olduğu fikri, post-modernizmle birlikte daha 

fazla kontrolden çıkmıĢtır. Öyle ki artık sadece maddi eĢyalar değil, soyut anlam ifade 

eden her Ģey tüketime nesne konumuna gelmiĢ, materyalist sahip olma eğilimi dünyaya 

bütünüyle bir bakıĢ açısı haline gelmiĢtir. Bu durum, kiĢilikleri ve insanlar arası iliĢkileri 

de yozlaĢtırmaktadır. Toplumsal Ģartların içinde kaçınılmaz bir hale gelmeye baĢlayan, 

varlığını tüketim ve tüketimin verdiği sanal değerler üzerine kurma anlayıĢı, en çok 

gençleri muhatap almaktadır. Günümüz Türkiye‟sinde ergenlik dönemindeki gençler 

üzerinde bu durum ile manevi disiplinler ve/veya ahlaki değerlerin etkisinin incelenmesi 

önemli bir ihtiyaca karĢılık gelebilir. Ergenlik dönemi yapısı itibariyle çalkantılı, çeliĢki ve 

bocalamaları, arayıĢları yoğun bir dönemdir. Bu dönemde yaĢanan yoğun arayıĢlar hem 

dine hem çevresindeki uyaranlar etkisiyle materyalizme ilgiyi artırabilecek niteliktedir. 

Ergen bireyin diğer geliĢim dönemlerine göre biyolojik, fikirsel ve duygusal olarak farklı 

olduğu bir dönemde bu iki farklı kutba karĢı nasıl bir tavır benimsediği, hangi 

değiĢkenlerin bu tavır üzerinde etkili olduğunu bulabilmenin önemli bir konuyu 

aydınlatmaya fayda sağlayabileceğini düĢünmekteyiz. Bu çalıĢma bu meseleyi ele alarak 

bu konunun anlaĢılmasına katkı sunmaya çalıĢmıĢtır. 

Bu çalıĢmada tüm katkıları için hocam Doç. Dr. GülüĢan GÖCEN, analiz sürecinde 

verdiği destekten dolayı Dilek AYAN, anlayıĢ ve desteği için Refika ALBAYRAK 

ÇIRAK, ayrıca BüĢra GÜGEN, Feride DENĠZ ve tüm bu süreçte her türlü desteği 

sağlamaktan hiçbir zaman kaçınmayan Anne ve Babama teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Esra AYDIN,  Ġstanbul 
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GĠRĠġ 

Psikanalist Erich Fromm, modern toplumlarda çoğunlukla, “olmak”ın tek yolunun 

“sahip olmak”tan geçirildiğinden bahseder. Buna göre günümüz modern toplumlarında bir 

kiĢi hiçbir Ģeye sahip değilse, bir hiçmiĢ gibi bir algı oluĢturulmaktadır. Halbuki büyük 

yaĢam ustaları “sahip olmak” ile “olmak” arasındaki farkları, sistemlerinin esas konusu 

olarak ele almıĢlardır. Onlara göre “sahip olmak” dürtüsünden kurtulmak ve “olmak”ı 

hedeflemek gerekmektedir.
1
 “Olmak” Ģükretme, “sahip olmak” ise materyalist eğilim ile 

iliĢkilendirilen kavramlardır. 

YurtdıĢında ve yurtiçinde pozitif psikoloji çalıĢmalarında ele alınan Ģükür ve 

minnettarlık konularının genel olarak psikolojik iyi oluĢ, hayat memnuniyeti ve ruh sağlığı 

ile iliĢkileri sıklıkla incelenmektedir. YurtdıĢında pek çok geliĢim dönemi bazında Ģükür, 

minnettarlık ve materyalist eğilim iliĢkisine dair pozitif psikoloji çalıĢmaları mevcuttur.
2
 

Bu çalıĢmalarda pozitif psikoloji, diğer adıyla erdemler (değerler) psikolojisi, değer 

araĢtırmaları olarak manevi yönü zenginleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Biz de din psikolojisi 

alanı olarak, meselenin manevi yönüne odaklanmaktayız. Bu yüzden Ģükür ve materyalizm 

iliĢkisi kapsamında dini-manevi yaĢam da incelememiz kapsamındadır. 

Öte yandan günümüzde Türkiye‟de hemen her yaĢ döneminde materyalist eğilimin 

artıĢ gösterdiği pek çok akademik araĢtırma ve istatistik çalıĢması ile ortaya çıkarılmıĢtır.
3
  

2017 TÜĠK verilerine göre; eğlence ve kültür, lokanta ve oteller, giyim ve ayakkabı, ev 

bakımı ile diğer çeĢitli mal ve hizmetler harcamalarının toplam harcama içindeki payı 

                                                 
1
 Erıch Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak, Çev. Aydın Arıtan, Ġstanbul, Say Yayınları, 2017, s. 

35.  
2
 J. Froh, “Gratitude and The Reduced Costs of Materialism in Adolescents”, Journal of Happiness 

Studies, 2010, C. 12, No. 2, s. 289-302; M. Lambert vd., “More Gratitude Less Materialism: The Mediating 

Role of Life Satisfaction”, The Journal of Positive Psychology, C. 4, No. 1, 2009, s. 32-42. 
3
Cemile Zehra Köroğlu, Tüketim Kültürü ve Din, Selçuk Ü. SBE, Doktora Tezi, Konya, 2009, s. 

50.; Maide Yılmaz, Reklam ve Din, Necmettin Erbakan Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018,  s. 29. 
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%24.6‟dır
4
. 2014 TÜĠK verilerini kullanarak 2018 yılında yapılan baĢka bir çalıĢmada 

ÇalmaĢur ve Kılıç Türkiye‟de 2014 yılı harcama verileri kullanılarak hane halkının 

ortalama tüketim eğiliminin %91.3 ve ortalama tasarruf eğiliminin %8.7 olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır.
5
 Buradan, Türk halkının gelirinin çok az bir kısmını tasarruf edebildiği, 

kazancının büyük çoğunluğunu harcadığını söyleyebiliriz. Kapitalizm sadece zenginleri 

değil, yoksul kimseleri de sürekli tüketim ve harcama yapmaya teĢvik etmekte, bireylerin 

kanaat ederek elindeki ile yetinmesine engel olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak insanlar 

yaĢamak için tüketmek anlayıĢından çıkarak, tüketmek için yaĢamak anlayıĢına 

kapılmakta, bu da manevi değerlerin hızla yıpranmasına sebep olmaktadır.
6
 

Modern toplumlarda bireylerin yedikleri, giydikleri, kullandıkları tüm eĢyalar artık 

o bireylerin kim olduğu algısını güçlü bir Ģekilde belirlemeye baĢlamıĢ, adeta bireyler 

tükettikleri üzerinden kimliklerini inĢa etmeye baĢlamıĢlardır.
7
 Bu bağlamda özellikle 

kimlik arayıĢı (kendini ve hayattan ne istediğini anlamak için bir arayıĢa girme) dönemi 

olarak ergenlik dönemindeki bireylerin, materyalist bir yol kullanarak kendi kimliklerini 

maddi nesneler üzerinden tanımlamalarının günümüzde büyük ivme kazandığı 

düĢünülmektedir. Dittmar‟ın 2005‟te materyalist değerlerle ilgili yaptığı çalıĢmada 16-18 

yaĢ arasındaki gençlerin, 35 yaĢ üstündeki yetiĢkinlere oranla daha fazla materyalist 

değerler taĢıdıkları bulgulanmıĢtır.
8
 Ergenlik döneminin ruhsal çalkantı ve bocalamaları, 

kendine ve kendi dıĢındaki dünyaya karĢı bireysel akıl yürütme çabalarının hız 

kazanmasının ergen bireyin maddi- manevi dengeyi kurmakta zorlanmasına sebep olduğu 

da göz önünde bulundurulduğunda, ergenlik döneminde ortaya çıkan kırılmaların, sonraki 

dönemlerde daha derinleĢebileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bu konuda özellikle 

ergenlik dönemini çokça çalıĢan J. J. Froh önemli bir isimdir. Froh, ergenlik döneminde 

Ģükür ve minnettarlık, ayrıca materyalist eğilim konularını çalıĢmalarında sıklıkla 

                                                 
4
2002-2017 Hanehalkı Tipine Göre Hanehalkı Harcaması, (Çevrimiçi), http//www.tüik.gov.tr, 

30.06.2019. 
5
 G. ÇalmaĢur, A. Kılıç, “Türkiye‟de Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Analizi”, ETÜ SBE 

Dergisi, C.3, 2018, s. 67. 
6
 Maide Yılmaz, a.g.e. , s. 30. 

7
 Maide Yılmaz, a.g.e., s. 51. 

8
 Helga Dittmar, “Compulsive Buying- A Growing Concern? An Examination of Gender, Age, and 

Endorsement of Materialistic Values as Pre”, British Journal of Psychology, 2005. 
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iĢlemiĢtir.
9
 Ayrıca artık yeni araĢtırmalarda ergenlik dönemine daha erken yaĢta girilip 

daha geç yaĢlarda çıkılarak bu dönemin daha uzun bir zamana yayıldığı öne sürülmektedir. 

Bu durum da göz önünde bulundurulduğunda, çocukluk ile yetiĢkinlik arası geçiĢ 

döneminin en iyi Ģekilde geçirilmesine dolaylı olarak fayda sağlayacak veriler elde 

edilmesine imkan sağlaması bakımından bu araĢtırma önem arz etmektedir. 

Bu noktadan hareketle, dini-manevi yönelim ve Ģükretme eğiliminin materyalist 

eğilim ile iliĢkisini incelemek, maddeye fazla kıymet vermeye karĢı elindekinin kıymetini 

bilme, onunla yetinme ve bundan duyulan manevi kazanımla denge oluĢturabilmeye dair 

beceriler üretilebilmesi açısından önemlidir. Literatürde dini-manevi yaĢam, maddeci 

eğilim, minnettarlık ve kıymet bilme iliĢkisine dair tespit edebildiğimiz kadarıyla 

Türkiye‟de bir çalıĢma yapılmamıĢtır.
10

 Bu araĢtırma, materyalist eğilim, Ģükretme ve dini-

manevi yaĢam iliĢkisini ergenler bazında din psikolojik bakıĢ açısıyla incelemesi 

bakımından Türkiye‟de yapılan ilk araĢtırmadır. Tüm bu verilerden hareketle, bilimin 

meraktan doğduğu da düĢünülürse, her bilimsel araĢtırma da bir sorunun cevabını aramak 

üzere oluĢturulduğundan, bu araĢtırmanın sorularını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

- AraĢtırmanın ana sorusu: Ergenlik dönemindeki bireylerde Ģükretme, 

materyalist eğilim ve dini-manevi yaĢam iliĢkisi nasıldır? 

- Ergenlerde materyalist eğilim ile Ģükretme iliĢkisi nasıldır?  

- Ergenlerde materyalist eğilim ile dini-manevi yaĢam iliĢkisi nasıldır? 

- Ergenlerde Ģükretme ile dini-manevi yaĢam iliĢkisi nasıldır? 

- Cinsiyet; ergenler arasında materyalist eğilim, sürekli Ģükür ve durumsal 

Ģükür üzerinde farklılık oluĢturur mu? 

- Ergenlerde yaĢın; sürekli Ģükür, durumsal Ģükür ve dindarlık ile iliĢkisi var 

mıdır? Varsa hangi yöndedir? 

                                                 
9
 J. J. Froh, vd., “Gratitude and The Reduced Costs of Materialism in Adolescents”, Journal Of 

Happiness Studies, 2011, 12, s. 289-302; J. Froh, G. Bono, R. A. Emmons, “Being Grateful is Beyond Good 

Manners: Gratitude and Motivation to Contribute to Society Among Early Adolescents”, Motivation & 

Emotion, 2010, 34, s. 144-157. 
10

 Ayrıca bkz. Kenan Sevinç, “Türkiye‟de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler 

Üzerine Bir Ġnceleme”, Sakarya Ü. Ġlahiyat Fak. Dergisi, 2013, c. 15, s. 243-269. 
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- Okul türü; ergenler arasında materyalist eğilim, sürekli Ģükür, durumsal 

Ģükür ve dindarlık üzerinde farklılık oluĢturur mu? 

- Aile gelir durumu; ergenlerde materyalist eğilim, sürekli ve durumsal Ģükür 

üzerinde farklılık oluĢturur mu? 

- Aile dini durumu ergenlerde materyalist eğilim, sürekli Ģükür, durumsal 

Ģükür ve dindarlık üzerinde farklılık oluĢturur mu? 

- Anne babaların ergenlerin harcamalarına karĢı tutumu; ergenlerde 

materyalist eğilim, sürekli Ģükür, durumsal Ģükür ve dindarlık üzerinde 

farklılık oluĢturur mu? 

- Sahip olunan eĢya sayısı ile materyalist eğilim arasında iliĢki var mıdır? 

- Dini bir eğitim almıĢ ya da almamıĢ olmak; ergenlerde materyalist eğilim, 

sürekli Ģükür, durumsal Ģükür ve dindarlık üzerinde farklılık oluĢturur mu? 

Genel olarak bilimsel araĢtırmaların önemli özelliklerinden biri sınanabilir 

olmalarıdır. AraĢtırmaya baĢlamadan önce oluĢturulan hipotezler, o çalıĢmanın objektif bir 

biçimde sınanabilmesine olanak sağlamaktadır. Hipotez, ortaya çıkmıĢ veya çıkacak belirli 

davranıĢlar, olgular veya olaylar hakkında varsayım niteliğindeki açıklamalardır. Pek çok 

durumda hipotezler, araĢtırmacının değiĢkenler arasında var olduğunu düĢündüğü iliĢkilere 

dair önsezilerdir.
11

 Bu araĢtırmanın ana hipotezi “Ergenlerde şükretme, materyalist eğilim 

ve dindarlık birbiriyle ilişkilidir” olup bağımlı değiĢkenler ve bağımsız değiĢkenlerle ele 

alınacak hipotezleri Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

A) Bağımlı Değişkenlerle İlgili Hipotezler; 

1. Sürekli şükür ile materyalist eğilim arasında negatif yönde ilişki vardır. 

2. Kıymet bilme(durumsal/anlık şükür) ile materyalist eğilim arasında negatif 

yönde ilişki vardır. 

a. Durumsal/anlık şükrün mukayese alt boyutu ile materyalist eğilimin 

merkeziyet alt boyutları arasında negatif yönde ilişki vardır. 

                                                 
11

 R. CoĢkun, R. AltunıĢık, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım, Sosyal Bilimlerde AraĢtırma 

Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 8. bs, Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2015, s. 20.  
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b. Durumsal/anlık şükrün memnuniyetsel alt boyutu ile materyalist 

eğilimin mutluluk alt boyutları arasında negatif yönde ilişki vardır. 

3. Sürekli şükür ile dindarlık arasında pozitif yönde ilişki vardır. 

a. Sürekli şükür, durumsal/anlık şükre (kıymet bilme) göre dindarlık ile 

daha güçlü ilişkiye sahiptir. 

4. Kıymet bilme(durumsal şükür) ile dindarlık arasında pozitif yönde ilişki 

vardır. 

a. Durumsal/anlık şükür ile dindarlık arasında en güçlü ilişki ibadetsel 

kıymet bilme alt boyutundadır. 

b. Durumsal/anlık şükrün mukayeseli, ibadetsel, sözel, memnuniyetsel, 

maddi ve huşu kıymet bilme alt boyutlarının dindarlık ile pozitif 

yönde ilişkisi vardır. 

5. Materyalist eğilim ile dindarlık arasında negatif yönde ilişki vardır. 

B)Demografik değişkenler ile ilgili hipotezler;  

1. Katılımcıların materyalist eğilim ve alt boyutları cinsiyet, okul türü, aile 

gelir durumu, aile dini durumu, anne baba tutumları, sahip olunan eşya, 

dini bir eğitim alma değişkenlerine göre farklılık gösterir. 

a. Kızlar erkeklerden, 

b. Meslek liseli ve anadolu liseli katılımcıların imam hatip liseli 

katılımcılardan, 

c. Üst gelir grubunda olan alt gelir grubunda olandan, 

d. Aile dindarlığı düşük olan aile dindarlığı yüksek olandan, 

e. Ergenlerin harcamalarına karşı anne baba tutumu olumsuz olan, 

anne baba tutumu daha olumlu olandan, 

f. Daha fazla sayıda eşyaya sahip olan daha az sayıda eşyaya sahip 

olandan, 

g. Dini bir eğitim almamış olan dini bir eğitim almış olandan daha 

yüksek materyalist eğilime sahiptir. 
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2. Katılımcıların dindarlıkları yaş, okul türü, aile gelir durumu, aile dini 

durumu, anne baba tutumları, dini bir eğitim alma değişkenlerine göre 

farklılık gösterir. 

a. Yaşı daha büyük olan yaşı daha küçük olandan, 

b. İmam hatip liseli katılımcılar, meslek liseli ve anadolu liseli 

katılımcılardan, 

c. Aile dindarlığı yüksek olan aile dindarlığı düşük olandan, 

d. Ergenin harcamalarına karşı anne baba tutumu daha olumlu olan, 

anne baba tutumu daha olumsuz olandan, 

e. Dini bir eğitim eğitim almış olan dini bir eğitim almamış olandan 

daha yüksek dindarlık eğilimine sahiptir. 

3. Katılımcıların sürekli şükürleri cinsiyet, yaş, okul türü, aile gelir durumu, 

aile dini durumu, anne baba tutumları, dini bir eğitim alma değişkenlerine 

göre farklılık gösterir. 

a. Kızlar erkeklerden, 

b. Yaşı daha büyük olan yaşı daha küçük olandan, 

c. İmam hatip liseli katılımcılar, meslek liseli ve anadolu liseli 

katılımcılardan, 

d. Üst gelir grubunda olan alt gelir grubunda olandan, 

e. Aile dindarlığı yüksek olan aile dindarlığı düşük olandan, 

f. Ergenin harcamalarına karşı anne baba tutumu daha olumlu olan, 

anne baba tutumu daha olumsuz olandan, 

g. Dini bir eğitim eğitim almış olan dini bir eğitim almamış olandan 

daha yüksek sürekli şükür eğilimi göstermektedir. 

4. Katılımcıların kıymet bilme ve alt boyutları cinsiyet, yaş, okul türü, aile 

gelir durumu, aile dini durumu, anne baba tutumları, dini bir eğitim alma 

değişkenlerine göre farklılık gösterir. 

a. Kızlar erkeklerden, 

b. Yaşı daha büyük olan yaşı daha küçük olandan, 
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c. İmam hatip liseli katılımcılar, meslek liseli ve anadolu liseli 

katılımcılardan, 

d. Üst gelir grubunda olan alt gelir grubunda olandan, 

e. Aile dindarlığı yüksek olan aile dindarlığı düşük olandan, 

f. Ergenin harcamalarına karşı anne baba tutumu daha olumlu olan, 

anne baba tutumu daha olumsuz olandan, 

g. Dini bir eğitim eğitim almış olan dini bir eğitim almamış olandan 

daha yüksek durumsal şükür (kıymet bilme) eğilimi göstermektedir. 

 Bu hipotezler bağlamında oluĢturulan çalıĢmamız, Türk toplumundaki gençlerin 

ayrıca maddesel nesnelere önem verme, Ģükretme ve dindarlık düzeylerini de ortaya 

koymaya ve bu konuda genel bir perspektif sunmaya katkı sağlayacaktır. Ancak mevcut 

duruma mümkün olduğu kadar yakın, nesnel bir sonuç ortaya çıkması iddiası belli 

varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar Ģöyle sıralanabilir: 

- AraĢtırmaya dahil edilen öğrencilerin anketleri içtenlikle yanıtladıkları, 

- Ankette kullanılan ölçeklerin duygu, düĢünce ve davranıĢları doğru Ģekilde 

ölçtüğü, 

- AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, seçilen 3 ilçedeki 4 anadolu lisesi, 2 

meslek lisesi ve 2 imam hatip lisesi olmak üzere 8 devlet okulunun tüm sınıf 

düzeylerindeki ve toplumda yaygın olarak bulunan genel olarak sosyo-

ekonomik gelir seviyesi, eğitim seviyesi ve tüm yaygın dindarlık 

seviyelerini kapsadığı varsayılmaktadır. 

Bilimsel araĢtırmaların özelliği mutlaka belli açılardan sınırlı olmalarıdır. Daha 

sağlıklı veriler elde edilmek istendiği için sınırlandırma kaçınılmaz olmaktadır.  Bu yüzden 

her çalıĢmada olduğu gibi bu çalıĢmanın da sınırlılıkları mevcuttur: 

- AraĢtırma 525 katılımcı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sebeple bu kiĢiler ile 

sınırlıdır. 

- AraĢtırma devlet okullarıyla sınırlıdır, özel okullar dahil edilmemiĢtir. 
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- AraĢtırma Ġstanbul ilinde seçilen 3 ilçe olan Üsküdar, Fatih ve Avcılar ile 

sınırlıdır.  

- Bu 3 ilçeden 8 okul ile sınırlıdır. 

- AraĢtırma 14-18 yaĢ arası lise öğrencileri ile sınırlıdır. 

- AraĢtırma uygulamanın yapıldığı zaman olan Aralık 2018- ġubat 2019 ile 

sınırlıdır. 

- AraĢtırmada incelenen materyalist eğilim materyalizm ölçeğinin ölçtüğü 

özellikler ile sınırlıdır. 

- AraĢtırmada incelenen dini-manevi yaĢama dair bulgular sadece 7 soruluk 

dini-manevi yaĢam ölçeğinin ölçtüğü özellikler ile sınırlıdır. 

- AraĢtırmada incelenen Ģükre dair bulgular sadece kıymet bilme ve Ģükür 

ölçeklerinin ölçtükleri nitelikler ile sınırlıdır. 

- AraĢtırmadaki katılımcılara dair bulunan kiĢisel sosyal özellikler sadece 

anket formundaki demografik sorulara verilen cevaplar ile sınırlıdır. 

Tüm bu veriler dahilinde ele alınacak olan çalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. 

Öncelikle Ģükür ve materyalist eğilim, ergenlik dönemi ve dini-manevi yaĢam çerçevesinde 

teorik bir bölüm ele alınacak; daha sonra araĢtırmanın yöntemini anlatan yöntem bölümü 

ve son olarak üçüncü bölüm olan bulgular bölümünde araĢtırmanın analiz sonuçları 

paylaĢılacak ve hipotezler bu bölümde sınanacaktır. Son olarak sonuç ve öneriler kısmı 

araĢtırmanın ulaĢtığı sonuçları ve kurum ve akademik bazda konuya dair önerileri 

aktaracaktır.
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1.1. ġÜKÜR 

Toplum bir bina ise, bireyleri binanın yapıtaĢı olan tuğlaya, erdemleri ise bu 

yapıtaĢlarını bir arada tutarak bir bina meydana gelmesini sağlayan çimentoya benzetmek 

mümkündür.
12

 Bu erdemlerden biri de Ģükürdür. 

ġükür, “Tanrı‟ya duyulan minneti dile getirme, mutlu bir olay veya durumdan, 

yapılan iyilikten duyulan memnuniyeti bildirme”, aynı kökten türeyen “Ģükran” kelimesi 

ise, “iyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık” anlamlarına gelmektedir.
 13

 Türkçede ve 

Ġngilizce literatürde  “Ģükür” ile aynı kullanım alanına sahip olan “minnet” ise, “yapılan bir 

iyiliğe karĢı kendini borçlu sayma, gönül borcu, bir iyiliğe karĢı teĢekkür etme, 

memnuniyet duyma” anlamlarına gelmektedir.
14

 

DüĢünce tarihinde Ģükrün uzun bir geçmiĢi olmasına rağmen, psikoloji tarihinde 

Ģükrün geçmiĢi kısadır. ġükür, dünyada yüzyıllardır pek çok ilahiyatçı, yazar ve filozof 

tarafından anlatılmaktadır. Erken din psikolojisi çalıĢmalarından birinde 1912‟de Leuba 

Ģükrü, dini bir duygu ve dini deneyimin belirgin bir iĢareti olarak ifade etmiĢtir.
15

 

Kimeldorf v.d. için Ģükran, bir baĢkasının bilinçli olarak sağladığı faydaya duyulan olumlu 

bir duygu yönelimi, bu faydayı göz önünde bulunduran bir yaklaĢım ve düĢünce tarzıdır.
16

 

ġükür (gratitude) kelimesi için Ġngilizce literatürde “takdir etme, kıymet bilme” 

anlamlarına gelen “appreciation” da kullanılmaktadır. ġükrü konu edinen çalıĢmalarda 

kıymet bilmenin (appreciation) Ģükrün (gratitude) bir parçası olduğu ifade edilmektedir.
17

 

Buna göre kıymet bilme duygusunu tatmayan Ģükredemez. Çünkü Ģükür, geçici olan 

                                                 
12

 Nevzat Tarhan, Değerler Psikolojisi ve Ġnsan, Haz. Zahide Ülkü Bakiler, 11.bs., Ġstanbul, TimaĢ 

Yayınları, 2018,. s. 13. 
13

 “ġükr”, “ġükran”, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Haz. Ġsmail Parlatır vd., C. II, 9. bs., Türk 

Dil Kurumu, Ankara, 1998, s. 2103. 
14

“minnet”, a.e., s. 1567. 
15

 R. A. Emmons, The Psychology Of Gratitude, Ed. R. A. Emmons, M. E. McCullough, New 

York, Oxford University Press, 2004, s. 3-6. 
16

 M. B. Kimeldorf, M. E. McCullough, A. D. Cohen, “An Adaptation for Altruism: The Social 

Causes, Social Effects and Social Evolution of Gratitude”, Current Directions In Psychological Science, C. 

17, No. 4, 2008, s. 281-285. 
17

 Emmons, a.g.e, 2004. 
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kıymet bilme duygusunu hayata karĢı bir bakıĢ açısı, bir kiĢilik özelliğine dönüĢtüren ve 

süreklilik arz eden bir tutumdur. Bu bağlamdan bakılacak olursa takdir etme, kıymet bilme 

“anlık(durumsal) Ģükür” kapsamına girerken, aynı zamanda bu geçicilik özelliğiyle bir 

duygu yönelimi olmaktadır. Literatürdeki Ģükür, minnettarlık kelimeleri ise bu duygu 

yöneliminin sürekliliğinden dolayı “sürekli Ģükür” kapsamına girmekte ve bir duygu 

yöneliminin ötesinde bir tutum, bir kiĢilik özelliği halinde kendini göstermektedir.
18

 

1.1.1. Psikolojik Açıdan ġükür Kavramı 

ġükür duygusuna, bize bir hediye veren kiĢiye bu kibar ve düĢünceli davranıĢı için 

müteĢekkir olduğumuz durumlardan aĢinayızdır.
19

 ġükran, kiĢinin ahlaki seviyesini 

gösteren ahlaki bir duygu olmasının yanı sıra, bir ruh hali, bir erdem, kiĢilik özelliği, baĢ 

etme yöntemi, alıĢkanlık, ya da bir güdü olarak da tanımlanmaktadır.
20

 Psikolojik bir 

durum olarak Ģükür, hayata karĢı bir mucize ve teĢekkür duygusu hissetmektir.
21

 Kimeldorf 

v.d.‟nin ifadesiyle Ģükür(minnettarlık) adeta bir mutluluk detektörüdür yani devamlı bir 

mutluluk arayıĢına ve mutlu olacak bir sebep bulmaya yarar.
22

 ġükür, kiĢinin bireysel 

pozitif bakıĢ açısının bir sonucudur ve zorunlu olarak hak edilen ya da kazanılan bir Ģey 

değildir.
23

 Bu yönüyle basit bir mutluluk duygusundan farklıdır çünkü baĢkasının 

cömertliğinden faydalanma ve bunu fark etmeyi içerir.
24

 

Batıda Ģükür kavramı, bizim kültürümüzde algılandığı gibi dini temelli 

düĢünülmemekte, dinden bağımsız bir kavram olarak psikoloji çalıĢmalarında ele 

alınmaktadır.
25

 Türk toplumunda “teĢekkür” ve “minnettarlık” bireyler arası sosyal 

                                                 
18

 Göcen, ġükür Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü, Ġstanbul, DEM Yay., 2014. 
19

 Emmons, a.g.e.,  s. 4. 
20

 Emmons, TeĢekkür Ederim, Çev. Neslihan Kül, Ġstanbul, Doğan Kitap, 2009, s. 13; Güncel 

Psikolojik Kavramlar 1 Pozitif Psikoloji, Ed. Ahmet Akın, Sakarya, Sakarya Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

2013,  s.167. 
21

 Güncel Psikolojik Kavramlar 1 Pozitif Psikoloji, Ed. Ahmet Akın, Sakarya, Sakarya Ü. Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, 2013, s.168. 
22

 Kimeldorf, McCullough, Cohen, a.g.e., s. 281. 
23

 Emmons, a.g.e., 2004, s. 5. 
24

 Kimeldorf, McCullough, Cohen, a.g.e., s. 281. 
25

 Erol Göka, “ġükür”, Yeni ġafak, 11.06.17, (Çevrimiçi), 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/sukur-2038412, 20.06.19. 
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iliĢkilerde yaygın kullanım alanına sahipken, Kur‟an‟da pek çok Ģekilde doğrudan geçen 

Arapça kökenli “Ģükür” kelimesi bireyin Allah‟a yönelik olan minnettarlığı için yaygın 

olarak kullanılmaktadır.
26

 Pek çok din, mensuplarına Ģükrü tavsiye ederken Ģükretme 

sadece dinler tarafından öğütlenen bir tutum olmaktan öte, aynı zamanda insanda 

psikolojik temelleri olan bir eğilimdir. ABD‟ye ilk göç edenlerin ilk hasatlarını kutladığı 

ve daha sonra günümüzde dahi bir gelenek halini devam ettiren ve dini bir gün olmayan 

“ġükran Günü” buna örnek olarak verilebilir.
27

 

ġükretmenin türlerine gelince bununla ilgili değiĢik sınıflandırma türleri mevcuttur. 

Bunlardan biri Ģükrü anlık ve sürekli olarak ayıran sınıflamadır. Buna göre anlık Ģükür 

çoğunlukla spesifik olaylarda ortaya çıkan geçici bir ruh durumu, bir eğilim iken; daha 

kararlı bir tavır olan sürekli Ģükür kiĢide daha uzun süreli bir Ģükür yaĢantısı 

oluĢturmaktadır. Yani sürekli Ģükür dıĢ koĢullardan bağımsız bilinçli bir tutum, hayata 

karĢı genel bir bakıĢ açısı iken, anlık Ģükür koĢullara bağlı olarak aniden oluĢan, doruk 

noktasına ulaĢıp daha sonra sönen bir duygu yönelimi, bir dürtü olmaktadır.
28

 Ġkisi de 

minnettar olmayı içermesine rağmen, bu yönüyle sürekli Ģükürde anlık/durumsal Ģükürden 

daha fazla bilinçlilik hali mevcuttur. 

            Bir kimseye minnettar olmak demek bir hediye aldığını kabul etmek, hediyenin 

kıymetinin farkına varmak ve hediye verenin niyetini takdir etmek demektir.
29

 Dolayısıyla 

Ģükrün ve minnettarlığın birinci aĢamasının hatırlamak olduğu görülmektedir.
30

 

Hatırlamayan insan, bir hediye aldığının farkında bile olmadığından hem ikinci aĢama olan 

hediyenin kıymetine varmayı, hem de üçüncü aĢama olan hediye verenin niyetini takdir 

etmeyi baĢaramaz. Buna göre Ģükretmek için bireyin kendisine sunulan nimet(iyilik)ler 

üzerinde zaman ayırıp düĢünmesi gerekmektedir.
31

 Halbuki günümüzde bireyler günlük 

                                                 
26

 Bkz. Lokman, 31, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Haz. Ali Özek v.d., Ankara, TDV Yay., 

1993; Sebe, 13, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Haz. Ali Özek v.d., Ankara, TDV Yay., 1993. 
27

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 103. 
28

 Roberts, “The Blessings of Gratitude”, a.g.e., s. 60. 
29

 Akın, a.g.e., s. 174. 
30

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 102-103. 
31

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 14. 
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hayatın koĢturmacasından dolayı Ģükretmek üzerine düĢünecek vakit bulamamaktadırlar.
32

 

Bunun baĢka bir sebebi bireylere kısa vadeli düĢünmenin daha kolay gelmesi ve bu 

nedenle kısa vadeli zevklere yönelerek sahip olduklarını çabuk unutmaya ve gözünü baĢka 

Ģeylere dikmeye yönelmesidir.
33

 Modernizm, dıĢ görünüĢü iç derinlikten daha cazip kılarak 

ve insanları sahip olduğu imkanları zorlamaya teĢvik ederek bu davranıĢı pekiĢtirmektedir. 

Hep daha fazlasını isteme, elinin altındakilerden çabuk sıkılma, borçlanarak eĢya sahibi 

olma gibi dayatmaları olan modernizmin reklam sektörü vb. sektörlerle birlikte
34

 dayattığı 

bu yaĢayıĢ biçimi, ruhların olgunlaĢmasına da engel olmaktadır.
35

 Bu durumdaki bireyler 

sürekli olarak kendilerini daha üstün kimselerle kıyaslayıp, sahip olamadıklarına 

odaklandıklarından sahip olduklarının değerini fark edememekte ve bunun için minnet 

duyamamaktadırlar. Halbuki hayatın sunduğu iyiliklere odaklanan kiĢiler, kendilerinden 

daha çok Ģeye sahip olanlar ile kendilerini kıyaslamaya gitmezler.
36

 Bu durumda maddi 

açıdan zayıf olmak da Ģükretmeye engel olmaz.
37

 

YaratılıĢı bir ağaca benzetmek gerekirse, Ģükür de bu ağacın meyvesine benzer. 

Yani Ģükretmek yaratılmıĢ canlının yaĢadığının ispatıdır. ġükürsüzlük ise yaratılmıĢ olma 

nimetini yalanlamak anlamına gelmektedir. ġükrün iĢareti yetinme, kanaat ve memnuniyet 

iken, Ģükürsüzlüğün iĢareti “hırs” ve “doyumsuzluktur” denebilir.
38

  

Temelde özel mülkiyet, çıkar ve güç üzerine kurulu toplumlarda, bireylerin düĢünce 

ve değer yargıları da hırs ve doyumsuzluk temelli olmaktadır. Bu kalıp değer yargılarına 

göre, bireylerin en kutsal ve en doğal hakları çıkar, mal-mülke sahip olmak ve kazanç için 

çalıĢmaktır.
39

 Ġçinde bulunduğumuz modern dönemin bireyleri; bütün isteklerini tatmin 

ederek,  yalnızca kendi çıkarlarını düĢünerek, açgözlü davranıp sahip olma hırsı besleyerek 

mutluluğa ulaĢamamıĢlardır. Aslında bu hiç beklenmedik bir neticedir. Ortaya çıkan 

                                                 
32

 Göcen, a.g.e., s.46.  
33

 Tarhan, a.g.e., 2018, s. 189. 
34

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 45. 
35

 Tarhan, a.g.e., 2018, s. 60. 
36

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 44-119. 
37

 M. Doğan KaracoĢkun, “ġükür Psikolojisi”, Somuncu Baba Dergisi, No. 100, 2009, s. 54. 
38

 Nevzat Tarhan, Ġnanç Psikolojisi Ve Bilim, 14. bs., Ġstanbul, TimaĢ Yayıncılık, 2018, s. 104. 
39

 Fromm, a.g.e., 2017, s. 95; M. Doğan KaracoĢkun, a.g.m., 2009,  s. 54. 
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yaygın bencillik tipolojisinde birey, paylaĢmak yerine sahip olmaktan haz alır. Çünkü ne 

kadar çok Ģeye sahip olursa o kadar mutlu olacağına inanır. Halbuki bu arzu ve isteklerin 

sonu gelmeyeceği için birey hiçbir zaman mutluluğu yakalayamaz.
40

 ġükretmek ve 

teĢekkür etmek bireyi bencillik ve bencilliğe bağlı hırstan uzak tutar.
41

 Bu sayede birey 

daha rahat ve daha huzurlu olur.
42

 Bu Ģekilde Ģükür ile ruh sağlığı, hayat memnuniyeti, 

mutluluk iliĢkisini konu alan çalıĢma sonuçları Ģükrün bireyi daha mutlu kıldığını 

desteklemiĢtir. Örneğin Froh vd.‟nin 2010‟daki çalıĢmasında 1.035 ergen ile anket 

uygulaması yapılmıĢ ve Ģükür düzeyi yüksek ergenlerin Ģükür düzeyi düĢük ergenlere göre 

daha az depresif; daha yüksek sosyal entegrasyon ve hayat memnuniyeti olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.
43

 Öte yandan Harbaugh 2014‟teki çalıĢmasında Amerika‟da farklı milletlerden 

ve çeĢitli depresyon seviyelerinden 164 üniversite öğrencisi ile 14 günlük Ģükür listesi 

yazma eksersizlerinin mutluluğu artırdığını bulgulamıĢtır.
44

  

Öte yandan narsist kiĢiliğe sahip olan bireylerde, çaba göstermeden önüne nimetler 

sunulması bir mecburiyettir algısı hakimdir. Bu tür kimseler, beklentileri normalin 

üzerinde olduğu için Ģükredemeyip, takdir edememektedirler.
45

 Bu tür narsist, kibirli 

kiĢiler sahip oldukları iyiliklerin zaten kendi hakkı olduğunu düĢündüklerinden, ortada bir 

lütuf görememekte ve dolayısıyla Ģükür ve minnet hissedememektedirler.
46

 Emmons 

Ģükranı, girebilmek için kibrin kırılması gerektiği alçak bir kapıya benzetmiĢtir.
47

 ġükreden 

birey, hayatındaki iyiliklere baĢkalarının katkı sunduğunu fark ettiği ve yaĢamdaki 

pozisyonunun farkında olduğu için mütevazidir.
48

 Halbuki narsist ve kibirli bireyler 

                                                 
40

 Fromm, a.g.e., 2017, s. 21-25. 
41

 M. E. McCullough, R. E. Emmons, J. A. Tsang, “The Grateful Disposition: A Conceptual and 

Empirical Topography”, Journal of Personality and Social Psychology, C. 82, No. 1, 2002, s. 112-127. 
42

 B. L. Fredrickson, “Gratitude, Like Other Positive Emotions, Broadens and Builds”, The 

Psychology of Gratitude, s. 145-166. 
43

 J. Froh, R. Emmons, N. Card, “Gratitude and the Reduced Costs of Materialism in Adolescents”, 

Journal of Happiness Studies, 12, 2004. 
44

 Casaundra Nicole Harbaugh, Gratitude and Well-being: Replication and Extension of the 

Benefits of a Gratitude Exercise and Investigation of Potential Moderators and Mediators, Ohio State 

Üniversitesi, Doktora, 2014. 
45

 Göcen, a.g.e., 2014, s.47. 
46

 N. ġener Güney, Kur’an’da Psikolojik Sağlık, Ankara Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2016, s. 58. 
47

Emmons, a.g.e., 2009,  s. 106. 
48

Göcen, a.g.e., 2014, s.70. 
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beklentileri karĢılanmadığı zaman kendini mağdur olarak görme, bundan dolayı öfke 

duyma ve baĢkalarını suçlama eğilimi göstermektedirler. Bu tür bireyler olaya olumsuz 

tarafından baktıkları için sahip olduklarını görememekte ve Ģükretme eğilimi 

göstermemektedirler.
49

 

Modern psikoloji çalıĢmaları 21. yüzyıla kadar Ģükranı görmezden gelmiĢtir.
50

 

Bunun sebeplerinden biri, sübjektif ve genellenemeyen bir Ģeyin bilimin konusu 

olamayacağı düĢüncesidir.
51

 Ancak bu algı günümüzde değiĢmiĢtir. Artık yurtiçi ve 

yurtdıĢı pek çok psikoloji çalıĢması Ģükrü ya da diğer kullanımıyla minnettarlığı konu 

edinmektedir. Diğer yandan Emmons‟a göre psikolojinin Ģükranı göz ardı etmesinin 

sebebi, bu duygunun zaten yeterince basit ve karmaĢıklıktan uzak bir duygu olmasıdır.
52

 

Psikoloji bilimi tarihi boyunca Ģükran duygusuna bakıĢ açısı çeĢitli dönem, çeĢitli 

ekol ve çeĢitli simalar bazında değiĢiklik göstermiĢtir. Ġlk dönem psikoloji isimlerinden 

William James, dinsel deneyimlere ilgi göstermiĢ ve dini bir kavram olarak gördüğü Ģükrü 

sadece dini açıdan değil pek çok açıdan faydalı bulmuĢtur.
53

 DavranıĢçı psikoloji yaklaĢımı 

ise ilk dönemlerde Ģükrü yalnızca dine ait bir duygu olarak görmüĢ ve bundan dolayı öznel 

ve ölçülemeyen bir duygu olarak nitelemiĢtir. Daha sonraki dönemlerde Ģükrün, bireyin 

bazı davranıĢları için pekiĢtireç iĢlevini sağladığı bakıĢ açısıyla Ģükür ve minnettarlığı 

çalıĢmalarına konu edinmiĢtir. Ayrıca dini bir duygu olarak gördükleri Ģükrün, din gibi 

sonradan, sosyal öğrenme ile kazanıldığını öne sürmüĢtür.
54

 

Freud öncülüğündeki psikanaliz ekolü de bu bağlamda Ģükre, topluma uyum 

sağlamak için kullanılan bir bağımlılık ve borçluluk iliĢkisi olarak yaklaĢmaktadır.
55

 Ancak 

bugün bunun böyle olmadığına dair araĢtırma sonuçları mevcuttur. 2017‟de Solom vd.‟nin 

                                                 
49

 Göcen, a.g.e.,.2014, s. 44-120. 
50

 Kimeldorf, McCullough, Cohen, a.g.e., s. 281. 
51

 Göcen, a.g.e., 2014, s. 53. 
52

 Emmons, a.g.e., 2009, s. 12. 
53

 William James, Dinsel Deneyimin ÇeĢitleri, Çev. Ġsmail Hakkı Yılmaz, Ġstanbul, Pinhan 

Yayıncılık, 2017. 
54

 Ali Ayten, Psikoloji ve Din: Psikologların Din ve Tanrı GörüĢleri, Ġstanbul, Ġz Yayıncılık, 

2006. 
55

 Ayten, a.g.e., 2006. 
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Ģükre engel olan kiĢilik özelliklerini ele aldığı çalıĢmasında yaĢ ortalaması 23 olan 138 

üniversite öğrencisi ile yaptığı anket çalıĢması neticesinde borçluluk duygusu ile Ģükür 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır.
56

 Ġlk dönem psikanaliz çalıĢmalarının, Ģükrü bir 

bağımlılık, borçluluk ve yük olarak gördüğü bakıĢ açısı yerini son dönem psikanaliz 

çalıĢmalarında, Ģükranın da içinde olduğu erdemlerin önemini kabul etmeye bırakmıĢtır.
57

 

Ancak psikanalist Erich Fromm‟un Ģükre bakıĢı burada öne çıkmaktadır. Fromm, Ģükrü 

“olmak”, Ģükürsüzlüğü ise “sahip olmak” yönelimi ile eĢleĢtirmiĢ ve insanlığın toplumsal 

ahlaki sorunlarının birçoğunun bu sahip olmak yöneliminden kaynaklandığını öne 

sürmüĢtür.
58

 

Bu olumlu bakıĢ açısı hümanist psikoloji ile devam etmiĢtir. Hümanizme göre 

Ģükranın da içinde olduğu değerler insandaki çok önemli potansiyellerdir. Hümanist 

psikoloji ekolü bu erdemlerin aynı zamanda psikolojik sağlık için de çok önemli olduğunu 

vurgulamaktadır.
59

 Maslow, Ģükrü olumlu bir değer olarak görmüĢ ve Ģükrün insanı 

sağlıklı kılan ve tamamlayan bir öğe olduğunu belirtmiĢtir.
60

 Türkiye‟de transpersonel 

psikoloji ekolünün önemli temsilcilerinden Merter de Ģükrün, birey ve onun manevi 

geliĢimi için olmazsa olmaz olduğunu söylemiĢtir.
61

 

Pozitif psikoloji hareketi mutluluk, sevgi, umut, Ģükür gibi olumlu, memnuniyet 

ifade eden duygulara diğer psikoloji ekollerinden çok daha fazla ilgi göstermektedir.
62

 Bu 

bağlamda Ģükür konusu pozitif psikolojideki çalıĢmalarda çokça yer alan merkezi 

                                                 
56

 Solom, Watkins, McCurrach, “Thieves of Thankfulness: Traits That Inhibit Gratitude”, The 

Journal of Positive Psychology, C. 12, No. 2, 2017, s. 120-129. 
57

 Ayten, a.g.e., 2006. 
58

 Erich Fromm, a.g.e., 2017. 
59

 G. W. Allport, Olmaktan OluĢa: Hümanist Psikoloji, KiĢilik ve Din, Çev. Bilal Sambur, 

Ankara, Kakı Yay., 2006. 
60

 Abraham Maslow, Ġnsan Olmanın Psikolojisi, Çev. Okhan Gündüz, Ġstanbul, KuraldıĢı Yay., 

2001. 
61

 Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı Ġnsan, 14. bs., Ġstanbul, Kaknüs Yay., t.y. 
62

 Alan Carr, Pozitif Psikoloji, Ġstanbul, Kaknüs Yay., 2016.  
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konulardandır. Seligman Ģükrü, bireyi geliĢtiren 24 evrensel değerden biri olarak 

görmüĢtür.
63

  

ġükür (minnettarlık), prososyal bir duygu olduğu için özellikle sosyal psikolojide 

olumlu bir fonksiyon yürütmektedir.
64

 Fayda gören, kendisine fayda verenin niyetini takdir 

ederken aynı zamanda bu farkındalık sonucu oluĢan Ģükran duygusunu sözlü olarak ifade  

etmesi durumunda fayda veren de memnuniyet duymaktadır. Bu Ģekilde bir iyilik döngüsü 

oluĢmakta ve cömertlik ile minnettarlık gibi iyi davranıĢlar birbirini pekiĢtirmektedir. 

1.1.2. Dini Açıdan ġükür Kavramı 

Semavi dinler ve kadim doğu dinlerinde inananlara Tanrı‟ya Ģükretme ya da  hayata 

Ģükran duygusuyla bakma tavsiye edilmiĢtir. Din motivasyonlu bu tür Ģükürde bireyin 

Tanrı‟ya ya da kutsala karĢı bilinçli olarak duyduğu minnet ve Ģükür, bireyin manevi 

yönünün bir göstergesidir.
65

 KiĢi, mensubu olduğu dinin öğütü olduğu için Ģükran duyma 

motivasyonuna sahiptir. Hemen tüm dini metinlerde Ģükre atıf olması, Ģükran duygusunun 

sosyal bilimler sahasından daha çok, dini alana dahil edilmesine sebep olarak 

gösterilebilirken ayrıca bu duruma Ģükranın içindeki iyilik faktörünün sebep olduğu da 

düĢünülmektedir.
66

 Öte yandan insan zihni, sahip olduğu nimetlerin tesadüfen oluĢtuğuna 

inanmak yerine, bu nimetleri Tanrı‟nın verdiğine inanmaya daha eğilimlidir.
67

 Bazı 

psikologlara göre kendini dindar olarak gören pek çok kiĢi Ģükrederek her iyiliğin kaynağı 

olarak gördükleri yaratıcıları ile bağ kurmaktadırlar.
68

 

Geleneksel Tanrı motiflerinde Tanrı cömert, vermeyi seven olarak ifade edilir. Bu 

durum, Tanrı‟ya Ģükretmeyi pekiĢtirmektedir çünkü bireyin, kendisine sahip olduğu her 

Ģeyi verene minnettarlık duyması kaçınılmaz olmaktadır. ġükür, Yahudilik, Hristiyanlık ve 

                                                 
63

 M. E. P. Seligman, Gerçek Mutluluk: Kalıcı Doyum Potansiyelinizi GerçekleĢtirmek Ġçin 

Yeni Olumlu Psikolojinin Kullanılması, Çev. Semra Kunt AkbaĢ, Ed. Ertuğrul Köroğlu, Ankara, HYB, 

2007. 
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 Kimeldorf, McCullough, Cohen, a.g.m., s. 282. 
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 Göcen, a.g.e., 2014, s.  40. 
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 Emmons, a.g.e., 2009, s. 16. 
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 Emmons, a.g.e., 2009, s. 97. 
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 Göcen, a.g.e., 2014, s. 71. 
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Ġslam‟da inananları diri tutan ve destekleyen yaygın duygulardandır.
69

 Eski ve Yeni Ahit‟te 

Ģükür, minnettarlık gibi benzer anlama sahip kelimeler 150‟den fazla kez geçmektedir.
70

 

Tevrat‟ta Mısır‟dan ÇıkıĢ (18:10)‟da “Sizi Mısırlılar‟ın ve firavunun elinden kurtaran 

Rabb‟e övgüler olsun”, ya da Yasanın Tekrarı (8:10)‟da “Yiyip doyunca, size verdiği 

verimli ülke için Tanrınız Rabb‟e övgüler sunun.” ifadeleri nimetleri veren Tanrı‟ya bu 

nimetin karĢılığında övgü (Ģükür) sunmanın öğütlendiğini göstermektedir.
71

 Ayrıca 

Yahudilikte hasat festivali Tanrı‟ya Ģükrün sembolü olan dini bir bayramdır. Ġncil‟de 

Filipililer‟e Mektup (1:3)‟te “Sizi hatırladıkça Tanrı‟ma Ģükrediyorum.”, ya da (4:6)‟da 

“Hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi Tanrı‟ya dua edip yalvararak Ģükranla 

bildirin.”
72

 ifadeleri Ģükrün Hristiyan davranıĢında benimsenmiĢ, içselleĢtirilmiĢ olduğuna 

örnek olarak verilebilir. Öte yandan Hristiyan papaz Martin Luther King ise Ģükrü temel 

Hristiyan davranıĢı olarak nitelemektedir.
73

 Üç ilahi din mensuplarının bildiği Eyüp 

peygamber kıssasında, hem varlık durumunda hem de yokluk durumunda her Ģartta 

Tanrı‟ya Ģükredilmesi gerektiği anlatılır.
74

 Zebur‟da Ģükretmekten bahseden pek çok ifade 

ile doludur. Mezmur (100:4)‟te; “Rabb‟in kapılarına Ģükranla, avlularına övgüyle girin, 

Ģükredin O‟na, adına övgüler sunun.” ya da Mezmur (106:1)‟de “Övgüler sunun Rabb‟e, 

Rabb‟e Ģükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.” Mezmur (107:8)‟de “ġükretsinler 

Rabb‟e sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için.” sözleri ile ifade edilen dualar, 

Ģükrün Zebur‟daki merkezi rolüne örnek olarak verilebilir.
75

 Semavi olmayan dinlerden 

Budizm‟de, Buda her zaman olabileceğinden daha kötüsünün olma ihtimalini düĢünerek 

minnettar olmayı öğütlemiĢtir.
76

 

ÇalıĢmamız Müslüman örneklem üzerinde bir çalıĢma olduğu için Ġslam dininin 

Ģükre bakıĢı diğer dinlere göre daha detaylı olarak ele alınacaktır. 
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76
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1.1.3. Ġslam Dininde ġükür 

ġükür Ġslami literatürdeki terim anlamıyla “Allah‟tan veya insanlardan gelen nimet 

ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade etme, nimete söz ve fille mukabelede bulunma, 

Allah‟a itaat edip günah iĢlemekten uzak durmak suretiyle nimetin gereğini yapma” olarak 

ifade edilmektedir.
77

 

Ġslam ahlakı alanında Ģükür, oldukça yüksek bir mevkidir. Ġnsanlar arası iliĢkilerde 

de birbirine teĢekkür etmek tavsiye edilmiĢtir.
78

 Öyle ki “Ġnsanlara teĢekkür etmesini 

bilmeyen Allah‟a Ģükredemez” hadisi burada önemlidir.
79

 

Kur‟an‟da Ģükür farklı kelime Ģekillerinde 75 kez geçmektedir.
80

 Allah bu 

ayetlerden Lokman suresi 2. ayette, Bakara suresi 152. ayette ve Ankebut suresi 7. ayette 

Ģükrün kendisine yapılmasını emrederken, Lokman suresi 14. ayette önce kendisine sonra 

kiĢinin anne-babasına Ģükretmesini emretmektedir.
81

 

Kur‟an‟da iman ve Ġslam Ģükür ile, küfür yani imansızlık ise nimeti inkarla 

iliĢkilendirilmektedir.
82

 Kur‟an‟da pek çok ayette nimetleri verene karĢı Ģükretme tavsiye 

edilmiĢ, insanoğlunun nankörlüğe meyilli tabiatına vurgu yapılmıĢtır.
83

 Örnek olarak, 

“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana Ģükredin, sakın bana 

nankörlük etmeyin.” anlamındaki Bakara suresi 152. ayet ya da “Allah sizleri annenizin 

karnından hiçbir Ģey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Böyle iken size, kulaklar, gözler ve 

kalpler verdi ki Ģükredesiniz” anlamındaki Nahl suresi 78. ayet verilebilir. Öte yandan Araf 

suresi 17. ayette “Onların çoğunu Ģükredenlerden bulmayacaksın” ya da Sebe suresi 13. 

ayette “Kullarımdan Ģükredenler pek azdır” Ģeklinde insanların çoğunun Ģükretmediğini 

                                                 
77

 “Ģkr”, Feharisu Lisanü’l-Arab, C.3, Beyrut, Darü‟l-Fikr, 1994. 
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 Ramazan AltıntaĢ, “EĢ-ġekur”, Kadir Özköse, “Dil, Gönül ve Bedenin ġükrü”, Metin Özdemir, 

“Her Halukarda ġükretmenin Anlamı Üzerine”,  Somuncu Baba Dergisi, No:100, 2009, s. 12-29. 
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 Ebu Davud Tayalisi, Müsnedu Ebi Davud et-Tayalisi, Beyrut, Daru‟l-Marife, 1985. 
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 Mustafa Boran, Kuranı Kerim’de ġükür Kavramı, Uludağ Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 

1995, s. 79; Gündüz, a.g.t.,, s. 4. 
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 Boran, a.g.t, s. 10. 
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 Gündüz, a.g.t., s. 5. 
83

 Gündüz, a.g.t., s. 100. 
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aktaran ayetler de mevcuttur.
84

 Bazı ayetlerde ise peygamberlerin Ģükretmeleri örnek 

gösterilmiĢ ve bu peygamberlerin gönderildikleri kavimlerin nankörlük ve inkarları 

aktarılmıĢtır. ġükür Kur‟an‟da bazı yerde insanlara, nimetlere ya da Allah‟a Ģükür olarak 

ve bazı yerlerde iman, itaat ya da ibadet anlamında kullanılmıĢtır.
85

 

Ġslam dini literatüründe Ģükür ile yakın iliĢkili bir kavram olan hamd, Ģükürden 

daha kapsamlıdır. Hamd, nimete sahip olmaktan bağımsız olarak, her Ģartta Yaratıcıyı 

saygı ile hatırlamaya denir. ġükür ile hamd arasındaki farklar; Ģükrün bir nimet elde 

edildiğinde, hamd etmenin ise her koĢulda yapılabilmesi
86

; hamdin, hem iyilik hem de 

güzel nitelikler için bir kimseyi övmeye denilirken, Ģükrün yalnızca iyiliklere karĢı 

minnettarlık duymayı ifade etmesi,
87

 Ģükrün kalp, dil ve organlarla mümkün olmasına 

rağmen hamdın sadece kalp ve dil ile mümkün olması olarak gösterilebilir.
88

 Kur‟an‟da 

hamd, Allah-u Teala‟nın kullarından kendisini övmelerini istediği için pek çok Ģekilde 

onlarca defa geçmektedir.
89

  

Ġslam‟da Ģükür kalp ile Ģükür (kalp ile kabul), dil ile Ģükür, organlar ile Ģükür (o 

organları Allah‟ın tavsiye ettiği Ģekilde kullanmak) olmak üzere üç çeĢittir. Bunun dıĢında 

sahip olunan diğer nimetlerin Ģükrü de, yine kendi cinslerinden hayırlı iĢler yapmakla 

mümkündür. Gazali Ģükreden insanın 3 halinden bahsetmektedir, bunlar sırasıyla ilim, hal 

ve ameldir. Ġlim; bize verilenin nimet, verenin Allah, kendisine nimet verilenin de biz 

olduğumuzu bilmektir. Hal; bunları bildikten sonraki huzur ve nimeti verene sevgi ve saygı 

duymaktır. Son aĢama olan amel; kalp, dil ve organlarla yapılır.
90

  

Ayrıca Ģükür ile ilgili olarak kullanılan sınıflandırmalardan Ģakir ve Ģekur ifadeleri 

öne çıkmaktadır. Bunların anlamını ifade etmenin, Ġslam‟daki Ģükür anlayıĢını kavramaya 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Ġslam‟daki kullanımı itibariyle insanlar için kullanılan 

                                                 
84

 Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Haz. Ali Özek, Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı v.d., 

Ankara, TDV Yay., 1993; Yüksel, a.g.t., s. 70. 
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 “Ģükür”, Mustafa Çağrıcı, TDV Ġslam Ansiklopedisi, Ankara, TDV Yay., 2010. 
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“Ģakir” kelimesi bir nimete sahip olduğunda Ģükreden, “Ģekur” kelimesi ise sahip olmadığı 

nimetler için de Ģükreden manalarına gelmektedir.
91

 Bir de bunlardan Allah‟a ait olan ġakir 

ve ġekur isimleri vardır ki bu bağlamda ġakir, “Ģükrün karĢılığını veren” ve ġekur, “az da 

olsa kulun iyi bir ameline fazlasıyla karĢılık veren” anlamına gelmektedir.
92

 

Ġslam dininde secde etmek bir Ģükür ifade etme yöntemidir. Öyle ki bir hadiste Hz. 

Peygamber Ģöyle söylemiĢtir: “Davud (a.s.) tövbe etmek için secde etmiĢti. Biz ise Ģükür 

olarak secde ederiz.”
93

 Bir hadiste Hz. Peygamber‟in gece boyunca ibadet ettiğini gören eĢi 

Hz. AyĢe, neden bu kadar çok ibadet ettiğini Hz. Muhammed(sav)‟e sorduğunda “Allah‟a 

Ģükreden bir kul olmayayım mı?” cevabını almıĢtır.
94

 Emmons‟ın da bu konuda ifade ettiği 

Ģekilde Ġslam dinindeki namaz, özü itibariyle Allah‟tan istekte bulunma değil, O‟na 

merhameti için Ģükretme ve bağlılığını ifade etmektir. Ayrıca oruç da, Müslümanlara 

Ģükretmeye sebep olduğu için emredilmiĢtir.
95

  Bu bağlamda Ramazan Bayramı‟nın 

isimlerinden birisi de “ġükür Bayramı”dır. Çünkü Allah, insanların bu ayda yerine 

getirdikleri sorumluluk ve yaptıkları iyilikleri kusurlarıyla birlikte kabul etmekte ve 

“ġakir” ve “ġekur” isimlerinin gereğini yerine getirerek onlara teĢekkür etmektedir.
96

 

Ġnsanlar arasındaki Ģükür ve minnet duygularına karĢı ise Ġslam dininin yaklaĢımına 

örnek olarak Ģu hadis verilebilir: Bir kiĢi Rasulullah (sav)‟e gelerek insanlar içinde iyilik 

yapmaya en layık olanın kim olduğunu sorunca Hz. Peygamber, ilk 3 defada “annen”, 4. 

defada “babandır” Ģeklinde karĢılık vermiĢtir.
97

 Burada anne ve baba için iyiliğe layık 

olmanın sebebi kiĢiye Allah‟tan sonra insanlar arasında minnet duymaya en çok sebep olan 

davranıĢlarda bulunmuĢ olmalarıdır. 
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2.2 MATERYALĠZM 

1.2.1. Psikolojik Açıdan Materyalizm Kavramı ve Materyalist 

Eğilim 

Materyalizm kelimesi esasen felsefe kökenli olup, “maddenin ezeliliğini, her türlü 

gerçekliğin özünün veya temelinin maddeye indirgenebileceğini ve dünya ötesi bir hayatın 

yokluğunu savunan dünya görüĢü” anlamına gelmektedir.
98

 “Materyalist” kelimesi de 

materyalizmden yana olan, maddeci kimse için kullanılmaktadır.
99

 Materyalizm, “materia” 

ifadesini içermesi sebebiyle günlük dilde maddeye önem vermek anlamında 

kullanılmaktadır.
100

 Materyalizm ilk kez 1971 yılında, Wackman ve Ward tarafından bir 

araĢtırmaya konu edilmiĢtir.
101

 Materyalist eğilime dair araĢtırmalar yapmıĢ ve 

materyalizm ölçeği geliĢtirmiĢ olan Belk, materyalizmi “bireyin maddi varlıklara karĢı 

büyük bağlılık duyması” olarak tanımlamıĢ
102

 ve materyalizmi kiĢisel bir özellik olarak 

görmüĢ; materyalizm için sahip olma, cimrilik ve kıskançlık olmak üzere üç boyut 

belirlemiĢtir.
103

 Belk 1985‟teki baĢka bir çalıĢmasında materyalizmi psikolojik açıdan ele 

alarak, “bireylerin tüketim aracılığıyla psikolojik iyiliğe ulaĢma çabaları” olarak 

tanımlamıĢtır.
104

 Endüstri dönemiyle birlikte endüstri ürünlerinin bolluğu ve ucuzluğu, 

bireyleri maddi nesnelere önem vermeye ve materyalist bir hayat tarzını benimsemeye 
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yöneltmiĢtir.
105

 Materyalizm ölçekleri, bireylerin mutluluk gibi pek çok hedefe ulaĢmak 

amacıyla maddi varlık elde etmeye ne kadar önem verdiklerini tespit etmek için 

geliĢtirilmiĢtir.
106

  

AraĢtırmamızda kullandığımız materyalizm ölçeğinin geliĢtiricisi ve materyalist 

eğilime dair pek çok çalıĢma yapmıĢ olan Richins ve Dawson ise materyalizm kavramı için 

“istenen koĢulları ve büyük yaĢam amaçlarını elde etmek için maddi varlıklara sahip 

olmaya verilen değer” tanımında bulunmuĢlardır.
107

 Buna göre Belk‟in kiĢilik özelliği 

olarak gördüğü materyalizme Richins ve Dawson bir değer olarak yaklaĢmaktadırlar.
108

 

Richins ve Dawson ayrıca materyalizmin “baĢarı: bireylerin baĢarılarını sahip oldukları 

maddi varlıklar üzerinden değerlendirmek”, “merkeziyet: bireylerin maddi varlık elde 

etmeyi ne kadar hayatın merkezine koydukları” ve “mutluluk: bireylerin mutlu olmak için 

maddi varlık elde etmeyi ne kadar etkili gördüğü” olmak üzere üç boyutunu tespit 

etmiĢlerdir.
109

 Richins ve Dawson‟a göre materyalist bireyler, materyalist olmayanlara 

göre sahip oldukları maddi varlıklara çok daha fazla düĢkünlerdir ve sahip olma arzusu 

onlar için merkezi bir özellik taĢır. Ayrıca materyalist bireylerde görülen bazı kiĢisel 

özellikler vardır. Bunlardan biri olan cimrilik, materyalizmle pozitif iliĢkiye sahiptir ve bu, 

bireylerin bencil olduklarını gösterir. Yeni bir Ģeye sahip olduklarında yoğun ve bir o kadar 

geçici bir maddi tatmin yaĢamakta ve bu yüzden devamlı yeni bir Ģeye sahip olma 

eğiliminde adeta bir bağımlı olmaktadırlar.
110

 Yapılan çalıĢmalarda bireylerin çocukluk 

döneminden itibaren büyük oranda sosyal çevreleri, daha sonra ailede benimsedikleri 

değerlerden etkilenerek materyalist eğilim seviyelerinin belirlendiği görülmüĢtür.
111
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Pek çok kiĢi materyalist eğilimlerinin sebebi olarak kendini güvenceye alma ve iyi 

hissetme eğilimlerini göstermektedir.
112

 Ayrıca materyalist eğilimli bireyler; sahip olunan 

maddiyatın bir baĢarı göstergesi olarak kabul edilmesi, maddi varlıklara sahip olmanın 

yaĢamda merkezi bir konumda tutulması, mutlu olmak için maddi varlıklara sahip 

olunması gerektiğini düĢünmeleri açısından benzeĢmektedirler.
113

 

Csikszentmihalyi materyalizmi “araçsal materyalizm” ve “nihai materyalizm” 

olmak üzere ikiye ayırır. Buna göre maddi varlığa sahip olmanın bazı amaçları 

gerçekleĢtirmek için araç olduğu durum araçsal materyalizm olarak ele alınırken, maddi 

varlığa sahip olmanın tek amaç olduğu durumlar nihai materyalizm olarak 

tanımlanmaktadır.
114

 

ÇağdaĢ insanların daha fazla para, daha fazla kar ve daha fazla tüketim hedeflerine 

yönelmekte oldukları gözlenmektedir. Bu insanlar hem üretirken hem de tüketirken 

devletin, devlet bürokrasisinin ve endüstrilerin düzenlediği ve yönlendirdiği bir yaĢam 

biçimine uymaktadırlar. Meseleye psikoloji perspektifinden bakan Fromm‟a göre zamanla, 

bu düzene o kadar alıĢmaktadırlar ki kaybettikleri bireyselliklerinin ve içsel 

özgürlüklerinin farkına bile varamamaktadırlar.  Bu Ģekilde bireyler kendi benliklerine 

yabancılaĢmakta, hayattan gerçekten istedikleri ve istemedikleri Ģeyleri 

anlayamamaktadırlar. Marx‟ın “yabancılaĢma” kavramını da bu bağlamda yorumlayan 

Fromm, bu noktada Marx‟ın, idealizm ve materyalizmin bir sentezi olarak gördüğü ve 

“hümanizm” ve “doğacılık” olarak tanımladığı kendi felsefi sisteminde asıl hedefinin 

insanın bağımsızlığı ve ekonomik kalıplardan kurtulması ile insan olmanın onurunu ve 

çevre ile bütünselliğini yeniden kazanması olduğundan bahseder.
115
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Fromm, materyalist eğilimi “sahip olmak” davranıĢıyla ifade eder. Ona göre 

“olmak”ın mukabili durumundaki “sahip olmak” davranıĢında esas kötü olan, bir Ģeylere 

sahip olma durumu değil, bunun her Ģeye yansıtılan bütün bir dünya görüĢü olmasıdır. 

Çünkü bu bakıĢ açısında her Ģey ve herkes ihtirasın bir nesnesi olabilirken, bu durum bu 

nesnelere tutunmaya çalıĢarak kendimizi onların zincirlerine tutsak etmemize sebep 

olmakta, bu Ģekilde kendimizi gerçekleĢtirmemizi ve özgürlüğümüzü engellemektedir.
116

 

Günümüzde nesnelerin anlamı albenileri ve maddi değerleriyle ölçülmeye 

baĢlanmıĢ, doyumsuzluk yüceltilmiĢtir.
117

 Örneğin bir arabaya sahip olmak, bunu 

baĢarabilenler için zorunlu bir ihtiyaçtır. Ancak insan bir arabaya sahip olduktan kısa bir 

süre sonra kendini ondan daha yeni ve daha iyi modellere sahip olma arzusuna kapılmıĢ 

bulmaktadır. Bu ilginin bu kadar kısa süreli olması ve doyumsuzluğun muhtemel birkaç 

sebebi vardır. Bu durum, arabanın alanın gözünde herhangi bir nesne olmaktan çıkması, 

bireyin toplumdaki statüsünün ve baĢkalarını etkileme gücünün bir ifadesi haline 

gelmesiyle açıklanabilir.
118

 Bu Ģekilde yeni bir araba bireyin benliğine yeni bir yön 

kazandırmıĢ olmaktadır. Öte yandan muhtemel sebeplerden ikincisi bireyin arabayı 

yenisiyle her değiĢtirmede bir Ģeyleri denetleme, bir Ģeylerin efendisi olma arzusunu tatmin 

etmesidir denilebilir. Son olarak buna bir de Ģu bakıĢ açısı ile bir açıklama getirilebilir; 

kiĢiyi harekete geçirici öğe ne kadar basit ve pasifize edici olursa o kadar çok 

değiĢtirilmesi istenir, ne kadar aktifleĢtirici olursa da etkileme gücü o kadar devamlıdır ve 

hem içeriğinin hem de dıĢ görüntüsünün değiĢtirilmesi gerekmez.
119

 

Günümüz toplumlarında kiĢinin satın alma davranıĢı bir ihtiyacını karĢılamak 

amacıyla değil, toplumdaki itibarı ve statüsüne yönelik bir güdü taĢıyabilmektedir. Artık 

gerçek zorunlu ihtiyaçlar çoğu birey için ikinci planda kalabilmektedir.
120

 Öte yandan kredi 

kartları ile harcama kolaylığının bireylerin materyalist eğilimlerini artırmaya teĢvik ettiği 
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de burada bahsedilmelidir.
121

 KiĢi, parası olmasa bile daha sonra ödeyebileceğini 

düĢünerek, gücünün yetebileceğinden fazla ve ihtiyacının dıĢında olabilen harcamalar 

yaparken bulmaktadır. Bunun psikolojik sebeplerini keĢfetmeye yönelik araĢtırmalar bu 

noktada önem kazanmaktadır. 

1.2.2. Materyalist Eğilim ve Din 

Materyalizm akımının dünya çapında yayılması sonrasında 1980‟li yılların sonları 

1990‟lı yılların baĢlarında bu akım Türkiye‟ye de girmiĢtir.
122

 Bu dönemde Ġslami 

dindarlık, Batılı tüketim tarzına tepki göstererek bu tüketim tarzına karĢıt bir değer olarak 

itibar görmüĢtür.
123

 

Batıdan etkilenen dünya toplumlarında, ahlaki kurallar ile din ve maneviyatın 

arasının açılmıĢ ve daha az bağlayıcı kılınmıĢ olduğu gözlenmektedir. KarmaĢık kuralların, 

birbiriyle çatıĢan değerlerin ve ilgi çekici birçok uyarıcının varlığı altında bireylerin ahlaklı 

bir benlik geliĢtirmesi zorlaĢmaktadır ve bu da genç bireylerde davranıĢ ve kimlik 

konusunda sorunlara yol açabilmektedir. Seküler toplumlarda metafizik varlık alanı 

zayıflamıĢ ve manevi öğelerin günlük yaĢama müdahale etmesine müsaade edilmemiĢtir. 

Bu yüzden manevi kuvvetler, gençlerin davranıĢ ve kiĢisel kimlikle ilgili sorun ve 

çatıĢmalarını aĢmasına çok az yardımcı olabilmektedir.
124

 

Ġnsanoğlu bugün kendini hep kendinden daha iyilerle kıyaslamakta ve elinde olanın 

kıymetini bilmemekte zorlanmaktadır. Ġnsandaki bu yüksek beklenti düzeyi etik açıdan 

modernizmin getirdiği en büyük olumsuzluklardan biri sayılabilmektedir.
125

  

Normal koĢullarda, bireyin hayatta kalabilmesi için gereken Ģeyler “ihtiyaç” olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak ihtiyacın kapsamı subjektiftir, neyin ne kadarının ihtiyaç 

olduğu algısı kiĢiden kiĢiye değiĢir. Maslow‟un ihtiyaçlar piramidi tabandan tavana, temel 
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olandan lükse doğru bir geliĢim seyreder. Özellikle tüketim çağı olan günümüzde, 

“ihtiyaç” olarak nitelenen nesnelerin sınırı oldukça geniĢlemiĢtir. Bunda, endüstrilerin 

ürettiklerini bireylere kolay satabilmek için reklamlar aracılığıyla o ürünlerin “olmazsa 

olmaz bir ihtiyaç” olduğu algısı oluĢturması oldukça etkilidir. Bu Ģekilde tatminsizliğin 

sonunun gelmeyeceği açıktır.
126

 Tüketim adeta bir dayatmaya dönüĢmüĢtür.
127

 

Eski Ahit‟te “senin olan her Ģeyi terk et, kendini bütün zincirlerden kurtar, ol” 

denir.
128

 Öte yandan yine Eski Ahit‟te konuyla ilgili olarak ibret verme açısından Ģu kıssa 

anlatılır: Hz. Musa ve beraberindeki Ġsrailoğulları, Firavun‟dan kurtulup çöle çıktıklarında, 

Ġsrailoğulları, Rableri onları her gün sabah ekmek, akĢam bıldırcın etiyle beslemesine 

rağmen, kötü ama garantili yemekleri özlemiĢlerdir çünkü çölün sahip olamadıkları, 

belirsiz ortamı onları korkutmuĢtur. Diğer yandan Rableri onları besleme vaadinin 

yanında, bir de Ģart koĢmuĢtur; herkesin yemekten sadece ihtiyacı kadar almasını, kimsenin 

ertesi güne stokçuluk yapmamasını emretmiĢtir. Ancak Yahudilerden, sahip olma 

arzularına yenik düĢerek yemek biriktirmeye teĢebbüs edenler olmuĢ, sonuçta yiyecekler 

kurtlanmıĢtır. Tanrı onları dünyaya sahip olma arzuları üzerinden denemiĢ; sahip olmak ve 

olmak arasındaki dengede, dünya nimetlerine önem vermeden Tanrıya güvenerek “olmak” 

yönünde eğilim göstermelerini istemiĢtir. Aslında dünya üzerindeki dinlerin büyük 

çoğunluğu, bireyleri “olmak” yönünde davranıĢlara yönlendirmiĢtir.
129

 

“Hristiyanlığa göre insanın meyil ve enerjisi birbirine ters iki yönde, yani sema ve 

arza doğru bölünmemelidir. Bu, Matta Ġncili (6:24)‟te, “…Siz hem Tanrı‟ya hem para ve 

servete kulluk edemezsiniz.” Ģeklinde ifade edilmektedir.
130

 Bu sebeple Ġncilin ilk 

biçimlerinde, insanın tüm açgözlülüklerden sıyrılmasının ve mülkiyet arzusunun yıkılması 

gerektiği ana meselelerden biridir.
131
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Yahudilerin dünya hayatına, ölümsüz bir ahiret hayatından daha fazla bağlı 

olmaları sebebiyle Yahudilik
132

, maddeye ve ona sahip olmaya 3 ilahi din arasında en fazla 

önemi veren din iken
133

, Hristiyanlık maneviyatı maddiyata tercihin çok yüceltildiği bir 

çizgidedir. Ġslam ise bu iki ucun arasında orta yollu bir yaklaĢımı benimsemiĢtir.
134

 

Ġzzetbegoviç‟in Ġslam‟ın maddeci eğilimlere karĢı duruĢu ile ilgili bu yorumundan 

farklı olarak, Weber‟e göre Ġslam‟da fetih ve fetih sonucunda elde edilmesi mübah görülen 

ganimet anlayıĢı yanında tasavvuf ve tarikatlarda dünyevi nimet ve lezzetlerden uzak 

durma anlayıĢları bakımından birbirine zıt iki ayrı kutup vardır. Ayrıca Weber Ġslam‟ın 

Mekke dönemini dünyevi nimetlerden uzak, Medine döneminin ise tam tersi dünyevi 

nimetlere açık bir anlayıĢta olduğunu öne sürmüĢtür.
135

 

Modern dünya görüĢünde bireyler servet kazanmayı öncelemektedirler. Ġslam 

anlayıĢında ise dünya hayatı ve mal-mülk ahiret hayatı için bir sınav aracıdır.
136

 Ġslam 

dininde nimetler Allah tarafından insanların önüne sunulmuĢtur ve bu nimetlere karĢı 

insanların Ģükredip Ģükretmemeleri üzerinden bir imtihana tabi tutuldukları anlayıĢı 

mevcuttur.
137

 Enfal Suresi 28. ayet bunu teyit etmektedir: “Bilin ki mallarınız ve 

çocuklarınız birer imtihan vesilesidir ve büyük mükafat Allah‟ın katındadır.”
138

 Bu 

bağlamda madde elde etmenin gereksinimleri karĢılamaya yaradığı ve Allah‟a Ģükür 

nedenlerinden olduğu ifade edilmektedir.
139

 Çünkü Allah kullarının ihtiyaçlarını karĢılar ve 

onların rızıklarına kefildir.
140

 Ġzzetbegoviç meseleyi baĢka bir boyutundan ele almaktadır. 

Ona göre: “Ġslamda madde, birçok güzel ve ulvi değer için vasıta olarak görülmektedir. 
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Kuran‟ın ahireti dünyevi renklerle tasvir etmesi buna örnek olarak verilebilir.”
141

 Öte 

yandan Ģunu da belirtmek lazımdır ki Ġslam‟da madde, yönetilen bir unsurdur ve madde 

insanı değil, insan maddeyi yönetir, bu bağlamda dünyevi Ģeylere ihtiras göstermek hoĢ 

görülmez.
142

  

Bu bağlamda düĢünüldüğünde “Ġslam dini anlayıĢında hiç mala sahip olmamak mı 

tavsiye edilendir?” sorusuna cevaben Gazali bir diğer açıdan Ģöyle yaklaĢmaktadır; 

“sürekli malını düĢünen ve malının hesabını yapan kimsenin mala sahip olmaması, 

geçinecek kadar malı olunca rahat ibadet edenin ise geçinecek kadar malının olması daha 

iyidir.”
143

 Ġslam‟da fıkhi açıdan ihtiyaçlar üç çeĢit sınıflandırmaya tabi tutulmuĢtur, bunlar; 

zorunlu ihtiyaçlar, rahatlık ve kolaylık sağlayanlar ve lüks eĢyalardır. Zorunlu ihtiyaçlar 

kiĢinin hayatını devam ettirmesi için kullanması gereken yiyecek, içecek, giyecek, ev, ev 

eĢyası, araba, iĢ aletleri vs. iken, rahatlık ve kolaylık sağlayan eĢyalar da tüketende vakit 

tasarrufu sağlamaya yaramaktadır. Ancak bir eĢyanın bu kategorilerden hangisine girdiği, 

toplumsal, bireysel ve bireyin çevresiyle ilgili olan Ģartlara da bağlıdır. Ayrıca kiĢinin 

ihtiyacından fazla olan mal için belirli Ģartlar sağlandığında, yoksullara zekat vermesi 

gerekmektedir.
144

 Kur‟an‟da Furkan suresi 67. ayette  “..onlar ki harcadıkları zaman ne 

israf ederler, ne de cimrilik yaparlar” ifadesi geçmektedir. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Ġslam‟ın ne ölçüsüz harcamayı ne de çok tutumlu olmayı tasvip 

etmediği, maddiyat konusunda dengeli olmayı, orta yolu tavsiye ettiği çıkarımına 

varılabilir. 

Bu verilerden hareketle Semavi dinlerin genel olarak madde elde etmeye temkinli 

yaklaĢtığı, insanın bu konuda hırsa kapılmasını doğru bulmadıkları ve madde elde etmenin 

bir amaç olarak görülmemesi gerektiği konusunda ortak sayılabilecek yönlerinin olduğu 

ifade edilebilir. 
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2.3 ERGENLĠK DÖNEMĠ 

1.3.1. Ergenlik Dönemi Tanımı ve Özellikleri 

 “Ergenlik”, Latince “büyüme” ya da “olgunlaĢma doğrultusunda büyüme” 

anlamına gelen “adolescere” fiilinden türeyen bir kelimedir
145

 ve “biyolojik, zihinsel ve 

sosyal açıdan bir geliĢme ve olgunlaĢmanın yer aldığı, çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ 

dönemi” olarak tanımlanmaktadır.
146

 

Çocuk ailesinin gözetim ve himayesine daha az ihtiyaç duymaya baĢladığında, 

fiziksel ve hormonal geliĢim olgunluğa yaklaĢmaya baĢladığında ve bu olgunluk çocuğu 

toplumda sorumluluk almaya zorlamaya baĢladığında ergenlik de baĢlamıĢtır. Dolayısıyla 

ergenliğin baĢlangıcı bireyden bireye değiĢiklik göstermekle beraber, ergenlik dönemini 

hiç bitiremeyen bireylerin sayısı da azımsanamayacak derecededir.
147

  

Ergenlik kavramı, ortaya çıkıĢı itibariyle genç bir kavramdır. GeçmiĢ asırlarda 

bireyler çocukluktan yetiĢkinliğe direkt geçiyorlardı ve ergenlik gibi bir ara dönem algıları 

yoktu. Çünkü ekonomik ve toplumsal Ģartlar sorumluluk alma yaĢını aĢağıya çekmeye 

zorlamaktaydı.
148

 GeçmiĢte tarım ve hayvancılıkla geçinen kültürlerde insanlar toprağı 

iĢleyerek ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmıĢ olarak evlenebilecek yaĢa geldiklerinde 

artık bir yetiĢkin olarak kabul görmekteydiler. Ayrıca sosyal çevreleri ile iliĢkileri bugüne 

kıyasla çok daha fazla iken, bugün genç (ergen) bireyler yirmili yaĢlara kadar ekonomik 

bağımsızlığını kazanamaz durumdadırlar.
149

 

Ergenlik dönemi genellikle 13-20 yaĢlarını içine alan dönemdir. Kızlar erkeklere 

göre daha erken ergenliğe girmekte ve daha erken bu dönemi bitirmektedirler. Ergenlik 

dönemindeki bireyden beklenenler belli baĢlı olarak; ani olarak değiĢen ve geliĢim 

gösteren bedensel özelliklere uyum, yaĢıtları arasında sosyal bir uyum gösterme, aileden 
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bağımsız hareket edebilme
150

, meslek seçimi, yetiĢkin sosyal statüleri ve evliliğe duygusal 

ve psikolojik hazırlanma olarak özetlenebilir.
151

 Ancak artık ergenlik dönemi daha erken 

yaĢlarda baĢlamakta ve bireylerin meslek sahibi olma, iĢ hayatına atılıp parasal olarak 

kendi ayakları üzerinde durabilme ve evlenme yaĢlarının günümüzde ileriye atılmıĢ olması 

sebebiyle daha geç bitmektedir. Önceki kuĢaklarda çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ 3-5 yıl 

civarı sürerken Ģimdi hemen hemen on beĢ yılı almaktadır.
152

 Bunun sonucu olarak, hayata 

dair sorumluluk alma yaĢı da yükselmektedir. 

Ergenlik dönemindeki bireyin yaĢadığı ruhsal iniĢ çıkıĢlar, dinsel bocalama, çeliĢki 

ve bunalıma sebep olabilir, bu durum bu dönemin doğal bir yansımasıdır.
153

 Ergen, 

zihinsel olarak soyut düĢünme kapasitesi kazanması ve arayıĢlarının yoğun olması 

sebebiyle dini ve metafizik konuları düĢünmeye ve eskisinden çok daha yoğun bir Ģekilde 

bu alanla ilgilenmeye baĢlar.  Ergenlik döneminin ilk yılları olan 12-13 yaĢlarında ergen 

birey Allah‟ı Ģekilsiz, soyut ve hiçbir Ģeye benzemeyen bir varlık olarak algılamaya baĢlar. 

Bazı ergenlerde Allah‟ın varlığı konusunda yoğun düĢünme dönemleri olur. Bunun 

akabinde bunalım, bağımsızlık, kendini ifade etme dürtüleriyle birlikte artan “tenkitçilik” 

sonucu ergen bireyde her Ģeyi tenkide tabi tutma, her Ģeyi zihinsel olarak anlama ve bunları 

yaĢanan hayatla bağdaĢtırma isteği duyar. Dini inançlar ne kadar tutarlı ve mantıklı 

görünürse, bunlar hakkında tartıĢmak o kadar zevk verici hale gelir. Ergenlerin içinde 

bulunduğu bu Ģüphe ve çatıĢma dönemi genelde zihinsel ve mantıksal olmaktan çok 

duygusal kökenlidir.
154

 

Ergenlik dönemindeki dini Ģüphe ve çatıĢmaların görülme sebepleri: 

1- GeliĢen bağımsızlık duygusunun otoritelere karĢı isyana teĢvik etmesi, 
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2- GeliĢen cinsel dürtüler sonucu nefsi istekler ile dini ahlak kurallarının karĢı 

karĢıya kalması, 

3- YoğunlaĢan hayatı anlamsız bulma eğilimi, 

4- Günlük hayat ile bilimin din ile çeliĢtiği fikirleri, 

5- Din görevlisi ve/veya dindar kimselerin bazı tavırları, 

6- Yetersiz ve/veya yanlıĢ dini bilgi ve bir rehberin olmayıĢı olarak sıralanabilir. 

Ergenliğin son dönemi olan 18-21 yaĢlarında dini bunalım, Ģüphe, çatıĢma ve dini 

arayıĢlar sona ermeye baĢlar, birey duygusal ve zihinsel açıdan daha istikrarlı bir döneme 

girer. ġüphe ve çatıĢma döneminin nasıl yönetildiğine, bireyin eğilimine ve çevrenin de bir 

miktar etkisiyle dini konuda bir tavır belirlenmiĢ olur. Kimi ergenliğe daha az dindar girip 

daha çok dindar çıkabilir, kimi dini tavrını aynen koruyarak, kiminin dindarlığında azalma 

ya da kiminin dine karĢıt bir görüĢ geliĢtirme Ģeklinde bu dönemi geride bırakabilir.
155

 

1.3.2. Ergenlik Döneminde GeliĢim 

Erikson‟un psikososyal geliĢim kuramına göre ergenlik dönemi, her biri iki uçlu bir 

gerilimden oluĢan dönemlerden “kimlik kazanmaya karĢı rol karmaĢası”na denk 

gelmektedir. 12-18 yaĢları arasını kapsayan bu dönemde en belirgin özellik, çocukluktan 

yetiĢkinliğe geçiĢte yaĢanan “kimlik krizi”dir. Birey fiziksel ve duygusal olarak geliĢirken 

aynı zamanda içgüdüsel olarak kendi kimliğini, kendine ve dünyaya bakıĢ açısını 

belirlemeye çalıĢmak zorunda hissetmekte ve bunun gerilimini duymaktadır.
156

 Bu 

gerilimden baĢarılı bir Ģekilde çıkarsa kendine ait olduğunu düĢündüğü kimliği oluĢturmuĢ, 

gerilimi baĢarısız atlatırsa rol karmaĢasından çıkamamıĢ olmaktadır.
157

 Bu açıdan Erikson, 
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dini bir kiĢilik olarak gördüğü Luther‟in gençlik döneminde yaĢadığı kimlik krizinden de 

yola çıkarak ergenlik dönemindeki kimlik krizi ile dini kimliği bağdaĢtırır.
158

 

Ergenlik dönemi, Piaget‟in zihinsel geliĢim kuramında Soyut ĠĢlemler Dönemi‟ne 

denk gelmektedir. 12-17 yaĢları arasını kapsayan bu dönemde birey zihinsel olarak, çocuk 

zihninden yetiĢkin zihnine geçiĢ dönemindedir. Bir yetiĢkin kadar düzgün problem çözüp 

karar verebilmek için bir dizi tecrübe geçirmesi gerekecektir. Bu dönemin en belirgin 

özelliği soyut kavramları çocukluğa nispeten çok daha iyi kavrayabilme, soyut düĢünme 

becerisini kazanmıĢ olmaktır. Fiillerde niyetin önemi kavranmıĢ olur.
159

 Ancak otuz yaĢına 

kadar bireylerin yaklaĢık üçte birinin soyut iĢlemlere geçemediği, yetiĢkinlerin %35‟inin 

hiçbir zaman soyut iĢlemlere ulaĢamadığı belirtilmektedir.
160

 

Fowler‟ın Ġnanç GeliĢim Kuramı‟nda ergenlik dönemi, ilk ergenlik dönemindeki 

Sentetik(geleneksel) Ġnanç ve son ergenlik dönemindeki Bireysel (DüĢünmeye dayalı) 

Ġnanç evrelerine denk gelmektedir. Fowler‟ın ilk ergenlik döneminde oluĢtuğunu söylediği 

sentetik/geleneksel inanç evresinde ergenliğe giren birey, soyut kavramlarla iliĢki içine 

girer ve Yaratıcıya daha fazla ilgi duymaya baĢlar ve daha kiĢisel bir perspektiften bakar. 

Yakın çevresinde mevcut olan görüĢlerden baĢlayarak, karĢısına çıkan hayat görüĢlerinden 

uygun olanı benimseme arayıĢına girer. Ergenin eleĢtirel yaklaĢmadan, düĢünmeden 

benimsediği fikirler onun ideolojisi konumuna gelir. Fowler için bu dönemdeki din algısı 

da böyledir ve ergen birey din ile ilgili düĢüncelerini tam manasıyla köklendirmeden 

isimden de anlaĢılacağı üzere “yapay” olarak benimser. Bireysel ve düĢünmeye dayalı 

inanç döneminde ise benimsenen fikir ve tutumlar yeniden düzenlenir ve daha mantıklı bir 

süzgeçten geçirilerek temel bir zemine oturtulur.
 161

 Bu Ģekilde fikirler içselleĢtirilir ve 

birey tarafından bilinçli bir Ģekilde benimsenir.
162
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Goldman‟ın öne sürdüğü bir kuram olan Dini DüĢünce GeliĢim Kuramına göre ise, 

çocukluk döneminde “çocuk, dini gerçekliği kavrama kapasitesine sahip olmadığı için bir 

dindarlık öncesi aĢaması geçirmektedir ve bu süreçte geliĢimini hayal ve duyguların 

eĢliğinde sürdürür.”
163

 Bu dönem sonrasında “dindarlık altı” ve daha sonra “kiĢisel” 

denilen iki evre daha geçirir. Ancak Goldman‟a göre çocukların çoğu henüz ikinci 

aĢamada takılı kalır. Goldman buna sebep olarak, henüz soyut düĢünme yeteneği 

oluĢmayan çocuğun kutsal kitapların içeriğiyle erken yüzleĢmesi olduğunu öne sürer. 

Çocukların ve ergenlerin yaĢları ile Piaget‟nin öne sürdüğü düĢünme düzeyleri arasında 

yüksek bir iliĢki olduğu bulgusuna ulaĢan Goldman, biliĢsel geliĢime paralel olarak beĢ 

dini düĢünce dönemi ortaya koyar.  Ergenlik dönemi, bu dönemler içinden Somut DüĢünce 

Döneminin bir kısmı (7-8 yaĢtan 13-14 yaĢa kadar), Ġkinci GeçiĢ AĢaması ve Soyut 

DüĢünce Dönemi‟ni ( 13-14 yaĢ ve sonrası) içine alır. Somut düĢünce döneminde dine dair 

somut ve lafzi algılar hakim iken, antropomorfik ve cezalandıran bir Tanrı algısı 

yerleĢiktir. Öte yandan soyut düĢünce dönemi tıpkı Piaget‟deki soyut iĢlemler dönemine 

benzer, farklı olarak Goldman bu dönemi dini düĢünceye yorumlarken bireysel zihinsel 

farklılıkların çocukluk döneminde dinsel geliĢim üzerinde etkili olduğundan bahseder.
164

 

Son olarak Fritz Oser‟in Dini Yargı GeliĢimi Kuramı‟ndan bahsedecek olursak, 5 

evreyi Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

1. Büsbütün Kararlılık Yönelimi (Bu aĢamada Tanrı‟nın buyruklarını yerine 

getirme zorunluluğu ve katı kurallar yerine getirilmezse Tanrı bireyi cezalandırır inancı 

hakimdir.)  

2.KarĢılıklı ĠliĢki Yönelimi ( Bu aĢamada Tanrı‟nın istekleri yerine getirilirse 

karĢılığında elde edilecek faydalara inanç hakimdir.) 

3.Ġrade Yönelimi 
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4. Özerklik ve Tanrısal Plan Yönelimi ( Bu aĢamada Tanrıya karĢı sorumluluk 

bilinci yanında kiĢinin kendi bireyselliği daha ön plandadır.) 

5. Evrensel ĠletiĢim ve DayanıĢma Yönelimi ( Bu aĢamada kiĢi Tanrıya karĢı 

koĢulsuz bir sevgi ve ilgi duyar ve Tanrıya karĢı bu muhabbet kiĢinin davranıĢlarının 

tümüne yansır.) 

 Ancak bu kuramda diğer kuramlardan farklı olarak yaĢ dönemlerine göre ayrım 

yapılmamıĢtır. Bu nedenle ergenlik dönemine denk gelen sabit bir dönem yoktur.
165

 

Genel olarak ergenlik döneminde farklı fikirlere olan ilginin yüksekliği sebebiyle 

ortaya çıkan yoğun Ģüpheler din konusunda da kendisini gösterir. ġüphe, ergen bireyde 

suçluluk ve gerginlik duygularını aktifleĢtirir. Ergenlik döneminin sonlarına doğru kiĢi, 

dine karĢı üç farklı tutumdan birini benimser. Bunlar, ya dine karĢı ilgisizlik, ya dine daha 

fazla bağlanma ya da çocukluktaki dini durumunu aynen koruma ve devam ettirme 

Ģeklindedir. Birey, bu 3 tutumdan birini benimsemiĢ bir Ģekilde ergenlik döneminden 

çıkar.
166

 

Ergenlik dönemi Ġslami literatürde akil-baliğ olmak ile baĢlamaktadır. Buna göre 

aklen doğruyu ve yanlıĢı ayırt edebilen ve bedensel olarak geliĢen birey dini emir ve 

yasaklara muhatap olmaktadır. Ergenliğin ilk yıllarında soyut düĢünme yeteneği geliĢir, 

vicdan geliĢir, suçluluk ve günahkarlık duyguları yoğun bir Ģekilde yaĢanır, tövbe ve dine 

dönüĢ görülür. Soyut düĢünmenin ortaya çıkması ile beraber ergen, insanbiçimci Tanrı 

tasavvurunun yerine zamandan ve mekandan münezzeh, eĢi ve benzeri olmayan, ezeli ve 

ebedi bir Allah düĢüncesine ulaĢmaktadır.
167

 

Dindarlığın ergenler açısından diğer geliĢim dönemlerine dair araĢtırma 

sonuçlarında olduğu gibi psikolojik iyi oluĢlarına katkı sağladığı yurtiçi ve yurtdıĢı pek çok 

araĢtırma sonucu görülmüĢtür. Bunlardan Gürsu‟nun 2011‟de Konya‟da ergenlik 
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döneminde psikolojik sağlık ve dindarlık iliĢkisini incelediği çalıĢmasında, ergenlik 

döneminde dindarlık ile depresyon, anksiyete, somatizasyon olumsuz benlik ve hostilite 

arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca Öztürk‟ün 2017‟de Çorum‟da 

ergenlerde dindarlık ile öznel iyi oluĢlarının incelediği çalıĢmasında, lise öğrencilerinin 

dindarlıkları ile öznel iyi oluĢları arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca 

dindarlığın öznel iyi oluĢun anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Diğer yandan dinin depresyon dıĢındaki bazı olumsuz faktörlere karĢı da azaltıcı 

etkisinin olduğunu gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır. AltaĢ‟ın 2018‟de lise öğrencilerinde 

DKAB eğitimi ile saldırganlık arasında dindarlık ve ahlaki olgunluğun aracılık rolünü 

incelediği çalıĢmasında, öğrencilerin ortalama dindarlık puanının maksimum 5 puan 

üzerinden 3 olduğu, elde edilen bulgular arasındadır. Ayrıca bulgular arasında Hz. 

Muhammed‟i model aldığını belirten öğrencilerin aynı zamanda en düĢük saldırganlık 

puanına sahip olmaları da dikkat çekicidir. 

Ergenlerde dindarlık ile ilgili yapılan çalıĢmalarda genel olarak demografik 

değiĢkenler açısından dindarlığın farklılaĢtığı bulunmuĢ, bu değiĢkenlerin hangisinin 

farklılaĢtığı araĢtırmadan araĢtırmaya fark göstermiĢtir. Ayrıca dinin depresyon, psikolojik 

iyi oluĢ, mutluluk, hayat memnuniyeti ile iliĢkisi hem yurtdıĢı hem de yurtiçinde, ergenlik 

dönemi bazında incelenen yaygın konulardan olmakla birlikte, genel olarak dindarlığın 

psikolojik iyi oluĢ, mutluluk ve hayat memnuniyeti ile pozitif yönde
168

, depresyon ile 

negatif yönde anlamlı iliĢkisi
169

 tespit edilmiĢ ve ergenlik dönemi bu açıdan diğer geliĢim 

dönemleri ile aynı sonuçları vermiĢtir. 

2.4  DĠNĠ- MANEVĠ YAġAM 
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Din kelimesi sözlükte;  tutulan yol, itaat, örf, adet, ceza ve mükafat, millet vb. 

anlamlara gelmektedir.
170

 Dinin çerçevesinin çizilmesinin zor olması sebebiyle objektif ve 

genel geçer bir din tanımının yapılması da zordur.
171

 Onay‟ın ifade ettiği üzere din, insan 

ile Yüce Varlık arasındaki manevi bağlantı kapsamında oluĢan iliĢkiler toplamıdır.
172

 Öte 

yandan “dindar kime denir?” sorusuna cevaben, sosyal bilim perspektifinden yaklaĢılacak 

olursa; ilahi bir varlığa ve güce inanma ile dini bir cemaate mensubiyet dindar sayılan 

bireyin özelliklerindendir denilebilir.
173

 

Dindarlık, bireyin gündelik hayatta dine verdiği önemi, bireyin dine inanma ve 

bağlanma derecesini gösteren sübjektif olarak algılanan bir kavramdır.
174

 Türkçe‟de 

“dindar” kelimesi “din kurallarına bağlı, din inancı güçlü kimse”, “dindarlık”  da “dindar 

olma durumu” olarak ifade edilmektedir.
175

 “Din”, bireylerin hayatını Ģekillendiren 

kurallar bütünü iken olan sübjektif bir gerçekliğe karĢılık gelirken, “dindarlık” dini 

kuralların bireysel ve toplumsal hayata aktarılmıĢ Ģeklidir.
176

 Birey bazında “dini- manevi 

yaĢam” ile “dindarlık” ifadeleri Türkçe literatürde aynı kullanım alanına sahiptirler.
177

 

Dindarlık, belirli bir dini geleneğe ait olan kiĢinin gözlemlenebilen davranıĢları ile ilgili 

iken; maneviyat, gözlem dıĢında kalan ruhsal deneyimleri ifade eder.
178

 Öte yandan din 

kurumsal, dindarlık kurumsallıktan bireyselliğe doğru bir yönelim
179

 iken; maneviyat 

dindarlıktan daha bireysel bir yönelimdir. Bizim çalıĢmamızda dindarlık değil, dini-manevi 

yaĢamı konu edinmemizin sebebi de her ne kadar Türkiye‟de dindarlık ile maneviyatın 
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kullanımı aynı olsa da; psikolojinin kurumsaldan ziyade bireyseli tercihe yönelmesi 

sonucu, din psikolojisinin de daha kurumsal olan “dindarlıktan”, daha bireysel olan 

“maneviyata” yönelmesidir.
180

 Psikoloji toplumları değil bireyleri inceler. Dolayısıyla din 

psikolojisinin dinin bireysel yönünü ele alması da tabiidir. Ayrıca burada maneviyat ile 

dindarlığın bir farkına daha değinmek yerinde olacaktır ki o da Ģudur: “Bir Tanrı‟ya ya da 

bir dine inanmayan kiĢilerin dindarlığından söz edilemezken, bu kiĢiler manevi tecrübe 

yaĢayabilirler. Manevi tecrübeler bu bakımdan ikiye ayrılmaktadır; yatay anlamda aĢkınlık 

ifade eden ve dikey anlamda aĢkınlık ifade eden maneviyat. Dikey aĢkınlık, insanın 

üzerinde bir gökselliğin tasviri iken, yatay aĢkınlık “doğa ana” örneğindeki gibi bu 

dünyaya ait bir Ģeyin kutsallaĢtırılmasıdır. Bu bağlamda inançsız kimseler dindar 

kategorisinde değerlendirilemeseler de aĢkınlığa sahip bir maneviyat deneyimi yaĢamaları 

mümkündür.
181

 

Dindarlığı ölçme çalıĢmaları ilk kez 1940‟lı yıllarda Batıda yapılmıĢ olup, 1960‟lı 

yıllarda ileri teknik ölçümler kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu çalıĢmaların çoğunluğu 

Hristiyan dindarlığının ölçülmesine yönelik olmuĢtur.
182

 Ülkemizde dindarlığı ölçme 

çalıĢmaları yine bu tarihlerde yani 1960‟larda baĢlayıp 1980‟lerde hız kazanmıĢtır. 

Ülkemizde Allport‟un ölçeği gibi Batı‟da oluĢturulan ölçeklerin tercüme edilmesi yanında; 

Uysal‟ın 1995‟te geliĢtirdiği dindarlık ölçeği, Onay‟ın 2004‟te geliĢtirdiği dini yönelim ve 

Ok‟un 2011‟de geliĢtirdiği dini tutum ölçekleri Türkiye‟de geliĢtirilen ölçeklerdendir.
183

 

Ġlk dönem psikoloji çalıĢmaları dine tek boyutlu yaklaĢırken, sonrasında bu tutum 

değiĢerek dini çok boyutlu ele alan yaklaĢımlar olmuĢtur.
184

 Bunlar arasında William 

James,  dinin insan hayatındaki önemli fonksiyonlarının altını çizmiĢ ve dini çok boyutlu 

olarak ele almıĢtır. James‟in dini yapının içindeki teslimiyet, özveri ve fedakarlık gibi 
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öğelerin insan ruhunu canlı tuttuğunu ve dinin, her durumda zorunlu Ģeyi kolaylaĢtırıp 

mutluluk kaynağına dönüĢtüren bir insan yeteneği olduğunu düĢünmesi dikkat çekicidir.
185

 

Dini YaĢamın Boyutları Hökelekli‟ye göre “geniĢlemesine”, “uzunlamasına” ve 

“derinlemesine” olmak üzere üç perspektiften ele alınmaktadır. Buna göre dini yaĢamın 

geniĢlemesine boyutları Glock ve Stark‟ın sınıflamasıyla: “inanç, ibadet, tecrübe, bilgi ve 

etki” olmak üzere beĢ boyutludur.
186

 Dinin uzunlamasına boyutları Gazali‟nin 

sınıflandırması ile Ġman(taklit), fikir(ilim), ve marifet(zevk, Ģevk) olmak üzere üç boyuttan 

oluĢur. Buna göre “iman” boyutunda inanılan konu üzerinde geniĢ düĢünme olmadan taklit 

yoluyla benimseme hakimdir.  “Fikir”  boyutunda dini inanca dair mantıklı delil arama ve 

inancını sağlam mantıki temellere oturtma görülür. “Marifet” boyutu ise “Ġlahi Varlık” ile 

doğrudan irtibat kurma isteğiyle oluĢan psikolojik tecrübelerden oluĢur.  Dinin 

derinlemesine boyutları” ise Allport‟un sınıflandırması ile “dıĢ güdümlü din” ve “iç 

güdümlü din” olmak üzere iki boyuttur. Buna göre dıĢ güdümlü dini yaĢayıĢa sahip 

kimseler dini çevresel amaçları için tatbik etmekte, iç güdümlü dini yaĢayıĢta ise, herhangi 

bir dıĢsal faktörden bağımsız olarak tamamen içten gelen somut yarar amacı taĢımayan, 

tamamen içsel motivasyon kaynaklı benimsenmiĢ ve kiĢilikleĢmiĢ dini yaĢam ön 

plandadır.
187

 

Psikanaliz ekolünün kurucusu S. Freud dini bir nevroz, dini ritüeller olan ibadetleri 

de nevrotiklerin saplantılı davranıĢları olan obsesyon olarak görmüĢ; Tanrı‟yı çocukluk 

dönemindeki Oidipus kompleksine dayandırarak bireylerin 3-5 yaĢ dönemindeki baba 

figürünün yerini ilerleyen zamanlarda Tanrı figürünün aldığını öne sürmüĢtür. 
188

 Buna 

göre Tanrı aslında kesinlikle gerçekte mevcut değildir.
189

 Freud‟un dine karĢı bu olumsuz 

tutumuna rağmen, aynı psikanaliz ekolünden olup, dini hayatı olma ve sahip olma ile 
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iliĢkilendirmesi aynı zamanda bu araĢtırmanın hareket noktasını belirleyen Fromm‟a göre 

din, kiĢiye güven veren ve sosyal hayatına katkı sağlayan tamamen kiĢisel bir tecrübedir. 

Fromm dini Ģöyle tanımlar: “Bir topluluğun bireylerince paylaĢılan ve o bireylere belli bir 

yöneliĢ, belli bir bağlanma amacı kazandıran herhangi bir düĢünce ve eylem sistemine din 

denir.”
190

 Dine, sunduğu faydalar açısından yaklaĢan Fromm, dinin insan hayatına pek çok 

katkısı olduğundan bahseder. Örneğin, kiĢi kendisini, yeteneklerini, sevdiği ve 

hoĢlanmadığı Ģeyleri ve potansiyelini yeterince tanıyamazsa, temel olan bu kimlik 

ihtiyacını kendi dıĢında baĢka bir kaynağa güç atfedip onunla özdeĢleĢerek gidermeye 

çalıĢır. Ayrıca Fromm‟a göre kiĢinin kimlik ihtiyacının yanında bir de köklülük ihtiyacı 

vardır. Buna göre kökleri doğada olan insan doğadan kopmak istemediği, yine doğaya 

sığınmak ve bu Ģekilde güvende olmak istediği için bir dine mensup olabilir. Bu, doğasal 

birtakım güçlere, doğanın kendisine ya da hayvanlara tapan bireyler için geçerlidir. Fromm 

ayrıca küçükken bir anneye bağlanmayı, yetiĢkin olunca bir Tanrıya bağlanmak Ģeklinde 

dönüĢtürmenin de aynı köklülük ihtiyacından doğabileceğini söyler. Bir bağlılık nesnesine 

ihtiyaç ve adalet, özgürlük ve sevgi gibi erdemlerin hakim olduğu bir dünya arzusu kiĢinin 

dine yönelme sebeplerinin diğerleridir. 

Fromm, herhangi bir dine sahip olmayan hiçbir topluluğun olmadığını, çünkü 

kiĢinin bir Tanrı/ Tanrılar ya da bir sınıf, parti, millet, taĢ vb. herhangi bir Ģeye bağlanma 

duygusunun (ki bunları din kapsamında görür) bastırılamayacağını öne sürer. Materyalist 

eğilimi “sahip olmak”, Ģükretmeyi “olmak” olarak iliĢkilendiren Fromm‟a göre dinler 

otoriter ve hümaniter olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireyin Tanrı‟ya ya da taptığı Ģeye 

mükemmellik ve kendine acziyet ithaf ettiği dinleri otoriter yani dolayısıyla bireyin 

yeteneklerini ve potansiyelini körelten dinler kategorisine sokmaktadır. Otoriter dinin 

karĢıtı olan hümaniter dinler ise, birey dıĢında herhangi bir Ģeye kutsiyet atfetmeyen, 

bireyin potansiyelini geliĢtiren ve kendine güvenini köreltmeyen dinlerdir.
191

 Bu bağlamda 

Fromm, otoriter dinleri “sahip olmak yönelimli”, hümaniter dinleri “olmak” yönelimli 
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dinler olarak eĢleĢtirir.
192

 Dolayısıyla dinlere iĢlevsel olarak bakan Fromm için bir din, 

bireyin potansiyelini geliĢtirebildiği ölçüde kıymetlidir.
193

 

2.5 ġÜKÜR, MATERYALĠZM ve DĠN ĠLĠġKĠSĠ 

Bireylerin benimsediği değerler, onların davranıĢlarını Ģekillendirir ve karĢılarına 

çıkan seçenekler arasında tercih yapmalarında etkili olur. Materyalizm de yaĢamdaki diğer 

Ģeylerin yerine maddi varlıklara öncelik verme; baĢarı, mutluluk ve hayatın amacını maddi 

varlık elde etmeye bağlaması, bireylerin hayatı değerlendirmek için kullandıkları bir bakıĢ 

açısı olması ve davranıĢları biçimlendirmesi sebebiyle bir değer yönelimi kapsamına 

girer.
194

 ġükrü de içine alan ahlaki değerler ise genel olarak ergen bireylerin dindar 

olmaktan daha çok önem verdiği bir konudur. Üstelik kendini dindar olarak gören 

ergenlerin bile bazı ahlaki değerler konusunda daha katı tepki verdiği görülmüĢtür.
195

 

 Bu Ģekilde bir erdem olarak Ģükür, maddi refaha sahip olmaktan bağımsızdır, 

Ģartlar ne olursa olsun minnet duyabilmek bu duygunun özelliğidir.
196

 Aynı Ģekilde bir 

hediye kabul edildiğinde hissedilen Ģükür duygusunun hediyenin maddi değeriyle bir 

alakası yoktur.
197

 Zenginliğin zorunlu olarak mutluluğu gerektireceği yönündeki savlardan 

hareket eden araĢtırmalarda tam tersi sonuçlar ortaya çıkmıĢtır.
198

 J.J. Froh v.d.‟nin yaptığı 

çalıĢmada Ģükür günlükleri bireylerin materyalist eğilimlerini düĢürmeye katkı sağlamıĢ 

ayrıca bağıĢ yapma ve cömertlik duygularını daha yoğun hissetmeye sebep olmuĢtur. 

McCullough 2002‟de yaptığı ölçek çalıĢması sonucu materyalizm ile Ģükrün negatif iliĢkili 

olduğu sonucuna varmıĢtır. Ayrıca Polak ve McCullough 2005‟te 148 üniversite öğrencisi 

ile yaptığı ölçek çalıĢmasında yine materyalizm ile Ģükrü negatif iliĢkili bulmuĢtur.
199

 Buna 
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göre Ģükretme ve materyalist eğilim gösterme, birbirine zıt iki kutuptur. Bunun nedeni, 

materyalizmin “sahip olma” eğilimi,
200

 Ģükrün ise “olma” eğiliminden kaynaklanmasıdır. 

Erich Fromm‟un on yıllar önce bahsini ettiği Sahip Olmak ya da Olmak adlı eserindeki 

mevzu, tam da bu noktaya iĢaret etmektedir. Modern toplumlarda, sahip olmanın insan 

tabiatının bir parçası olduğu ve insanın asla bu eğilimden bağımsız düĢünülemeyeceği 

inancı yaygındır. Aslında bu davranıĢ, toplumsal yaĢayıĢ biçimini, insan doğasına uydurma 

çabasından kaynaklanmaktadır. Esasında, insan doğasında “sahip olmak” ve “olmak” 

eğilimleri bir arada bulunur. Her ne kadar hayatta kalma güdüsü “sahip olmak” dürtüsünü 

güçlendirse de, insan doğasındaki “olmak” ihtiyacından kaynaklanan vermek, paylaĢmak 

ve fedakarlık yapmak eğiliminin nasıl bastırıldığı da bir o kadar ĢaĢırtıcıdır. Bunun en 

önemli sebeplerinden biri paylaĢmadan yaĢamanın toplum tarafından genel kabul görmesi 

ile bireye bunun aksinin anormal olduğunun hissettirilmesidir.
201

 

Dinlerin maddeci eğilime karĢı Ģükrü, minnettarlığı, kanaati, tevazuyu tavsiye 

ettiğine değinen Erich Fromm‟a göre : “Kutsal kitaplar zamanından beri dünya, Ģeytanın 

gösterdiği yolda ilerlemiĢtir. Ama Ģeytanın bu zaferi bile, insanların içindeki Ġsa ile ondan 

önceki ve sonraki büyük yaĢam ustalarının açıkladığı “olmak” ilkesine ulaĢma özlemini bir 

türlü yok edememiĢtir.”
202

 Bu noktada dikkate değer olan, somut, yani maddi evrenle soyut 

diye adlandırılan anlamsal evren arasındaki dengeyi fark edip korumaya gayret eden 

bireylerin hakikate ulaĢmaya yaklaĢmıĢ olduğudur.
203

 

Bu dengeyi kurmak zordur çünkü Fromm‟un da ifade ettiği gibi yeryüzündeki 

insanların çoğu dinlerin öğütlediği “olmak” yönelimine karĢı “sahip olmak” yönelimini 

tercih etmiĢtir. Özellikle günümüzde modernizmin, bireyleri hep daha fazlasını istemeye 

yönelttiği bir zamandayız ve bu zamanda yarı yetiĢkinlik övülmekte ve bizim ancak 

tüketerek dilediğimiz kiĢi olabileceğimiz telkin edilmektedir.
204

 Bunun sonucu olarak 

çocuk gibi davranan anne babaların güç ve itibarı zarar gördükçe, çocuk ve gençlerin 
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tüketim ideolojisi tarafından yönlendirilmeleri de kolaylaĢmaktadır.
205

 Ġsviçreli psikolog 

Franziska Baumgartner- Tramer 1930‟lu yıllarda, anne babaların çocuklarına Ģükrü 

öğretirken bunu mecburi bir nezaket davranıĢı olarak değil, bilakis bu duygu ile 

nankörlükle zayıflatılmıĢ toplumu güçlendirmek istedikleri için yaptıklarının altını 

çizmektedir.
206

 

Anne baba tutumları açısından çocuğun harcamalarına karĢı ilgili olmayan ya da 

aĢırı kontrolcü tutum, Hökelekli‟nin ifade ettiği “ilgisiz-yetkeci” tutuma denk gelmektedir. 

Bu tutumdaki ailede çocuğa karĢı hiç ilgi duyulmazken, aynı zamanda çocuğun 

davranıĢları üzerinde baskı uygulanır. Ġkinci olarak korumacı ve yönlendirmeci tutum, 

Hökelekli‟nin ifadesiyle “benimser-ilgili-yetkeci” tutuma denk gelmektedir. Bu tutumdaki 

anne baba çocuğunu içten bir Ģekilde sever, onunla ilgilenir ve çocuk yanlıĢ bir davranıĢta 

bulunduğunda ona karĢı demokratik bir tutumla rehberlik yapar. Bir diğer grup olan 

ergenin fikrine önem veren anne baba tutumu ise Hökelekli‟nin ifade ettiği “benimser-

ilgili” tutuma denk gelir ki, bu tutumda olan anne baba çocuğun bir birey olarak kendi 

bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olur.
207

 

Yapılan araĢtırmalar ergenlik döneminde ailenin dini sosyalleĢme üzerindeki 

etkisinin diğer dönemlere göre daha yüksek olduğunu ve ilerleyen yaĢlarda giderek 

azaldığını ortaya koymuĢtur. Ayrıca yine pek çok araĢtırma ergenlerin pek çoğunun ailede 

aldığı dindarlığı ilerleyen geliĢim dönemlerinde de devam ettirdiğini göstermiĢtir. M. Akif 

Kılavuz‟un 1992 yılında Bursa‟da lise öğrencileri ile yaptığı ölçek çalıĢması neticesinde 

ergenler, ahlaki değer, dini duygu ve davranıĢ açısından en çok annelerinden 

etkilenmektedirler.
208

  Ailesinde dini inanç ve davranıĢ temelini almayan gence okulda 

verilecek eğitimler yeterli olmaz ve eksik kalır.
209

 Ergenler, anne babasına karĢı 

bağımsızlığını kazanma ve bir nevi isyan sürecinde iken arkadaĢ çevresine yönelmekte ve 
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onlardan da etkilenmektedirler. Kılavuz‟un aynı araĢtırması, lise öğrencilerinin yakın 

çevrelerinden en yüksek oran olan %17.9 ile en çok arkadaĢlarına benzemek istediklerini 

ve arkadaĢlarına benzemek isteyenlerden % 26.7‟si bu etkinin ahlaki değerler konusunda 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Buna göre ergenlerde arkadaĢ çevresinin din dıĢı konularda 

aileden daha etkili, dini konularda ise ailenin arkadaĢlardan daha etkili olduğu 

görülmüĢtür.
210

 

DaĢkıran‟ın 2009‟da KahramanmaraĢ‟ta ergenler ile ilgili yaptığı araĢtırmasında 

gençliğin kimlik oluĢumunda din, aile ve medyanın etkisi araĢtırılmıĢ, aile ve dinin 

ergenlerin kimlikleri üzerindeki etkisine mukabil, medyanın kitle iletiĢim araçları ile ergen 

bireylerin kimliklerini doğrudan etkilediği bulgulanmıĢtır.
211

 Medyanın ve kitle iletiĢim 

araçlarının sahip olma ihtiraslarını teĢvik etmesinden hareketle, ergenlik dönemindeki 

bireylere manevi değerlerin, Ģükür gibi ahlaki erdemlerin kazandırılabilmesi için; ailede iyi 

bir aile içi iletiĢim olmalı, bir de ergen bireyi ne aĢırı baskıcı ne de aĢırı boĢ bırakan bir 

yöntemden uzak tutarak, orta yollu makul denetleme mekanizmaları oluĢturulmalıdır. 

Ayrıca ahlaki değerleri ergen bireyin örnek alabileceği üst temsil yeteneğindeki 

Ģahsiyetlere gerek duyulmaktadır.
212

 

Ġslam dini ve diğer dinlerin maddeci eğilimlere temkinli yaklaĢımları biraz daha 

teorikte kalmakla beraber, pratikte çok geçerli olmamakta ve doğu dinlerinin hakim olduğu 

Batılı olmayan toplumlar bile, tüketim arzusundaki artıĢtan etkilenmeye devam 

etmektedirler.
213

 Postmodernizm etkisiyle sahip olma arzusunun muhatabı sadece maddi 

varlıklar değil, tüketmenin kendisi olmuĢtur. Bu durum, tüketmek için tüketmeyi ve ayrıca 

anlamı da tüketmeyi amaç haline getirmiĢtir. Ergenlik dönemindeki bireyler bu dönemde 

belirgin olan çeliĢkili, kararsız ruh durumları ve yoğun arayıĢları sebebiyle bu durumdan 

etkilenmektedirler. Yine ergenlik döneminin özellikleri arasında görülen metafizik ve 
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manevi alana karĢı ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, bu dönemdeki bireylerin 

materyalizm ile Ģükür gibi erdemler ve din arasında nasıl bir denge kurduğu, baĢta 

psikolojik açıdan araĢtırılması ve anlaĢılması gereken bir meseledir.
214

 

ġükür ile ilgili yurtdıĢı ve yurtiçi literatüre bakıldığında, genel olarak bu 

çalıĢmaların Ģükür ile psikolojik sağlık
215

, Ģükür ile yaĢam doyumu
216

, Ģükür ile dini baĢa 

çıkma
217

, Ģükür ile materyalizm iliĢkisi
218

 çerçevesinde Ģekillendiği görülmektedir. 

YurtdıĢında Ģükür ve materyalizm iliĢkisini ele alan çalıĢmaların kimisi Ģükür ile 

materyalizmi pozitif iliĢkili bulurken
219

, kimi materyalizm ile Ģükür arasında anlamlı bir 

iliĢki bulmamıĢ,
220

 pek çok araĢtırma ise materyalizm ve Ģükrü negatif iliĢkili bulmuĢtur.
221

 

Türkiye‟deki çalıĢmalara bakıldığında genel olarak Ģükür ile dindarlık arasında pozitif 

iliĢki
222

, din ile tüketim arasında negatif iliĢki
223

 bulunmuĢtur.
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3.1 ARAġTIRMA MODELĠ  

Bir Ģeyin/konunun eleĢtirel bir Ģekilde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri 

keĢfetmek veya yeni iliĢkiler ortaya koymak veya yeni sonuçlara ulaĢmak için yapılan 

arayıĢ ve sorgulamalar bütününe araĢtırma denir.
224

 AraĢtırmada konu 

belirlenmesinden sonuçlara ulaĢılmasına kadar olan süreçte araĢtırmada geçirilen 

faaliyetler (konu, amaç, metod ve teknikler, sonuç) araĢtırmanın modelini oluĢturur.
225

 

AraĢtırmanın deseni niceldir. Nicel desenlerden olan tarama çalıĢması, bir araĢtırma 

evreninin eğilim, tutum ya da görüĢlerini bu evrendeki bir örneklemle çalıĢarak nicel 

ya da sayısal olarak tanımlamayı sağlamaktadır.
226

 Bu bağlamda iliĢkisel tarama 

modeline uygun Ģekilde, nicel çalıĢma etaplarını takip edecek çalıĢmada belirlenen 

bağımsız değiĢkenlerle bağımlı değiĢkenlerin ve de bağımlı değiĢkenlerin kendi 

aralarındaki iliĢki ve etkileĢime bakılacaktır.
227

 AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri yaĢ 

cinsiyet, okul türü sınıf düzeyi, ailenin gelir durum vb., bağımlı değiĢkenleri ise 

Ģükretme, materyalist eğilim, dindarlık ve bunlara bağlı var ise alt boyutlarıdır. 

2.2.  EVREN VE ÖRNEKLEM 

Evren, araĢtırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. 

Örneklem ise belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiĢ ve seçildiği evreni temsil 

yeterliği kabul edilen küçük kümedir.
228

 Bu bağlamda araĢtırmamızın evrenini Ġstanbul 

ilindeki Avcılar, Fatih ve Üsküdar‟daki lise öğrencileri oluĢturmaktadır ve örneklemimiz 

bu üç ilçedeki 8 lisedir ve bunlar küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir. Küme 

örnekleme evrendeki bütün kümelerin tek tek bütün elemanlarıyla birlikte eĢit seçilme 

Ģansına sahip olduğu durumda yapılan evrenden örneklem alma iĢlemidir.
229

 

                                                 
224
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225
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226
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2.3.  KATILIMCILARA DAĠR GENEL PROFĠL 

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sayı (N) Yüzde (%) 

Kız 287 54.7 

Erkek 238 45.3 

Toplam 525 100 

Tablo 1‟de de görüldüğü üzere katılımcılar arasında kız öğrencilerin (%54.7) erkek 

öğrencilere (%45.3) göre çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların YaĢlarına Göre Dağılımı 

YaĢ Sayı (N) Yüzde (%) 

14 90 19.8 

15 147 32.4 

16 109 24.0 

17 91 20.0 

18 17 3.7 

Tabloya bakıldığında, katılımcılar arasında 15 yaĢında olanların (%32.4) ile en 

yüksek orana sahip yaĢ dönemi olduğu görülmektedir. En az yoğunlukta olanlar ise (%3.7) 

ile 18 yaĢındaki katılımcılardır. 

Tablo 3: Katılımcıların Lise Türlerine Göre Dağılımı 

Lise Türü Sayı (N) Yüzde (%) 

Anadolu Lisesi 272 51.8 

Meslek Lisesi 127 24.2 

Ġmam Hatip Lisesi 126 24.0 

Toplam 525 100 
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ÇalıĢmamızda okul türleri arasında %51.8 ile anadolu lisesi en yüksek orana sahip 

iken, birbirine eĢit sayılabilecek oranlarda imam hatip (% 24.0) ve meslek lisesi (%24.2) 

oranları bunu takip etmektedir.(Bkz. Tablo 3) 

Tablo 4: Katılımcıların Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Sınıf Düzeyi Sayı (N) Yüzde (%) 

Hazırlık sınıfı 57 11.4 

9. sınıf 128 23.7 

10. sınıf 118 25.6 

11. sınıf 116 23.2 

12. sınıf 80 16.0 

Tablo 4‟e bakıldığında, katılımcılar arasında en az orana sahip sınıf düzeyi (%11.4) 

ile hazırlık sınıflarıdır. Bunu takiben (%16.0) ile 12. sınıflar gelmektedir. Bu sınıflar 

arasında kalan düzeyler olan 9, 10 ve 11. sınıflar genel olarak birbirine yakın orandadır. 

Tablo 5: Katılımcıların Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Anne Eğitim Durumu Sayı (N) Yüzde (%) 

Okuryazar değil 8 1.5 

Okuryazar 15 2.9 

Ġlkokul 154 29.4 

Ortaokul 99 18.9 

Lise 149 28.5 

Lisans ve Üstü 98 18.7 

Tablo 5‟te görüldüğü üzere, katılımcı öğrencilerin annelerinin eğitim durumları 

arasında en az yüzdeye sahip okuryazar olmayan anneler(%1.5) iken, en yüksek orana 

sahip olanlar ilkokul mezunu annelerdir (%29.4).   

Tablo 6: Katılımcıların Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
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Baba Eğitim Durumu Sayı (N) Yüzde (%) 

Okuryazar değil 2 0.4 

Okuryazar 4 0.8 

Ġlkokul 101 19.3 

Ortaokul 112 21.4 

Lise 155 29.6 

Üniversite 116 22.2 

Lisansüstü 33 6.3 

Tablo 6‟da da görüldüğü üzere okuryazar olmayan(%0.4) ile okuryazar(%0.8) 

babası olan öğrenciler sayıca oldukça az iken, en yüksek orana sahip öğrenciler lise 

mezunu babası olan öğrencilerdir(%29.6). 

Tablo 7: Katılımcıların Aile Gelir Durumu ve Aile Dini Durumuna Göre 

Dağılımı 

  N Yüzde 

Aile Gelir Durumu 
a) Yetersiz- orta(Alt gelir grubu) 

b) Ġyi- çok iyi(Üst gelir grubu) 

327 

194 

% 62.8 

% 37.2 

Aile Dini Durumu 

1) Din ile ilgisiz 

2) Din ile az ilgili 

3) Din ile ilgili 

4) Dindar 

36 

164 

189 

126 

% 7.0 

% 31.8 

% 36.7 

% 24.5 

Aile gelir durumu için Tablo 7‟ye bakıldığında, alt gelir grubundaki öğrencilerin % 

62.8 ile çoğunluğu oluĢturduğu, üst gelir grubunun örneklem içinde % 37.2 oranına sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca aile dini durumu din ile ilgili olan katılımcılar % 36.7 ile en 

yüksek orana sahip iken, aile dini durumu din ile ilgisiz olan katılımcılar % 7 ile en düĢük 

orana sahiptir. 
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Tablo 8: Katılımcıların Sahip Oldukları EĢyalara Göre Dağılımı 

 N Yüzde 

Kablosuz Modem 157 % 7.7 

Dijital Fotoğraf Makinesi 71 % 3.5 

Televizyon 136 % 6.7 

Cep Telefonu 500 % 24.4 

Otomobil 19 % 0.9 

TaĢınabilir Sabit Disk( Hard 

disk) 
222 % 10.9 

Tablet Bilgisayar 230 % 11.2 

Video Kamera 43 % 2.1 

Dvd Oynatıcı 58 % 2.8 

Powerbank(TaĢınabilir ġarj 

Deposu) 
231 % 11.2 

Bilgisayar 297 % 14.5 

Oyun Konsolu 81 % 4.0 

Toplam 2.045 %100 

Tablo 8‟de toplam sayının örneklem sayısı olan 525‟ten daha büyük olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi katılımcıların bu soruda birden çok seçenek 

iĢaretleyebilmeleridir. Ancak bu soruda öğrenciler kendi sahip oldukları eĢyalar ile ortak 

kullandıkları ve yalnızca onlara ait olmayan eĢyalar arasında ayırım yaparken farklı 

yaklaĢımlar sergilemiĢlerdir, bunun sonucu olarak bazı öğrenciler sadece kendilerine ait 

olanları iĢaretlemiĢ, bazıları ise kendi kullanım hakları olduğu ortak eĢyaları da 

iĢaretlemiĢlerdir. 

AraĢtırmaya katılan toplam 525 lise öğrencisinin 500‟ünün iĢaretlediği en yaygın 

sahip olunan eĢya cep telefonudur. Bunu 297 öğrencinin sahip olduğu  “bilgisayar”, 231 

kiĢinin sahip olduğu taĢınabilir Ģarj deposu, 230 kiĢinin sahip olduğu tablet bilgisayar takip 

etmektedir. 
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Tablo 9: Katılımcıların Ürün Satın Alma Tercihlerine Göre Dağılımı 

Ürün Satın Alırken Tercih 

Sebepleri 
N Yüzde 

Etrafımdaki insanlarda da olması 19 % 1.4 

Dayanıklı olması 213 % 15.4 

Uygun fiyatlı olması 258 % 18.7 

Tarzıma uygun olması 253 % 18.3 

Ġhtiyacımı karĢılaması 328 % 23.7 

Ġndirimde olması 55 % 4.0 

Markası 86 % 6.2 

Moda olması 17 % 1.2 

Statüme uygun olması 40 % 2.9 

KiĢiliğimi yansıtması 114 % 8.2 

Toplam 1383 %100 

Tablo 9‟da toplam sayının örneklem sayısı olan 525‟ten daha büyük olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi katılımcıların bu soruda birden çok seçenek 

iĢaretleyebilmeleridir. Ergenlerin bir ürünü satın alma sebeplerinde (%23.7) ile “ihtiyacı 

karĢılama” en çok iĢaretlenen seçenek iken, bunu (%18.7) ile “uygun fiyatlı olma”, 

(%18.3) ile “tarzıma uygun olması” takip etmektedir. En az seçilen seçenek ise (%1.2) ile 

“moda olması”dır. Bunu (%1.4) ile “etrafımdaki insanlarda da olması”, (%2.9) ile “statüme 

uygun olması” izlemektedir. Buradan, alt gelir grubu olan ergenlerin toplam örneklemin 

yaklaĢık üçte ikisi olduğu da göz önünde bulundurularak bakıldığında, ergenlerin üst gelir 

grubu olanların bile genel olarak savruk bir harcama tarzını benimsemediği görülmektedir. 

Tablo 10‟da herhangi bir ihtiyacı olmasa da yine de alıĢveriĢ yapmaya nadiren 

giden ergenler(%38.4) ile ara sıra giden ergenler(%36.3) büyük çoğunluğu 

oluĢturmaktadır. Hiç gitmeyenler %18.2 ile sınırlı kalırken, sık sık gidenlerin oranı %7.1 

olarak kalmıĢtır. Bu sonuçlara göre “ergenlerin genel olarak yüksek bir alıĢveriĢ yapma 

eğiliminde olmadığı” söylenebilir. 
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Tablo 10: Katılımcıların AlıĢveriĢ Yapma Sıklığına Göre Dağılımı 

Herhangi bir ihtiyacınız olmasa da yine de 

alıĢveriĢ yapmaya gider misiniz? 
N Yüzde 

a)Hiç 95 % 18.2 

b) Nadiren 201 % 38.4 

c)Ara sıra 190 % 36.3 

d) Sık sık 37 % 7.1 

Tablo 11: Katılımcıların Ürün Yenileme Sıklığına Göre Dağılımı 

Bir üründen ihtiyacınız kadarına sahip iken, yine 

de o ürünü kampanya, promosyon ve reklamların 

etkisiyle yenilediğiniz olur mu? 
N Yüzde 

a) Hayır 271 % 52.2 

b) Bazen 182 % 35.1 

c) Evet 66 % 12.7 

Bir ürünü ihtiyacı olmadıkça yenilemeyen ergenlerin oranı(%52.2) ile toplamın 

hemen hemen yarısıdır. Yine alt gelir grubu olan ergenlerin örneklemin yaklaĢık üçte 

ikisini oluĢturduğu burada göz önünde bulundurulabilir. 

Tablo 12: Katılımcıların Tasarrufa BakıĢ Açısına Göre Dağılımı 

Tasarruf etme ihtiyacı duyar mısınız? Duyarsanız 

neden? 
N Yüzde 

1. Tasarruf etme ihtiyacı duymam. 38 % 6.4 

2. Evet duyarım. Gelirimiz ihtiyacımızdan fazla olduğu 

için. 
22 % 3.7 

3. Evet duyarım. Gereğinden fazla harcamak israf ve haram 

olduğu için. 
201 % 34.0 

4. Evet duyarım. Çok daha iyi Ģeylere sahip olmak için 

tasarruf eder, para biriktiririm. 
205 % 34.7 

5. Evet, kötü günler için para biriktiririm. 108 % 18.3 

6. Diğer 16 % 2.7 

Toplam 590 % 100 



54 

 

Tablo 12‟de toplam sayının örneklem sayısı olan 525‟ten daha büyük olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi katılımcıların bu soruda birden çok seçenek 

iĢaretleyebilmeleridir. 

Sonuçlara göre, ergenler en çok (205 kiĢinin iĢaretlemesi ile) çok daha iyi Ģeylere 

sahip olmak için para biriktirmektedir. Bunu 201 kiĢi ile “israftan kaçınma” takip 

etmektedir. Tasarruf etme ihtiyacı duymayan ergen sayısı ise 38 ile sınırlı kalmıĢtır. 

Tablo 13: Katılımcılardan Dini Eğitim AlmıĢ Olanların Bu Eğitimi Nerede 

Aldıklarına Göre Dağılımı 

 N Yüzde 

Aile ve Yakın Çevre 195 % 21.4 

Okuldaki Din Dersleri 307 % 33.7 

Kuran Kursu 363 % 39.9 

Diğer 45 % 4.9 

Toplam 910 % 100 

Tablo 13‟te toplam sayının örneklem sayısı olan 525‟ten daha büyük olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi dini eğitim almıĢ olan katılımcıların bu soruda birden çok 

seçenek iĢaretleyebilmeleridir. Katılımcıların % 93.3„ü dini bir eğitim aldığını belirtirken, 

% 5.5‟i hayatında hiç dini bir eğitim almadığını ifade etmiĢtir. 363 kiĢinin iĢaretlediği 

Kuran kursu en çok dini eğitim alınmıĢ olan yer iken, bunu 307 kiĢi ile okuldaki din 

derslerinden dini eğitim almıĢ olma, 195 kiĢinin iĢaretlediği aile ve yakın çevre takip 

etmektedir. 

Tablo 14‟te görüldüğü üzere ailesi harcama konusunda ergenleri korumaya ve 

yönlendirmeye çalıĢan ergen oranı %54.2 ile en yüksektir. Bunu, %38.3 ile ailesi her 

konuda fikrini soran ve harcamaları ile ilgili kendi kararlarını almaya müsaade eden 

ergenler izlemektedir. En düĢük oran ise %7.5 ile harcamalar konusunda olumsuz tavra 

sahip olan, ergenin harcamalarına ilgisiz ya da katı kuralcı anne babaya sahip ergenlerin 

oranıdır. 
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Tablo 14: Katılımcıların Harcamalarına KarĢı Anne Baba Tutumlarına Göre 

Dağılımı 

Anne Babanın Ergenlerin Harcamalarına KarĢı 

Tutumları 
N Yüzde 

1. Ailem harcamalarımla ilgili yeterli bilgi ve ilgi sahibi 

değildir. / Ailem harcamalarımla ilgili katı kurallar koyar 

ve düĢüncemi sormadan beni kontrol etmeye çalıĢır. 

38 % 7.5 

2. Ailem harcamalarımla ilgili konularda beni korumaya 

ve yönlendirmeye çalıĢır. 
274 % 54.2 

3. Ailem her konuda fikrimi sorar, harcamalarımla ilgili 

kendi kararlarımı almama müsaade eder. 
194 % 38.3 

2.4. ÖLÇME ARAÇLARI 

2.4.1. KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

Demografik değiĢkenlerle ilgili soruların yer aldığı kiĢisel bilgi formunda 

Sevgili‟nin 2012‟deki araĢtırmasında kullandığı kiĢisel bilgi formu sorularının bazılarından 

yararlanılmıĢtır. Buna göre öğrencilerin bir ürünü satın almada en etkili 3 sebebi soran 11. 

soru ile sahip oldukları eĢyaları soran 10. soru Sevgili‟nin çalıĢmasından yararlanılarak, 

uyguladığımız ön anket çalıĢmasında öğrenci geri dönüĢleri sonucu son hali verilerek asıl 

çalıĢmamızda kullanılmıĢtır. 

2.4.2. DĠNDARLIK ÖLÇEĞĠ 

Bu çalıĢmada tercih edilen manevi yaĢam(dindarlık) ölçeği, ilk olarak Veysel Uysal 

tarafından 1995‟te geliĢtirilen Ġslami Dindarlık Ölçeği‟dir. Daha sonra Ali Ayten bu 

ölçeğin etki, duygu, bilgi ve ibadet boyutlarından ikiĢer soru almıĢ ve bu sorulara ek olarak 

dindarlığın prososyal ve ahlaki yönüne hitap eden 4 soru daha eklemiĢtir. OluĢan toplam 

12 soru için faktör analizi uygulayan Ayten (2009), ölçeği 10 maddeli ve 2 boyutlu olarak 

belirlemiĢtir. Bu boyutlar inanç-etki ve bilgi- ibadet olarak adlandırılmıĢtır. Ölçekteki 

KMO değerini ( ,83), Cronbach alfa değerini ( ,80), Barlett‟s Test of Sphericity değeri 

(x
2
=2325,27; p=000) olarak bulan Ayten, ölçeğin uygulanmasının istatistiki açıdan uygun 
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olduğunu göstermiĢtir.
230

 4‟lü likert olarak kullanılan ölçeğin soru seçenekleri 1 ile 4 

arasında puan verilerek uygulanmıĢtır. Bunlar; beĢ soru için “Çoğu zaman= 4 puan”, “Ara 

sıra=3 puan”, “Nadiren=2 puan”, “Hiçbir zaman=1 puan” , bir soru için “Tamamen 

katılıyorum= 4 puan”, “Katılıyorum= 3 puan”, “Katılmıyorum= 2 puan”, “Hiç 

katılmıyorum=1 puan”, bir soru için ise “Ġyi= 4 puan”, “Orta= 3 puan”, “Zayıf= 2 puan”, 

“Hiçbir bilgim yok= 1 puan” Ģeklindedir. Buna göre bu ölçekten alınabilecek en yüksek 

puan: “4x7=28”, en düĢük puan: “1x7=7‟ dir”. 

ÇalıĢmamız esnasında, on sorunun bilgi-ibadet boyutundan üç soru, okullarda 

uygulama yapılabilmesi için resmi izin alma sürecinde resmi makamlar tarafından uygun 

bulunmadığı için çıkarılmıĢtır. Geriye kalan yedi sorudan biri bilgi ibadet boyutundan, 

diğer altı soru inanç-etki boyutundandır. Tek soru ile boyut olamayacağından bu çalıĢmada 

kullanılan dindarlık ölçeğinin yedi soruluk halinin alt boyutları yoktur. 

2.4.3. DURUMSAL ġÜKÜR (KIYMET BĠLME) ÖLÇEĞĠ 

ġükür, anlık(durumsal) ve sürekli(devamlı) Ģükür olarak iki ayrı kategoride ele 

alınmaktadır
231

. Bunlardan anlık Ģükür, kıymet bilme demektir. Kıymet Bilme Ölçeği 

(Appreciation Scale) Adler ve Fagley tarafından 2005 yılında oluĢturulmuĢ ve 7‟li likert 

tipinde düzenlenmiĢtir. Orijinal hali 57 madde olan ölçeğin 27 madde olan kısa formu bu 

çalıĢma için tercih edilmiĢ ve uygulanmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye çevrilmesi, uyarlanması ve 

geçerlilik güvenirlik analizleri Göcen tarafından 2012 yılında yapılmıĢtır. Adler ve Fagley, 

ölçeğin 57 maddelik orijinalinde toplam Cronbach alfa katsayısı ( .94), sekiz alt boyutunda 

ise ( .84) ile ( .62) arasında değiĢen değerlere ulaĢmıĢtır.
232

 Göcen(2012) ise ölçeğin toplam 

Cronbach alfa değerini ( .93), alt boyutlarında ise ( .60) ile ( .90) arasında değiĢen değerler 

bulmuĢtur.
233
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 Ali Ayten, Prososyal DavranıĢlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, Marmara Ü. SBE, 
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Bu çalıĢmada kullanılan Kıymet Bilme ölçeğinin 27 maddelik kısa formundaki alt 

boyutlar ise “Mukayeseli ġükür”, “Ġbadetsel ġükür”, “Sözel ġükür”, Sosyal ġükür”, 

“Memnuniyetsel ġükür”, “Maddi ġükür”, “Aileye Yönelik ġükür” ve “HuĢu” olmak üzere 

sekiz alt boyuttan oluĢmaktadır. 5‟li likert olarak düzenlenen ölçeğin puanlama sistemi 

“Hiç katılmıyorum=1”, “Pek katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, “Biraz katılıyorum=4”, 

“Tamamen katılıyorum=5” Ģeklindedir. Ölçekteki on dokuzuncu ve yirminci maddeler 

olumsuz ifade olduklarından ters puanlanmaktadırlar. 

2.4.4. (SÜREKLĠ) ġÜKÜR ÖLÇEĞĠ 

 ġükür ölçeği (The Gratitude Questionare, GQ-6), McCullough, Emmons ve 

Tsang‟in 2002 yılında 7‟li likert tipinde ve tek boyutlu olarak oluĢturduğu altı maddeli bir 

ölçektir. Ölçeğin Türkçeye çevrilmesi ve uyarlanması GülüĢan Göcen tarafından 2012 

yılında yapılmıĢtır. Ölçeğin orijinal halinin Cronbach alfa katsayısı ( .76) ile ( .80) arasında 

değiĢmektedir.
234

 Ölçeği Türkçeye uyarlayan Göcen‟in(2012) ulaĢtığı sonuçlara göre 

ölçeğin toplam Cronbach alpha değeri ( .72) olarak hesaplanmıĢtır.
235

 

Ölçeğin puanlanması “Bana çok uygun=7”, “Bana uygun=6”, “Bana biraz 

uygun=5”, “Kararsızım=4”, “Bana pek uygun değil=3”, “Bana uygun değil=2” ve “Bana 

hiç uygun değil=1” Ģeklindedir. Üçüncü ve altıncı maddeler olumsuz anlam taĢıdığı için 

ters puanlanmaktadır. 

2.4.5. MATERYALĠZM ÖLÇEĞĠ 

Richins ve Dawson‟ın 1992‟de geliĢtirdiği on sekiz maddelik materyalizm ölçeği 

5‟li likert tipinde düzenlenmiĢ olup bunlar; “hiç katılmıyorum”, “pek katılmıyorum”, 

“kararsızım”, “biraz katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” Ģeklindedir. Ölçeğin 

puanlanması en olumsuz seçenekten en olumlu seçeneğe doğru 1‟den 5‟e kadardır. 3, 6, 7, 

8, 9, 13, 14, 15 ve 16. ifadeler ters puanlanmaktadır. 
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Ölçeğin orijinalinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ( .80) ve ( .88) arasında 

değiĢmektedir.
236

 Ölçeğin Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlanmasını Turan, 2007‟de 

yapmıĢ, Türkçeye çevirme ve geçerlilik güvenirlik analizleri iĢlemlerini uygulamıĢtır. 

Buna göre ölçeğin üç alt boyutu olan baĢarı, mutluluk ve merkeziyetçilik için Cronbach 

alfa güvenirlik değerleri sırasıyla ( .77), (.72) ve (.74) olarak belirlenmiĢtir.
237

 Bu ölçek 

dünyanın pek çok ülkesinde yaygındır. 

2.5.  VERĠLERĠN TOPLANMASI 

Bu araĢtırmada yüz yüze yapılan anketler yardımıyla veri toplama sürecinde, 

öncelikle Sevgili‟nin 2012‟de Schwartz değerler listesinden yararlanarak oluĢturduğu 

değer-eĢya anketinin iĢlerliğini ölçmek ve soru sayısını azaltmak ve anket formumuza 

öğrenci geri dönüĢlerini incelemek için Ġstanbul‟da seçilen üç ilçe olan Üsküdar, Fatih ve 

Avcılar‟da, Kasım 2018‟de dört okul ve 200 öğrenci ile ön çalıĢma yapılmıĢtır. Bu ön 

çalıĢma sonucu öğrenci geri dönüĢleri doğrultusunda değer-eĢya anketinin anket 

formumuzdan kaldırılmasına ve anket formumuzda bazı sorularda yeniden düzenlemeye 

karar verilmiĢtir. Bu Ģekilde yeniden oluĢturulan form ile asıl çalıĢma yapılmıĢtır. 

Kasım 2018‟de ön çalıĢma ile baĢlayan ve Aralık 2018- ġubat 2019 arası asıl 

çalıĢma yapılan dönemde seçilen üç(3) ilçeden toplam on üç(13) okula gidilmiĢ, bu 

okulların beĢinden eli boĢ dönülmüĢ, yalnızca sekiz okul ön çalıĢma ve/veya asıl anket 

çalıĢmamızı uygulamamıza yardımcı olmuĢtur. Asıl çalıĢma için Üsküdar, Fatih ve 

Avcılar‟dan iki imam hatip lisesi, iki meslek lisesi, dört anadolu lisesi olmak üzere toplam 

sekiz lise uygulamaya dahil edilebilmiĢtir. Okul dağılımları Üsküdar‟dan bir meslek lisesi, 

bir imam hatip lisesi, bir anadolu lisesi olmak üzere toplam üç okul, Fatih‟ten iki anadolu 

lisesi olarak iki okul, Avcılar‟dan bir meslek lisesi, bir imam hatip lisesi, bir anadolu lisesi 

olmak üzere üç okul Ģeklindedir. Okulların tamamı devlet okulu olup, özel okullar bu 

çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. 
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14-18 yaĢ aralığındaki toplam 610 öğrenciye Aralık 2018-ġubat 2019 zaman 

diliminde anket uygulanmıĢtır. Anketlerin doldurulması yaklaĢık 15-20 dakika sürmüĢtür.  

Yapılacak araĢtırma için Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu‟ndan 

onay alım sürecinde, birçok alandan araĢtırmacı soruları inceleyerek düzeltmeler vermiĢ ve 

bu düzeltmeler sonucunda etik kurul izni alınmıĢtır(Bkz. Ek-3). Anket uygulaması için 

Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden Temmuz 2018‟de gerekli izin alınmıĢtır(Bkz. Ek-

4). 

2.6.  VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Anketin uygulanması için Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden resmi izin alım 

sürecinde, dindarlık ölçeğinin içerdiği bilgi-ibadet boyutuyla ilgili üç madde, uygun 

görülmeyerek kaldırılmıĢ, sonuç olarak on maddeden oluĢan Ġslami Dindarlık Ölçeği Kısa 

Formu yedi soru Ģeklinde ve alt boyutsuz olarak uygulanmıĢ ve analize tabi tutulmuĢtur. 

Ayrıca Dindarlık ölçeğinden adını alan tez baĢlığındaki “dindarlık” ifadesi yine Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü isteği doğrultusunda “manevi yaĢam” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Anket uygulaması için alınan izinlerle birlikte öncelikle Kasım 2018‟de, izin 

verilen 3 ilçe olan Avcılar, Fatih ve Üsküdar‟da; soruların iĢlerliğini görmek için 1 meslek 

lisesi, 1 imam hatip lisesi ve 2 anadolu lisesinden okul baĢı ortalama 50 öğrenci ile yani 

toplam 200 öğrenci ile ön uygulama yapılmıĢtır. Ön uygulama sonucunda öğrenci geri 

dönüĢleri doğrultusunda 13. demografik sorunun Ģıkları, 10. ve 11. demografik sorular ile 

dindarlık ölçeğinin 1, 2, 6 ve 7. sorularının ifadeleri yeniden düzenlenmiĢtir. Ayrıca ön 

uygulamada kullanılan Sevgili‟nin 2012‟deki tez çalıĢmasından alınan Değer EĢya Temsili 

anketi genel olarak öğrenciler çok uzun, çok soyut ve anlaĢılması zor bulduğu için anket 

formundan çıkarılarak asıl uygulamaya katılmamıĢtır. 

Aralık- ġubat 2019 zaman aralığındaki asıl çalıĢma sırasında dağıtılan 610 anketten 

geri getirilmeyen, boĢ ya da çok eksik verilenler çıkarıldığında geriye kalan 525 anket 
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formunun veri giriĢleri yapılmıĢtır. Anket sonuçları SPSS 22 bilgisayar programı ile 

analize tabi tutulmuĢtur. 

Ankette bazı maddeler olumsuz anlam taĢıdığı için ters çevrilerek puanlamaya 

katılmıĢ, ya da bazı cevapları veren gruplar yeterli sayıya ulaĢmadığı için bu durumda olup 

birbiriyle birleĢtirilebilecek gruplar birleĢtirilerek hesaplamaya katılmıĢ, seçenekleri 

birleĢtirilemeyecek durumda olan maddeler göz ardı edilerek analiz yapılmıĢtır. 

Materyalizm ve kıymet bilme ölçeklerinin alt boyutları ayrı ayrı hesaplanarak daha sonra 

alt boyutların ortalaması alınarak bu iki ölçeğin toplam puanı bulunmuĢ, sürekli Ģükür 

ölçeği ve dindarlık ölçeğinin birden fazla boyutu olmadığından bu ölçeklerin toplam puanı, 

kendi maddelerinin hepsinin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. 

Ġki sürekli değiĢken arasındaki iliĢkiyi belirlemek için Pearson korelasyon, farklı iki 

grup arasındaki iliĢkilerin anlamlı olup olmadığını belirlemek için bağımsız grup t testi, 

ikiden fazla grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek 

için tek yönlü varyans analizi One Way ANOVA, hangi gruplar arasında fark olduğunu 

tespit etmek için ise; demografik 4. soruda LSD, diğer One Way ANOVA analizlerinde 

hangi gruplar arası fark olduğunu tespit için Schfee testi uygulanmıĢtır.  

Anne eğitim durumu baĢlangıçta okuryazar değil, okuryazar, ilkokul, ortaokul, lise, 

üniversite, yüksek lisans ve doktora Ģeklinde seçenekler olarak sunulmuĢken; yüksek lisans 

ve doktora seçenekleri gerekli sayıya ulaĢamadıkları, normal dağılım sergilemeye engel 

oldukları için, “yüksek lisans” ve “doktora” ile “üniversite” seçenekleri “lisans ve üstü” 

seçeneğinde toplanmıĢtır. Baba eğitim durumunda “doktora” seçeneği yine yeterli sayıya 

ulaĢmadığı için “yüksek lisans” seçeneği ile “doktora” seçeneği “lisansüstü” baĢlığı altında 

yedinci seçenek olarak birleĢtirilmiĢtir. Ayrıca aile gelir durumu “yetersiz, orta düzeyde, 

iyi, çok iyi” olarak 4 seçenek iken, “yetersiz” ve “çok iyi” seçenekleri yeterli sayıya 

ulaĢamadığı, normal dağılıma engel olduğu için “yetersiz- orta düzeyde” ile “iyi- çok iyi” 

olarak iki seçenek Ģeklinde analize sokulmuĢtur. Bu ifadeler yorumlanırken alt gelir grubu, 

üst gelir grubu olarak yorumlanmıĢtır. Aile dini durumu için “din ile ilgisiz” den “dindar” a 
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kadar 1 ile 5 arasında düzenlenen Ģıklar, 1 seçeneği yeterli sayıya ulaĢmadığı için 1 ve 2  

“1” olarak birleĢtirilmiĢ, böylece yeni halinde 4 dereceye inmiĢ ve analiz uygulanmıĢtır. 

 “Anne babanızın sizin harcamalarınıza karĢı tutumlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise dört gruptan ikisi yeterli sayıya ulaĢmadığı, sorunun 

normal dağılım sergilemesine engel olduğu için en olumsuz anlam taĢıyan iki grup 

birleĢtirilerek toplamda üç grup arasında One Way ANOVA iĢlemi yapılmıĢtır. 

Turan‟ın Türkçe‟ye çevirme, geçerlilik ve güvenirlik iĢlemlerini yaptığı Richins ve 

Dawson‟ın materyalizm ölçeğinin 15. sorusu, Turan‟ın, tezinde ters olarak puanlanması 

gerektiğini belirttiğinin aksine, ters çevrilmeden puanlanması gereken olumlu anlamda bir 

madde olduğu hem Türkçe anlamı açısından açık ve net olması, hem de ters olarak 

puanlandığı durumda bu maddenin ölçeğin bütünü ile korelasyonu ( -.388) olması 

sebebiyle ters puanlanmasının yanlıĢlığı teyit edilmiĢ; bu yüzden Turan‟ın belirttiğinin 

aksine ters çevrilmeden analizlere tabi tutulmuĢtur. 
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3.1 ÖLÇEKLERE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Ölçeklerin güvenirlik düzeyleri bu bölümde verilecektir. Güvenirlik, aynı Ģeyin 

bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır yani, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin 

kullanılması ile aynı sonuçları almaktır, ölçmenin tesadüfi hatalardan arınık olmasını ifade 

eder.
238

 Güvenirlik çeĢitli metotlar ile test edilebilir, bu yollardan biri Cronbach alfa 

değerine bakmaktır. Cronbach alfa güvenirlik düzeyi ölçeklerde genel olarak ( .50)‟nin 

üzerinde ise ölçek güvenilir kabul edilmektedir. Ergenler üzerinde yaptığımız bu çalıĢmada 

Emmons sürekli Ģükür ölçeğinin toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ( .64)‟tür. 

Kıymet bilme durumsal Ģükür ölçeğine iliĢkin yapılan güvenirlik analizi sonucu 

toplam Cronbach alpha değeri ( .88) olarak tespit edilmiĢtir. Alt boyutları olan mukayeseli 

kıymet bilme( .61), ibadetsel ( .85), sözel ( .38)( sözel alt boyutun Cronbach alfa değerinin 

düĢük çıkmasının bir sebebi bu alt boyutun yalnızca iki maddeden oluĢuyor olmasıdır), 

sosyal ( .78), memnuniyetsel ( .58), maddi ( .75), aile ( .68),  huĢu ( .50) (huĢu alt 

boyutunun Cronbach alfa değerinin düĢük çıkmasının bir sebebi bu boyutun yalnızca iki 

maddeden oluĢmasıdır) Ģeklinde sıralanabilir. 

Materyalizm ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ( .80) olarak 

bulunmuĢtur. Alt boyutları olan baĢarı( .60), merkeziyet( .68) ve mutluluk ( .69)‟dur. 

ÇalıĢmada kullanılan Dindarlık( manevi yaĢam) ölçeğinin Cronbach alfa değeri ise 

( .86)‟dır. 

3.2.  MATERYALĠST EĞĠLĠM, ġÜKÜR VE DĠNDARLIĞA ĠLĠġKĠN 

GENEL PROFĠL 
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Tablo 15: Katılımcıların Ölçeklerden Aldıkları Puanlara Göre Genel Durumu 

 Min. Max. X. SS 

Top.M. 

(Toplam 

Materyalist 

Eğilim) 

1.40 4.78 2.82 .615 

BaĢ.M. 

(Materyalist 

Eğilim BaĢarı 

Alt Boyutu) 

1.00 5.00 2.68 .746 

Mer.M. 

(Materyalist 

Eğilim 

Merkeziyetçilik 

Alt Boyutu) 

1.00 5.00 2.69 .749 

Mut.M. 

(Materyalist 

Eğilim 

Mutluluk Alt 

Boyutu) 

1.00 5.00 3.09 .859 

Din. (Toplam 

Dindarlık) 
1.00 4.00 3.22 .652 

Top.S.ġ. 

(Toplam 

Sürekli ġükür) 

1.00 7.00 5.33 1.060 

Top.K.B. 

(Toplam 

Kıymet Bilme) 

1.83 6.91 4.03 .593 

Muk.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Mukayeseli Alt 

Boyutu) 

1.00 12.80 4.08 .870 

Ġbd.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Ġbadetsel Alt 

Boyutu) 

1.00 5.00 3.63 1.046 

Söz.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Sözel Alt 

Boyutu) 

1.00 24.50 4.48 1.236 

Sos.K.B. 

(Kıymet Bilme 
1.25 5.00 4.31 .775 
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Sosyal Alt 

Boyutu) 

Mem.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Memnuniyetsel 

Alt Boyutu) 

1.00 5.00 3.37 .883 

Mad.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Maddi Alt 

Boyutu) 

1.00 5.00 4.11 .795 

Aile.K.B. 

(Kıymet Bilme 

Aile Alt 

Boyutu) 

1.00 5.00 4.24 .870 

HuĢ.K.B. 

(Kıymet Bilme 

HuĢu Alt 

Boyutu) 

1.00 5.00 3.72 1.066 

Materyalist eğilim toplam ve alt boyut ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek 

ortalama (X= 3.09) ile mutluluk, daha sonra (X= 2.69) ile merkeziyet, en son (X= 2.68) ile 

baĢarı gelmektedir. Toplam materyalist eğilim de (X= 2.82) ile çok yüksek sayılmayacak 

bir değerdedir. Ayrıca ortalamaların birbirine oldukça yakın değerlerde olmaları da gözden 

kaçırılmaması gereken bir diğer husustur. 

ġükür ölçeklerine bakıldığında, sürekli Ģükür ortalaması (X=5.33)‟tür. Bu, 

ortalamanın üstü ve yüksek sayılabilecek bir değerdir. Durumsal Ģükre dair Tablo 15‟te 

verilenlere göre durumsal Ģükrün(kıymet bilme) ortalamalarının oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durum Göcen‟in 2012‟deki çalıĢmasının sonucuyla 

desteklenmektedir.
239

 Ayrıca yine tabloya bakıldığında, en yüksek ortalama (X=4.48) ile 

sözel, sonra  (X=4.31) ile sosyal, üçüncü olarak (X=4.24) ile aileye yönelik Ģükür(kıymet 

bilme) gelmektedir. Buna göre ergenler üzerinde yapılan bu araĢtırmada durumsal Ģükür 

bazlı olarak; ergenlerin en çok sözel olarak kıymet bilme, daha sonra sosyal olarak kıymet 

bilme, üçüncü olarak da ailelerine yönelik kıymet bilme eğilimleri yüksektir denilebilir. 

Kıymet bilme konusunda ergenlerin sosyal çevre ve ailelerine karĢı ve sözel olarak kıymet 
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bilmeyi önceledikleri söylenebilir. En düĢük ortalama (X=3.37) ile memnuniyetsel kıymet 

bilme iken, bunu (X=3.63) ile ibadetsel kıymet bilme takip etmektedir. Yani ergenler, 

hayatlarından memnun olma açısından ve kıymet bilme davranıĢını ibadet ile yansıtma 

açısından düĢük eğilimdedirler denilebilir. Katılımcıların dindarlık profilleri ise 4 

üzerinden (X= 3.22) ile yüksektir. Buradan katılımcı profilinin büyük oranda dindar bir 

profil olduğu söylenebilir. 

3.3.  DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLERE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

3.3.1. CĠNSĠYET 

3.3.1.1. Cinsiyet ve Materyalist Eğilim 

Tablo 16: Cinsiyet Açısından Materyalist Eğilim (t-testi) 

 Cinsiyet N X SS t p 

Toplam 

Materyalist 

Eğilim (Top.M.) 

Kız 255      2.80 .614 
.926 .355 

Erkek 209 2.85 .615 

BaĢarı alt 

boyutu(BaĢ.M.) 

Kız 272 2.62 .737 
1.99 .047 

Erkek 228 2.75 .750 

Merkeziyet alt 

boyutu(Mer.M.) 

Kız 268 2.74 .741 
1.65 .099 

Erkek 225 2.63 .756 

 

Mutluluk alt 

boyutu(Mut.M.) 

Kız 278 3.05 .873 
1.18 .236 

Erkek 226 3.14 .842 

 “Ergenlerin materyalist eğilimleri cinsiyetlerine göre anlamlı derecede farklı 

mıdır?” sorusuna cevap aramak için yapılan t testi sonucuna göre materyalist eğilimin 

baĢarı alt boyutunda anlamlı bir fark oluĢtuğu (p.05), yapılan Schfee testi sonucu ise 

farkın erkekler lehine olduğu bulunmuĢtur. Buna göre, tablodan da görüldüğü üzere, 

kızların erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu herhangi bir boyut 

görülmemektedir, dolayısıyla “kızların erkeklerden anlamlı derecede yüksek materyalist 

eğilime sahip olduğu” hipotezi desteklenmemiĢtir. Erkekler tek bir alt boyutta da olsa 

kızlardan daha yüksek materyalist eğilime sahiptirler. 
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Turan‟ın 2007‟deki çalıĢmasında materyalist eğilimin merkeziyet alt boyutunda 

kadınların erkeklerden daha yüksek, mutluluk alt boyutunda ise erkeklerin kadınlardan 

daha yüksek eğilimde olduğu bulunmuĢtur. Purutçuoğlu (2008), materyalizmin merkeziyet 

alt boyutunda erkeklerin kızlardan daha yüksek eğilimde olduğu sonucuna ulaĢmıĢ, diğer 

iki alt boyut bazında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulmamıĢtır. Froh vd. (2011), 

erkeklerin kızlardan daha yüksek materyalist eğilimlerinin olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
240

 

Dolayısıyla bulgumuz, literatür geneliyle uyuĢmaktadır. 

3.3.1.2. Cinsiyet ve Sürekli ġükür 

Tablo 17: Cinsiyet Açısından Sürekli ġükür (t-testi) 

 Cinsiyet N X SS t p 

Toplam Sürekli 

ġükür(Top.S.ġ.) 

Kız 278 5.39 1.050 
1.55 .120 

Erkek 221 5.24 1.068 

Sürekli Ģükür puanlarında erkek ve kız öğrenciler arasında tabloda da görüldüğü 

üzere anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. Buna göre, “kızların erkeklerden anlamlı 

derecede daha yüksek sürekli Ģükür eğiliminde olduğu” hipotezi desteklenmemiĢtir. 

Froh vd.‟nin 2011‟de ergenlerle yaptığı çalıĢmada kızların erkeklerden daha yüksek 

sürekli Ģükür eğilimlerinin olduğu bulunmuĢtur. 
241

 Göcen‟in 2012‟deki çalıĢmasında da 

sürekli Ģükür puanında kadınlar ile erkekler arasında kadınlar lehine anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur.
242

 Ayrıca Ayten, Göcen ve Sevinç‟in 2012‟de hasta, hasta yakınları ve 

hastane çalıĢanları ile yaptıkları nicel araĢtırmada kadınların erkeklerden daha yüksek 

Ģükür eğilimi gösterdikleri bulgulanmıĢtır.
243

 Hipotezimiz de literatürle aynı yönde 

olmasına, erkeklerin materyalizmi bir baĢarı olarak görme eğilimi kızlardan daha yüksek 

olmasına, bir sonraki sayfada görüleceği üzere kızların erkeklerden anlamlı derecede daha 

                                                 
240

 J. Froh, “Gratitude and The Reduced Costs of Materialism in Adolescents”, Journal of 

Happiness Studies, 12, 2011, s. 289-302. 
241

 Froh, a.g.m. 
242

 Göcen, a.g.t. 
243

 Ayten, Göcen, Sevinç, Öztürk, a.g.m. 
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yüksek durumsal Ģükür(kıymet bilme) eğiliminde olduğu bulunmasına rağmen, sürekli 

Ģükür açısından bulgumuz literatür sonuçlarıyla uyuĢmamıĢtır. 

3.3.1.3. Cinsiyet ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Tablo 18: Cinsiyet Açısından Durumsal ġükür (t-testi) 

 Cinsiyet N X SS t p 

Toplam Kıymet 

Bilme(Top.K.B.) 

Kız 247 4.14 .558 
4.55 .000 

Erkek 183 3.88 .606 

Mukayese 

Kıymet 

Bilme(Muk.K.B.) 

Kız 269 4.17 .894 
2.57 .010 

Erkek 217 3.97 .828 

Sözel Kıymet 

Bilme(Söz.K.B.) 

Kız 282 4.70 1.379 
4.56 .000 

Erkek 228 4.22 .973 

Sosyal Kıymet 

Bilme(Sos.K.B.) 

Kız 277 4.43 .693 
4.03 .000 

Erkek 220 4.15 .843 

Maddi Kıymet 

Bilme(Mad.K.B.) 

Kız 273 4.21 .727 
3.16 .002 

Erkek 216 3.98 .858 

Husu Kıymet 

Bilme(HuĢ.K.B.) 

Kız 279 3.84 1.081 
2.87 .004 

Erkek 224 3.56 1.030 

 “Öğrencilerde cinsiyet, kıymet bilme(durumsal Ģükür) üzerinde bir farklılık 

oluĢturur mu?” sorusuna aranan cevap için yapılan t-testi sonucu toplam kıymet bilme 

puanında, mukayeseli, sözel, sosyal, maddi ve huĢu alt boyutunda  (p.01) kızlar lehine 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Kızların tablodaki tüm kıymet bilme ortalama puanlarının 

erkeklerden yüksek olduğu da hesaba katıldığında, “Kızların erkeklerden anlamlı derecede 

daha yüksek durumsal Ģükür eğilimlerinin olduğu” hipotezi desteklenmiĢtir. 

Göcen‟in 2012‟de Ģükür ve psikolojik iyi olma arasındaki iliĢkiye dair yaptığı 

araĢtırma sonuçları da, durumsal Ģükür açısından kadınlar ile erkekler arasında kadınlar 

lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Öte yandan Doğruyol‟un 2018‟deki çalıĢmasında 
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deney grubu olan ayakta tedavi gören depresyon tanısı almıĢ katılımcılar bazında, 

kadınların erkeklerden anlamlı derecede daha yüksek sosyal kıymet bilme eğilimlerinin 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yine ergenler örnekleminde fakat farklı Ģükür ölçeği olan 

KardaĢ ve Yalçın‟ın Ģükür ölçeği ile yapılan bir diğer çalıĢmada da kızların erkeklerden 

anlamlı derecede daha yüksek Ģükür eğiliminde olduğu bulunmuĢtur.
244

 Dolayısıyla 

bulgumuz, literatür ile uyum sağlamaktadır. 

3.3.2. YAġ 

Bu bölümde, “Öğrencilerin dindarlık, Ģükretme ve kıymet bilme düzeyleri ile yaĢ 

arasında pozitif ya da negatif yönde bir iliĢki var mıdır?” sorusuna cevap aranmıĢ, bunun 

için Pearson Korelasyon katsayısı yöntemi kullanılmıĢtır. 

3.3.2.1. YaĢ Ġle Dindarlık 

Tablo 19: YaĢ ve Dindarlık Korelasyon Analiz Sonuçları 

  Dindarlık(Din.) 

YaĢ r .055 

YaĢ ile dindarlık arasında Tablo 19‟dan da aktarıldığı üzere pozitif ya da negatif 

anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Buna göre “yaĢ arttıkça dindarlık artar” hipotezi 

desteklenmemiĢtir. 

Ayrıca Ayten‟in 2009‟daki çalıĢması, ergenlik döneminin diğer yaĢ dönemlerine 

göre anlamlı derecede düĢük dindarlık eğiliminde olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
245

 

3.3.2.2. YaĢ Ġle Sürekli ġükür 

YaĢ ile sürekli Ģükür arasında tabloda verildiği üzere pozitif ya da negatif anlamlı 

bir iliĢki bulunmamıĢtır.  Buna göre “yaĢ arttıkça sürekli Ģükür eğilimi artar” hipotezi 

                                                 
244

 Özcan  Sezer, Engin Turğut, “Ergenlerde ġükran, YaĢam Amaçları ve YaĢam Doyumunun Bazı 

DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi”, 2019. 
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 Ali Ayten, Prososyal DavranıĢlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, Marmara Ü. SBE, 

Doktora, Ġstanbul, 2009. 
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desteklenmemiĢtir. Froh vd. buna benzer Ģekilde yaĢ ile sürekli Ģükür arasında bir iliĢki 

olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Tablo 20: YaĢ ve Sürekli ġükür Korelasyon Analiz Sonuçları 

  Top.S.ġ. 

YaĢ r -.007 

3.3.2.3. YaĢ Ġle Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Tablo 21: Toplam Durumsal ġükür ve Alt Boyutlarının YaĢ ile Korelasyonu 

  Top. 

K.B 

Muk. 

K.B. 

Ġbd. 

K.B. 

Söz. 

K.B. 

Sos. 

K.B. 

Mem. 

K.B. 

Mad. 

K.B. 

Aile. 

K.B. 

HuĢ. 

K.B. 

YaĢ r .119* .067 .118* .039 -.039 .087 .121* -.040 .090  

YaĢ ile kıymet bilmenin maddi kıymet bilme alt boyutu arasında (r= .12; p .05) 

pozitif yönde iliĢki vardır. YaĢ ile ibadetsel kıymet bilme arasında (r= .11 ; p .05) 

arasında pozitif yönde iliĢki bulunmuĢtur. Son olarak yaĢın toplam kıymet bilme ile (r= .11 

; p .05) pozitif yönde iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Buna dayanarak “yaĢ arttıkça kıymet bilme 

artar” hipotezi genel puan ve iki alt boyut bazında desteklenmiĢtir. Ayrıca ergenlerin 

yaĢları arttıkça, sahip olduğu maddi Ģeylerin kıymetini bilme ve Ģükrünü ibadetle yerine 

getirme konusunda daha yüksek eğilim gösterdikleri de söylenebilir. 

Doğruyol‟un 2018‟deki çalıĢmasında depresyon tedavisi gören deney grubu 

bazında, 45 yaĢ ve üzeri katılımcıların aileye, ibadete ve memnuniyete yönelik Ģükür 

eğilimlerinin 18-30 yaĢ ve 31-45 yaĢ aralığındakilere göre daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.
246

 

3.3.3. OKUL TÜRÜ 

3.3.3.1. Okul Türü ve Materyalist Eğilim 

 

                                                 
246

 ġükran Doğruyol, ġükran Duyma ve Depresyon Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Üsküdar 

Ü. SBE, Yüksek Lisans, Ġstanbul, 2018. 
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Tablo 22: Okul Türü Açısından Materyalist Eğilim(ANOVA, Schfee) 

 Okul 

Türü 
N X SS p Farklar 

Top.M. 

a)Anadolu 

Lisesi 
247 2.86 .645 

.158 - 

b)Meslek 

Lisesi 
105 2.72 .560 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

112 2.83 .589 

BaĢ.M. 

a)Anadolu 

Lisesi 
264 2.69 .756 

.926 - 

b)Meslek 

Lisesi 
116 2.66 .750 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

120 2.68 .723 

Mer.M. 

a)Anadolu 

Lisesi 
258 2.73 .791 

.123 - 

b)Meslek 

Lisesi 
117 2.57 .712 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

118 2.73 .679 

Mut.M. 

a)Anadolu 

Lisesi 
264 3.17 .886 

.048 - 

b)Meslek 

Lisesi 
119 2.94 .802 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

121 3.06 .839 

 

Materyalist eğilim açısından lise türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

Buna göre “meslek liseli ve anadolu liseli katılımcıların imam hatip liseli katılımcılardan 

anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğilimlerinin olduğu” hipotezi 

desteklenmemiĢtir. 

3.3.3.2. Okul Türü ve Dindarlık 
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Tablo 23: Okul Türü Açısından Dindarlık(ANOVA, Schfee) 

 Okul 

Türü 
N X SS p Farklar 

Din. 

a)Anadolu 

Lisesi 
247 3.05 .729 

.000 
b-a, 

c-a 

b)Meslek 

Lisesi 
120 3.32 .529 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

118 3.48 .465 

“Lise türleri arasında dindarlık açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

aranan cevap sonucu, anadolu liselerinin(X= 3.05) dindarlığı meslek liseleri(X= 3.32) ve 

imam hatip liselerine(X= 3.48), göre anlamlı derecede (p .01)  düĢük çıkmıĢtır. Aynı 

zamanda araĢtırmanın hipotezlerinden olan “Ġmam hatip liseli katılımcıların meslek liseli 

ve anadolu liseli katılımcılara göre anlamlı derecede daha yüksek dindarlık eğilimlerinin 

olduğu” kısmen, sadece anadolu lisesi bazında desteklenmiĢ, imam hatip lisesi ile meslek 

lisesi arasında ise imam hatip lisesinin ortalaması meslek lisesinden daha yüksek olmasına 

rağmen, tahmin edildiği gibi anlamlı bir farklılık çıkmamasından dolayı hipotez meslek 

lisesi bazında desteklenmemiĢtir. 

AlıcıkuĢu‟nun 2013‟te yaptığı çalıĢmada imam hatip liselerinin diğer meslek lisesi 

ve anadolu liselerine göre daha dindar oldukları bulunmuĢtur.
247

 Ceylan‟ın ise 2010‟da 

MuĢ‟taki lise öğrencileri ile yaptığı araĢtırma sonuçlarına göre Ġmam Hatip lisesi ve Fen 

Lisesi öğrencilerinin din algısı envanterine verdiği cevaplar Anadolu lisesi, düz lise ve 

endüstri meslek lisesi öğrencilerinin cevaplarından daha olumlu çıkmıĢtır.
248

 Bu 

çalıĢmalar, bizim bulgumuzla farklı açılardan ve kısmen uyuĢmaktadır. 

3.3.3.3. Okul Türü ve Sürekli ġükür 
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KahramanmaraĢ Örneği, Yüksek Lisans, KahramanmaraĢ, 2013. 
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Tablo 24: Okul Türü Açısından Sürekli ġükür(ANOVA, Schfee) 

 Okul 

Türü 
N X SS p Farklar 

Top.S.ġ. 

a)Anadolu 

Lisesi 
256 5.31 1.089 

.146 - 

b)Meslek 

Lisesi 
123 5.21 1.043 

c)Ġmam 

Hatip 

Lisesi 

120 5.47 1.004 

 

Sürekli Ģükür açısından lise türleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

Buna göre, “imam hatip liseli katılımcıların meslek liseli ve anadolu liseli katılımcılara 

göre anlamlı derecede daha yüksek sürekli Ģükür eğilimlerinin olduğu” hipotezi 

desteklenmemiĢtir. 

3.3.3.4. Okul Türü ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Tablo 25: Okul Türü Açısından Durumsal ġükür (ANOVA, Schfee) 

 
Okul 

Türü 
N X SS p Farklar 

Top.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
230 3.94 .599 

.005 b-a 
b)Meslek 

L. 
95 4.15 .639 

c)Ġmam 

Hatip L. 
105 4.10 .505 

Muk.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
251 4.00 .784 

.088 - 
b)Meslek 

L. 
116 4.15 .826 

c)Ġmam 

Hatip L. 
119 4.20 1.055 

Ġbd.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
259 3.40 1.128 

.000 
b-a, 

c-a b)Meslek 

L. 
115 3.94 .908 
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c)Ġmam 

Hatip L. 
119 3.83 .857 

Söz.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
266 4.45 .790 

.677 - 
b)Meslek 

L. 
123 4.57 2.085 

c)Ġmam 

Hatip L. 
121 4.46 .822 

Sos.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
259 4.34 .702 

.324 - 
b)Meslek 

L. 
117 4.21 .918 

c)Ġmam 

Hatip L. 
121 4.33 .773 

Mem.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
261 3.32 .903 

.348 - 
b)Meslek 

L. 
115 3.42 .850 

c)Ġmam 

Hatip L. 
121 3.44 .870 

Mad.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
259 3.98 .843 

.000 
b-a, 

c-a 

b)Meslek 

L. 
113 4.30 .751 

c)Ġmam 

Hatip L. 
117 4.21 .673 

Aile.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
261 4.28 .849 

.443 - 
b)Meslek 

L. 
118 4.24 .892 

c)Ġmam 

Hatip L. 
121 4.16 .895 

HuĢu.K.B. 

a)Anadolu 

Lisesi 
261 3.63 1.079 

.167 - 
b)Meslek 

L. 
119 3.81 1.075 

c)Ġmam 

Hatip L. 
123 3.80 1.023 

Kıymet bilme açısından okul türleri arasında toplam kıymet bilme, ve ibadetsel alt 

boyutlarında anlamlı farklılık(p .01) ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca hipotezlerden biri olan 

“Ġmam hatip lisesi öğrencilerinin kıymet bilmelerinin diğer lise türlerine göre anlamlı 
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derecede daha yüksek olacağı” hipotezinin desteklenip desteklenmediğini görmek 

amacıyla, hangi gruplar arasında fark olduğunu bulmak için Schfee testi uygulanmıĢtır. 

Buna göre, anadolu lisesi(X= 3.94)  ile meslek lisesinin(X=4.15) toplam kıymet bilme 

puanlarının meslek lisesi lehine anlamlı derecede (p .01)  farklı olduğu görülmüĢ; maddi 

kıymet bilmede ise anadolu lisesinin(X= 3.98), meslek lisesi (X= 4.30) ile meslek lisesi 

lehine ve imam hatip lisesi(X=4.21) ile imam hatip lisesi lehine (p .01); son olarak 

ibadetsel kıymet bilmede anadolu lisesinin(X= 3.40), meslek lisesi( X= 3.94) ile meslek 

lisesi lehine ve imam hatip lisesi(X= 3.83) ile imam hatip lisesi lehine anlamlı farklılık (p 

.01)  olduğu görülmüĢtür. Burada, anadolu liselerinin kıymet bilme düzeylerinin tablodaki 

en düĢük ortalamalara sahip olan okul türü olduğu, meslek liselerinin ise tablodaki en 

yüksek ortalamalara sahip okul türü olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca imam 

hatip lisesi ile meslek lisesinin kıymet bilme konusunda da meslek lisesi ile belirgin bir 

farkının olmaması dikkat çekicidir. Bu noktada “Ġmam hatip liseli katılımcıların meslek 

liseli ve anadolu liseli katılımcılara göre anlamlı derecede daha yüksek durumsal 

Ģükür(kıymet bilme) eğilimlerinin olacağı” hipotezinin toplam genel puan bazında 

desteklenmediği, sadece anadolu lisesi bazında ve iki alt boyutta desteklendiği 

söylenebilir. 

3.3.4. AĠLE GELĠR DURUMU 

Aile gelir durumuna dair soruda seçenekler “1: Yetersiz – Orta Düzeyde”, “2: Ġyi- 

Çok Ġyi” olarak toplam iki seçenek Ģeklinde analize tabi tutulmuĢtur. Bu durum 

yorumlanırken yetersiz-orta düzeyde olan 1. grup alt gelir grubu, iyi-çok iyi Ģeklinde olan 

2. grup ise üst gelir grubu olarak ifadelendirilmiĢtir. 

3.3.4.1. Aile Gelir Durumu ve Materyalist Eğilim 

Tablo 26‟da materyalist eğilimin merkeziyet alt boyutunda üst gelir grubu (X= 

2.81) ile alt gelir grubu(X= 2.61) arasında üst gelir grubu lehinde istatistiki açıdan anlamlı 

farklılık(p .01) vardır. Buna göre, aile geliri belli bir seviyenin üzerinde olan ergenlerin 

maddeyi hayatın merkezine koyma konusunda anlamlı derecede yüksek eğilimli oldukları 
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söylenebilir. “Üst gelir grubundaki katılımcıların alt gelir grubundakilere göre anlamlı 

derecede daha yüksek materyalist eğilimlerinin olacağı” hipotezi, materyalist eğilimin 3 alt 

boyutundan yalnızca birinde desteklenmiĢ, genel materyalist eğilimde de 

desteklenmemiĢtir. 

Tablo 26: Aile Gelir Durumu Açısından Materyalist Eğilim (t-testi) 

 Aile Gelir N X SS t p 

Top.M. 

1:Alt Gelir 

Grubu 
288 2.80 .587 

-.704 .482 
2: Üst Gelir 

Grubu 
175 2.84 .656 

BaĢ.M. 

1:Alt Gelir 

Grubu 
313 2.66 .745 

-.957 .339 
2: Üst Gelir 

Grubu 
183 2.72 .750 

Mer.M. 

1:Alt Gelir 

Grubu 
307 2.61 .714 

2.84 .005 
2: Üst Gelir 

Grubu 
183 2.81 .781 

Mut.M. 

1:Alt Gelir 

Grubu 
313 3.15 .842 

1.92 .055 
2: Üst Gelir 

Grubu 
189 2.99 .886 

3.3.4.2. Aile Gelir Durumu ve Sürekli ġükür 

Tablo 27: Aile Gelir Durumu Açısından Sürekli ġükür(t-testi) 

 

 
Aile Gelir N X SS t p 

Top.S.ġ. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

309 5.32 1.057 

.229 .819 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

187 5.34 1.070 
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Sürekli Ģükür açısından aile gelir durumları arasında Tablo 27‟den de görüldüğü 

üzere istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.(p= .819) Buna göre “üst gelir 

grubunda olan katılımcıların alt gelir grubunda olan katılımcılardan anlamlı derecede daha 

yüksek sürekli Ģükür eğilimlerinin olduğu” hipotezi desteklenmemiĢtir.  

3.3.4.3. Aile Gelir Durumu ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Tablo 28: Aile Gelir Durumu Açısından Durumsal ġükür(t-testi) 

 
Aile 

Gelir 
N X SS t p 

Top.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

263 4.01 .600 

-.665 .507 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

166 4.05 .584 

Muk.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

301 4.06 .925 

-.786 .432 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

183 4.13 .777 

Ġbd.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

309 3.61 1.042 

-.451 .652 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

181 3.65 1.055 

Söz.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

314 4.51 1.439 

.635 .526 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

193 4.44 .813 

Sos.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

303 4.31 .782 

-.179 .858 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

191 4.32 .753 
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Mem.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

301 3.24 .911 

-4.194 .000 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

192 3.58 .804 

Mad.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

300 4.08 .787 

-.890 .374 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

187 4.15 .812 

AileK.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

307 4.28 .889 

1.060 .290 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

190 4.19 .844 

Hus.K.B. 

1:Alt 

Gelir 

Grubu 

307 3.71 1.029 

-.265 .791 
2: Üst 

Gelir 

Grubu 

193 3.74 1.121 

Yapılan t testi sonuçlarına göre, kıymet bilme açısından toplam kıymet bilme puanı 

ve tüm kıymet bilme alt boyutları içinde aile gelir durumu açısından anlamlı farklılık 

sadece memnuniyetsel kıymet bilme alt boyutunda bulunmuĢ olup (p .01), diğer kıymet 

bilme puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Buna göre üst gelir grubunda olan 

ergenlerin(X= 3.58) alt gelir grubunda olan ergenlere(X= 3.24) göre memnuniyetsel 

kıymet bilme eğilimleri anlamlı derecede daha yüksektir. Bundan dolayı “üst gelir 

grubunda olan katılımcıların alt gelir grubunda olan katılımcılara göre anlamlı derecede 

daha yüksek durumsal Ģükür (kıymet bilme) eğilimleri olduğu” hipotezi yalnızca bir alt 

boyut bazında desteklenmiĢ, genel toplam puan bazında desteklenmemiĢtir. 

Doğruyol‟un 2018‟deki çalıĢması depresyon tedavisi gören deney grubu bazında, 

temel ihtiyaçları dıĢında zor harcama yapanların (alt gelir grubunda olanlar) rahat harcama 

yapanlara(üst gelir grubunda olanlar) göre daha yüksek huĢu(an‟a yönelik) Ģükür 
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eğilimlerinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Turgut ve Sezer de, KardaĢ ve Yalçın‟ın 

2016‟da geliĢtirdiği Ģükür ölçeğini kullanarak ergenler bazında yaptıkları çalıĢmada, aile 

geliri belli bir seviyenin üzerinde olan ergenlerin aile geliri en düĢük kategoride olan 

ergenlerden anlamlı derecede daha yüksek Ģükretme eğiliminde olduğunu bulgulamıĢtır. 

Bizim çalıĢmamız ise, gelir seviyesinin yüksekliğinin, ergenlerin hayatlarından memnun 

olmaları ve buna Ģükretmeleri üzerinde etkili olabileceği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

3.3.5. AĠLE DĠNĠ DURUMU 

Yapılan ANOVA ve Schfee test sonuçlarına göre, öğrencilere sunulan “1: Din ile 

Ġlgisiz” den “5: Dindar” a kadar derecelendirilen 5 seçenek, 1. derece olan “din ile ilgisiz” 

seçeneğini iĢaretleyen kiĢi sayısı belli bir sayının altında kaldığından, 1. seçenek ile hemen 

sonra gelen 2. seçenek “1”  olarak birleĢtirilmiĢ, böylece “5: Dindar” olan son derece “4” 

olarak toplam dört seçenek üzerinden analiz yapılmıĢtır. Böylece dindarlık dereceleri en 

düĢükten en yükseğe doğru “1, 2, 3, 4” olmuĢtur. 

3.3.5.1. Aile Dini Durumu ve Materyalist Eğilim 

Tablo 29: Aile Dini Durumu Açısından Materyalist Eğilim (ANOVA, Schfee) 

 Aile 

Dini 

Durum 

N X SS p Farklar 

Top.M. 

1: Din 

ile 

ilgisiz 

32 2.97 .814 

.061 - 

2: Din 

ile az 

ilgili 

143 2.90 .591 

3: Din 

ile ilgili 
169 2.76 .585 

4: 

Dindar 
111 2.75 .613 

BaĢ.M. 

1: Din 

ile 

ilgisiz 

34 2.80 .954 
.563 - 

2: Din 155 2.73 .764 
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ile az 

ilgili 

3: Din 

ile ilgili 
180 2.66 .687 

4: 

Dindar 
121 2.64 .741 

Mer.M. 

1: Din 

ile 

ilgisiz 

34 2.91 .941 

.002 
2-3, 

2-4 

2: Din 

ile az 

ilgili 

152 2.83 .723 

3: Din 

ile ilgili 
180 2.60 .671 

4: 

Dindar 
117 2.56 .796 

Mut.M. 

1: Din 

ile 

ilgisiz 

34 3.29 .977 

.306 - 

2: Din 

ile az 

ilgili 

159 3.14 .894 

3: Din 

ile ilgili 
180 3.03 .844 

4: 

Dindar 
122 3.04 .794 

Materyalist eğilim açısından aile dini durumları arasındaki farkı bulmak için 

yapılan ANOVA ve Schfee test sonuçlarına göre materyalist eğilimin merkeziyet alt 

boyutunda(p .01) istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢ, toplam puan bazında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıĢtır. Buna göre, “aile dindarlığı düĢük olan katılımcı, aile dindarlığı 

yüksek olan katılımcıdan anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğilime sahiptir” 

hipotezi yalnızca bir alt boyut bazında desteklenmiĢ olup, toplam genel puan bazında 

desteklenmemiĢtir. 

Aile dini durumu din ile az ilgili olan ergenlerin (X= 2.83) ailesi din ile ilgili olan 

ergenlerden(X= 2.60) ve ailesi dindar olan ergenlerden (X= 2.56) anlamlı derecede daha 

yüksek merkeziyetçi materyalist eğilimde oldukları (p .01) görülmektedir. Ayrıca 
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dindarlık arttıkça materyalist eğilimin merkeziyet boyutunun ortalamasının azaldığı 

görülmektedir. 

3.3.5.2. Aile Dini Durumu ve Dindarlık 

Tablo 30: Aile Dini Durumu Açısından Dindarlık (ANOVA, Schfee) 

 
Aile Dini 

Durum 
N X SS p Farklar 

Din. 

1: Din ile 

ilgisiz 
29 2.25 .893 

.000 

4-2, 

4-1, 

3-2, 

3-1, 

2-1 

2: Din ile 

az ilgili 
151 3.02 .639 

3: Din ile 

ilgili 
180 3.39 .490 

4:  

Dindar 
118 3.49 .469 

 “Öğrencilerin aile dini durumları açısından dindarlıkları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna aranan cevap doğrultusunda One Way 

ANOVA ve varsa hangi gruplar arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Schfee 

sonuçlarına göre tüm grupların birbiriyle anlamlı farklılığı tespit edilmiĢ olup, “aile 

dindarlığı yüksek olan katılımcıların aile dindarlığı daha düĢük olanlardan anlamlı 

derecede daha yüksek dindarlık eğilimi gösterdiği” hipotezi desteklenmiĢtir. Ayrıca 

ergenlerin ailelerinin dini durumu ile kendi dini durumları birbiriyle tamamen uyumludur 

denebilir. Ergenlerin dindarlık ölçeğinden aldıkları puanlar ile ailelerinin dini durumuna 

dair verdikleri cevaplar birbiriyle örtüĢmektedir. “Ergenlerin dindarlığı ailesinin 

dindarlığından farklı değildir” yorumu yapılabilir. 

Çoban (2013) da benzer bir sonuç elde etmiĢ ve ailesi dindar olmayan lise 

öğrencilerinin ailesi çok dindar olan, ailesi dindar olan ve ailesi orta olan öğrencilerden 

anlamlı derecede daha düĢük dindarlık eğiliminde olduğu görülmüĢtür. Çetin 2010‟da lise 

öğrencileri ile yaptığı araĢtırmada, aile dindarlık düzeyi yükseldikçe, alınan dindarlık 
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puanını da yüksek bulmuĢtur.
249

 Buradan, çalıĢmamızın bu bulgusunun literatür ile uyumlu 

sonuçlara ulaĢtığı görülmektedir. 

3.3.5.3. Aile Dini Durumu ve Sürekli ġükür 

Tablo 31: Aile Dini Durumu Açısından Sürekli ġükür(ANOVA, Schfee) 

 Aile Dini 

Durum 
N X SS p Farklar 

Top.S.ġ. 

1: Din ile 

ilgisiz 
34 4.40 1.067 

.000 

2-1, 

3-1, 

4-1 

2: Din ile 

az ilgili 
155 5.21 .997 

3: Din ile 

ilgili 
180 5.52 .927 

4:Dindar 122 5.44 1.150 

Aile dini durumu din ile ilgisiz olan ergenlerin(X= 4.40), ailesi din ile az 

ilgili(X=5.21), ailesi din ile ilgili(X=5.52) ve ailesi dindar(X= 5.44)  olanlara göre anlamlı 

derecede(p .01) daha az Ģükrettiği görülmektedir. Buna göre “aile dindarlığı yüksek olan 

katılımcıların aile dindarlığı daha düĢük olanlardan anlamlı derecede daha yüksek sürekli 

Ģükür eğilimlerinin olduğu” hipotezi, yalnızca aile dini durumu din ile ilgisiz olan 

katılımcılar bazında desteklendiği, diğer gruplar olan 2., 3. ve 4. grupların birbirleri ile 

anlamlı farklılığı bulunamadığından dolayı bu hipotezin kısmen desteklendiği söylenebilir. 

3.3.5.4. Aile Dini Durumu ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Tablo 32‟de toplam kıymet bilmede, aile dini durumu din ile ilgisiz olan 

ergenlerin(X=3.48) ailesi din ile az ya da çok ilgili olan diğer tüm gruplara göre anlamlı 

derecede daha az genel kıymet bilme(durumsal Ģükür)  eğiliminde olduğu, ayrıca ailesi din 

ile az ilgili olan ergenlerin(X=3.95) ailesi dindar olanlara(X=4.22) göre anlamlı derecede 

düĢük genel kıymet bilme eğiliminde olduğu  (p .01) görülmektedir.  

                                                 
249

 Ümit Fahri Çetin, Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık-Empati ĠliĢkisi(Isparta Örneği),  

Süleyman Demirel Ü. SBE, Yüksek Lisans, Isparta, 2010. 
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Tablo 32: Aile Dini Durumu Açısından Durumsal ġükür (ANOVA, Schfee) 

 
Aile Dini 

Durum 
N X SS p Farklar 

Top.K.B. 

1: Din ile 

Ġlgisiz 
25 3.48 .622 

.000 

2-1, 

3-1, 

4-1, 

4-2 

2: Din ile 

az ilgili 
133 3.95 .607 

3: Din ile 

ilgili 
162 4.05 .590 

4:Dindar 102 4.22 .475 

Muk.K.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
29 3.64 .981 

.005 
1-3, 

1-4 

2: Din ile 

az ilgili 
150 4.00 .784 

3: Din ile 

ilgili 
179 4.13 .999 

4:Dindar 119 4.23 .695 

Ġbd.K.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
32 2.03 .943 

.000 

2-1, 

3-1, 

4-1, 

3-2, 

4-2, 

4-3 

2: Din ile 

az ilgili 
151 3.43 1.017 

3: Din ile 

ilgili 
182 3.77 .916 

4:Dindar 120 4.12 .779 

 Söz.K.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
35 4.30 .892 

.784 - 

2: Din ile 

az ilgili 
159 4.46 .854 

3: Din ile 

ilgili 
183 4.53 1.736 

4:Dindar 124 4.50 .821 

Sos.K.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
34 4.29 .616 

.780 - 

2: Din ile 

az ilgili 
155 4.26 .828 

3: Din ile 

ilgili 
180 4.31 .708 

4:Dindar 120 4.36 .860 

Mem.K.B. 
1: Din ile 

ilgisiz 
33 2.83 1.086 .000 

2-1, 

3-1, 
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2: Din ile 

az ilgili 
155 3.36 .887 

4-1 

3: Din ile 

ilgili 
180 3.36 .830 

4:Dindar 120 3.57 .859 

Mad.K.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
33 3.49 .950 

.000 

2-1, 

3-1, 

4-1 

2: Din ile 

az ilgili 
153 4.02 .801 

3: Din ile 

ilgili 
176 4.19 .775 

4:Dindar 118 4.26 .690 

AileK.B. 

1: Din ile 

ilgisiz 
34 3.69 1.248 

.001 

2-1, 

3-1, 

4-1 

2: Din ile 

az ilgili 
151 4.21 .893 

3: Din ile 

ilgili 
183 4.32 .769 

4:Dindar 123 4.30 .818 

HuĢ.K.B. 

1: Din ile 

Ġlgisiz 
34 3.23 1.232 

.003 
3-1, 

4-1 

2: Din ile 

az ilgili 
157 3.60 1.084 

3: Din ile 

ilgili 
183 3.82 .994 

4:Dindar 120 3.88 1.042 

Mukayeseli kıymet bilmede ailesi din ile ilgili olanlar(X=4.13) ile din ile ilgisiz 

olanlar(X=3.64) arasında ailesi din ile ilgili olanlar lehine, ailesi din ile ilgisiz olanlar ile 

ailesi dindar olanlar(X= 4.23) arasında ailesi dindar olanlar lehine anlamlı farklılık(p .01) 

bulunmuĢtur. HuĢu(an‟a yönelik) kıymet bilmede de, ortalama puanlar mukayeseli kıymet 

bilmeden daha düĢük olmakla beraber, hangi gruplar arasında farklılık olduğu(p .01)  ve 

bu farklılığın yönü mukayeseli kıymet bilme ile aynıdır. 

Ġbadetsel kıymet bilmede tüm gruplar arasında anlamlı derecede farklılık(p .01) 

vardır. Memnuniyetsel kıymet bilmede ise ailesi din ile ilgisiz olanların(X=2.83) ailesi din 

ile az ya da çok ilgili olan diğer tüm gruplar ile arasında anlamlı farklılık(p .01)  
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bulunmuĢtur. Bu farklılık ailesi din ile az ilgili(X=3.36), ailesi din ile ilgili(X=3.36) ve 

ailesi dindar(X=3.57) olan grupların ayrı ayrı hepsinin ailesi din ile ilgisiz ergenlere karĢı 

lehinedir. Maddi kıymet bilme(p .01)   ve aileye dair kıymet bilmede(p .01)   de 

ortalamalar memnuniyetsel kıymet bilmeden daha yüksek olmakla beraber, hangi gruplar 

arasında farklılık olduğu ve bu farklılığın yönü memnuniyetsel kıymet bilme ile aynıdır. 

Buna göre, “aile dindarlığı yüksek olan katılımcıların aile dindarlığı düĢük olanlardan 

anlamlı derecede daha yüksek durumsal Ģükür(kıymet bilme) eğilimlerinin olduğu” 

hipotezi büyük ölçüde doğrulanmıĢ olmaktadır. 

3.3.6. ANNE BABALARININ ERGENLERĠN 

HARCAMALARINA KARġI TUTUMLARI 

3.3.6.1. Anne Babaların Ergenlerin Harcamalarına KarĢı 

Tutumları ve Materyalist Eğilim 

Toplam materyalist eğilim bazında anne babası çocuğunun harcamalarına karĢı 

ilgili olmayan ya da aĢırı kontrolcü olan ergenler(X= 3.13) anne babası harcamalarıyla 

ilgili çocuğunu korumaya ve yönlendirmeye çalıĢan ergenlere(X= 2.74) ve anne babası 

çocuğunun fikrine önem veren ve onu özgür bırakan ergenlere(X= 2.81) göre anlamlı 

derecede(p< .01) daha yüksek eğilimdedirler. Buradan, ailesi aĢırı kontrolcü ya da anne 

babası aĢırı ilgisiz ergenlerin materyalist eğilimlerinin anne babası korumacı ve 

yönlendirmeci ya da ergenin fikrine önem veren ergenlere göre toplam materyalist 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Ergenin harcamaları konusunda koruyucu 

ve yönlendirici olan anne babaya sahip olan ergenlerin diğer anne baba tutumundakilere 

göre en düĢük ortalamalara sahip oldukları da gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 

husustur. 2. seçenekteki anne babası korumacı ve yönlendirmeci olan ergenlerin 1. 

seçenekteki anne babası aĢırı ilgisiz ya da aĢırı kontrolcü ergenler ile arasında 1. 

seçenekteki ergenler lehine anlamlı farklılığı 3 boyutta gözükmektedir. Buna göre 

merkeziyet boyutu hariç, genel puan ve bu iki boyut bazında “anne babası ergenin 

harcamalarına karĢı olumsuz tutuma sahip katılımcıların anne babası daha olumlu tutuma 
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sahip katılımcılara göre daha yüksek materyalist eğilimlerinin olduğu”  hipotezi büyük 

ölçüde desteklenmektedir. 

Tablo 33: Anne Babanın Ergenlerin Harcamalarına Tutumları Açısından 

Materyalist Eğilim(ANOVA, Schfee) 

 
Anne Baba 

Tutumu 
N X SS p Farklar 

Top.M. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da  

kontrolcü 

31 3.26 .677 

.000 
1-2, 

1-3 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
245 2.77 .569 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

174 2.83 .638 

BaĢ.M. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

35 2.99 .811 

.028 1-2 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
264 2.63 .702 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

185 2.70 .791 

Mer.M. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

35 2.93 .869 

.037 - 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
259 2.63 .683 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

183 2.76 .785 

Mut.M. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

37 3.68 .990 

.000 
1-2, 

1-3 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
262 3.05 .822 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

188 3.03 .852 
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3.3.6.2. Anne Babaların Ergenlerin Harcamalarına KarĢı 

Tutumları ve Dindarlık 

Tablo 34: Anne Babanın Ergenlerin Harcamalarına Tutumları Açısından 

Dindarlık (ANOVA, Schfee) 

 
Anne Baba 

Tutumu 
N X SS p Farklar 

Din. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

37 3.00 .711 

.063 - 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
253 3.27 .617 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

  178 3.21 .684 

 

Dindarlık puanları açısından anne babalarının ergenlerin harcamalarına karĢı 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır(p= .063). Bu durumda,  “ergenlerin 

harcamalarına karĢı anne baba tutumu daha olumlu olan katılımcıların anne baba tutumu 

olumsuz olanlara göre daha yüksek dindarlık eğilimi gösterdikleri” hipotezi 

desteklenmemiĢtir. 

3.3.6.3. Anne Babaların Ergenlerin Harcamalarına KarĢı 

Tutumları ve Sürekli ġükür 

Anne babanın harcama tutumu açısından ikinci grupta olan ergenler(X=5.37) 

birinci grupta olanlardan(X= 4.67) daha çok Ģükretme eğilimindedirler.(p .01) Anne baba 

tutumu açısından üçüncü grupta olan ergenler(X=5.40) birinci grupta olanlardan anlamlı 

derecede(p .01) daha yüksek Ģükretme eğilimindedirler. Buna göre “ergenlerin 

harcamalarına karĢı anne baba tutumu daha olumlu olan katılımcıların anne baba tutumu 

olumsuz olanlara göre daha yüksek sürekli Ģükür eğilimi gösterdikleri” hipotezi 

desteklenmiĢtir. 
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Tablo 35: Anne Babanın Ergenlerin Harcamalarına Tutumları Açısından 

Sürekli ġükür(ANOVA, Schfee) 

 
Anne Baba 

Tutumu 
N X SS p Farklar 

Top.S.ġ. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

38 4.67 1.281 

.000 
2-1, 

3-1 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
256 5.37 .976 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

  187 5.40 1.093 

3.3.6.4. Anne Babaların Ergenlerin Harcamalarına KarĢı 

Tutumları ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) 

Öncelikle Tablo 36‟daki farklılaĢmanın genel olarak, harcamalar konusunda 

olumsuz tavra sahip ebeveyni olan 1. seçenekteki ergenler ile olumlu tavra sahip ebeveyni 

olan 2. ve 3. seçenekteki ergenlerin arasında olması, olumlu tavra sahip 2. ve daha da 

olumlu tavra sahip 3. seçenekteki anne babası olan ergenlerde anlamlı bir farklılaĢma 

görülmemesi dikkat çekicidir. Tüm boyutların kendi içlerindeki ortalamalara bakıldığında, 

tüm boyutlarda en yüksek ortalamaların anne babası harcamalar konusunda ergenin fikrine 

önem veren ergenlerde, en düĢük ortalamaların da anne babası harcamalar konusunda ya 

çok ilgisiz ya da aĢırı kontrolcü olan ergenlerde olduğu görülmektedir. Ayrıca tabloda 

mevcut olan toplam kıymet bilme puanı ve 8 alt boyutun yarısı olan 4 alt boyutta anlamlı 

derecede farklılaĢma bulunduğu da hesaba katıldığında, ebeveynin harcama konusundaki 

tavrının ergenlerin durumsal Ģükürleri üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir. Buna göre 

“ergenlerin harcamalarına karĢı anne baba tutumu daha olumlu olan katılımcıların anne 

baba tutumu olumsuz olanlara göre daha yüksek durumsal Ģükür(kıymet bilme) eğilimi 

gösterdikleri” hipotezi kısmen desteklenmiĢ olmaktadır. 
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Tablo 36: Anne Babanın Ergenlerin Harcamalarına Tutumları Açısından 

Durumsal ġükür (ANOVA, Schfee) 

 
Anne Baba 

Tutumu 
N X SS p Farklar 

Top.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

32 3.62 .612 

.000 
2-1, 

3-1 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
222 4.04 .561 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

160 4.08 .598 

Muk.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

36 3.94 1.765 

.549 - 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
255 4.11 .690 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

178 4.10 .827 

Ġbd.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

37 3.22 1.147 

.047 3-1 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
259 3.64 1.002 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

179 3.69 1.064 

Söz.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

37 4.33 1.047 

.649 - 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
267 4.53 1.482 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

188 4.48 .812 

Sos.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

36 4.04 .805 

.115 - 2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
257 4.33 .745 

3.Ergenin 186 4.31 .825 
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fikrine önem 

veren 

Mem.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

34 2.86 1.089 

.001 
2-1, 

3-1 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
261 3.38 .822 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

184 3.46 .887 

Mad.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da  

kontrolcü 

36 3.69 .989 

.003 
2-1, 

3-1 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
252 4.13 .708 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

184 4.18 .840 

AileK.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

36 3.82 .885 

.005 
2-1, 

3-1 

2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
261 4.21 .894 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

185 4.33 .820 

HuĢ.K.B. 

1.Ġlgili 

olmayan ya da 

kontrolcü 

38 3.46 1.042 

.231 - 
2.Korumacı ve 

yönlendirmeci 
259 3.77 1.005 

3.Ergenin 

fikrine önem 

veren 

188 3.72 1.108 

 

3.3.7. SAHĠP OLUNAN EġYA SAYISI 

Öğrencilere sunulan 12 seçenekli eĢya listesinden sahip olduklarını iĢaretledikleri 

soruda(bu eĢyaları görmek için bkz. Ek-1). Sahip olunan eĢya sayısı ile materyalist eğilim, 

dindarlık, sürekli ve anlık Ģükür puanları arasında yapılan Pearson korelasyon katsayısı 
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yöntemiyle öğrencilerin sahip olduğu eĢya sayısı ile toplam materyalist eğilim, 

merkeziyetçi materyalist eğilim ve baĢarı materyalist eğilim puanları arasında anlamlı bir 

korelasyon tespit edilmiĢ olup; dindarlık, sürekli ve anlık Ģükretme ile sahip olunan toplam 

eĢya sayısının pozitif ya da negatif anlamlı bir korelasyonuna rastlanmamıĢtır. 

3.3.7.1. Sahip Olunan EĢya Sayısı Ġle Materyalist Eğilim 

Korelasyonu 

Tablo 37: Sahip Olunan EĢya Sayısı ile Materyalist Eğilim Korelasyonu 

  Top.M. Mer.M. BaĢ.M. Mut.M. 

Sahip Olunan 

Toplam EĢya 

Sayısı 

r .127** .253** .113* -.039 

Sahip olunan toplam eĢya ile materyalist eğilimin mutluluk alt boyutunun anlamlı 

bir korelasyonuna rastlanmamıĢtır. Bu durumda toplam materyalist eğilim ile toplam 3 alt 

boyutundan 2‟si(merkeziyetçilik ve baĢarı) sahip olunan eĢya sayısı ile anlamlı korelasyon 

göstermektedir. “Daha fazla sayıda eĢyaya sahip olan katılımcının daha az sayıda eĢyaya 

sahip olan olandan anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğiliminin olduğu” hipotezi 

büyük ölçüde desteklenmiĢtir. Öte yandan, daha önceki bölümlerde üst gelir grubu olan 

ergenlerin sadece merkeziyetçi materyalizm boyutunda yüksek eğilime sahip olduğunun 

bulunmasının da burada tekrar ifade edilmesi yararlı görülmektedir. 

3.3.8. DĠNĠ BĠR EĞĠTĠM ALMIġ OLMA 

3.3.8.1. Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma ve Materyalist Eğilim 

Tablo 38‟de dini bir eğitim almayan katılımcıların dini bir eğitim almıĢ olanlara 

göre materyalist eğilimin merkeziyet (p .05)  alt boyutunda anlamlı derecede farklılık 

olduğu görülmektedir. Buna göre, “dini bir eğitim almamıĢ olan katılımcıların dini bir 

eğitim almıĢ olanlara göre anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğilimde olduğu” 

hipotezi genel puan bazında desteklenmeyerek, kısmen, yalnızca bir alt boyut bazında 

desteklenmiĢtir. 
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Tablo 38: Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma Açısından Materyalist Eğilim(t-

testi) 

 
Dini 

Eğitim 

Alma 

N X SS t p 

Top.M. 
1. Evet 438 2.81 .604 

-1.54 .138 
2. Hayır 21 3.08 .798 

BaĢ.M. 
1. Evet 468 2.68 .725 

-.86 .393 
2. Hayır 27 2.85 1.027 

Mer.M. 
1. Evet 462 2.67 .733 

-2.26 .032 
2. Hayır 26 3.10 .954 

Mut.M. 
1. Evet 475 3.08 .858 

-1.15 .248 
2. Hayır 24 3.29 .884 

3.3.8.2. Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma ve Dindarlık 

Tablo 39: Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma Açısından Dindarlık(t-testi) 

 
Dini 

Eğitim 

Alma 

N X SS t p 

Din. 
1. Evet 456 3.25 .636 

3.94 .000 
2. Hayır 24 2.72 .792 

 

Bu kısımda  “Dini bir eğitim almıĢ olmak ya da olmamak dindarlığı etkiler mi?” 

sorusuna cevap aranmıĢtır. Yapılan t testi sonuçları anlamlı çıkmıĢtır ve toplam dindarlık 

puanları, dini eğitim almıĢ olup olmamalarına göre anlamlı derecede(p .01) 

farklılaĢmaktadır. “Dini eğitim almıĢ olan katılımcılar dini eğitim almamıĢ olanlardan 

anlamlı derecede daha dindardır” hipotezi desteklenmiĢtir. 

 Nalbant‟ın 2010‟da üniversite öğrencileri örnekleminde yaptığı çalıĢmada, din 

eğitimi almamıĢ olan katılımcıların din eğitimi almıĢ olanlara göre dindarlık puanlarının 
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daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
250

 Benzer Ģekilde Certel‟in 2018‟de Isparta‟da, 

meslek liselerinde okuyan 13-18 yaĢ arası 301 ergen ile yapılan anket çalıĢması sonucu, 

din eğitimini yoğun bir Ģekilde alıp din hakkında bilgi sahibi olan ergenlerin Tanrı 

algısının, din eğitimi daha alt düzeyde olan ergenlere göre Tanrı algıları daha fazla sevgi 

yönelimli, daha alt düzeyde bilgi sahibi ergenlerin Tanrı algıları daha çok korku yönelimli 

olarak bulgulanmıĢtır. Bizim bulgumuz da literatürle uyumluluk göstermektedir. 

3.3.8.3. Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma ve Sürekli ġükür 

Tablo 40: Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma Açısından Sürekli ġükür(t-testi) 

 
Dini 

Eğitim 

Alma 

N X SS t p 

Top.S.ġ. 
1. Evet 468 5.35 1.039 

2.85 .005 
2. Hayır 26 4.75 1.264 

 

Bu bölümde “Dini bir eğitim almıĢ olup olmamak sürekli Ģükrü etkiler mi?” 

sorusuna cevap aranmıĢtır. “Dini bir eğitim almıĢ olan katılımcıların sürekli 

Ģükrü(X=5.35), dini bir eğitim almamıĢ olan katılımcılardan(X=4.75) anlamlı derecede(p 

.01)  daha yüksektir” sonucuna ulaĢılmıĢ ve hipotez desteklenmiĢtir. 

3.3.8.4. Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma ve Durumsal ġükür 

(Kıymet Bilme) 

 

 

 

                                                 
250

 Haldun Nalbant, Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile BaĢarı Algısı Arasındaki ĠliĢki 

Üzerine Bir AraĢtırma(MAKÜ Örneği), Süleyman Demirel Ü. SBE, Yüksek Lisans, Isparta, 2010. 
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Tablo 41: Dini Bir Eğitim AlmıĢ Olma Açısından Durumsal ġükür(t-testi) 

 
Dini 

Eğitim 

Alma 

N X SS t p 

Top.K.B. 
1. Evet  409 4.03 .587 

1.468 .143 
2. Hayır 16 3.81 .734 

Muk.K.B. 
1. Evet 460 4.09 .861 

2.057 .040 
2. Hayır 20 3.69 1.055 

Ġbd.K.B. 
1. Evet 466 3.66 1.029 

3.439 .001 
2. Hayır 22 2.88 1.211 

Söz.K.B. 
1. Evet 479 4.50 1.245 

1.421 .156 
2. Hayır 25 4.14 1.168 

Sos.K.B. 
1. Evet 467 4.31 .778 

.633 .527 
2. Hayır 25 4.21 .755 

Mem.K.B. 
1. Evet 466 3.38 .890 

1.086 .278 
2. Hayır 25 3.18 .788 

Mad.K.B. 
1. Evet 458 4.12 .774 

1.695 .102 
2. Hayır 25 3.75 1.089 

Aile.K.B. 
1. Evet 469 4.25 .858 

2.117 .035 
2. Hayır 25 3.88 1.066 

HuĢ.K.B. 
1. Evet 473 3.72 1.072 

.630 .529 
2. Hayır 24 3.58 .974 

Dini bir eğitim almıĢ olan katılımcıların dini bir eğitim almamıĢ olanlara göre 

durumsal Ģükürlerinin (kıymet bilme), mukayeseli(p .05), aileye yönelik(p .05)  ve 

ibadetsel(p .01)  kıymet bilme boyutlarında anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

sonucundan hareketle, “Dini bir eğitim almıĢ olan katılımcıların dini bir eğitim almamıĢ 

olanlara göre durumsal Ģükürlerinin (kıymet bilme) anlamlı derecede daha yüksek olduğu” 

hipotezi genel puan bazında desteklenmemiĢ, üç alt boyut bazında yani kısmen 

desteklenmiĢtir. 
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3.4.  SÜREKLĠ ġÜKÜR VE DURUMSAL ġÜKÜR(KIYMET 

BĠLME), MATERYALĠST EĞĠLĠM VE DĠNDARLIK 

ĠLĠġKĠSĠNE DAĠR BULGULAR 

3.4.1. Sürekli ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) Ġle Dindarlık 

ĠliĢkisi 

Tablo 42: Sürekli ve Durumsal ġükür ve Alt Boyutlarının Dindarlık ile 

Korelasyonu 

  Top. 

S.ġ. 

Top. 

K.B. 

Muk. 

K.B. 

Ġbd. 

K.B. 

Söz.  

K.B. 

Sos.  

K.B. 

Mem.  

K.B. 

Mad. 

K.B.  

Aile 

K.B. 

HuĢ. 

K.B. 

Din. r .481** .513** .312** .672** .104* .164** .235** .428** .223** .351** 

 

Analiz sonuçlarına göre Toplam ġükür(T.S.ġ.) ve Toplam Kıymet Bilme(T.K.B.) 

ile diğer kıymet bilme alt boyutlarının hepsinin dindarlık ile iliĢkileri pozitif yönde ve 

güçlüdür. Buna göre, “sürekli Ģükür ile dindarlık arasında pozitif yönde iliĢki olduğu” ve 

“durumsal Ģükür ile dindarlık arasında pozitif yönde iliĢki olduğu” hipotezleri 

desteklenmiĢtir. Bu durum, McCullough ve arkadaĢlarının 2002‟de yaptığı çalıĢmada Ģükür 

ile dindarlık arasında pozitif iliĢki saptadıkları sonucunu desteklemektedir.
251

 Nitekim 

ülkemizde de çocuklar örnekleminde nitel bir araĢtırma yapan Göcen‟in 2017‟de yetim 

çocuklarda Ģükür, maneviyat ve mutluluğu incelediği çalıĢmasında yaptığı içerik analizi 

sonucunda da çocukların Ģükretmek denilince sıkça din ve Allah‟tan bahsetmeleri ve 

Ģükrün çocukların Allah‟a yönelimini artırdığı bulgusundan hareketle, yine din ile Ģükür 

arasındaki pozitif iliĢkiyi göstermektedir.
252

 Yine Göcen‟in 2012‟deki çalıĢması aynı 

sonuca ulaĢmıĢ ve Ģükür ölçekleri toplam puanları ile dindarlık arasında pozitif yüksek 

iliĢki bulmuĢtur.  

                                                 
251

 McCullough M.E., Emmons R.A., Tsang J., “The Grateful Disposition: A Conceptual and 

Empirical Topography”, Journal of Personality of Social Psychology,C. 82, No:1, 2002, s.112-127. 
252

GülüĢan Göcen, “Yetim Çocuklarda ġükür, Maneviyat ve Mutluluk”,  Din, Değerler ve Sağlık, 

Ed. Hayati Hökelekli, Ġstanbul, DEM Yay., 2017, s. 242-255. 
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Dindarlık ile sürekli ve anlık Ģükür ve alt boyutlarının korelasyon analizi sonucu; 

dindarlık ile en düĢük korelasyondan en yüksek korelasyona doğru; kıymet bilmenin alt 

boyutu olan Sözel ġükür(Söz.K.B.) (r= .104 ; p .05), Sosyal ġükür(Sos.K.B.) (r=.164; 

p.01), Aileye Yönelik ġükür(AileK.B.) (r=.223 ; p .01), Memnuniyetsel 

ġükür(Mem.K.B.) (r=.235 ; p.01), Mukayeseli ġükür(Muk.K.B.) (r=.312 ; p.01), 

Husu/An‟a Yönelik ġükür (HuĢ.K.B.) (r=.351 ;p.01), Maddi ġükür(Mad.K.B.) (r=.428 ; 

p.01), daha sonra Toplam Sürekli ġükür(Top.S.ġ.) (r=.481 ; p.01), Toplam Kıymet 

Bilme(Top.K.B.) (r=.513 ; p.01), ve Ġbadetsel Kıymet Bilme(Ġbd.K.B.) (r= .672 ; p .01)  

iledir. 

Ayrıca alt hipotezlerden biri olan “sürekli Ģükür, durumsal Ģükre göre dindarlık ile 

daha güçlü iliĢkiye sahiptir” hipotezi Tablo 42‟den de görüleceği üzere desteklenmemiĢtir. 

Sürekli Ģükrün durumsal Ģükre göre daha sabit, istikrarlı bir yönelim, bir tutum olduğundan 

daha önce bahsedilmiĢti. Hayatın kendisine bir hediye olarak bakma olan sürekli Ģükrün 

dindarlık ile istikrarını pekiĢtirebileceği, bu yüzden daha çok içsel bir dürtü olan durumsal 

Ģükre göre dini yönelim ile daha fazla iliĢkili olabileceği düĢünülmüĢ
253

, ancak bu 

desteklenmemiĢtir. 

Yine alt hipotezlerden biri olan “durumsal Ģükür ile dindarlık arasındaki en güçlü 

iliĢkinin ibadetsel Ģükür (kıymet bilme) alt boyutunda olduğu” hipotezi desteklenmiĢtir. 

Burada, Göcen‟in (2012) de ifade ettiği üzere Türk toplumunun Ģükrü din ile 

bağdaĢtırmasının etkili olduğu düĢünülmüĢ ve bu nedenle bireyin ne kadar dindar ise o 

derece Ģükrünü ibadetle gösterme eğiliminde olacağı noktasından hareketle bu hipotez 

ortaya konulmuĢ ve desteklenmiĢtir. Ayrıca ölçeğin orijinaline bakıldığında Adler ve 

Fagley‟in de ibadetsel Ģükrün dindarlık ve maneviyat ile yüksek ve olumlu iliĢkili 

olduğunu belirttiği görülmektedir.
254

 Doğruyol‟un 2018‟deki çalıĢmasında depresyon 

tedavisi gören deney grubu bazında, bir dine inanan ve dinin gerektirdiklerini tam olarak 

yapan bireylerin bir dine inanarak dinin gerektirdiklerini kısmen yapanlar ve bir yaratıcıya 

                                                 
253

 Emmons, a.g.e., 2009. 
254

 M. G. Adler, N. S. Fagley, “Appreciation: Individual Differences in Finding Value and Meaning 

as a Unique Predictor of Subjective Well-Being, Journal of Personality, 2005, s. 79-114. 
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inanan ancak bir dine inanmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek ibadete yönelik 

Ģükür eğilimlerinin olduğu bulunmuĢtur. McCullough vd.‟nin 2002‟deki çalıĢmalarında 

sürekli Ģükür eğilimleri yüksek kiĢilerin aynı zamanda daha yüksek dini-manevi 

eğilimlerinin olduğu görülmüĢtür.
255

 Göcen‟in 2012‟deki daha geniĢ yaĢ gruplarını içine 

alan örneklem ile yaptığı araĢtırma sonuçları da Ģükür ve dini yönelim arasında pozitif 

yönde iliĢki bulunduğunu doğrulamaktadır. Buna göre, “ergen bireyin dindarlığı arttıkça 

Ģükrünü ibadetle gösterme eğilimi yükselmektedir” yorumu yapılabilir. 

Ayrıca bir diğer alt hipotez olan “durumsal Ģükrün mukayeseli, ibadetsel, sözel, 

memnuniyetsel, maddi ve huĢu kıymet bilme alt boyutlarının dindarlık ile pozitif yönde 

iliĢkisi olduğu” desteklenmiĢtir. Dindar bireyin hayattaki durumları birbiriyle kıyaslayarak 

buradan sahip olduğunun kıymetini bilmeye pay çıkaracağının düĢünülmesinden dolayı 

mukayeseli kıymet bilmesinin daha yüksek, Ģükrü bir nevi ibadet olarak görme sebebiyle 

dindar bireyin daha çok dil ile Ģükredeceği bu nedenle sözel Ģükrünün yüksek olacağı 

düĢünülmüĢtür.
256

 Ayrıca memnuniyetsel Ģükrün Allah‟a itaat olarak da görülebileceğinden 

dolayı,
257

 memnuniyetsel Ģükrün dindarlık ile olan pozitif ve yüksek iliĢkisinin 

öngörüldüğü; dindar bireyin uhrevi yöneliminden dolayı dünyada sahip olduğu maddi 

eĢyalara karĢı daha az ihtiras göstereceği
258

 ve sahip olduğu eĢyaların daha çok kıymetini 

bilme eğiliminde olacağı düĢünülerek maddi kıymet bilme ve dindarlık arasındaki olumlu 

iliĢki öngörülmüĢtür. Son olarak çoğunluğu Ġslam dinine mensup olan örneklemimizde 

dindar kimsenin huĢu duyma pratikleri olarak dua, zikir, namaz vs. faaliyetleri ile huĢu 

duygusuna daha aĢina olacağı düĢünülerek huĢu/an‟a yönelik Ģükür ile dindarlık arasında 

olumlu iliĢki öngörülmüĢ ve çalıĢmamız bulguları da bunu desteklenmiĢtir. 

3.4.2. Sürekli ve Durumsal ġükür (Kıymet Bilme) Ġle Materyalist 

Eğilim ĠliĢkisi 

                                                 
255

 M. McCullough, R. Emmons, J. Tsang, “The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical 

Topography”, Journal of Personality and Social Psychology, C. 82, No. 1, 2002, s. 112-127. 
256

 Göcen, a.g.t. 
257

 Göcen, a.g.e. 
258

 Fromm, a.g.e., 2017. 
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Tablo 43: Sürekli ve Durumsal ġükür ve Alt Boyutlarının Materyalist Eğilim 

ve Alt Boyutları ile Korelasyonu 

  Top. 

S.ġ. 

Top. 

K.B. 

Muk. 

K.B. 

Ġbd. 

K.B. 

Söz. 

K.B. 

Sos. 

K.B.  

Mem. 

K.B.  

Mad. 

K.B.  

Aile 

K.B. 

HuĢ. 

K.B. 

Top.M. r -.245** -.385** -.206** -.281** -.068 -.178** -.291** -.268** -.236** -.217** 

BaĢ.M. r -.157** -.283** -.154** -.182** -.092* -.171** -.137** -.183** -.234** -.161** 

Mer.M. r -.182** -.213** -.157** -.232** -.016 -.069 -.116* -.186** -.174** -.139** 

Mut.M. r -.233** -.354** -.129** -.256** -.029 -.168** -.405** -.237** -.177** -.179** 

Korelasyon sonuçlarına göre materyalist eğilimin toplam puanı ve mutluluk boyutu, 

sözel kıymet bilme hariç tüm Ģükür türleri ile; merkeziyet boyutu sözel ve sosyal kıymet 

bilme hariç tüm Ģükür türleri ile; baĢarı boyutu ise tüm Ģükür türleri ile anlamlı derecede 

nagatif iliĢkilidirler. Buradan, “sürekli Ģükür ile materyalist eğilim arasında negatif yönde 

iliĢki olduğu” hipotezi desteklenmiĢ, “durumsal Ģükür (kıymet bilme) ve alt boyutlarının 

materyalist eğilim ile negatif yönde iliĢkisi olduğu” hipotezi ise büyük ölçüde 

desteklenmiĢtir. 

Perveen vd. 2017‟de üniversite öğrencileri ile yaptığı araĢtırma sonucunda 

materyalizm ile (sürekli)Ģükür arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.
259

 Froh 

vd.‟nin 2011‟de ergenler ile yaptığı çalıĢması da bizim çalıĢmamızla aynı doğrultuda 

olarak, materyalizm ile Ģükrün negatif yönde iliĢkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Dolayısıyla bulgular literatürle uyuĢmaktadır. 

Ayrıca alt hipotezlerden biri olan “durumsal/anlık Ģükrün mukayese alt boyutu ile 

materyalist eğilimin merkeziyet alt boyutları arasında negatif yönde iliĢki vardır.” hipotezi 

tablodan da görüldüğü üzere desteklenmiĢtir. Durumsal Ģükrün mukayese alt boyutu kendi 

hayatındaki durumları birbiriyle ve kendi dıĢındaki durumlar ile kıyaslayarak kıymet 

bilmeyi ifade etmektedir. Materyalist eğilimin merkeziyet alt boyutu ise maddenin kiĢinin 

hayatında ne kadar merkezi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda maddeyi hayatının 

                                                 
259

 A. Perveen, B. Mehmood, G. Yasin, “Materialism and Life Satisfaction in Muslim Youth: Role 

of Gratitude and Religiosity”, Pakistan Journal of Psychological Research, 2017, C. 32, No. 1, s. 231-245. 
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merkezine koyma ile baĢka durumlara kıyasla sahip olduklarını fark etme arasında bir tezat 

olduğu desteklenmiĢtir. Yine bir diğer alt hipotez olan “durumsal/anlık Ģükrün 

memnuniyetsel alt boyutu ile materyalist eğilimin mutluluk alt boyutları arasında negatif 

yönde iliĢki olduğu” hipotezi de tablodan görüldüğü üzere desteklenmiĢtir. Memnuniyetsel 

Ģükür(kıymet bilme) hayatından memnun olmayı içermektedir. Materyalist eğilimin 

mutluluk alt boyutu ise maddeye sahip olmanın bireyi ne kadar mutlu ettiğini 

göstermektedir. Bu bağlamda, maddeye sahip olmaktan mutluluk duyan birinin hayatından 

memnun olma ve rıza göstermesinin zorlaĢmakta olduğu
260

 desteklenmiĢtir. 

3.4.3. Materyalist Eğilim Ġle Dindarlık ĠliĢkisi 

Tablo 44: Materyalizm ve Alt Boyutları ile Dindarlık Korelasyonu 

  Top.M. BaĢ.M. Mer.M. Mut.M. 

Din. r -.267** -.185** -.209** -.232** 

Tablodan da görüldüğü üzere toplam materyalist eğilim ve materyalist eğilimin tüm 

alt boyutları ile dindarlık arasında negatif yönde anlamlı iliĢki (p .01)  bulunmuĢtur. 

Dolayısıyla “Materyalist eğilim ile dindarlık arasında negatif yönde iliĢki vardır.” hipotezi 

desteklenmiĢ olmaktadır. 

Perveen vd. 2017‟de üniversite öğrencileri örnekleminde materyalizm ile dindarlık 

arasında negatif ama anlamlı olmayan iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
261

 Yeniaras‟ın 

2015‟teki çalıĢması ise çalıĢmamızla aynı materyalizm ölçeğini fakat bizim çalıĢmamızdan 

farklı olarak Shabbir‟in Ġslami dindarlık ölçeğini kullanarak, dindarlık ile materyalizmin 

merkeziyet alt boyutu arasında negatif iliĢkiye ulaĢmıĢtır.
262

 Bu bağlamda, bizim 

çalıĢmamızın bu bulgusu literatürde anlamlı ve kapsamlı bir sonuca ulaĢması bakımından 

fark oluĢturmaktadır.  

                                                 
260

 Fromm, a.g.e., 2017. 
261

 Perveen v.d., a.g.m. 
262

 Yeniaras, a.g.m. 
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SONUÇ 

Bu araĢtırmada, materyalist eğilim, Ģükretme(sürekli ve durumsal) ile dindarlık 

arasındaki iliĢki ölçülmüĢtür. Bu sebeple 287‟si kız 238‟i erkek toplam 525 ergen ile; 

Uysal‟ın 1995‟te oluĢturup Ayten‟in yeniden düzenlediği Ġslami dindarlık ölçeği, 

McCullough, Emmons ve Tsang‟in 2002 yılında geliĢtirdikleri ve Göcen‟in Türkçeye 

çevirerek geçerlilik ve güvenirlik analizini yaptığı Sürekli ġükür Ölçeği, Richins ve 

Dawson‟ın 1992‟te geliĢtirdikleri ve Turan‟ın Türkçeye uyarladığı materyalizm ölçeği ve 

Adler ve Fagley tarafından 2005‟te oluĢturulan ve Göcen‟in Türkçeye uyarladığı takdir 

etme ölçeğinin kısa formu ve kiĢisel bilgi formu ile çalıĢma yapılmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlara göre, dindarlık ile sürekli Ģükür ve durumsal/anlık Ģükür(kıymet bilme) arasında 

toplam puanlar açısından pozitif yönde ve anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca dindarlık ile 

durumsal/anlık Ģükrün(kıymet bilme) tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur. Öte yandan Göcen, Türkiye‟de Ģükrün daha çok dini bir duygu ve yönelim 

olarak hatırlandığını öne sürmüĢtür. Bu durumun teorikte olduğu kadar uygulamada da 

böyle olduğu görülmektedir. Bireyler Ģükretmeyi dini bağlamdan bağımsız 

algılamamakktadırlar. 

Öte yandan sürekli ve durumsal Ģükür(kıymet bilme) ile materyalist eğilim arasında 

toplam puanlar bazında anlamlı, yüksek ve negatif iliĢki bulunmuĢtur. Alt boyutlar bazında 

ise; toplam sürekli Ģükrün materyalist eğilimin tüm alt boyutları ile yani baĢarı, merkeziyet 

ve mutluluk alt boyutları ile negatif ve anlamlı; toplam kıymet bilmenin yine 

materyalizmin tüm alt boyutları ile negatif ve anlamlı; kıymet bilme alt boyutlarından 

mukayeseli, ibadetsel, memnuniyetsel, maddi, aileye yönelik ve huĢu alt boyutlarının 

materyalizmin tüm alt boyutları ile negatif ve anlamlı iliĢkisi bulunmuĢtur. Sözel kıymet 

bilme materyalist eğilimin sadece baĢarı alt boyutuyla, sosyal kıymet bilme ise materyalist 

eğilimin sadece baĢarı ve mutluluk alt boyutlarıyla anlamlı negatif iliĢkiye sahiptir. 

Buradan, ergenlerde materyalist eğilim ile Ģükretmenin anlamlı derecede zıt iliĢkili olduğu, 

biri artarken diğerinin azaldığı çıkarımı yapmak büyük ölçüde doğru olmaktadır.  Yani 

ergenlerde Ģükretmenin materyalist eğilimi azalttığı sonucuna ulaĢabiliriz. 
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Bir baĢka açıdan, durumsal (kıymet bilme) ve sürekli Ģükrün ikisinin de Ģükür türü 

olmalarına rağmen, genel olarak farklı Ģartlara göre Ģekilllenebildiği; sürekli Ģükrün kıymet 

bilmeye göre bağımsız değiĢkenlerle daha az iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Buradan, 

Roberts‟in de ifade ettiği gibi durumsal Ģükrün adından da anlaĢılacağı üzere durumsal 

koĢullara bağlı olan, kısa süreli bir yönelim olduğu, sürekli Ģükrün ise daha kararlı bir 

yapıda, hayata bakıĢ açısı, adeta bir kiĢilik özelliği olduğu teyit edilmiĢtir.
263

 

Materyalist eğilim ile dindarlık iliĢkisine bakıldığında ise toplam puanlar bazında 

anlamlı derecede zıt iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca materyalist eğilimin üç alt boyutu ile 

dindarlık arasında yine negatif ve anlamlı iliĢkiye ulaĢılmıĢtır. Dindarlığın, Belk‟in de 

tabiriyle maddeci eğilimlere karĢıt bir pozisyonda bulunduğundan hareketle, öne sürülen 

bu durum, Türkiye‟deki lise öğrencileri bazında teyit edilmiĢtir denilebilir. Bu, dindarlığın 

materyalist eğilimlere karĢı bir paratoner ya da hız kesici vazifesi görüyor olabileceği 

ihtimalinden kaynaklanabilir ya da maddeci eğilimlerin ağır basması kiĢinin dünyevi, 

dindarlık eğiliminin ağır basması kiĢinin uhrevi yönünün ön planda olduğu 

iliĢkilendirmesini kurarak, dünyevilik ve uhreviliğin birbirine zıt konumlarda olmasından 

hareketle, maddeci eğilim ile dindarlığın da bu mantık ile birbirine zıt konumda olduğunu 

göstermektedir çıkarımına varılabilir. Bazı araĢtırmalar bu zıt etkileĢim içinde hem 

dindarlığın materyalizmi, hem de materyalizmin dindarlığı negatif yönde etkilediğini 

aktarmaktadır.
264

 Öte yandan bazı araĢtırmalar, Türkiye‟de dindarlık ile 

maddeci/materyalist eğilim iliĢkisine farklı açıdan yaklaĢarak, kapitalizmin hüküm sürdüğü 

gündelik hayatta pek çok alanda dindar kimliği ön planda olan bireylerin dini değerlerini 

yitirdiğini ve ayrıca tüketim kültürü etkisinde dinin de tüketim kültürüne hizmet ettirildiği 

bir çizgiye kayıĢ olduğunu öne sürmektedir.
265

 

Bir diğer ifade edilmesi nokta ise, ölçek ortalamalarında ortaya çıkmaktadır. 

Toplam materyalizm ortalama puanının (2,82) olması, genel olarak ergenlerde materyalist 
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 Roberts, a.g.e. 
264

 Sungur, a.g.m.; Yeniaras, a.g.m. 
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 Yeniaras, a.g.m.; Fulya ġen, Din ve Tüketim Kültürü ĠliĢkisi: Ġslami Moda Dergileri Üzerine 

Bir Ġnceleme, Fırat Ü. SBE, Yüksek Lisans, Elazığ, 2018. 
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eğilimin sanıldığının aksine çok yüksek olmadığını göstermektedir ki, bu ilgi çekici bir 

sonuçtur. Dindarlık ortalaması(X=3,22) da yine yüksektir. Ayrıca sürekli Ģükür(X=5,3) ile 

durumsal Ģükrün(X=4,03) ile oldukça yüksek sayılabilecek ortalamalara sahip olması, 

toplumda yaygın olarak düĢünülen, ergen bireylerin az kıymet bildikleri, Ģükür ve minnet 

yönelimlerinin zayıf olduğu iddiasını doğrulamamaktadır. Bu sonuçlar, ergenlerin 

sanıldığının aksine ahlaki erdem ve maneviyat farkındalıklarının hiç de zayıf olmadığını 

göstermektedir. 

En yüksek Ģükür türünün sözel Ģükür olması, bunu sosyal ve aileye yönelik Ģükrün 

takip etmesi; ergenlerin Ģükür denince bireyler arası Ģükretmeye daha yakın olduğu, Ģükrün 

insanlara yapılmasının Allah‟a karĢı yapılmasından daha yoğun olarak algılandığı ve 

benimsendiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise, dindarlık ile Ģükür puanlarının 

yüksek ve pozitif korelasyonundan hareketle, Ģükrün ergenlerde dini alana daha yakın 

algılandığı çıkarımına ters düĢen bir sonuç elde edilmiĢtir. En düĢük ikinci Ģükür puanının 

ibadetsel Ģükür olması da, yine Ģükür ile dindarlık arasındaki pozitif korelasyonla 

benzeĢmeyen bir sonuçtur. Burada, daha tutarlı bir sonuç için ergenlerin din ile Ģükür 

iliĢkisine nasıl baktığına dair daha kapsamlı, nitel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Öte 

yandan en düĢük Ģükür türünün memnuniyetsel Ģükür olması da, ergenlerin genel olarak 

hayatlarından memnun olmadıklarını göstermektedir. Halbuki Ģükür ölçekleri ortalamaları 

oldukça yüksek sayılabilecek seviyededir. Burada yine tam bir örtüĢme sağlanmamaktadır. 

Ergenlerin hayatlarından memnuniyet duyarak Ģükretme düzeylerini daha detaylı 

inceleyecek nitel araĢtırmalar bu konuda daha tutarlı sonuçlar elde etmeye yardımcı 

olacaktır. 

Demografik özellikler açısından bakıldığında ise; katılımcıların bir ürünü en çok 

ihtiyaçlarını karĢılaması için, daha sonra uygun fiyatlı olduğu için aldıklarını ifade 

etmeleri; öte yandan en az oranda ürün satın alma nedenlerinin etraflarındaki kiĢilerde de 

olması ve moda olması Ģeklindeki bulgumuz ilginç bir bulgudur. Üst gelir grubunun da 

azımsanmayacak oranda dahil olduğu araĢtırmamızdaki bu bulgu, ergen bireylerin 
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savurgan tutumda olmadıklarını, maddi varlık elde etmeye karĢı genel olarak ihtiras 

göstermedikleri ve maddi anlamda bilinçsiz ve düĢüncesiz olmadıklarını göstermektedir. 

Materyalist eğilimin baĢarı alt boyutunda erkek öğrencilerin kızlardan anlamlı 

derecede daha yüksek eğilimde olduğu bulunmuĢtur. Buna göre erkeklerin kızlara göre 

sahip olunan eĢyaların pahalılığı ve çokluğunu baĢarı göstergesi olarak görme eğilimleri 

anlamlı derecede daha yüksektir. Durumsal Ģükür olan kıymet bilmede toplam kıymet 

bilme, mukayeseli, sözel, sosyal, maddi ve huĢu kıymet bilme alt boyutlarında kızların 

erkeklerden anlamlı derecede daha yüksek eğilime sahip olduğu bulgusundan hareketle, 

kızların erkeklerden daha yüksek kıymet bilme eğiliminin olduğunu söylemek büyük 

ölçüde doğru olacaktır. Bunun sebebi kızların erkeklerden daha duygusal, daha hassas ve 

daha düĢünceli olmaları olabilir. Çünkü kıymet bilmenin mukayeseli, sözel, sosyal ve huĢu 

alt boyutlarının daha fazla farkındalık gerektirdiği söylenebilir. Sürekli Ģükür ve dindarlık 

açısından ise kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ayten, Göcen 

ve Sevinç‟in 2012‟de hasta, hasta yakınları ve hastane çalıĢanları ile yaptıkları nicel 

araĢtırmada kadınların erkeklerden daha yüksek Ģükür eğilimi gösterdikleri 

bulgulanmıĢtır.
266

 

YaĢ açısından, ergenlerde yaĢ arttıkça maddi kıymet bilme, ibadetsel kıymet bilme 

ve toplam kıymet bilmenin arttığı bulgulanmıĢtır. Buna sebep olarak, yaĢ olarak büyüyen 

gençlerin daha olgunlaĢarak ibadetleri yerine getirmeye daha fazla yönelmesi, yaĢa bağlı 

olgunlaĢan kiĢiliğin etkisiyle etraflarındakileri daha fazla fark etmeleri ve daha fazla 

kıymetini bilmeleri gösterilebilir. Materyalist eğilim, dindarlık ve sürekli Ģükür ile yaĢ 

arasında ise anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Ayrıca buradan, ergenlerin yaĢları arttıkça, 

genel durumsal Ģükür(kıymet bilme), sahip olduğu maddi Ģeylerin kıymetini bilme ve 

Ģükrünü ibadetle yerine getirme konusunda daha yüksek eğilim gösterdikleri de 

söylenebilir. 

Öte yandan, anadolu liselerinin dindarlıklarının imam hatip ve meslek liselerinin 

dindarlıklarına göre anlamlı derecede düĢük olduğu bulgulanmıĢtır. Ġmam hatip lisesi ile 
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meslek lisesi arasında dindarlık açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Kıymet 

bilme açısından ise toplam kıymet bilme, maddi ve ibadetsel kıymet bilmede okul türleri 

arasında anlamlı farklılaĢma bulunmaktadır. Burada, anadolu liseleri kıymet bilme puan 

ortalamalarında diğer iki lise türüne göre en düĢük ortalamalara sahiptir. 

Belli bir gelir seviyesinin üzerinde olanların belli gelir seviyesi altındakilerden 

anlamlı derecede daha yüksek memnuniyetsel Ģükretme eğiliminde olduğundan hareketle, 

en azından temel ihtiyaçlarını karĢılamada çok fazla zorluk çekmemenin, bireyin 

hayatından genel olarak memnun olması ve buna Ģükretmesi davranıĢının üzerinde etkili 

bir faktör olduğu çıkarımına varılabilir.
267

 Gazali de bu konuda kiĢinin darlık ve zorluk 

zamanında yapması gerekenin sabretmek, bolluk ve rahatlık zamanında yapması gerekenin 

Ģükretmek olduğu yorumunu getirmekte ve kiĢiden darlık zamanında da Ģükretmesinin 

beklenmediği ancak sabretmesinin beklendiğini ifade etmektedir.
268

 Genel olarak ise 

birtakım imkanlara sahip olmanın Ģükretme davranıĢı üzerinde bir etki oluĢturmadığı, 

dolayısıyla bu durumda sahip olunan koĢulların değil; hayata bakıĢ açısının, düĢünme 

tarzının Ģükretme davranıĢını etkilediği çıkarımına varılabilir. Emmons da bununla aynı 

doğrultuda olarak, Ģükrün sahip olunan koĢullardan bağımsız, bir düĢünme tarzının sonucu 

olduğunu belirtmiĢtir.
269

 

Aile dini durumu din ile az ilgili olan ergenlerin ailesi din ile ilgili olan ergenlerden 

ve ailesi dindar olan ergenlerden anlamlı derecede daha yüksek merkeziyetçi materyalist 

eğilimde oldukları görülmektedir. Bu durumda, ergen bireyin dindarlığının materyalist 

eğilimi ile anlamlı derecede negatif iliĢkili olduğu bulgusunu da göz önünde bulundurarak, 

ailesinin dindarlığı ile ergenin materyalist eğiliminin de materyalist eğilimin merkeziyet 

boyutu için benzer sonuç gösterdiği, bunun sadece ailesi din ile ilgisiz olan ergenleri 

kapsamadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Materyalist eğilimin diğer boyutları ve toplam puanı 

açısından aile dini durumları arasında bir farklılık bulunmamıĢtır. Dindarlık açısından ise, 

aile dini durumu arttıkça ergenin dindarlığının da arttığı ve tüm grupların birbiriyle anlamlı 
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farklılığı ortaya çıkmıĢtır. Buna göre ergenin ailesinin dini durumu ile kendi dini durumu 

uyumludur. Ailesi din ile ilgisiz olan ergenler diğer dini durumdaki ailelere sahip olan 3 

gruptaki ergenlerin hepsine göre anlamlı derecede daha az Ģükretmektedirler. Buradan 

dindarlığın yanı sıra, aile dindarlığının da Ģükretme üzerinde etkili olduğu, din ile ilgisiz 

ebeveyne sahip ergenler bazında görülmüĢtür. Ayrıca en yüksek dindarlık derecesi olan 

“dindar” aileye sahip olduğunu düĢünen ergenlerin (X=5.44), kendi ailesinin dindarın bir 

alt düzeyi olan “din ile ilgili” olduğunu söyleyen ergenlere (X=5.52) göre daha düĢük 

dindarlık puanı almaları ilginçtir. Burada, çok dindar öğrencilerin ailelerinin dindarlığını 

yeterli bulmamaları, daha az dindar öğrencilerin ise dindarlık kriterlerinin daha düĢük 

olmasından dolayı ailelerine daha yüksek dindarlık puanı vermelerinin daha kolay olduğu 

düĢünülmektedir. Ġmam hatip lisesi öğrencilerinin birçoğunun aile dindarlığını en üst 

seviyenin bir altı olarak iĢaretlemelerini gözlemlediğimizden dolayı böyle bir yoruma 

gitmiĢ olduk. Ergenlerin hepsi olmasa da birçoğu aile dini durumu açısından materyalist 

eğilim, dindarlık, sürekli ve anlık Ģükrün en azından bir boyutunda da da olsa 

farklılaĢmaktadır. Bu da, aile dini durumunun önemli bir demografik değiĢken olduğunu 

göstermektedir. Bu konuda DaĢkıran‟ın 2009‟da KahramanmaraĢ‟ta ergenler ile ilgili 

yaptığı çalıĢma da bunu desteklemektedir. Bahsi geçen bu çalıĢmada da gençliğin kimlik 

oluĢumunda din, aile ve medyanın etkisi araĢtırılmıĢ, aile ve dinin ergenlerin kimlikleri 

üzerindeki etkisi ortaya konulmuĢtur.
270

 Yine Kılavuz‟un 1992 yılında Bursa‟da lise 

öğrencileri ile yaptığı ölçek çalıĢması neticesinde öğrencilerin % 27.6‟sının babasına, 

%16.5‟inin annesine benzemek istediğinin ortaya çıkması bu sonucu desteklemektedir. Bu 

araĢtırmaya göre ergenler, ahlaki değer, dini duygu ve davranıĢ açısından en çok 

annelerinden etkilenmektedirler.
271

 

Anne babası çocuğunun harcamalarına karĢı ilgili olmayan ya da aĢırı kontrolcü 

olan ergenlerin, anne babası harcamalarıyla ilgili çocuğunu korumaya ve yönlendirmeye 

çalıĢan ergenlere göre toplam materyalist eğilimleri anlamlı derecede daha yüksektir. Yine, 

                                                 
270

Ġbrahim DaĢkıran, Gençliğin Kimlik OluĢumunda Din Aile ve Medyanın Etkisi: 

KahramanmaraĢ Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir AraĢtırma, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, KahramanmaraĢ, 2009. 
271

 Kılavuz, a.g.e., s. 219-233. 



107 

 

anne babası çocuğunun harcamalarına karĢı ilgili olmayan ya da aĢırı kontrolcü olan 

ergenlerin, anne babası çocuğunun fikrine önem veren ve onu özgür bırakan ergenlere göre 

anlamlı derecede daha yüksek genel materyalist eğilimleri vardır. BaĢarı ve mutluluk alt 

boyutlarında da ailesi ilgili olmayan ya da ailesi kontrolcü olan ergenlerin diğer gruplardan 

en az birine göre anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğilimleri vardır. Buradan, 

ailesi aĢırı kontrolcü ya da anne babası aĢırı ilgisiz ergenlerin materyalist eğilimlerinin 

anne babası korumacı ve yönlendirmeci ya da ergenin fikrine önem veren ergenlere göre 

toplam materyalist eğilimlerinin daha yüksek olduğu büyük ölçüde söylenebilir. Yani anne 

baba tutumu harcamaya karĢı olumsuz olan ergenlerin anne baba tutumu daha olumlu olan 

ergenlere göre anlamlı derecede daha yüksek materyalist eğilime sahip olduğu, dolayısıyla 

harcamaya karĢı gösterilen olumsuz anne baba tutumunun ergeni daha fazla materyalizme 

yönlendirdiği çıkarımına varılabilir. Öte yandan anne babaları harcamaya karĢı ilgili 

olmayan ya da kontrolcü olan ergenlerin ikinci gruptaki anne babaları korumacı ve 

yönlendirmeci ve üçüncü gruptaki ergenin fikrine önem veren anne babalara sahip 

ergenlere göre anlamlı derecede daha az sürekli Ģükür eğiliminde olduğu bulgulanmıĢtır. 

Bu sonuca göre, harcamaya karĢı olumsuz anne baba tutumunun harcamaya karĢı daha 

olumlu olan ikinci ve üçüncü gruptaki anne baba tutumuna göre ergeni Ģükretmeye anlamlı 

derecede daha az yönlendirdiği söylenebilir. Kıymet bilme açısından ise toplam kıymet 

bilme, ibadetsel kıymet bilme, memnuniyetsel, maddi ve aileye yönelik kıymet bilme 

türlerinde anne babası harcamaya karĢı olumsuz tavra sahip olan ergenlerin, daha olumlu 

olan diğer iki gruba göre en düĢük kıymet bilme puanına sahip olması dikkat çekicidir. 

Ayrıca önceki cümlede sayılan kıymet bilme puanları açısından en yüksek ortalamaların 

anne babası harcamalar konusunda ergenin fikrine önem veren ergenlerde, en düĢük 

ortalamaların da anne babası harcamalar konusunda ya çok ilgisiz ya da aĢırı kontrolcü 

olan ergenlerde olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre anne babası olumsuz tavra sahip 

ergenin, anne babası olumlu tavra sahip ergene göre daha az kıymet bilme eğiliminde 

olduğu bazı alt boyutlar ve toplam kıymet bilme puanı baz alınarak söylenebilir.  

Sahip olunan eĢya sayısı ile materyalist eğilim arasındaki pozitif iliĢki için soru 

yapısından kaynaklı Ģöyle bir yorumda bulunulabilir: Soruda katılımcıdan sadece kendine 
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ait olan eĢyaları iĢaretlemesi, ortak kullandığı eĢyaları iĢaretlememesi istenmiĢtir. Ancak 

bazı katılımcıların ortak kullandığı eĢyaları da sadece kendi sahip olduğu eĢya olarak 

iĢaretlediği gözlemlenmiĢtir. Buradan hareketle, bu çok fazla sayıda eĢyaya sahip olma 

yöneliminin materyalist eğilimin yüksekliğinden kaynaklanabileceği ve gerçek bir “sayıca 

çok eĢya ya sahip olmayı” yansıtmayabileceği ihtimali burada ifade edilmelidir. Bu durum, 

çalıĢmamızdaki aile gelir durumu ile iliĢkili sonuçlara bakılarak değerlendirilecek olursa, 

aile gelir durumu daha yüksek olan katılımcıların materyalizmi, aile geliri daha düĢük 

katılımcılara göre daha fazla hayatlarının merkezinde konumlandırdığı sonucunu da göz 

önünde bulundurmak yerinde olabilir. 

Dini bir eğitim almıĢ olmanın ergen dindarlığını olumlu yönde etkilediği 

ulaĢtığımız sonuçlar arasındadır. Bu, Nalbant
272

 ve Certel‟in
273

 ulaĢtıkları sonuçları da 

desteklemektedir. 

                                                 
272

 Nalbant, a.g.t. 
273

 Certel, a.g.t. 
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ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmanın kurumlar bazında önerileri;  

- Ergenlik dönemindeki bireylerin dindarlıklarının, dini bir eğitim almıĢ 

olmalarının ve Ģükretme eğilimlerinin materyalist eğilimleri üzerinde 

negatif etkisi olduğu bulgusundan hareketle, gençler arasında tüketim 

kültürünün etkilerini azaltmak için dini-manevi destek ve bilgilendirme 

çalıĢmaları, ayrıca Ģükür gibi değerler eğitimi çalıĢmaları yapılabilir, 

- Liselerdeki din derslerinin içeriği belirlenirken dini-manevi yaĢam ile 

materyalizmin negatif iliĢkisi de göz önünde bulundurulabilir ve buna göre 

içerik hazırlanabilir, 

- Halk arasında ergenlik dönemindeki gençlerin kıymet bilmediği Ģeklindeki 

algının realiteyi tam olarak yansıtmadığı görülerek bu gençlere karĢı 

toplumda buna göre bir algı oluĢturulabilmesi için kurumsal faaliyetler 

yapılabilir, 

- Aile tutumunun ergenin harcamaları üzerinde oldukça etkili olduğundan 

hareketle, aĢırı ve problemli tüketim tarzına sahip ergenlerin durumu 

değerlendirilirken aile faktörünün önemi göz önünde bulundurularak ilgili 

kurum ya da kiĢilerce çözüm önerileri geliĢtirilebilir. 

- Bu çalıĢma ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ya da 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi resmi kurumların kendi kurum 

politikalarına yön verme konusunda öngörü sağlama açısından faydalı 

olabilir. 

Bu çalıĢmanın ilerideki akademik çalıĢmalara dair önerileri; 

- Ergenlik dönemindeki bireylerin materyalist eğilim, Ģükretme ve dini-

manevi yaĢam değiĢkenleri nitel yöntemlerle incelenerek, konunun bireysel 

bazda sebeplerine inilerek daha derin kavranmasına yardımcı olunabilir, 
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- Bu çalıĢmada ele aldığımız üç değiĢkenin iliĢkisi, diğer geliĢim 

dönemlerinde incelenerek konunun kapsamı ve geçerliliği geniĢletilebilir. 
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