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i 

ÖNSÖZ 

Değer olgusu, teorik düzeyde sosyolojinin tutum, norm ve kültür gibi insan ve 

toplum eyleminin ve zihniyetinin temel nosyonlarıyla uzun zamandır birlikte zikrettiği 

ifadeler olmakla beraber, ülkemizde özellikle son 15 yıldır sürdürülen yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarında saha araştırması konusu olmasıyla beraber sosyolojinin görüş 

açısına girmiştir denilebilir. Son yıllarda “Değer’in değeri” keşfedilmeye başlanmış 

olmakla beraber, akademik düzeyde alınacak daha çok yol olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Zira akademik düzeyde değerlerle ilgili çalışmalar daha çok lisans-

lisansüstü öğrencileri ve 18 yaş üstü Türk halkı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Halbuki 

değerlerin oluşum süreci ve sosyalleşme çok daha erken yaşlarda başlamaktadır. 

Araştırma temelde dindarlık ve toplumsal değer kavramları üzerine kurulmuştur. 

Her iki kavram üzerinde bugüne kadar akademik olarak çalışmalar yapılmış olmakla 

beraber, dindarlık ve Türk Toplumunun ortak kabul edilebilecek değer ilişkilerini 

birlikte müstakil olarak ele alan benzer bir uygulamalı çalışma yapılmamıştır. Bu 

yönüyle çalışma, nicel olarak ortaya koyduğu anlamlı istatistiki ilişkilerle bundan sonra 

benzer çalışmalar yapacak akademisyenlere kullanabilecekleri önemli veriler 

sağlayacaktır.  

Tez çalışmam boyunca tecrübesinden, bilgisinden ve desteğinden istifade ettiğim 

değerli isimler bulunmaktadır. Bunların başında saygıdeğer hocam, danışmanım Prof. 

Dr. Niyazi Akyüz gelmektedir. Doktoraya başlamamda ve tezimi bugünlere 

getirebilmemdeki teşvikleri ve desteklerinden dolayı kendisine minnettarım. Ayrıca tez 

izleme komitemde ve tez savunmamda yer alan Prof. Dr. Kamil Çakın, Doç. Dr. 

Mehmet Cem Şahin, Prof. Dr. Erdal Aksoy ve Doç. Dr. Salih Aydemir hocalarıma 

katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.  

Tezin deneysel bölümlerinin oluşmasında, hataların giderilmesinde katkılarını 

gördüğüm başta arkadaşlarım Dr.  Murat Emre Şahin ve Bilim Uzmanı Nihal Yılmaz 

olmak üzere, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hasan Eşici’ye, Gazi 

Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Görkem 

Ceyhan’a, Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 

Sevilay Karahan’a, anketlerin uygulanmasında yardımlarını gördüğüm öğretmen ve 

idareci arkadaşlarıma, bilhassa sorulara içtenlikle cevap veren öğrencilerimize 

teşekkürleri bir borç bilirim. 



ii 

Tez çalışma sürecim boyunca istişarelerde bulunarak değerli fikirlerinden 

faydalandığım Arkansas Üniversitesi doktora öğrencisi eniştem Ayhan Öztürk’e ve 

maddi-manevi katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen sevgili anne ve babama her zaman 

minnettarım. 

Doktora eğitimimi tamamlayabilmem için kendi Yüksek Lisans eğitiminden 
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GİRİŞ 

19. yüzyılın son çeyreğinde metodolojik temelleri atılan ve sistematik bir bilim 

halini alan sosyoloji, toplumu ve insanı anlamak ve ikisi arasındaki ilişkileri açıklamak 

amacıyla “toplumun mahiyeti nedir, toplumsal olgu nedir, toplumu oluşturan parçaların 

bütünle olan ilişkisi ne düzeydedir” gibi ontolojik sorulara cevap aramıştır. Ayrıca 

insanın manevi doğasından kişisel hayat çizgisi bağlamında onu sarmalayan kader 

imkanlarının kendisine sunduğu olgusal durumlara kadar farklı değişkenlerin üzerinde 

söz sahibi olduğu bakış açıları içerisinde ve bilimin geçen yüzyıllar boyunca gelişip 

bugüne taşıdığı ontolojik ve epistemolojik kökenli yaklaşımlar aracılığıyla metodolojik 

paradigmalar oluşturmuş, bununla birlikte toplumun problemlerini anlamaya ve 

çözmeye de odaklanmıştır.  

Öyle ki Durkheim “toplumu iyileştirmeye yardım etmezse sosyolojinin bir 

saatlik çabaya bile değmeyeceğini”1 söylerken, bilimin ilerleyişinin toplumun 

ihtiyaçlarıyla paralellik arz ettiği gerçeğini de ortaya koymuştur. Bu bağlamda tarihi bir 

çıkarımda bulunmak, Türk toplumunun kritik toplumsal ve kültürel değişim 

dönemlerinin anlaşılması ve günümüze ışık tutması açısından önemlidir.  Esasında 

sosyoloji, Batı kaynaklı bir bilim olmasına rağmen siyasal ve sosyal hareketliliğin 

olağan dışı bir hızla kamuoyunu her gün yeniden biçimlendirdiği Osmanlı devletinin 

son yıllarında da büyük bir ilgi odağı olmuştur. Örneğin dünyanın ilk sosyoloji bölümü 

1912’de Fransa’da açılmışken, ikinci sosyoloji bölümü de Ziya Gökalp tarafından 

1915’te Darülfünunda açılmıştır. Ayrıca 1911 yılından itibaren Selanik İttihat ve 

                                                           
1    Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev. Korkmaz Alemdar) Türkiye 

İş Bankası Kültür Yay., 1. Baskı, Ankara, 1986, s. 402.    
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Terakki bürosunda okutulması2, sosyolojinin siyasal eylemlerin yönünü belirlemede 

etkili bir araç olarak kullanılacağının işaretleri olmuştur.  

Saint Simon’a göre de bir bilimin değerini takdir eden onun konusudur. Öyleyse 

bilim öncelikle yüzünü insana dönmelidir.3 Sosyolojinin de asıl meselesi insan olmakla 

beraber, bunu toplumsal ilişkiler ve sosyal süreçler, hareketler, sosyal gruplar, kurumlar 

ya da kategoriler  bağlamında makro düzeyde toplumsal yapı açıklamalarının yanı sıra, 

yine topluma makro düzeyde bir açıklama getirmeye çalışan anlayıcı sosyolojinin ölçek 

olarak olmasa bile mantık olarak takipçisi kabul edilebilecek Mead, Blumer gibi 

sosyologların kurucusu olduğu mikro ölçekli bir toplumsal yapı açıklamasını gaye 

edinen “sembolik etkileşimcilik” yaklaşımının topluma dair “insanın eyleminin 

yöneldiği nesneye verdiği anlam” ve “farklı eylem anlayışlarının toplamı ve yeniden 

yapılandırılması” şeklindeki sayıltılarının hedefinde insandan topluma, ya da toplumdan 

insana doğru konumlandırılmış merdivenin basamaklarında gezinerek toplumsal 

gerçekliğe ve mümkün olduğu ölçüde bilimin evrensel kurallarına ulaşmayı amaçlar. 

Sosyolojiyi ile insanı doğrudan kendisine konu edinen Psikoloji arasındaki yol 

ayrımının nereden başladığını anlamak zor bir iş olmakla beraber, bireyi sadece 

toplumla açıklamak kadar, toplumu sadece bireyin psişik durumuyla açıklamakta 

bilimsel bir disiplinin taassubu, fanatizmi olarak görülebilecek yanlış bir eylem 

olacaktır. 

19. asrın hakim paradigması olarak pozitivizm, doğa bilimlerinin sadece 

gözlenebilir ve ölçülebilir olanla ilgilenen metodolojik sınırlarını, sosyal bilimler içinde 

geçerli kılması, sosyolojinin insanın anlam yüklü doğasını ve bu bağlamda şekillenen 

                                                           
2  Ergun Yıldırım, Türkiye’nin Modernleşmesi ve İslâm, İnsan Yay., İstanbul, 1995, 

s.140. 

3  Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İnkılap Kitabevi, Genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul, 

1994, s. 94. 
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sosyal ilişkileri anlamasını zorlaştırmıştır. İnanç, değer, ahlak gibi kavramlar insan ve 

toplum bilincindeki değişebilir doğası nedeniyle ve de gözlenebilir ve ölçülebilir olarak 

görülmediği için pozitivist sosyolojinin ilgisini çekmemiştir. Olgusalcı paradigma 

tarafından kapının dışına itilen değerler, insandan topluma doğru bir metot izleyen 

yaklaşımların toplum çözümlemelerinde dikkate alınmış, toplumun kendisi bir yönüyle 

değerler sistemi olarak algılanmıştır.  

Bireyi edilgen bir süje olmaktan çıkararak toplum çözümlemesinin merkezine 

koyan yorumsamacı yaklaşım, insanı çevreleyen anlamları (beklenti, değer, korku, 

özgeçmiş)  görmezden gelerek yapılacak bir tanımlamanın daha baştan yöntem bilimsel 

bir hataya sürüklenmek olduğu fikrindedir. Pozitivizm ancak başta toplumsal ve kültürel 

değer ve normlar olmak üzere tinsel ögeleri anlamayı hedefleyen manevi bilimin bilgi 

kuramı sayesinde özüne dönebilecek ve köklerini sağlamlaştırma imkanına 

kavuşacaktır.4  

Kısaca, toplumu ve insanı anlamak, gerçekliğin anlamlandırılması sürecinde bu 

iki varlık alanı üzerinde tecessüm eden inanç ve sabiteleri anlamaktan geçeceğini 

söylemek mümkündür. Bu inançlar ise eşyanın önem derecesinin kendisiyle belirlendiği 

değerler alemine karşılık gelmektedir. Sosyolojinin ilgi alanına giren toplumsal 

değerler; rol, statü, itibar grupları gibi kişiler arası ilişkilerin genel çerçevesinin 

oluşumunda kültürel destek sağlarken, bireyin toplumu ve toplumdaki yerini 

tanımasında rehber vazifesi görmektedir.  

Bununla birlikte değerlerin oluşumunda, kabulünde ve tatbikinde, toplumun dini 

inançları, pratikleri ve gelenekle iç içe geçmiş uygulamalarının güçlü bir etkisi vardır. 

Örneğin, sınırda nöbet tutan bir asker vatana duyduğu sevgi nispetinde daha dikkatli 

olacaktır. Ya da gündelik hayatta insanlarla kavgaya girişmekten kaçınan bir kişi, savaş 

                                                           
4  Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Önce Söz Vardı, Vadi Yay., 1. 

Baskı, Ankara, 1996, ss. 24-33. 
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meydanında çok büyük kahramanlıkları korkusuzca sergileyebilir. Bu, askerin eylemine 

verdiği anlam -vatanın kutsallığı- ile açıklanabilir. Çünkü gerçekliğe verilen anlamın 

yönünü ve şiddetini belirleyen değerler şemamız olmaktadır. Bununla beraber askerin 

vatanı kutsal bir değer olarak görmesinin arka planında aranması gereken başta din 

olgusu olmak üzere farklı motivasyonlar vardır. Zira Durkheim intihar olgusunu 

açıklarken Katolik ülkelerdeki intihar olaylarının oranını, Protestan ülkelerdeki 

intiharlara göre daha düşük bulmasının sosyolojik karşılığı, toplumsal değerlerin 

gücünde ve bu değerlerin ayaklarını sağlam basmasını sağlayan bir kontrol 

mekanizması ve meşrulaştırım aracı olarak din gerçekliğinde aranmalıdır. 

Dinin ve değerlerin sosyal gerçekliği, aslında ekonomik davranışlarımızdan 

devlet idaresine, uluslararası ilişkilerden farklı milletlerin ortak semboller etrafında aynı 

duyguyu yaşamalarına kadar geniş bir yelpazede varlığını açıkça gösterir. Bu sebeple 

başta WVS (Dünya Değer Araştırmaları) olmak üzere global çapta toplumsal, siyasi ve 

ekonomik ilişkilerde değerlerin rolünü, yıllara göre değer farklılaşmalarını ve bu 

bağlamda değer ve muhafazakarlık ilişkisini ele alan çalışmalar uzun zamandır 

yapılmaktadır. Çünkü toplumun zihniyetini (değerlerini) anlamadan, hukuk normlarını, 

estetik beğenileri, ekonomik düzeni anlayabilmek mümkün görünmemektedir.  

Değerlerin, toplumsal eylemdeki bu denli önemli rolü, Avrupa ve Amerika’da 

olduğu gibi5, Türkiye’de de değerler eğitimine verilen ilgiyi büyük oranda artırmıştır. 

Açıkçası “değerler eğitimi” konusu doğrudan sosyolojinin konusu olmamakla beraber, 

son 40 yılda gelişen teknoloji ve iletişim araçlarıyla kültür emperyalizmine uğrayan 

ülkelerden biri olan Türkiye’de, toplumsal değerleri yeni nesle aktarmak ve popüler 

kültür ögelerinin muhtemel zararlı girdilerinden halkı koruyabilmek için yapılan değer 

                                                           
5  Dünyadaki değerler eğitimi ile ilgili araştırmalar için bkn. J. Mark Halstead, Monica 

J. Taylor, “Learning and Teaching about Values: a review of recent research”, 

Cambridge Journal of Education, Vol. 30, No. 2, 2000, ss. 169-202.   
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eğitimi ve kazanımına dönük çalışmalar, sosyolojik bir eylem olarak toplumsal 

dayanışmaya yaptığı katkılar din sosyoloğu açısından incelemeye tabi tutabilir. Çünkü 

okullarımızda verilen değer eğitimleri, dini ve milli değerler temelinde, evrensel 

perspektif dikkate alınarak belirli bir sosyalleşme projesi olarak, sosyal düzenin 

korunması ve toplumun değerleriyle uyumlu rollere sahip, gelecekte bu ülkenin 

öğretmenleri, doktorları, askerleri, siyasetçileri ya da iş adamları olacak bugünün 

gençlerini ve küçüklerinin yetiştirmek gayesindedir.  

Esasında, toplumsal değerler bireylerin sübjektif olarak salt kendi oluşumları ve 

zihniyeleri olmayışının, toplumun ortak değerlerinin bireyin mizacında ve eylemlerinde 

itici bir güç olarak gerçeğe ilişkin anlamlandırmalarının merkezi olması dolayısıyla, 

dinin toplum üzerindeki etkisinin doğrudan değerler üzerinde de olacağı göz ardı 

edilemeyecek bir gerçektir. Önemle üzerinde durulması gereken bu konu, Cumhuriyet 

sonrası laik sistemin elden gitme telaşı sebebiyle, bu tür çalışmalara özellikle orta 

öğretim düzeyinde set olmuş, toplumsal kişilik ve rol kavramlarına ve din gibi 

değişkenlerin etkisine dair akademik araştırmalar bilhassa kamuoyundan ve medyadan 

gelebilecek şikayetler korkusuyla “mahrem alan” olarak kalmaya devam etmiştir. 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Genellikle her insan, hayatının bir döneminde -şimdi ya da sonra- kendi 

değerlerine veya diğer insanları, grupları tanımlayan değerlere atıfta bulunur.6 Gündelik 

hayatın sık kullanılan ifadelerinden olan değerler, bilhassa psikologlar, öğretmenler, din 

görevlileri, siyasetçiler vb. insanı mesele edinen farklı meslek gruplarının yönlendirici, 

                                                           
6  Shalom H. Schwartz, Wolfgang Bilsky, “Toward A Universal Psychological 

Structure of Human Values”, Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 

Vol. 53, No. 3, s. 550 
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kıymetlendirici ve mukayeseli konuşmalarının kurtarıcı rolünü üstlenir. Bu yönüyle 

değerler, eylem içeren nosyonlardır. Değerler eyleme olan yakınlığı nispetinde sosyal 

bilimlerin konusu haline gelirler. Öte yandan değer, sadece sosyal bilimlerin değil, başta 

ekonomi olmak üzere sanatın, estetiğin ve matematiğin de konusudur.  

Her bilim dalı değere kendi perspektifinden bakar. Psikoloji, değerleri, inanç 

dünyamızın bir parçası olarak görürken, Ahlâk psikolojisi onu davranışlarımızın ahlaki 

yönlendiricileri olarak değerlendirir. Felsefe ve etik, değeri ontolojik ve epistemolojik 

yapısıyla ele alır ve değeri nesnellik-öznellik, mutlaklık-rölatiflik yönleriyle ele alır. 

Sosyoloji ise değerleri, toplumsal sisteminin zeminine koyar.  Zira değerler bizzat 

sosyal kurumlar tarafından bireye aktarılmakta ve onu çevrelemektedir.7 Kısaca 

sosyoloji değerleri toplumsal işlevleri yönüyle kendisine konu edinmektedir.   

Toplumsal değerlerin, tarihi, küresel ya da ekonomik birçok belirleyeni olmakla 

beraber, değerlere aşkın bir bağlılık, manevi bir anlamlılık katması açısından din 

olgusunun ayrı bir yeri vardır. Şüphesiz, dini kendisine referans almış bir değerin birey 

ve toplum üzerinde kalıcılığı ve etkisi de daha güçlü olacaktır. “İnsanı problem 

edinmiş” tüm kişi ve grupların söylemlerinde din, değer için bir atıf noktası olmuştur.  

İnsan eylemini, fiziki ve sosyal bağlamından bağımsız değerlendirilemeyeceği, 

toplumsal bir gerçeklik olarak kabul edilir.8 Bu yönüyle değerlerin anlaşılması ve 

sosyolojik yönü üzerinde asıl irdelemeler, sistemin iç işleyişindeki zorunluluklar ve 

değerlerin fonksiyonları üzerinden olmaktadır. Örneğin, Türkiye kırsalında 

sanayileşmenin ve modern hayat formlarının belirginleşmediği kırsalda toprak sahipliği 

ve mülkiyeti bulunmayan ailelerin, başkalarının topraklarında ırgatlık yapanlarının 

çoğunluğunun çekirdek aile olması, geniş aile yapılanmasının geniş topraklara sahip 

                                                           
7  Ersan Ersoy, Değer Farklılaşmalarının Sosyolojik Boyutu (Malatya Örneği), 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, 2006, s. 265. 

8  Ersoy, Değer Farklılaşmalarının Sosyolojik Boyutu (Malatya Örneği), s. 266. 
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olan mülkiyetin gerektirdiği bir gerçeklik olduğunu göstermektedir. Çünkü, geniş 

toprakların idaresi ve parçalanmasının önüne geçilmesi, geniş aile tipi örgütlenme 

biçimiyle mümkündür.9 Geniş aile ise, üyeleri arasındaki iç düzeni ve hiyerarşiyi belirli 

değerler sistemine oturtmak zorundadır. O halde, ihtiyaçlar, mevcut yapıyı 

sürdürebilmek için kendi değerlerini oluşturmak ve sürdürmek zorundadır. Değerler bu 

yönüyle sosyal ilişkilerin ve örüntülerin hazırlayıcısı ve sürdürücüsü olarak, sosyal 

yapının doğrudan fonksiyonel bir bileşeni de olmaktadır.  

Bununla birlikte, küresel boyutta uygulanan WVS gibi değer araştırmaları, 

Avrupa Birliği’nin üye devletler üzerinde farklı zamanlarda uyguladığı araştırmalar, 

üniversitelerin yüksek sponsor destekleriyle özellikle küreselleşme ve değişen değerler 

üzerinde yaptığı araştırmalar, yurt içinde Tüsiad, Müsiad, TOBB gibi iş örgütlerinin 

destekleriyle yürütülen ekonomi ve kültür temelli araştırmalar ve yine sivil toplum 

kuruluşlarının toplumsal ve kültürel değerler üzerine yürüttüğü araştırma projeleri 

göstermektedir ki toplumsal yapının nesnel boyutunu ve bu yapının varlığını, işleyişini 

sürdürebilmek için bireyler ve gruplar üzerinde kullandığı enstrümanları bilmek, 

değerlerdeki değişimi gözleyebilmek, değişimi kontrol edebilmenin de en önemli 

yoludur. 

Toplumsal değer oluşumunda, inanç esaslarının özümsenmesinde ve dini 

pratiklerin ilk örneklerinin tatbikinde ailenin birincil toplumsal gruplar olarak bireyler 

üzerinde önceliği vardır. İlk ve ortaöğretim düzeyinde kişilerin gidecekleri okul türünü 

tercihte yine ebeveynin önemli bir rolü vardır. Bununla birlikte, Parsons’un dikkat 

çektiği gibi sanayileşme ve kadının iş hayatında daha aktif olarak yer alması, ailenin 

                                                           
9  Özgür Sarı, Aile Kurumu ve Ailenin Tanımı”, Sistematik Aile Sosyolojisi (Ed. 

Mustafa Aydın), Çizgi Yay., 2. Baskı, Konya, 2014, s. 25. 



8 

bazı görevlerini toplumun diğer kurumlarına devretmesini sağlamıştır ki10, bu 

kurumların başında ülkemizde olduğu gibi 12 yıllık eğitimin zorunlu olarak verildiği yer 

olan okullar gelmektedir. Öğrenciler, haftalık 40 saati bulabilen dersler ve hafta sonu 

kursları ile ailelerinden çok öğretmenlerini ve okul arkadaşlarını görebilmektedir. 

Okullar değerler eğitimi çalışmaları ve dini-manevi gelişime katkı da bulunacak dersleri 

ile öğrencileri eğitimin gereği olan belirli davranışları kazandırma amacına dönük 

programlarını düzenlemektedirler. O halde, bireylerde dini karakterin ve toplumsal 

değerlerin gelişiminde aile ve okul iki önemli sosyalleşme eyleyeni olmaktadır.    

Şüphesiz sosyalleşmenin eyleyen ve eylenen arasındaki ahengini korumak, 

toplumun geçirdiği sosyal süreçleri anlamak, kurumlarını tanımak, o toplumun 

kültürünü bilmekle olur. Esmer’in ifadesiyle kültür haritası “sistematik olmayan 

gözlemlere, izlenimlere, sezilere dayanarak değil, güvenilirliği, geçerliliği ve temsil 

niteliği belli düzeylerde olan verilerden yola çıkarak çizilmelidir.”11 O halde, toplumun 

genel bir tablosunu oluşturabilmek, toplumsal yapıya ait alt birimlerin küçük resimlerini 

çizebilmekle mümkün olacaktır.  

Bu bağlamda araştırmamızın konusunu teorik düzeyde; toplumsal değer 

kavramının kuramsal temelleri, sosyolojik bir olgu olarak toplumdaki fonksiyonları ve 

toplumsal değer bağlamında dinin diğer sosyal kurumlarla ve toplumsal ilişki 

biçimleriyle fonksiyonel ilişkisi oluşturmaktadır. Uygulamalı düzeyde ise, Türkiye’deki 

siyasi konjonktüre göre farklı tartışmaların odağında olmuş olan İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinin geleneksel kültürel değerlere bağlılık düzeyleri ile kendilerinden 

beklenen bilim-iş değerlerine sahip olma düzeylerinin yanı sıra İslam’ın temel inanç 

                                                           
10  Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Ekin Kitabevi Yay., Genişletilmiş 14. Baskı, 

Bursa, 2005, s. 138-139. 

11  Yılmaz Esmer, Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırması, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Araştırma Ortak Komitesi, İstanbul, 2002, s. 21. 
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esasları ve pratikleri temelinde beklenen dindarlık düzeylerinin ve bunun olgusal 

değişkenlere göre şekillenişinin tasviri, analizi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Yine uygulamalı düzeyde ilişkisel tarama metodunun yardımı ile öğrencilerin toplumsal 

değer algıları üzerinde, dinin ve bunun toplumsal yaşayış içerisindeki pratik fenomeni 

dindarlığın etkilerini ve bu etkinin şiddetinin açıklanması araştırmamızın diğer bir 

konusunu oluşturmaktadır. 

2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ 

Sosyoloji, nesnel ve tarafsız bir disiplin olması yönüyle dinlerin ve toplum-grup 

değerlerinin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgilenmez. İnananların dindarlıklarının ya da 

dinsel sosyal hayatlarının tespiti, ancak toplumun diğer kurumları ile ilişkilerini ne 

istikamette etkileyeceğini anlamak amacıyla yapılabilir. Dolayısıyla dinin itikat ve 

kelam meseleleri çalışmamızın problemleri içerisine girmiyor. Bireylerin ya da 

toplumun dini ideallerini kişisel ya da toplum hayatlarına yansıtıp yansıtamadıklarının 

bir kıymet ölçüsü olarak değerlendirilmesi, bunların dini nassların terazisinde tartılması, 

ilahiyatın diğer bölümleri için geçerli olabilecek bir çalışmadır. Bununla beraber diğer 

dinlerin ya da toplumların dindarlık ölçütleri de bizim çalışmamızın dışında olmak 

zorundadır. Örneğin, aileye/ataya saygı (Filial piety), Çinlilerin geleneksel etik ve 

ahlaki normları içerisinde hayati öneme sahip bir uygulamadır.12 Fakat bu öğretiyi ve 

benzerlerini bütün inananlar için ortak bir ölçü olarak kabul edemeyiz. Weber’in 

ifadesiyle, “özel bir sosyal eylem tipinin koşul ve etkilerinin incelenmesini görev 

                                                           
12  Wenyan Feng, “The Contemporary Significance of Confucius Doctrine of Filial 

Piety”, Humanities and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, 2017, s. 75. 
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edindiğimiz için” 13 esas sorunumuz İslami düzeyde bir dindarlık ve Türk toplumuna 

has değerlerin incelenmesi, betimlenmesi ve ölçülmesi olmaktadır. Ayrıca 

araştırmamızın konusunun, toplumun bir kesiminin İslami dindarlık düzeylerinin çeşitli 

bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek ve dindarlığın 

toplumsal değer algıları ile karşılıklı etkileşimini anlayabilme üzerine tasarlanmış 

olmasından dolayı İslam’ın tarihsel süreç içerisinde toplumsal hayatı ne şekilde 

etkilediği ya da toplum dinamiklerinin dini ne yönde gelenekleştirdiği, kendine 

benzettiği, Türk toplumunun değerlerindeki muhteva, köken ve değişim boyutları, bu 

çalışmada teorik düzeyde irdeleyeceğimiz esas problemleri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

deneysel kısmına yardımcı olmayacak bir kavramsal çerçevenin tertibi de vakit kaybı 

olacaktır. 

Araştırmanın konusu doğrultusunda belirlenmiş problemleri genel olarak şu 

şekildedir: 

Teorik düzeyde: 

a. Türk toplumunun kültürel hayatının kırılma dönemleri ve küreselleşmeyle 

gelen yeni değerler, toplumdaki din ve değer algılarında bir dönüşüme sebebiyet vermiş 

midir? 

Uygulamalı düzeyde: 

b.  İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dinin teorik, pratik ve düşünce boyutlarına 

yönelik eğilimleri, onların cinsiyet, okul, aile, ekonomi, sosyal çevre ve başarı gibi 

sosyal kategori ve kurumlara bağlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

c. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik algı düzeyleri, 

onların cinsiyet, okul, aile, ekonomi, sosyal çevre ve başarı gibi sosyal kategori ve 

kurumlara bağlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

                                                           
13  Max Weber, Din Sosyolojisi (Ter: Latif Boyacı), Yarın Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 

2012. 
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d. Belirli dini ideallere sahip olma ve bunları gündelik hayat içerisinde 

davranışlara yansıtmanın, toplumun diğer değerleri üzerinde yönlendirici bir etkisi var 

mıdır?  

e. İçerisinde aidiyet formlarını barındıran geleneksel-kültürel değerlere sahip 

olma düzeyinin, daha evrensel nitelikteki bilim ve iş değerleri üzerinde pozitif bir etkisi 

var mıdır? 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Değer olgusu, teorik düzeyde sosyolojinin tutum, norm ve kültür gibi insan ve 

toplum eyleminin ve zihniyetinin temel nosyonlarıyla uzun zamandır birlikte zikrettiği 

ifadeler olmakla beraber, ülkemizde özellikle son 15 yıldır sürdürülen yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarında saha araştırması konusu olmasıyla beraber Sosyolojinin görüş 

açısına girmiştir denilebilir. Son yıllarda “Değer’in değeri” keşfedilmeye başlanmış 

olmakla beraber, akademik düzeyde alınacak daha çok yol olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Zira akademik düzeyde değerlerle ilgili çalışmalar daha çok lisans-

lisansüstü öğrencileri ve 18 yaş üstü Türk halkı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Halbuki 

değerlerin oluşum süreci ve sosyalleşme çok daha erken yaşlarda başlamaktadır. 

Bununla birlikte, çocukluk döneminde değerlerin oluşum ve gelişimi ile ilgili sosyolojik 

çalışmalar da yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Şahin, yakın tarihte devletin kurum 

bakım türlerinden birisi olan çocuk evlerinde bakım personellerinin değer aktarımında 

çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yaptığı doktora çalışması ile 

çocukların sosyalleşme ile gelişen değer yapıları üzerinde durmuştur.14 

                                                           
14  Murat Şahin, Kurum Bakımı Altındaki Çocuklarda Değer Oluşumu: Ankara Çocuk 

Evleri Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2019. 
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 2017-2018 eğitim yılı itibariyle resmi rakamlara göre Türkiye’de eğitim gören 

genel ve mesleki ortaöğretim öğrenci sayısı 6 milyona yaklaşmıştır. Bu rakam Türkiye 

nüfusunun yaklaşık %7’ine tekabül etmektedir. Sayısı 2 milyonu bulan Açık lise 

öğrencileri hariç tutulursa yaklaşık 4 milyon öğrenci sabahın erken saatlerinde yollara 

dökülüp okula gitmekte, bu yolculuk sürecinde diğer insanlarla etkileşimde 

bulunmaktadır. Ayrıca günün önemli bir kısmını idareci, öğretmen, öğrenci, memur ve 

hizmetlilerden teşekkül etmiş, belirli normlarla idare edilen bir sosyal yapı içerisinde 

geçirmektedir. Bu yönüyle okulu ikincil gruplar içerisinde değerlendirebilecekken, sınıf 

içerisinde oluşan duygusal süreçler, yardımlaşmalar ve okul içi ve dışı ortak etkinlikleri 

bakımından birincil gruplar olarak da değerlendirebiliriz. Özellikle araştırmamızın 

sahasını oluşturan, öğrenciler açısından ortak bir inancın geliştiği, toplumsal ve dini bir 

kimliğin yapılaştığı, “İmam Hatipli olmak” şeklinde mottolaşmış bu okullar Cooley’in 

birincil gruplar kategorisinde değerlendirilebilir. Bu yönüyle liseli gençliğin toplumsal 

değerlere yönelik algılarının tasviri, açıklanması ve anlaşılması önem arz etmektedir.  

Araştırmanın odak noktasını dindarlık ve toplumsal değer kavramları 

oluşturmaktadır. Her iki kavram üzerinde bugüne kadar akademik olarak çalışmalar 

yapılmış olmakla beraber, dindarlık ve Türk Toplumunun ortak kabul edilebilecek değer 

ilişkilerini birlikte müstakil olarak ele alan benzer uygulamalı bir çalışma yapılmamıştır. 

Bu yönüyle çalışma, nicel olarak ortaya koyduğu anlamlı istatistiki ilişkilerle bundan 

sonra benzer çalışmalar yapacak akademisyenlere kullanabilecekleri önemli veriler 

sağlayacaktır.  

Araştırmanın ele aldığı kavramlar kadar, araştırma alanı da bugüne kadar 

akademik anlamda üzerinde deneysel bir çalışma yapılmaya çekinilmiş bir örneklem 

üzerinde kurulması yönüyle, ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çünkü, bugüne kadar İmam 

Hatip Liseleri üzerine yapılan sosyolojik çalışmaların süjesi öğrencilerden ziyade 
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mağduriyetler, siyasal korkular ve laiklik tartışmaları olmuştur.15 Cumhuriyetle eşit 

yaşta olan İmam Hatip okulları, kendilerine atfedilen değer açısından üç farklı grubun 

birbirine tamamen zıt üç bakış açısının da odağı olmuştur. Bunlardan birincisi, imam 

Hatip lisesi öğrencilerini mesleki alanda yetkin, toplum değerlerine saygılı bireyler 

olarak gören muhafazakar kesimdir. İkincisi bu öğrencileri dini-mezhebi ve mesleki 

açıdan yetersiz, devletin kontrolü altında yetişen pasif din adamları olarak gören radikal 

İslamcı kesimdir. Üçüncü grup ise, İmam Hatip lisesi öğrencilerinin zihniyetlerini ve 

toplumsal davranış biçimlerini, kendi dünya görüşlerine ve yaşam biçimlerine ters gören 

laik-seküler kesimdir.16 Bizim çalışmamız, İmam Hatip lisesi öğrencilerini ideolojik 

kısır döngülerden, aşırı yüceltilmiş ya da aksine korkutucu bir nesne olarak gören 

perspektiflerden uzak, toplumla ilişkisi birlik, dayanışma ve gelişme çizgisinde 

nitelendirilebilecek sosyal bir grup olarak görmekte ve bu öğrencilerin toplumsal 

değerlere yönelik algı ve dindarlık düzeylerini tarafsız bir biçimde analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Araştırmanın diğer bir önemi ise, lise öğrencileri üzerinde deneysel araştırma 

yapmanın yasal olarak ortaya çıkardığı birtakım zorluklar ve prosedürlerdir. Farklı 

kültürel ve dini-mezhepsel renklere sahip olan ülkemizde, değerler ve dindarlık üzerine 

ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılacak araştırma talepleri, “algı yönlendirmesine” 

sebep olacağı gerekçesiyle resmi makamlarca reddedilebilmektedir. Ayrıca izin süreci, 

araştırmacı için uzun zaman kayıplarını da göz önüne alması gerektiren bir problem 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle araştırmamız Ankara’daki 15 İmam Hatip 

lisesini ve yaklaşık 1150 öğrenciyi içine alan geniş örneklemi ve ölçek sorularıyla, zorlu 

ve özverili bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

                                                           
15  Ertan Özensel, Mehmet Ali Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, Çizgi 

Kitabevi, Konya, 2016, s. 14. 

16  Özensel ve Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, s. 36-37. 
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Teorik düzeyde sosyolojik olarak değer ve din kavramları birbirlerinden 

bağımsız olarak çeşitli araştırmaların konusu olmakla beraber, bu iki kavram 

birbirleriyle ilişkileri bakımından yeniden bir kuramsal temele oturtulmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca bu yönde yurt içinde ve dışında yazılmış kaynaklara ulaşma ve yorumlama ile 

din sosyolojisine zenginlik katmak amaçlanmıştır. 

4. ÖN KABULLER VE SINIRLILIKLAR 

Araştırmada dindarlık, geleneksel-kültürel değerler ve bilim-iş değerleri gibi 

kapsamlı ve alt boyutları olan konular ele alınmaktadır. Özellikle deneysel 

araştırmalarda, araştırmacının daha geçerli sonuçlara ulaşabilmesi için bir takım ön 

kabul ve sınırlılıklarla hareket etmesi gerekmektedir.  Bu bağlamda, araştırmanın ön 

kabulleri şu şekildedir: 

a. Her toplum, işleyişini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için genç bireylerin bir 

takım toplumsal değerlere ve din anlayışına sahip olmasını ister. Araştırmanın 

örneklemini oluşturan okullarda okuyan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de içerisinde 

yetiştikleri toplum tarafından öğretilmiş bir takım toplumsal değerlere ve dini eğilimlere 

sahip oldukları kabul edilmektedir. 

b. Küreselleşme ile sanayileşmiş ülkelerin kültür transferleri ve sekülerleşmenin 

getirdiği yeni değerler, geleneksel-kültürel değerlerimiz ve dini eğilimlerimiz üzerinde 

aşınmaya yol açmış olsa bile, din ve gelenek hala insanlar üzerinde güçlü etkisini 

sürdürmektedir. 

c. Dindarlık ve toplumsal değerler arasında bir ilişki ve etkileşimin var olduğu 

kabul edilmektedir. 

d. Araştırmanın örneklemini oluşturan 1150 deneğin, anket sorularını 

samimiyetle ve doğru olarak cevaplandırdıkları kabul edilmektedir.  

e. Örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.   
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f. Araştırmada kullanılan Dindarlık Ölçeği, Geleneksel-Kültürel Değerler Ölçeği 

ve Bilim-iş değerleri ölçeğinin ölçtükleri özellikler bakımından geçerli ve güvenilir 

olduğu varsayılmaktadır.   

Araştırmanın sınırlılıkları ise şu şekildedir: 

a. Toplumsal değerler; aile, siyaset, çalışma, eğitim, bilim, geleneksel değerler 

ile sınırlandırılmış, dindarlığın ayrı bir ölçek içerisinde irdelenmesi dolayısıyla dini 

değerler ile ilgili sorular, toplumsal değerler ölçeğine dahil edilmemiştir. 

b. Örneklem içerisinde yer alan katılımcılar henüz 18 yaşından küçük oldukları 

için, sorular onların algı düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış, yönlendirici sorulardan 

kaçınılmıştır. 

c. Araştırma, anket sorularına cevap veren 1150 katılımcı ile sınırlı bir 

örneklemden oluşmaktadır. Ayrıca Ankara ilindeki 15 okulda belirli bir zaman 

diliminde yapılmıştır. Bu yönüyle Türkiye’deki İmam Hatip Lisesi öğrencileri üzerine 

genelleme yaparken zaman ve bölge faktörünü dikkate almak gerekmektedir. 

d. Araştırmada ulaşılan toplumsal değerler algısı ve dindarlık düzeyine ait 

bulgular, kullanılan ölçeklerin ölçme kapasiteleri ile sınırlıdır.   

5. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırmada, “cinsiyet, sınıf, okul, ailenin ikamet yeri, ailenin aylık geliri, 

annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, annenin çocukların davranışlarına karşı 

tutumu, babanın çocuklarının davranışlarına karşı tutumu, Teog başarı durumu ve 

okudukları okuldan memnuniyet durumları gibi kişisel ve sosyo-demografik 

değişkenlere göre katılımcıların toplumsal değerlere yönelik algıları ve dindarlık 

düzeyleri farklılaşmaktadır” ve “dindarlık ile toplumsal değerler arasında anlamlı bir 

ilişki vardır” şeklinde iki temel hipotez vardır. Alt hipotezler ise şu şekildedir: 
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5.1. Dindarlık ve Demografik Değişkenler 

1. Erkeklere göre kızların dindarlık düzeyleri daha yüksektir. 

2. 9. Sınıflara göre 11. Sınıf öğrencilerinin dindarlık düzeyleri daha yüksektir. 

3. Katılımcıların dindarlık düzeyleri okudukları okullara göre farklılaşmaktadır. 

4. Ailesinin aylık geliri düşük olan katılımcıların dindarlık düzeyleri, geliri 

yüksek olanlara göre daha yüksektir. 

5. Ailesi köyde ikamet edenlerin ilçede oturanlara göre, ilçede oturanların ilde 

oturanlara göre dindarlık düzeyleri daha yüksektir. 

6. Annenin eğitim düzeyi arttıkça, katılımcıların dindarlık düzeyleri de 

artmaktadır. 

7. Babanın eğitim düzeyi arttıkça, katılımcıların dindarlık düzeyleri de 

artmaktadır. 

8. Annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların 

dindarlık düzeyleri, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksektir. 

9. Babasının kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların 

dindarlık düzeyleri, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksektir. 

10. Katılımcıların dindarlık düzeyleri, Teog başarı puanlarına göre 

farklılaşmaktadır. 

11. Okudukları okuldan memnun olmayan öğrencilere göre memnun olanların 

dindarlıkları daha yüksektir. 

5.2. Toplumsal Değerler ve Demografik Değişkenler 

1. Erkeklere göre kızların toplumsal değerlere sahip olma düzeyi daha yüksektir. 

2. 9. Sınıflara göre 11. Sınıf öğrencilerinin toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyi daha yüksektir. 
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3. Katılımcıların okudukları okullara göre, toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyleri farklılaşmaktadır. 

4. (a) Ailesinin aylık geliri düşük olan katılımcıların geleneksel-kültürel 

değerleri, geliri yüksek olanlara göre daha yüksektir. 

(b) Ailesinin aylık geliri yüksek olan katılımcıların bilim-iş değerleri, geliri 

düşük olanlara göre daha yüksektir. 

5. Ailenin ikamet yerine göre, katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyi farklılaşmaktadır. 

6. Annenin eğitim düzeyine göre katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyi farklılaşmaktadır. 

7. Babanın eğitim düzeyine göre, katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyi farklılaşmaktadır. 

8. Annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların 

toplumsal değerlere sahip olma düzeyi, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksektir. 

9. Babasının kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların 

toplumsal değerlere sahip olma düzeyi, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksektir. 

10. (a) Katılımcıların geleneksel-kültürel değerlerine sahip olma düzeyi, Teog 

başarı puanlarına göre farklılaşmaktadır. 

(b) Teog başarı puanı arttıkça, bilim-iş değerlerine sahip olma düzeyi 

artmaktadır. 

11. Okudukları okuldan memnun olmayan öğrencilere göre memnun olan 

katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma düzeyi daha yüksektir. 
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5.3. Dindarlık ve Toplumsal Değerler İlişkisi 

1. (a) Dindarlık ile geleneksel-kültürel değerler arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

    (b) Dindarlığın özellikle ibadet-tefekkür boyutu, geleneksel-kültürel değerleri 

pozitif yönde etkilemektedir. 

2. (a) Dindarlık ile bilim-iş değerleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

    (b) Dindarlığın özellikle ibadet-tefekkür boyutu, bilim-iş değerlerini pozitif 

yönde etkilemektedir. 

3. (a) Geleneksel-kültürel değerler ile bilim-iş değerleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

    (b) Geleneksel-kültürel değerler, bilim-iş değerlerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

6. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (DEĞER ARAŞTIRMALARI) 

Bireylerin siyasi, ekonomik, dini vb. davranışlarını anlayabilmenin başlıca yolu 

onların zihin dünyasını, toplumsal ve kültürel değerlerini bilmekten geçer. Bu konunun 

önemine binaen gerek Türkiye gerek Avrupa gerekse dünya çapında son 50 yıl 

içerisinde farklı değişkenler bakımından nitel ve nicel emprik çalışmalar çeşitli 

kurumlarca yapılmaktadır. Şimdi bunlar içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı 

araştırmalara göz atacağız.  

6.1. Dünya Değer Araştırması (WVS) 

Tarihi daha eskiye dayandığı ve geniş bir ülke yelpazesi olduğu için ilk olarak 

Dünya Değerler Araştırması’nı (worldvaluessurvey) inceleyeceğiz. Dünya Değerler 

Anketi (www.worldvaluessurvey.org) WVS Derneği tarafından farklı ülkelerden bilim 
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adamları ekibinin liderlik ettiği siyaset, ekonomik yaşam, din, cinsiyet rolleri, aile ve 

cinsellik normları gibi sosyal değerleri ve bunların politik yaşam üzerindeki etkilerini 

inceleyen küresel düzeyde kar amacı gütmeyen bir örgütlenmedir. Dünya Değer 

Anketleri, ekonomik ve teknolojik değişimlerin sanayileşmiş toplum halklarının temel 

değerlerini ve motivasyonlarını dönüştürdüğü hipotezini test etmek için tasarlanmıştır. 

1981’de başlayan anket araştırmaları, belirli zaman dilimlerinde ortak bir anket 

kullanarak neredeyse 100 ülkede ulusal temsil kabiliyetine sahip örneklem grupları ile 

gerçekleştirilmiştir. İlk anket dalgası 1981-1984, 2. Anket dalgası 1990-1994, 3. Anket 

dalgası 1995-1998, 4. Anket dalgası 1999-2004, 5. Anket dalgası 2005-2009 ve son 

olarak 6. anket dalgası 2010-2014 yılları arasında gerçekleşmiştir. 2015 senesinde 

hazırlıkları başlayan 7. Dalganın ise 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Türkiye, ilk defa 1990 senesinde Prof. Dr. Yılmaz Esmer koordinatörlüğünde bu anket 

çalışmalarına dahil olmuştur. WVS, yaklaşık 400.000 katılımcıya ulaşmış, ortalama 5 

yıllık zaman dilimlerinde gerçekleştirilen, uluslararası insani inanç ve değerlerin 

karşılaştırıldığı dünyanın en geniş ve ticari olmayan araştırma serisidir. Ayrıca WVS, 

dünyanın büyük kültürel bölgelerinde, çok fakirden çok zengin ülkelere kadar tüm 

küresel değişkenleri kapsayan tek akademik çalışma olmasıyla da ön plana çıkmaktadır.  

WVS’yi ön plana çıkaran diğer bir özelliği ise yaklaşık 20 dilde doğrudan kendi 

basımları ya da WVS’nin anketlerini dayanak olarak kullanan tanınmış yazarlara ait 

1000 civarı kitap, kitap bölümleri ve araştırma makaleleri çıkarmış olmalarıdır. Ronald 

F. Inglehart, Pippa Norris ve Russell Dalton kitaplarına dayanak olarak WVS 

anketlerini kullanan tanınmış yazarlardan bazılarıdır. 

WVS, bilim ve siyaset alanındaki insanlara, toplumun ve bireylerin değerlerini 

ve bu değerleri besleyen ya da değiştiren etkenleri anlamalarında yardımcı olmayı 

amaçlar. Başta insan ve toplum bilimleri olmak üzere birçok olanda kullanılan bu 

veriler, din, ekonomi, siyasal sistem ve cinsiyet rolleri gibi konular yerel ve global 
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ölçekte tahlile tabi tutulmuştur. Bu veriler devlet yetkilileri, gazeteciler ve öğrenciler 

tarafından da yaygın olarak kullanılmış ve ekonomik gelişmişliğin kültürel ayakları 

Dünya Bankası’ndaki ilgili gruplar tarafından çözümlenmeye çalışılmıştır.17 

6.2. Avrupa Birliği Değer Araştırması 

İçerisinde Türkiye’nin de yer aldığı, Avrupa birliği değerlerini konu alan bir 

çalışma ise 31 Mayıs ve 14 Haziran 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği İstatistik 

Ajansı (Eurostat) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankete 28 üye ülke ve Türkiye, 

İzlanda, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’dan oluşan 5 aday ülke ile Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti dahil edilmiş, bu araştırma da Avrupa Birliği değerlerine ilişkin 

Birlik vatandaşlarının tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Birlik üye vatandaşlarının 

kültürel profillerini resmetmeyi amaçlayan bu çalışmada, Avrupa vatandaşlığını temsil 

eden değerler nelerdir sorusuna cevap aranmıştır.  

Anket çalışmasının ulaştığı başlıca bulgular şu şekildedir: Barış (%37), İnsan 

Hakları (%34) ve Demokrasi (%30) Avrupa Birliği ile en çok özdeşleştirilen 

değerlerdir. Hukuk Devleti (%18) ve Bireysel Özgürlükler (%17) ise dördüncü ve 

beşinci sırayı paylaşmaktadır. Yaşam Hakkına Saygı (%16), Diğer Kültürlere Saygı 

(%14), Dayanışma/Başkalarına Destek (%13), Tolerans (%11) ve Eşitlik (%10) 

sıralanan diğer değerler olarak görülmektedir. Kendini Gerçekleştirme (%4) ve Din 

(%3) ise Avrupa Birliğiyle en az eşleştirilen ve zikredilen değerler olmuşlardır. 

Yukarıdaki değerlerin hiç birisini Avrupa Birliğiyle bağdaştıramadığını söyleyenlerin 

oranı ise %5’tir.18  

                                                           
17  Ayrıntılı bilgi için bkn. http://www.worldvaluessurvey.org. 

18  Mustafa Fişne, “Avrupa Birliği Değerleri ve Tutarsızlık”, Değerler Bilançosu (Ed. 

Hasan Hüseyin Bircan, Bülent Dilmaç), Çizgi Kitabevi, Konya, 2015, s. 207. 
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6.3. Değerler Eğitim Merkezi (DEM) 

Türkiye’de değer araştırmaları ile ilgili çalışmalarda ise Değerler Eğitim 

Merkezi (DEM) ön plana çıkmaktadır. Değerler eğitimi, din eğitimi ve sosyal bilimler 

alanında akademik bilgi üretmek, eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya 

sunmak amacıyla 2003 yılında kurulan araştırma merkezi, proje ve atölye çalışmaları, 

seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın faaliyetleri, 

kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütmekte ve ulusal-uluslararası 

camiada konusunda uzmanlaşan bir kurumdur.  

DEM, WVS’den farklı olarak sadece bir Survey araştırması ile betimsel bilgi 

sağlamakla yetinmeyip, dini, manevi ve temel insani değerlerin toplumda hakim 

değerler olması gibi bir misyonu da taşımaktadır. Çalışmalarını ekseriyetle din eğitimi 

veren kurumlar başta olmak üzere Türkiye ve diğer ülkelerdeki Müslüman nüfus 

üzerinde dini ve manevi değerlerin rolü ve önemi üzerine yoğunlaştırmıştır. Ayrıca, 

Türkiye’de öğretmenlere mesleki açıdan katkı sağlamak amacıyla merkez bünyesinde 

“Öğretmen Akademisi” isimli bir birim yer almaktadır.19 

6.4.  TİMAV ve Türkiye’de İmam Hatipli Olmak (Temel Sorunlar, 

Beklentiler ve Değer Yapıları) 

2014 yılında TİMAV’ın (Türkiye İmam Hatipler Vakfı) organizatörlüğünde 

Ertan Özensel ve Mehmet Ali Aydemir tarafından yürütülen bu çalışma, Türkiye’yi 

temsil ettiği kabul edilen 24 farklı il merkezinde ve bu illerin 70 merkez ilçesinde halen 

İmam Hatip Liselerine devam eden ve son sınıfta (12. Sınıf) okuyan 2671 öğrenci ile 

yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.  

                                                           
19  Ayrıntılı bilgi için bkn. https://dem.org.tr. 
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Araştırmada öğrencilerin “sosyo demografik göstergeleri, okullarının fiziki 

durumu hakkındaki değerlendirmeleri, okul idarecileri, öğretmenler, dersler ve okuldan 

memnuniyetleri, başarı durumları, İHL öğrencisi olma ve diğer liselere bakışları, 

mesleki yeterlilikleri ve dini pratikleri, sosyal çevreyle olan ilişkileri, Türkiye 

hakkındaki değerlendirmeleri” irdelenmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 

Araştırmada betimsel istatistiklerin yanı sıra, “Sorumluluk, Dostluk, Barışçıl 

olma, Saygı, Dürüstlük ve Hoşgörü” değerleri katılımcıların cinsiyet, ekonomik dağılım 

ve okul türü değişkenlerine göre Spss programında istatiksel analizleri yapılarak, İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerinin değer yapıları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Esasında bu çalışma, yine TİMAV’ın 2012 yılında koordine ettiği ve Türkiye 

örneklemini temsil eden “Türkiye’de İmam Hatip Algısı” araştırmasının devamı 

niteliğindedir. Bu araştırma kendisi ve birinci dereceden yakını İmam Hatip Lisesi 

mezunu olmayan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiş ve Türk halkının İmam Hatip 

Liselerine bakışı keşfedilmeye çalışılmıştır. “Türkiye’de İmam Hatipli Olmak” 

araştırması ile de içerden bir okumayla, İmam Hatip Lisesi’ne devam eden öğrencilerin 

kendilerini nasıl değerlendirdikleri, toplumsal konulara bakışı ve değer yapıları 

anlaşılmaya çalışılmıştır.20 Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümü hocaları ile yürütülen 

bu çalışma, okuyucularına İmam Hatip Lisesi gerçeğine içeriden ve dışarıdan samimi ve 

tarafsız bir bakış imkanı vermiştir. 

  

                                                           
20  Ayrıntılı bilgi için bkn. Özensel ve Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, s. 

15. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEORİK ÇERÇEVE 

1. DEĞER KAVRAMI 

1.1. Değer Nedir? 

“Değer” (wert, value, valeur, kıymet), varlığı, niteliği, etkisi ve önemi ile felsefe 

ve din bilimlerinin henüz “yerini belirleyemediği”; yakın olgular içerisinde bir “ara 

kavram” olarak eksikliğini hissettiren; sosyologların, psikologların, eğitimcilerin, 

antropologların ve felsefecilerin üzerinde uygulamalı ve teorik çalışmalar yaptığı 

interdisipliner bir kavramdır. Çok kullanılan ama bazen değeri bilinemeyen bazense 

değer biçilemeyen bu olgunun tanımı da genelde fonksiyonları açısından yapılmıştır. 

Literatürdeki tanımlar gerek işlevsel gerekse özsel   açıdan bu başlık altında 

incelenecektir.     

Fonksiyonel olarak değer tanımları, bilim dallarının kendilerine özgü ilgilerine 

ve bakış açılarına göre farklılaşmıştır. Felsefe de “Bir şeyin önem ölçüsünü gösteren, 

onu anlamlı, istenir, faydalı veya ilgi konusu haline getiren nitelik.”21, sosyolojide 

“Nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan bakımından taşıdığı önemi 

belirleyen niteliği.”22 ve psikoloji de “Bir değer, belirli bir davranış tarzının veya 

yaşam amacının bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki oldukça istikrarlı ve derin 

                                                           
21  Ahmet Cevizci, “Değer Maddesi” Felsefe Sözlüğü, Say Yay., 4. Baskı, İstanbul, 

2014, s.112. 

22  Özer Ozankaya, “Değer Maddesi”, Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, Cem 

Yay., 1. Baskı, İstanbul, 1995, s.36. 
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bir inançtır.”23 gibi tanımlar ön plana çıkmıştır. Anlaşılıyor ki, değerin fark yaratan 

niteliği, insanı ya da bir nesneyi önem, ihtiyaç ve kıymet yönüyle benzerlerinden ayırt 

etmesi ya da ayırt ettiğine dair var olan inançtır. Peki bu özellik değerin özünde olan bir 

sıfat mıdır, yoksa insanların nesne ve olaylara kattığı bir anlam mıdır?     

Bu sorunun cevabı ise değerin mahiyeti ile ilgili tanımlarda aranabilir. Örneğin, 

“Bir nesnenin, bir kişinin taşıdığı ya da taşıdığı varsayılan nitelik.”24 değeri olgusal bir 

kavram yaparken; “değer, olması gereken hakkındaki inançtır.”25, ya da değer “ideal ve 

arzu edilen davranış biçimlerini ifade eden somut koşulları ve nesneleri aşan üst düzey 

kavramlar”26  ise varlık hakkındaki ideal düşüncelerimizi, inançlarımızı kapsayan 

kognitif bir durumdur. Değerin özü nedir sorusu, ileride başlıklar halinde ele 

alacağımız, nesnellik-öznellik, kalıcılık, değerin kaynağı gibi soru ve sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Biz bu soruları erteleyerek tanım üzerinde ilerlemeye devam 

edeceğiz.  

Peki değer denilince bireysel ve kolektif zihin dünyamızda ne oluşur? 

Schwartz’a göre, değerlerimizi düşündüğümüzde, aslında yaşamımızda neyi 

önemsediğimizi düşünürüz. Her birimizin hayatında önemli yer tutan, kimi zaman 

                                                           
23  Nuri Bilgin, “Değer Maddesi”, Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Bağlam Yay., 1. Baskı, 

İstanbul, 2003, s.80. 

24  Sosyal Bilimler-Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), “Değer Maddesi”, Türkçe 

Bilim Terimleri Sözlüğü, 1. Baskı, Ankara, 2011, s. 281. 

25  Mahmut H. Akın, “Değer Maddesi”, Toplumsallaşma Sözlüğü, Çizgi Kitabevi, 

Konya, 2011, s.55. 

26  İnci Erdem Artan, vd., Üniversite Gençliği Değerleri; Korkular ve Umutlar, Tesev 

Yay., İstanbul, 2005, s.15 
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diğerlerinkinden farklı değerler vardır.27 Ülken’e göre de değer denilince bizim 

kendisine ihtiyaç duyduğumuz, eksiğimizi tamamlayan şey akla gelir. Bu nicelik ya da 

nitelik fark etmeden bütün değerleri içine alabilir.28 Kısaca, değerin tercih edilme 

vasfının yanında, ihtiyaç duyulma özelliği de onun ayırt edici bir niteliği olarak ön 

plana çıkmaktadır. 

Değer kavramını analiz ederken, tercih ve ihtiyaç bileşenlerinin yanına üçüncü 

bir özellik olarak Tuğral’ın tespiti olan “tümel nitelik” özelliğini de koyabiliriz. Zira 

değerler, nesnelerin önem sırasını belirlemekte, önceliklerimizi sıraya koymaktadır.29 

Örneğin, aynı kumaş ve kalitedeki iki üründen üzerinde tuttuğumuz takıma ait logonun 

olduğu formayı tercih etme olasılığımız yüksektir. Bu taraftarı olduğumuz takıma 

duyduğumuz sevgi ve aidiyet değerlerinin öne çıkması ile gerçekleşir.  

Değer kelimesi dilbilimsel olarak tahlil edildiğinde kökeninin “değ-mek” eylemi 

olduğunu biliriz. Değmek, dokunmak, yaklaşmak, istenilen yere düşmek, rast gelmek, 

isabet etmek anlamlarındadır.30 Benzer bir durum “değ-işim” kelimesi içinde geçerlidir. 

Zira değer ve değişim birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Kişisel ya da toplumsal bir 

değişim için, buna ihtiyaç duymak, bunu arzulamak ve tercih etmek gerekir. Eğer bu 

arzu varsa, değerler kişi ya da toplum için değişimin öncüsü, hareket ettirici güç, durum 

ötesi inanç ve idealler halini alır. Öte yandan bu iştiyak ve ihtiyaç yok ise yerleşmiş 

                                                           
27  Shalom H. Schwartz, Basic Human Values: Their Content and Structure Across 

Countries, In A. Tamayo & J Porto (Eds.), Valores e Trabalho [Values and Work]. 

Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 2003, s. 2. 

28  Hilmi Ziya Ülken, Bilgi ve Değer, Doğu Batı Yay., 3. Baskı, Ankara, 2016, ss.216-

217. 

29  Süleyman Tuğral, Kur'an'da Değerler Sistemi, 1. Baskı, Ankara Okulu Yay., 

Ankara, 2008, s. 29. 

30  “Değmek maddesi”, http://www.tdk.gov.tr,  

http://www.tdk.gov.tr/
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değerler ve gelenekler değişimin önündeki engel olarak mevcut yapının devamını 

sağlama vazifesini üstlenir. Demek ki değer kavramına, “kontrol” özelliğini de eklemek 

yerinde olacaktır. Zira değerler, tutum ve davranışların oluşumunda, değişiminde ve 

kontrolünde bir baskı aracı olarak işlev görürler.   

Değer nedir sorusuna Güngör, “bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu 

hakkındaki inanç” 31 olarak cevap vermektedir. Bu inancı besleyen faktör, kişinin 

değerlendirme arzusudur. Çünkü, kişinin kendisini ve etrafındaki kişi ve olayları 

değerlendirmesi insanın kendisinden ayrı düşünülemeyecek bir vasfıdır. Bu 

değerlendirme ise, kişinin ve toplumun değerleri ve kişinin ilgisinin odaklandığı kişi ya 

da nesne arasındaki öznel durumlara göre belirlenir.32 Öte yandan değerlendirmenin bu 

öznel yönü, değerin ontolojik olarak varlık sorununu da tartışmaya açmıştır. Özellikle 

felsefe ve sosyoloji, kimi zaman değerin bir olgu olarak bilimin konusu olamayacağını 

söylerken, kimi zamanda değer sahibi olmak, bir bilim adamı için araştırdığı konuya 

tarafsız kalamayacağı için olumsuz bir vasıf olarak görülmüştür. 

Fichter’e göre sosyolojide değerler üzerine yapılan tartışmaların yerini 

tutabilecek başka bir konu bulunamaz. Bir kısım sosyal bilimci toplumsal değerlerin 

somut bir gerçeklik taşımadığını, değerlerin bir kişinin bireysel değerleriyle 

ilgilenmeksizin incelenemeyeceğini, sosyal bilim çalışmasının dışında ahlaki ve 

psikolojik birer olgu olduğunu ileri sürmektedir.33 Ancak sosyal bilimciler değerlerin 

                                                           
31  Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar-Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî 

Değerler ve Ahlâkî Gelişme, Ötüken Neşriyat, 3. Baskı, İstanbul, 2000, s. 27. 

32  İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, 2010, 

s. 7 

33  “Bazen bir elmanın bir fizikçinin başına düşüşü onu düşünceye ve ayrıntılı bir 

teorik çatı oluşturmaya giden yola sokacak uyarıcıyı oluşturabilir. Isaac Newton'un 

oldukça dindar bir kişi olduğu ve gezegenlerin ahengini incelemeye onu 
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önemli bir sosyal olgu olduğunu, ilmî açıdan tetkik edilebileceği noktasında 

hemfikirdirler.34  

Benzer bir sorun felsefe içinde geçerlidir. Fakat, felsefenin bir dalı olan etik, 

muhatap olduğu etik sorunlar için bir cevap arayacaksa, değerleri göz ardı edemez. 

Çünkü değerler, insan davranışının temel motivasyonudur.35 Bu yönüyle değerler, 

eylem içeren nosyonlardır.   

Değerin olgusallığı ve bilimin konusu olup olamayacağı bir yana bırakılıp 

değerlere ya da değer denilenlere bakılırsa, karşımıza zengin bir literatür çıkacaktır. 

Sevgi, yardımlaşma ve dayanışmaya gibi karşılıklı insan ilişkilerinin yanısıra edebiyat, 

felsefe ve bilim gibi insan ürünleri, demokrasi ve insan hakları da bu yelpaze içerisinde 

yer almıştır. Özetle, birey ya da toplum nezdinde olumlu kabul edilen herhangi bir şey 

değer olarak görülebilmektedir.36 Öte yandan, değer nesnesi, bir vakit sonra topluma 

                                                                                                                                                                          

yönlendiren temel dürtünün de dinsel inançları olduğuna dair bazı kanıtların 

varlığı ölümünden çok sonra yayınlanan yapıtlarında ortaya çıkmıştır. Din gibi, 

fizik bilimiyle yakından ilişkili olmayan bir kaynağın fizikte devir açan bir teorik 

çalışmaya temel oluşturması, doğa bilimlerinin en gelişmişi olan fizik biliminde bile 

değerlerin incelenen olgunun seçiminde fevkalade önemli bir yere sahip olduğuna 

işaret etmektedir.” bkn. Ersin Kalaycıoğlu, "Siyasal Değerler ve Siyasal Bilim", 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 38/3-4, 2011, ss.152-153. 

34  Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir (Çev. Nilgün Çelebi), Anı Yay., 7. Baskı, Ankara, 

2004, ss.165-166 

35  Harun Tepe, “Değer ve Anlam: Değerler Anlamlı mıdır?”, ss. 6-8, 

http://www.flsfdergisi.com/sayi7/1-10.pdf . 

36  Harun Tepe, “Değerler ve Değer Bilgisi”, Bilgi ve Değer, Muğla Üniversitesi 

Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildirileri (Ed. Şahabettin Yalçın), Vadi Yayınları, 1. 

Basım, Ank., 2002, S.349. 

http://www.flsfdergisi.com/sayi7/1-10.pdf
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sağladığı faydanın ötesinde, bizzat varlığı ile bir sosyal değer haline dönüşebilir. 

Örneğin eğitim bizzat varlığı ile bir sosyal değer midir? Yoksa eğitimin değeri, 

toplumun bireyleri eğitme ve sosyalleştirme yönü ile sahip olduğu kapasitesinde mi 

aranmalıdır? Kuşkusuz, gerçek, bir nesnenin kendisine aktarabildiği önemlilikte 

aranmalıdır. O halde eğitim, sağladığı fayda açısından sosyal olarak bir değer, 

toplumsal algıda ise kendisine hürmet edilen bir sosyal değer olarak 

tanımlanabilecektir.37 Öte yandan, siyaset ve ekonomi toplumun sorunlarını çözmekle 

sosyal olarak değerli olurken, kimi toplumların algılarında bir “sosyal değer” olarak 

kıymet bulamayabilir.    

Aslında felsefede değer problemi, insan ve onun ürünleri hakkındaki yargılar ve 

değerlendirme kalıpları ile yakından ilgilidir. Bu konuda en sağlam temellendirmeyi 

Kuçuradi yapar. O’na göre, değer, değerler ve değerlendirme problemleri ayrı ayrı ele 

alınmalıdır. Örneğin, ‘insanın değeri’ başka, ‘insanın değerleri’ başka, ‘bir insanın 

değeri ise bambaşkadır. İnsanın değeri, diğer varlıklardan ayrı bir cins olarak insanın, 

onlara kıyasla ayrıcalıklı durumudur. İnsanın değerleri ise, kültür ve medeniyet 

sahasında ortaya koyduğu bütün başarılardır.38 Kutsal kitaplarda bahsi geçen, şeytanı 

yoldan çıkaran, melekleri insana secde ettiren yönüdür.39 Bir insanın değeri ise, diğer 

insanların kendisi hakkındaki değerlendirmelerinden ibarettir. Özetle, değer objesinin 

substantif değeri ile objeden diğer bir nesneye atfedilen değer farklı muhtevalara sahip 

kavramlara dönüşmektedir. 

Kuçuradi’nin gittiği yolu takip ederek biz de bireyin değerleri ile toplumun 

değerleri arasındaki sosyolojik ayrımı sürdürmek isteriz. Her ne kadar, birey dediğimiz 

sosyal organizma üzerinde toplum bir değer sağlayıcı olarak çalışsa da bireyin değerleri 

                                                           
37  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 167. 

38  Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, ss. 8-40. 

39  Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 31-33; Enam Suresi, 12. 
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ile toplumun kristalleşmiş değerleri her zaman benzer şekilde ya da düzeyde 

olmayabilir. Örneğin, özelikle doğu toplumlularında rastladığımız toplulukçu kültür 

geleneğine sahip bir milletin bireyleri, küreselleşmenin kattığı ya da eksilttiği yeni 

değer klikleri aracılığıyla bireysel kültürün biçimlerini benimseyebilir. Bu durumda 

birey ile toplumun değerleri arasındaki mesafe açılacaktır.       

Değer tanımlarını ve değerlerin niteliklerini açıklamaya çalıştığımız bu başlığı, 

konunun önemli teorisyenlerinden ve aynı zamanda emprik çalışmalarıyla alana büyük 

katkısı olan Schwartz’ın belirlediği değerlerin ana özelliklerini sayarak noktalayacağız: 

1. Değerler inançlardır. Fakat onlar nesnelere ya da soğuk fikirlere değil, asıl 

olarak duygulara bağlıdır. 2. Değerler motivasyonel yapılardır. 3. Belirli eylemleri ve 

durumları aşan, soyut amaçlardır. Örneğin, itaat ya da dürüstlük, sosyal hayatın tek bir 

anında ya da belirli bir kurumunda değil, yaşamın geneline yayılmıştır. 4. Değerler, 

olayların, politikaların, kişilerin ya da olayların seçiminde, değerlendirilmesinde 

rehberlik ederler. Yani değerler, tutumlarımızın arkasındaki standartlar ya da kriterler 

olarak hizmet ederler. 5. İnsanlar, değerlerini önem derecesine göre bir sıralamaya 

koyar. Yani insanların önceliklerini belirleyen değerler sistemi vardır.40   

1.2. Değer Tasnifine İnterdisipliner Yaklaşım 

1.2.1. SOSYOLOJİK TASNİFLER 

Değerler, daha önce belirttiğimiz gibi, felsefeden sosyolojiye, sanattan 

matematiğe ve ekonomiye kadar farklı bilim dallarının inceleme alanına girmiştir. 

Sosyal bilimlerde değer, nesnelliği, kaynağı, bireysel-toplulukçu yönü ve fonksiyonları 

                                                           
40  Schwartz, Basic Human Values: Their Content and Structure Across Countries, ss. 

2-3. 



27 

dikkate alınarak çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Konu ile ilgili genel tasnifler 

yapıldığı gibi, kavramın bir boyutuyla ya da kişi-toplum üzerindeki farklı düzeydeki 

etkileriyle de değer hiyerarşileri oluşturulmaya çabalanmıştır. Sosyoloji, değerleri 

sosyal yapı ve sosyal ilişkiler bağlamında kendine konu edinmiş ve bu yönden bir değer 

tasnif ve hiyerarşisi kurmuştur. Bununla beraber değer sıralamaları (hiyerarşi, 

mertebelendirme) ile değer sınıflamaları (analitik ayrımlar) kavramlarını dikkatli 

kullanmak lazımdır. Çünkü değerler hiyerarşisinde üst değerler ve daha az önemli alt 

değerler bulunur. Değerler sınıflamalarından ise değerleri daha iyi anlayabilmek için 

araştırmacı tarafından oluşturulmuş kategoriler anlaşılabilir.  

Sosyal değer sistemi toplumun kurumsal olarak yapılaşmasına, toplumsal 

işleyişe ve ilişkiler ağına bağlı olarak varlık gösterir. Fichter, sosyal değerleri sosyal 

kişilik, toplum ve kültür temelinde üçlü analitik bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Bu 

sınıflandırma da değerler ilk olarak “zorlayıcılık” derecesine göre ayrılır. Kişi bu 

değerleri içselleştirmiştir ve bu değerleri çiğnemek kişide suçluluk ve utanma duygusu 

uyandıracaktır. Sosyalleşmenin de bir ürünü olarak birey bu değerleri öğrenerek 

yetişecektir. Bu kutupta en kesin ve katı emirler yer alır. "Yapılmalı" ve "yapılmamalı” 

tarzında emirleri belirten değerler bulunur. Örneğin toplumuzda Tek tanrı inancı, 

vatanseverlik, anne-babaya hürmet ve sadakat olumlu değerleri, politeizm, ihanet, çok 

evlilik, yaşlı ve engellilere saygısızlık olumsuz ölçütleri işaret eder. Öte yandan kişiler 

zorlayıcılık derecesi daha düşük değerlere uyması, taklit ve alışkanlıklarının bir 

sonucudur. Daha az değerle çevrelenmiş örüntüler, örneğin görgü kuralları, iş 

arkadaşlarıyla az vakit geçirmek kişi ve toplum açısından bir rahatsızlık vermez.41 

Kısaca, bir davranış sahip olduğu sosyal değerin yüksekliği nispetinde toplumsal baskı 

gücünü korumayı sürdürebilecektir.42  

                                                           
41  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 173. 

42  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 168. 
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İkinci sınıflandırma da sosyal değerler süreklilik gösteren sosyal ilişkiler 

temelinde düzenlenir. Kimi değerler iş birliği yapılmasında ve sürdürülmesinde, 

toplumsal mutabakatın oluşumunda ve millet-devlet vasfının korunmasında ve 

sürdürülmesinde diğer bazı değerlere göre daha önemlidir.43 Mesela, hepimiz, 

hürriyetimizi rahat bir hayata tercih ederiz. Bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda 

kaldığımız zaman, hür olmayı tercih ederiz.44 Bu uğurda, kişisel özgürlüğümüzü, sosyal 

otorite için sınırlandırabiliriz. Hukuk değerleri, sosyal haklarımızın güvenliği ve 

sürekliliği için daha sıkı bağlandığımız kıymet hükümleri olurlar. Fakat bir toplum, 

sadece prososyal değerlerden oluşmaz, aksi değerlerini de barındırır. Bunlar bir değer 

çatışması alanı oluştururlar. Toplum içerisindeki bir azınlığın benimsediği yüksek 

değerler, toplum tarafında ayrılıkçı değerler olarak görülebilir ve toplumun otoritesini 

sarsabilir.45 

Sosyal değerlerin üçüncü sınıflandırılması ise kurumsal işlevlerine göre 

yapılmıştır. Genellikle değerler aile, din, siyaset, ekonomi ve eğitim kurumları 

açısından sınıflandırılmıştır. Aile gibi temel bir sosyal grubun üyeleri, aile 

yaşantılarında uymaları gereken belirli temel değerler olduğunu bilirler. Kişiler siyaset 

ve ekonomi gruplarında belirli sosyal değerlerle yönetilir, yönlendirilir. Toplumların 

din, eğitim ve boş zaman gruplarında da önemli değerler bulunur.46 Sosyal rollerle 

oldukça ilişkili olan bu değerler, iyi ayarlanamazsa rol çatışmasına yol açabilir. Kişi, 

işyerinde kabul gören davranışını aile içinde uygulamaya çalışırsa eşler arasında ya da 

anne-baba ve çocuk ilişkilerinde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz bir gerçektir. 

                                                           
43  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 174. 

44  Amiran Kurtkan, Türk Milletinin Manevi Değerleri, Milli Eğitim Basımevi, 1. 

Basım, 1977, İstanbul, s. 9. 

45  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 174. 

46  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 174. 
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Aydın ise, Konya gençliği üzerine 1999 senesinde yaptığı “Gençliğin Sosyal ve 

Dinî Değerleri” isimli Survey çalışmasında değerleri genel “sosyal” ve özel 

“dinî/İslâmî” olarak ayırmıştır. Bunun yanısıra sosyal değerler “modern”-“geleneksel”; 

dinî/İslâmî değerler ise “kurumsal”-“eylemsel” sınıflarına ayırmıştır. O’na göre 

geleneksel değerler bir değişim geçirerek moderne dönüşmektedir. Modern değerler de 

akıl ön planda ve görselci iken, geleneksel değerler tinsel ve korumacı bir tavır 

sergilemektedir.47  

Ülken’e göre, değerlerin sınıflandırılmasından ve sıralanmasına bağlı olarak 

şekillenen değer sistemleri, toplumun kurduğu karşılıklı bağlar kadar çeşitlilik gösterir. 

Bunun için toplumsal değer sistemleri görelidir ve sosyoloji sadece değer hükümleriyle 

ilgilenir. Yukarıda Fichter’in de bahsettiği gibi değerlerdeki bu görecelik değer 

çatışmalarına, haliyle toplumsal çatışmalara yol açabilir. Değerlerdeki gaye (amaç)-araç 

ikiliği farklı toplumlara ya da aynı toplumun farklı dönemlerine göre yer 

değiştirebilmekle beraber, çağların ve aynı çağ içinde benzer toplumların veya aynı 

toplumda sosyal tabakaların az çok şekillenmiş hiyerarşileri vardır. Değerler 

hiyerarşisinin zirvesinde Allah, hakikat, merhamet, özgürlük, hürriyet, adalet, iyilik, 

toplum, Ruh, Haz, Madde, klan, totem bulunabilir.48 Üst (gaye) değerler, hiçbir zaman 

alt (araç) değerlerden bağımsız da değildirler. Üst değerlerin kişi ve toplumun zihin ve 

ruh dünyasındaki yansımaları alt değerler olarak sosyal örüntüleri düzenlemeyi 

sürdürürler.  

                                                           
47  Mustafa Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 

c. 1, S. 3, 2003, s.124. 

48  Ülken, Bilgi ve Değer, s.372-373. 



30 

Topçu’ya göre, toplumsal yapının ilk örneklerinde, insanlar arası ilişkileri ve 

birliği belirleyen, tanzim eden, dini değerlerdi. Daha sonra kurumların teşekkülü ile yeni 

değerler oluşmuştur.49  

1.2.2. FELSEFİ TASNİFLER 

Her ne kadar analitik ve olgusal bakışların felsefede güç kazanmasıyla 

değerlerden bahsetmek metafizik yapmak olarak görülmüş, bir anlamda değer sorunu 

felsefe dışı bir konu haline getirilmiş ise de felsefenin, özellikle de etiğin öncelikli 

meselesi olmuş, ilk çağ filozoflarının birçoğu değerleri ya da erdemleri felsefeyle 

aydınlatmaya çalışmışlardır.50  Büyük filozoflar, değerleri insan-alem ve aşkın varlık 

(kutsal) temelinde kendi felsefi düşünceleri bağlamında mertebelendirmişlerdir. Platon 

değer hiyerarşisini idealar alemine göre oluşturmuştur. En üstün derecede birlik ve 

iyilik ideası bulunur. Nietzsche'nin değerler hiyerarşisinde, üstün değer kudret iradesi, 

bundan dolayı hayati değer, onun altında spritüal değerler, daha aşağıda toplumsal 

(philistin) değerler yer alır. Platon’da değer tasnifi, üstün iyiliğe bağlı olarak insan dışı 

bir ölçüye göre; Nietzsche’de ise değer hiyerarşisi tam kişisel değer mertebelenmesine 

göre düzenlendiği anlaşılmaktadır.51  

Değerler, öznelci-nesnelci, relatif-mutlakçı bakış açılarına göre de farklı 

sınıflandırılmaktadır. Bu farklı açılardan yapılan sınıflandırmalarda yer alan değer 

çeşitleri şu şekilde sınıflandırılmıştır: 1. Hazcı, Bilgisel, Ahlaksal, Estetik ve Dinsel 

                                                           
49  Nurettin Topçu, Sosyoloji, Dergah Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2010, s. 193-194. 

50  Tepe, “Değerler ve Değer Bilgisi”, s. 342. 

51 Ülken, Bilgi ve Değer, ss. 298-300. 



31 

değerler.52 Bu açıdan bir tasnif, değerlere dayanak olan vaz’i hükümlerin motivasyonel 

olarak kullanılması ile oluştuğu açıktır. Zira, “iyi-kötü”, “doğru-yanlış”, acı-zevk”, 

“güzel-çirkin”, “sevap-günah” kavramları motivasyonel olarak değerlerin varlığının ve 

düzeyinin sebep ve şartları olmaktadırlar. 

Ülken ise değerleri aralarında bir üstünlük kurmadan üç kısma ayırır. Bunlar 

sırasıyla şu şekildedir: 

1. İçkin değerler. 2. Aşkın değerler. 3. Normatif değerler: Doğrudan değer olarak 

kabul edilmeyip, değeler arası mukayese ve ölçme görevi görürler.53 

Ülken, değerlerin üstünlük yarışına sokulmasını doğru bulmaz. Çünkü, 

filozofların bakış tarzlarına göre değer hiyerarşileri değişmektedir. Bu da gösterir ki, 

değer mertebelenmeleri çok farklı ve çeşitlidir, bundan dolayı değer mertebelenmesini 

ileri sürmemek daha uygundur. Değerlerin bağımsızlığını, her değerin başka değerlerle 

ölçülemez olduğunu düşünmek, bir değerler toplumu kabul etmek, fakat bütün bunlarda 

insani değerin ortak bazı ilkelerinin bulunduğunu düşünmek daha doğrudur. Zira, 

değerlerin mertebelenmesinden doğmuş çalışmaların hiçbirinden kesin sonuç çıkmamış, 

daima birbiriyle çatışan rölativist görüşler doğmuştur.54 Böylece değerler, ideolojilerin 

ve sınıfların da hazırlayıcıları rolünde olacaktır. 

  

                                                           
52  Doğan Özlem, “Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve 

Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine”, Bilgi ve Değer, Muğla Üniversitesi 

Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildirileri (Ed. Şahabettin Yalçın), Vadi Yay., 1. 

Basım, Ankara, 2002, s. 284. 

53  Ülken, Bilgi ve Değer, ss.399-400. 

54  Ülken, Bilgi ve Değer, ss.298-300. 
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1.2.3. Sosyal Psikolojide Değer Tasnifleri 

Psikolojide değer testi ilk defa Spranger (1928) tarafından kullanılmıştır. 

Spranger, uygulamalı çalışmaları sonucunda insanların altı temel değer tipinden birine 

girebileceğini söylemiştir.55 İnsani değerlerin dindarlık ile ilişkilerini deneysel bir 

biçimde ilk inceleyen ve analiz eden kişi ise Rokeach (1968) olmuştur.56 Milton 

Rokeach’a ait olan değerler envanteri, değerler ile ilgili psikoloji ve sosyolojide en 

kullanışlı çalışmalar arasındadır.57 M. Rokeach, değerleri "Gaye değerler" (Terminal 

Values) ve "Vasıta Değerler" (Instrumental Values) olarak ayırmıştır.58 Örneğin, 

sağlıklı olmak bir gaye değerdir, bu hedefe ulaşabilmek için spor yapmak ya da sakin 

bir hayat sürmek vasıta (aracı) bir değerdir.  

Yakın döneme ait yazarlardan Lynn Kahle, “Sosyal Değerler ve Sosyal 

Değişme” (Social Values and Social Change) adlı kitabında bir değerler listesi 

oluşturmuş ve insanların yaşamındaki önem derecesine göre bir değerler hiyerarşisi 

                                                           
55  Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî 

Değerler ve Ahlâkî Gelişme, s. 84. 

56  Bart DURIEZ, Johnny R. J. FONTAINE ve Patrick LUYTEN, “Dindarlık 

Hayatımızı Hâlâ Etkiliyor mu? Çeşitli Dindarlık Tiplerine Göre Değer Yapılarının 

Farklılaşmasını Destekleyen Yeni Deliller” (Çev. Veysel UYSAL), Marmara 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 24, 2003, s.25. 

57  Ayşem Çalışkur, Ayşe Demirhan, Serdar Bozkurt, “Değerlerin Belirli Meslek 

Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, C.17, S.1, ss. 222-

223. 

58  Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî 

Değerler ve Ahlâkî Gelişme, s. 84. 
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oluşturmuştur. Bunlar: “Hazcı (hedonik) değerler: Yaşamda mutluluk ve haz ile diğer 

insanlar ile iyi ilişkiler kurma arzusunu içermektedir.  Empatik değerler: Özsaygı, diğer 

bireylerden saygı görme, güvende olma ve bağlılık değerlerini yansıtmaktadır. Kendini 

gerçekleştirme: Kişisel gelişim, değişim ve başarma duygusuna ait değerleri 

içermektedir.”59 

Güngör’e göre de gaye değerler, kendi hayatımız ve çevremizdeki insanların 

hayatları için beklentilerimiz, amaçlarımızdır, araç değerler ise bu amaçların 

gerçekleşebilmesi için olması gereken aracı özellikleri anlatır. Örneğin, kimileri siyaseti 

hayatının merkezine koyar ve diğerlerine de kendi fikirlerine inandırmayı büyük bir 

vazife sayar, kimileri ise mutluluğu ekonomik göstergelerle açıklar. Bu amaçla Güngör, 

üniversite gençliğinin değerlerini ölçmek istemiş, "eşitlik", "aile güvenliği", "kendine 

saygı", "sosyal itibar", "nezaket", "sorumluluk", "zekâ" gibi sosyal bilimciler tarafından 

kullanılan değerlere ahlâkî değer boyutu da eklemiş, yedi değer sahasından her birini 

temsil eden ikişer ifade düzenleyerek 14 değer ifadesinin yer aldığı bir değerler 

envanteri oluşturmuştur.60  

Son olarak İslam düşüncesinde değer konusunu yansıtacak tartışmaların yer 

aldığını söyleyebiliriz. Bu tartışmalar ekseriyetle “husun” ve “kubh” kelimelerinden 

hareketle yapılmıştır. Fahreddin Razi, Sadruşşeria, Taftazani, Seyyid Şerif gibi alimler, 

bu kelimeleri bireyin doğasına uyumu, ikincisi bireyin karakteri açısından durumunun 

bir göstergesi, üçüncüsü ise dünyada takdir ya da tekdir ile ahirette Allah’ın hakkında 

                                                           
59  N. DAGHFOUS, J. V. PETROF, F. PONS, “Values and Adoption of Innovations: 

A Cross-cultural Study”, Journal of Consumer Marketing, Vol.16, No.4, 1999, 

s.314-331’den aktaran Çalışkur vd., “Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve 

Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, ss. 222-223. 

60  Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî 

Değerler ve Ahlâkî Gelişme, s. 84-86. 
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vereceği hüküm ile ilgili halidir.61 İlk iki kullanımın değerlerin psikolojik-bireysel 

yönüyle, kısmen toplumun değerlendirmesini ihtiva eden üçüncü kullanımın ise 

sosyolojik yönüyle bağlantılı olduğu söylenebilir.  

2. SOSYOLOJİ AÇISINDAN DEĞER 

2.1. Nesnellik-Öznellik ve Mutlaklık-Relatiflik Sorunsalı Bağlamında Değer 

Farklılaşmaları 

Değerler, nesnel midir, öznel midir? mutlak mıdır, rölatif midir soruları başta 

felsefe olmak üzere özneyle ilişkisi bakımından (kişi, toplum, sosyal grup, kutsal) bütün 

sosyal bilimlerin cevap aradığı konulardır. Felsefenin konuya yaklaşımı değer ile değer 

yargısı, değerlendirme, değer biçme gibi kavramları arasındaki farklar ve değerin 

yapıtaşları düzeyinde olmaktadır. Sosyoloji ise, bu tür ontolojik tartışmalar içerisine 

girmez. Sosyoloji, değerlerdeki nesnellik ve öznellik, mutlaklık-rölatiflik problemine 

toplumsal ilişkiler ve değişme temelinde müdahil olur.  

Değerleri, nesne özne ilişkisi içerisinde değerlendiren çok sayıda kuramdan söz 

etmek mümkündür.62 Bunların başında insanın doğasından değil, tarihselliğinden 

hareket eden tarihselci/Hermeneutik felsefeye ait  “insan doğası ancak tarihte 

bulunabilir, kendini tarihte ortaya koyar, bu sebeple evrensel ve değişmez değerler 

yoktur” anlayışı gelir. Bu yaklaşıma göre, geçmiş, söz konusu değerleri kavrama 

konusunda bir sınırlama getirir. İnsanın tarihsel bir varlık olması, değerlerin tarihte 

gerçekleştirilmesini ifade ettiği kadar, yine aynı insanın, geçmiş kültürlerdeki değer 

                                                           
61  Tuğral, Kur'an'da Değerler Sistemi, s. 30-31. 

62  Muzaffer Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi (Çev: İsmail Sandıkçıoğlu), Alan 

Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul, 1985, s.96. 
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gerçekleşmelerini anlama konusunda da tarihsel olarak sınırlanmasına işaret eder.63 

İngiliz siyaset bilimci ve filozof Thomas Hobbes içinde mutlak iyi yoktur. Nesnelerin 

doğası bize iyinin ne olduğu hakkında bilgi vermez, iyi sadece kişinin ve toplumun 

bakış açısından şekillenir.64 Bu felsefi yaklaşımın, değeri bir anlamlandırma, kişinin ve 

toplumun bir objeye verdiği anlam olarak algıladığı görülmektedir. Sosyolojiye yakın 

olan görüşün de bu olduğu söylenebilir. 

Öte yandan bu anlamlandırmaların tek başına “değer” olgusunu göreli, rölatif 

olarak kabul etmenin yeterli olmayacağı fikri de bir kısım felsefecinin dile getirdiği bir 

yaklaşımdır. Değer yargıların değişmesine rağmen değerlerin değişmediğine, mutlak, 

objektif olduğuna, kendi başına var olduğuna inanan düşünürler değerleri mutlak, ideal 

varlıklar (N. Hartmann) veya ideal nitelikler (Scheler) olarak görmüşlerdir. Max 

Scheler'e ve değerleri varoluşsal olarak temellendirmek çabasında olan Hartmann'a göre 

“iyi”, “isteme hürriyeti” gibi değerler yüksek değerlerdir ve asla değişmezler.65  

Kuçuradi’ye göre ise, değerler rölatif midir, mutlak mıdır? sorusu aslında yanlış 

sorulmuş bir sorudur. Antinomi şeklinde ortaya konan sorular, felsefenin sormaması 

gereken bir sorudur. Çünkü bu türlü antinomilerde tez kadar antitez de mantıkla aynı 

şekilde savunabilir.66  

Son olarak, felsefe tarihindeki bu farklı yaklaşımlar, değer tanımlarında da 

kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Doğan, öznelcilere göre tanımları bireysel ve 

                                                           
63  Mustafa Günay, “Hermeneutik Felsefe Açısından Bilgi-Değer İlişkisi”, Bilgi ve 

Değer, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildirileri (Ed. Şahabettin 

Yalçın), Vadi Yay., 1. Basım, Ankara, 2002, s. 270. 

64  Thomas Hobbes, Leviathan (Çev: Semih Lim), Yapı Kredi Yayınları, 12. Baskı, 

İstanbul, 2012, s. 50. 

65  Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, s. 12-13. 

66  Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, s. 14. 
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toplumsal olarak ayırmıştır. “Birey açısından değer, uğrunda uğraşılması, çaba 

gösterilmesi gereken; genellikle benimsenen, üstün tutulan, ayrıca, nesne, olgu ve 

olayların kendilerinde bulunmayan, fakat insan tarafından bunlara bireysel ve öznel 

olarak atfedilen niteliklerdir. Toplum açısından değer ise, bir sosyal grubun veya 

toplumun bütününün kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek 

için üyelerinin çoğunluğu tarafından uygun ve gerekli oldukları kabul edilen, aynı 

üyelerin ortak duygu, düşünce, amaç ve çıkarlarını yansıtan, genelleştirilmiş ilke ve 

inançlar, grupların ve toplumların tercihlerini belirleyen temel standart veya 

standartlardır.”67  

Felsefi tartışmaları bir kenara bırakırsak, konumuzla ilgili olması bakımından 

sosyologların meseleyi nasıl değerlendirdiğine geçeceğiz.  Sosyolojinin, konuya 

değerlerin fonksiyonları açısından yaklaştığını söyleyebiliriz. Değer kavramını 

anlatırken değer ile değişimin ilişkili yönüne dikkat çekmiştik. Esasen değer 

araştırmaları da değerlerin nerede, ne düzeyde, nasıl bir sosyal olguyla ilişkili olarak, 

hangi eksenlerde değiştiği ve buradan olumlu veya olumsuz ne tür sonuçların doğduğu 

temel fikrine dayanır.68 Değerlere verilen önemin ve değer hiyerarşisinin kültürel 

ayrıma göre farklılaşması, zamanla aynı kültürde değer aşınmalarının görülmesi, 

toplumun alt katmanlarına inildikçe değer değişmelerine şahit olunması da değerlerin 

esnek yapısına işarettir. Zira her toplumdaki kişilerin önemli sosyal değerler çevresinde 

birleştiği “sonul değerler” vardır. Kişiler davranışlarını bu tür değerlere göre ayarlar. 

Sonul değerler kültürü karakterize eden ve bir kültürü diğerinden ayıran değerlerdir. 

Sonul sosyal değer aile yaşantısında aidiyet ve şefkat, siyasal sistemde demokratik 

kurallar ve vatan sevgisi, dinde tek Tanrı inancı olarak karşımıza çıkabilir. Sonul sosyal 

                                                           
67  Özlem, “Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/rölativizm 

Tartışması Üzerine”, ss. 282-283. 

68  Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, s.126. 
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değerlerin yorumu ve uygulanması çeşitlilikler gösterebilirse de her toplum her zaman 

ensest, cinayet, aldatma, küfür ve hırsızlık üzerinde yasaklamalar getirmiştir. Öte 

yandan tüm toplumlar sadakat, vatan ve millet sevgisi, arkadaşlık, sevgi ve adalete 

yüksek değerler vermiştir.69 İster toplumlara özel sonul değerler, isterse her toplumun 

kabul ettiği evrensel değerler açısından olsun, sosyal değerler biçim ve muhteva 

yönünden değişim rüzgarından etkilenecektir. Toplumların kabul ettiği dini inançlar, 

kültürel miras, demografik değişkenler ve en önemlisi teknolojinin baş döndürücü hızı 

değerlerdeki değişimin yönünü ve hızının belirleyecek temel unsurlardır.  

Şurası kesindir ki, değerlerin durağanlığından söz edilemez. Çünkü toplumların 

sosyal, ekonomik, bilimsel ve sanatsal alandaki farklı gelişmişlikleri onların farklı değer 

yargılarına sahip olmalarını da beraberinde getirmektedir. Yine toplumsal alandaki 

değişmeler, toplumun farklı gruplarında da değer değişimlerine yol açmaktadır. 

Değerlerin bilinmesi, toplumsal yapının tüm kurumlarıyla ve süreçleriyle 

anlaşılabilmesini sağlayacak önemli bir ayrıcalık olacaktır.70   

Özetle, sosyal değerler göreli bir hızla değişimi yaşar. Meşhur bir ifadeyle 

“değişmeyen tek şey değişimin kendisi” olur. Örneğin; değer yargıları üretim 

değerlerinden tüketim değerlerine taşınıyor. “Z Kuşağı” tabir edilen yeni bir tüketim 

toplumu üyesi biçimleniyor. Belirli markalar giymek, takınmak, yeni toplumsal sınıflara 

bağlılığın ekonomik göstergeleri oluyor. Tüketim kölelerine özgü yeni bir değer, “sen 

iyi şeylere layıksın” sloganıyla uluslararası şirketlerin kontrolünde yeni bir dünya 

düzeni oluşuyor.71  

                                                           
69  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss. 178-179. 

70  Ertan Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, Değerler Eğitimi Dergisi, 

2003, C. 1, S. 3, s. 235 

71  Erdal Atabek, Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik, Alkım Yayınevi, 1. 

Basım, İstanbul, 2003, s.18 . 
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Çalışmamızın uygulama kısmının önemli bir değişkeni olan geleneksel-kültürel 

değerlerin önemini ifade etmesi açısından değişim karşısında değerlere karşı 

duruşumuzun nasıl olması gerektiğini çok güzel ifade eden Doğan’ın şu sözleriyle bu 

başlığı sonlandıracağız: “Tarih bilinci şunun da bilincidir: ‘Evrensel’in gerçekleşmesine 

tarihsel olarak imkan yoktur. İçinde bulunduğumuz sosyal grup, toplum ve kültür 

çevresinin değer ve erdemlerine ne ölçüde bağlılık gösterirsek gösterelim, bunların 

tarihsel süreç içerisinde değişeceklerini hatırdan çıkarmamak zorundayız. Önemli olan 

bu değişimi, başka sosyal grup, toplum ve kültür çevrelerinin etkilerine elden geldiği 

kadar açık olmakla beraber, bağlı olduğumuz sosyal grup, toplum ve kültür çevresinin 

kendi iç dinamikleriyle gerçekleşmesini sağlamaktır.”72  

2.2. Değerlerin Kaynağı, Kaynağın Değeri 

Değerlerin kaynağı nedir sorusu, araştırmamızın uygulamalı kısmına temel 

olması açısından teorik olarak açıklığa kavuşturmamız gereken problemlerden bir 

tanesidir. Değerlerin ortaya çıkış yeri, aynı zamanda bize “kaynağın değeri” nedir 

sorusuna da bir cevap bulmamıza yardımcı olacaktır. Bizim ele aldığımız değer olgusu 

“toplumsal” düzeyde olacağı için, değerin aktör ve sosyal ilişkiler bağlamında 

kullanılacağı, dolayısıyla toplumdan kaynaklı değerlerin diğer olgularla etkileşiminin 

dikkate alınacağı aşikardır. Öte yandan, bu konu hakkında sosyolojinin yakın ilişkide 

olduğu felsefe ve psikoloji bilim dallarında yapılmış teorik tartışmalara da yer verilmesi 

gerektiğini önemli görüyoruz. Zira değer kavramını ontolojik ve epistemolojik olarak 

sağlam bir zemine oturtmak, bu olguyu sosyal bir vakıa olarak incelememizi 

kolaylaştıracak ve daha anlaşılır kılacaktır. 

                                                           
72  Özlem, “Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/rölativizm 

Tartışması Üzerine”, ss.311-312. 
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Değerleri nesne edinmek, varlık tarzlarını dikkate alarak onlar hakkında bilgi 

ortaya koymak kolay değildir. Burada güçlük hem ontolojik hem epistemolojiktir. 

Ontolojik yönü, var olma yalnızca deneysel var olmaya, zamanda mekânda var olmaya 

ya da algılanabilir olmaya indirgendiği için değerler ya var olan şeyler diye görülmezler 

ya da yalnızca kavramsal varlıklar olarak görülürler. Epistemolojik yönü ise varlıksal 

indirgemenin bir sonucu olarak ya değerlerin bilgisinin olanaksız olduğu ya da bu 

bilginin göreli olduğu söylenir.73  Halbuki Hamilton, filozofların bu hatasını akıl ile 

inancı aynı insan yetilerine bağlamaktan kaynaklandığını söyler. Çünkü birbirlerine 

karışmaksızın etkinlikte bulunan iki ayrı ruhi alan vardır: akıl, inanç. Akıl bilimi 

meydana getirir; inanç dini yapar. O’na göre değerler alemi duygu ve arzularımızdan 

doğan inançla kavranır. Bilimi ve değeri akla dayandırırsanız şüphesiz mücadele 

edecekler, birbirini yenmeye çalışacaklardır.74 Öte yandan, inançların değere kaynaklık 

etmesi, onun akla aykırı olduğu, incelenemez ve tecrübe edilemez olduğu anlamına da 

gelmez. Değerin akledilir alanını aşması başka şeydir, akılla ifade edilmesi, anlaşılır 

olması başka şeydir.75 Örneğin, bir gülün rengi, kokusu duyularımız aracılığıyla biz de 

bir güzellik hissi uyandırır, bunu severiz, beğeniriz, diğer kokulara tercih ederiz. Artık 

gül bizim için değerli olur ve bunu kelimelerle ifade ederiz.  

Polat ise, değerleri varoluştan kaynaklanan ve insan davranışlarına yön veren, 

onlara değer atfeden düşünceler (davranışsal değerler) olarak ikiye ayırır. Örneğin 

Kant’ın bizatihi bir amaç ve mutlak değer olarak kabul ettiği onur, özgürlük gibi 

değerler insanoğlunun varoluştan getirdiği ve diğer birçok hakkın dayanağı olan 

değerlerdir. Bir diğer kategori olan davranışsal değerlere ise barış, dayanışma, 

                                                           
73  Tepe, Değerler ve Değer Bilgisi, ss.349-350. 

74  Ülken, Bilgi ve Değer, s. 204. 

75  Ülken, Bilgi ve Değer, ss. 419-425. 
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özgürlüklere saygı, adalet gibi değerleri örnek olarak verilebilir.76 Bu tür değerlerin 

kaynağında ise toplumsal kurumlar ve davranış örüntüleri yer alır. 

Bu noktada “kaynağın değeri” nedir, sorusu bizden cevap beklemektedir. Değer 

yönelimi neticede değerin kaynağını değerli bulma ve bu kaynağı diğer değer 

kaynaklarına tercih etme anlamına da gelir. Önemli değer kaynakları olarak dinleri, 

kültürleri ve dünya görüşlerini sayabiliriz.77 Bilhassa siyaset, insanların toplumsal 

değerleri algılamasında, benimsemesinde ya da değerlendirmesinde, manipülatif bir 

güce sahiptir. Bu durumda değerin kaynağı, değerden daha önemli bir konuma 

geçebilmektedir.   

Nietzsche “Değerler yaratan, değerler koyan insan” demiştir. Varlıklara ya da 

kavramlara anlam yüklemiş, bunları bu değerlere göre geliştirmiş; bunun sonucunda 

sanatsal, ahlaki ve bilimsel değerler çıkmış karşımıza.78 Gerçekten, insansız bir doğada 

değer var değildir. İnsan yeni bir varlık (değer) alanı oluşturmuştur.79 Belki de değer 

insanın kendisidir. Kur’an-ı Kerim, dağların yüklenemediği sorumluluğu insanın 

                                                           
76  Mizrap Polat, “Toplumsal Yaşam Bilinci Olarak Değer: Konuya Değerler 

Sosyolojisi ve Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Yaklaşım”, Pegem Akademi, 1. 

Baskı, Ankara, 2017, s.3-6. 

77  Polat, Toplumsal Yaşam Bilinci Olarak Değer, s. 8. 

78  Bedia Akarsu, “Değişen Dünyada Bilim ve Değerler”, Bilgi ve Değer, Muğla 

Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildirileri (Ed. Şahabettin Yalçın), Vadi 

Yayınları, 1. Basım, Ank., 2002, s. 21. 

79  Mübahat Türker Küyel, Değer ve Farabi, Bu yazı D.T.C. Fakültesi büyük konferans 

salonuna Farabi Salonu adı verilmesi sırasında yapılmış olan konuşmadır. (20 Mart 

1974), http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/735/9386.pdf, s.1, (Erişim, 

15.06.2018). 
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yüklendiğinden bahseder. Denizler, dağlar emrine müsahhar kılınmıştır. Aldığı 

sorumluluk onu yeryüzününün halifesi yapmıştır.80  

Değerleri inşa eden insandır. İnsan eylemlerini gerçekliği değerlendirerek yapar, 

böylece içinde bulunduğu tarihsel/kültürel dünyayı oluşturur.81 Öte yandan, tarihsel ve 

kültürel vakıalar insanla ilişkili olduğu için değerlidir. Peki insanı gerek birlikte 

yaşadığı toplumdan gerekse tüm canlılardan ayıran belirgin değerler var mıdır ve bunlar 

öğrenilmiş, kazanılmış değerler midir? Sosyoloğun, değerlerin kaynağına ilişkin 

soracağı sorular bunlardır. 

Fichter, değerlerin kaynağını iki düzlemde analiz eder. Birincisi sosyal statüdür. 

Birey yetenekleri ve çalışkanlığı sonucu ya da ailesi, bağlı bulunduğu bir sosyal grubun, 

sınıfın toplum içerisindeki ayrıcalığı nispetinde yüksek ya da aşağı bir statüye sahip 

olabilir. Bunlar bireyin kontrolünü aşan değer koşullarıdır. Kısacası bu düzlemde, 

değerlerin kaynağı toplumun kendisi, geleneği ve geçmişidir. Öte yandan, felsefi 

tartışmalarda da yer aldığı gibi kişiye varoluştan gelen sosyal değer kaynakları da 

vardır. Bunlar değerlerin kaynağının ikinci düzlemini oluştururlar.82 İnsanların yaşama 

hakkı, yaşamak için çalışmayı bir değer haline getirir ve bu beraberinde çalışan insana 

saygıyı gerektirir. Ya da neslin devamını sağlama isteği doğuştan gelir ve aile sahibi 

olma bir değer halini alır. 

Fichter’in birinci düzlemde ele aldığı sosyal değerlerin kaynağı toplumun farklı 

kurumlarından doğmuş, kişinin kontrolünü aşan çeşitlilik ve çoklukta görülür. Örneğin, 

geleneksel toplumların birçoğunda kişinin sahip olduğu toplumsal saygınlığın kaynağı 

ailedir.83 Öte yandan, dini inançlar da kişinin statüsünü, dolayısıyla toplumsal 

                                                           
80  Kur’an-ı Kerim, Haşr Suresi, 59/21. 

81  Günay, “Hermeneutik Felsefe Açısından Bilgi”, s. 265. 

82  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 168. 

83  Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, s.219. 
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saygınlığını belirleyebilir. Hint dinlerinde görüldüğü gibi kişinin toplumsal yeri “kast 

sistemi” içerisindeki sınıfına doğrudan bağlıdır. 

2.3. Değerin Değeri: Kişisel ve Toplumsal Fonksiyonları 

İnsanlar, içinde büyüdüğü toplumun kültürü aracılığıyla değerlerle temas haline 

geçer.84 Bireyin bu nitelikleri algılaması ve benimsenmesi süreci sosyalleşme olarak 

ifade edilir. Bu süreçte bireyler, ilerideki kişilik ve karakterlerini şekillendirecek olan 

toplum tarafından kabul görmüş değerleri ve normları erken yaşlarda içselleştirirler. 

İçselleştirme ne kadar kuvvetli olursa, birey toplumun kendisinden beklentisini daha iyi 

anlayacak ve bu bireyde uyum davranışlarını da o derece güçlendirir.85 Öyleki 

toplumsal ve kültürel değerler, basit tercihlerden hem hayatımız hem de toplumun 

devamı için son derece önemli olan en üst ahlaki ve siyasi tercihlere kadar etkilerini 

sürdürürler.86  

Açıkçası, hepimizi tek tek yöneten yaşamın temel değerleridir. Çoğunlukla 

toplumsal değerler sisteminin farkına bile varmadan onu benimser, kendi değerlerimiz 

sanırız.87 Bu, toplumsal değerlerin, bireyin düşünüş ve davranışlarını yöneten bir 

                                                           
84  Adriaan Peperzak, “Değerler: Öznel-Nesnel” (Çev. Nuri Çiçek), Mütefekkir, 

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Yıl. 1, S. 1, 2014, ss. 267-

276. 

85  Abdullah Özbolat, “Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek”, Değerler 

Eğitimi Dergisi, C. 10, No. 24, 2012, ss. 154-155. 

86  Sue Stedman-Jones, “Olgu/Değer”, (Çev. M. Ali Kirman), Temel Sosyolojik 

Dikotomiler, Ed. Chris Jenks, (Çev. Ed. İhsan Çapçıoğlu), Atıf Yayınları, 2. Baskı, 

Ankara, 2014, s. 80. 

87  Erdal Atabek, Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik, s.10 .  
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değerler sistemi içerisinde örgütlenmesinden dolayıdır. Durkheim’in de belirttiği bir 

insan topluluğunu toplum haline getiren şey ortak değerler sistemine sahip olma 

becerisidir. Buna bir örnek vermemiz gerekirse; Teksas’ta yaşayan Anglosakson ve 

İspanyol-Meksika kökenli Amerikalılar temel değerler açısından tam bir karşıtlık 

içerisindedirler. Anglosaksonların temel değerlerinin aşırı derecede bireyci yönüne 

karşılık, Meksika asıllılarda yaşama anlam katan şeylerin kaynağı bir parçası oldukları 

geniş ailedir. Anglosaksonlar geleceği düşünerek hareket ederler ve insan ürettikçe ve 

doğaya hakim oldukça değerlidir. Diğerlerinde ise geçmişe karşı güçlü bir tutunma 

vardır ve önemli olan bugünü ve bu anı yaşamaktır.88 Açıkça anlaşılmaktadır ki, 

kültürel örüntüler ile sonraki nesle aktarılmış değerler, Anglosakson ve Meksika kökenli 

insanların, aynı toprakları paylaşmalarına rağmen kişilik oluşumunu ve davranış 

modellerini etkilemeyi sürdürmektedir. 

Özdeş bir durum sosyologların değer algısı bağlamında geleneksel toplum-

modern toplum nitelendirmelerinde de görülür. Örneğin, Parsons’a göre, modern 

toplumun gelişimi, tikelci-hazır standart ya da değerlerden, evrenci-kazanılmış 

değerlere dayalı bir sosyal sisteme geçişteki başarısına göre ölçülebilir, çünkü, modern 

toplumlar uyma ya da geleneksel kabul ve onur kriterlerinden daha çok bireysel 

toplumsal hareketliliğe odaklanmışlardır. Collins’e göre de modern toplumlar da kişisel 

başarıya verilen önem ve diploma kazanımı, toplumsal itibar açısından önemli yer 

tutmaktadır. Kimi sosyologların modern toplumlara “diploma toplumu” yakıştırması 

yapması da bu durum ile ilgilidir.89 Elbette toplumun gençlerin önüne koyduğu hedefler, 

motivasyonel olarak onların davranışları için bir katalizör görevi görecektir. 

                                                           
88  Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım Yay., 4. Baskı, Ankara, 1996, ss. 

234-235. 

89  Bryan S. Turner, Statü, (Çev. Kemal İnal), Doruk Yay., 1. Basım, Ankara, 2000, 

s.15. 
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Değerlerin kişiliğin oluşumundaki etkisi kadar, sağlıklı bir gelişimin de anahtarı 

olduğu bilinmektedir. Sağlıklı yetişkinin, bir değer şemasının etkisi altında geliştiğini 

söyleyebiliriz. Davranış gelişimi için aktif bir şema olan değerler, özel seçimlerin 

yapılmasında da dinamik bir etkiye sahiptir.90 Kişi, sosyal davranışlarında tutarsız 

olmamak için, kendisi için değerli olan şeylerin neler olduğunun farkında olmadır.91  

Değerleri, yol güvenliğini düzenleyen ve rotamıza daha hızlı ulaşabilmemizi 

sağlayan trafikteki yol işaretleri ve işaretçileri olarak düşünebiliriz.92 Aslında bireylerin 

toplumsal normlarla, değerlerle olan uyumunun bozulması Durkheim’in “anomik 

intihar”93 olarak kavramsallaştırdığı istenmeyen bir durumun yaşanmasına dahi sebep 

olabilmektedir. Bu durumu Durkheim şu şekilde ifade etmektedir: 

                                                           
90  G. W. ALLPORT, Olmaktan Oluşa, (Çev. Bilal Sambur), Katkı Yay., 1. Baskı, 

Ankara, 2006, s. 106 

91  Cavit Ünal, Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yay., Ankara, 1981, s.3. 

92  Recep Özkan, “Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler: İlköğretim Ders 

Kitapları Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 7, S. 1., 2010, ss.1129-

1130. 

93  Durkheim toplumsal yapılarla intihar arasında bir bağlantı olabileceğini düşünür. 

Ona göre intihar sosyolojik bir olgudur. Durkheim psikologların aksine, intiharın 

farklı türleri olduğunu ve bunlarında toplumsal geleneğe dayandığını göstermiştir. 

Kişinin hayatın üstesinden gelememesi dolayısıyla ortaya çıktığı izlenimini veren, 

“kendimi öldürürsem, kendim için en iyi olanı yapmış olurum” cümlesinin tipik bir 

ifade olarak görüldüğü bencil intihar, grup normlarının neden olduğu diğergamcı 

intihardan farklıdır. Örneğin bir askerin ordunun şerefini lekediğini düşündüğü için 

veya bir kaptanın, gemisinin batması üzerine intihar etmesi toplumsal normlarla 

kurulan aşırı özdeşlikten kaynaklanır. Bu intihar türü, Durkheim tarafından 



45 

“İntihar, insanın yaşamını devam ettirirken karşısına çıkan zorluklardan 

kaynaklanmaz, hatta yaşamı daha kolaylaştırmak ve rahat kılmak bile 

onu önlemenin bir yöntemi olamaz. Günümüze insanların eskiye göre 

daha fazla intihar etmeleri, yaşamı sürdürmek için daha zorlayıcı 

çabalarda bulunmamızdan, ya da yasal ihtiyaçlarımızın yeterince 

                                                                                                                                                                          

keşfedilen ve uyum modellerinin var olmayışını yüzünden ortaya çıkan anomik 

intiharlardan oldukça farklıdır. Durkheim 3 farklı intihar türü olduğunu ifade eder: 

bencil intihar, diğergamcı intihar ve anomik intihar. Anomik intihar, kişinin 

beklentilerinin toplumsal olanla uyuşmadığı ve kişinin nereye uyum sağlayacağını 

bilemediği durumlarda ortaya çıkar. Anomik intihar değerler sisteminin çözüldüğü 

ve kişinin kendini adapte edeceği normlar bulunmadığı söz konusu olur. Bencil 

intiharda bulunan kişi, toplumun ondan ne talep ettiğini bilir. Anomik davranan 

kişiler ise toplumun kendilerinden taleplerini, toplum içerisindeki yerlerini 

bilmezler ve oryantasyon problemi yaşarlar. Gençlerin intiharı genellikle bu intihar 

türü altında sınıflandırılır. Bu bağlamda Durkheim, araştırmaları neticesinde, 

diğergamcı intiharın genellikle geleneksel toplumlarda ortaya çıktığı sonucuna 

varır. Anomik intihar türünün ise endüstri toplumu Fransa’sı için tipik intihar türü 

olduğunu ifade eder. konu ile ilgili bkn. Rudolf Richter, Sosyolojik Paradigmalar, 

(Ter. Necmettin Doğan), Küre Yay., 2. Baskı, İstanbul, s. 50-58; Durkheim’in fazla 

önemli görmediği, örnek bulmakta zorlandığı bir intihar türü daha vardır. Anomik 

intihara zıt bir intihar tipi olan ve aşırı düzenlemeden doğan bu tip, genelde, 

geleceği acımasızca kösteklenmiş, tutkuları baskıcı bir disiplinle gemlenmiş 

kişilerdir. Çocuksuz evli kadının intiharı, çok sık görülen köle intiharları bu 

tiptendir. Durkheim bunu yazgısal intihar (suicide fataliste) olarak adlandırmıştır. 

bkn. Emile Durkheim, İntihar, (Çev. Z. Zühre İlkgelen, Pozitif Yayınları, 1. Baskı, 

İstanbul, 2013, s. 284. 
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karşılanmamasından dolayı değildir. Ancak yasal ihtiyaçlarımızın hangi 

sınırlarda durması gerektiğini bilemediğimizden ve çabamızın hedefini 

tam olarak bulamadığımızdan dolayıdır. Şüphesiz mücadele her gün 

daha da ateşli olmaktadır, artan iletişim sürekli olarak yeni rakipleri 

birbiriyle karşı karşıya getirmektedir.”94  

İnsanı insan yapan varoluşsal bir zorunluluk alanını ifade etmesi nedeniyle 

değerlere ilişkin sorunların95  hem bireysel hem de toplumsal sonuçları olacaktır. 

Bireylerin değerleri içselleştirememesi, onları toplumdan uzaklaştırmakta, yalnızlığa ve 

güvensizliğe itmektedir. Bunun bir sebebi de toplumun değerlerini tam anlamıyla 

kavrayamayan bireylerin, diğer insanların nasıl davranacaklarına dair kestirimde 

bulunamamaları ve bu durumun onlar üzerinde oluşturduğu güvensizlik duygusudur.96  

Yukarıda bahsedildiği gibi değerlerin kişisel ve toplumsal faydaları olmakla 

birlikte, bizatihi toplumdaki bazı sorunların sebebi de olabilmektedir. Bu açıdan 

değerler toplumsal çatışmanın kaynağını oluştururlar. Kuşak çatışmaları bunun en 

önemli örneğidir. Bir toplumda görülen kuşak çatışmasının en önemi nedeni olarak da 

“kuşakların farklı değerleri benimsemesi” gösterilebilir.97 

Bunun yanı sıra, kültürel değerler ile kişilerin eylemleri arasında bir kopukluk 

olduğunda veyahut toplumun alt klikleri arasında değer hiyerarşileri değiştiğinde ya da 

                                                           
94  Durkheim, İntihar, s. 407. 

95  İhsan Çapcıoğlu, Fatma Çapcıoğlu, “Popüler Kültürün Metalaştırdığı Değerlerimizi 

Nasıl Yeniden İnşa Edelim, Uluslararası Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden 

İnşası (Ed. Cengiz Gündoğdu, Muammer Cengiz), Atatürk Üniversitesi Yay., No. 

1078, Erzurum, 2015, s. 22. 

96  Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Neşriyat, 3. Basım, 

İstanbul, 1998, s. 116. 

97  Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, s. 234. 
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değer çatışması olduğunda bu değerler toplumda kargaşaya yol açabilir. İlk olarak 

kişilerin başarabileceklerinden daha çoğunu beklemek, her zaman sosyal problemlerin 

çıkacağının da işaretidir. Bu anlamda da sosyal değerler sosyal problemlerin 

nedenidirler. İkinci olarak, toplumsal ve kültürel değerler üzerinde bir mutabakat oluşsa 

bile yine de kurumlar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir. Finans sektörünün değerleriyle 

dini değerler, eğitimsel roldeki değerler ile aile içi değerler bir çıkmaza girebilir.98 Bu 

durum bireyler de mutsuzluğu yol açmakla beraber bir takım toplumsal problemleri de 

beraberinde getirecektir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde, başta eğitim kurumları 

olmak üzere kamusal alandaki kıyafet yönetmelikleri, bireylerin vatandaşlık ve kulluk 

görevleri arasında ikileme düşmelerine ve dolayısıyla iki değerden birinde çözülme 

yaşamalarına sebep olmaktadır. 

Sosyal çatışmanın diğer bir sebebi ise değerlerin çarpışması olarak görülebilir. 

Sanayileşmiş, kentleşmiş bir toplumda bazı kişiler tüm yaşamlarını yalıtılmış bir grupta 

aile değerleriyle çevrelenmiş olarak geçirebilirler. Diğer gruplarla temas ve iletişim 

sosyal değer ve davranış normlarının karşıtlığını ortaya çıkarır. Kurumsal uyumsuzluk 

ve sosyal problemler, rol uyumsuzluğuna ve kişisel problemlere dönüşür. Bu durumla 

baş etmek herkes için kolay bir mücadele de olmaz.99 

Bir toplumda kullanılan ödül ve cezaların kaynağını da değer sistemi oluşturur. 

Hiçbir değere sahip olmayan bir toplum -ki bu mümkün değildir-, en güçlü sosyal 

kontrol aracını da yitirmiş demektir.100 Konfüçyüs’e göre, kanunlar ve yaptırımlar halkı 

suç işlemekten geçici olarak caydırabilir, ama suçun yanlışlığını öğretmez. Erdem ve 

terbiye ise, kanun uygulayıcıların olmadığı yerde bile halkın sırf utancından bile bir 

                                                           
98  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss.177-178. 

99  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss.177-178. 

100  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 171. 
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suçu işlemekten beri durmasını sağlayabilir.101 Şerif’in de belirttiği gibi, toplumsal 

ilişkileri düzenleyen, bir üst yapı olan değerlerin, zamanın şartlarına göre esneklik 

sağlayabilmesi gerekir. Eğer bu esneklik ve değişme sağlanamazsa toplumlar arasında 

ya da toplumun alt grupları arasında kavgalar olur.102 Hiçbir grup, kendisine bu yetkiyi 

ve hakları veren kuralların değişmesini istemeyecek ve toplumu bir arada ve güven 

içerisinde tutan yerleşik kurallar bizzat bölünmenin ve çatışmanın kaynağı olacaktır.103 

Bunun önüne geçilebilmesi, pergel metaforunda olduğu gibi, bir elimiz toplumsal ve 

kültürel değerlere tutunurken, diğer elimizin evrensel değerlerden ve medeniyet 

hazinesinden ihtiyacımız olanları yakalayabilmesi gerekmektedir.104  

Sonuç olarak görülmektedir ki, değerler sadece teorik bir düşünce ve pasif bir 

duygu olarak kalmayıp, ahlakın, geleneğin ve hukukun oluşmasında kültürel yapıtaşları 

olarak kendilerini gösteriyorlar.105 Bu sebeple sosyal değerlerin de toplumda bir kısım 

sonuçları olacaktır. Bu sonuçları Fichter şu şekilde sıralamaktadır: 

                                                           
101  Şahin Filiz, Ahlakın Akli ve İnsani Temeli, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, Konya, 1998, 

s.78. 

102  Fukuyama, değer yoksunu bir eğitimin insanları ne büyük felaketlere 

sürükleyeceğini yakın tarihe ait holocaust örneğiyle açıklar. Sanayideki ilerlemişlik 

insani değerlerle paralel hareket etmemiştir. Bkn. Francis Fukuyama, Tarihin Sonu 

ve Son İnsan, Profil Yayıncılık, çev. Zülfü Dicleli, 2. Baskı, 2011, İstanbul, ss. 32-

33. 

103  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, s.157. 

104  Adem Korukçu, “Değişim Sürecinde Toplumsal Değerlerin Eğitiminde Din 

Eğitimi”, Marife Dergisi, Yıl. 12, S. 1, Bahar, 2012, ss. 122-123. 

105  Mizrap POLAT, “Küreselleşen Dünyada Değerler ve Eğitim Arasındaki Bağ”, 

Marife Dergisi, Yıl. 10, S. 1, Bahar, 2010, ss.149-150. 
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a) Değerler tabakalaşma sistemini olanaklaştırır. Bireyin toplumdaki yerini 

anlamasına yardımcı olur.  b) Değerler kişilerin dikkatini toplum tarafından kabul 

görmüş maddi kültür ögeleri üzerinde yoğunlaştırır. c) Toplumsal kabul görmüş 

davranış biçimlerini belirgin kılar. d) Kişilerin sosyal rollerini içselleştirmesinde 

rehberlik ederler. e) Değerler toplumsal kontrol ve baskıyı kontrol eder. f) Toplumsal 

birliğin, dayanışmanın bir aracıdırlar.106 g) Gelişen teknolojinin ve evrensel çıktılarının 

yerelleşmesine, maddi kültür ögelerine dönüşmesine yardımcı olurlar. Kara Cuma 

olarak bilinen tüketim çılgınlığının Türkiye’ye muhteşem Cuma olarak gelmesi gibi. 

2.4. Değerlerin Sosyolojik Boyutu  

Sosyoloji de değer tartışmaları; değerin bir sosyal olgu olarak incelenip 

incelenemeyeceği, bilim adamının tarafsızlığı, değer yüklü konuların nasıl tartışılacağı, 

toplumsal değerler nelerdir, sosyolojinin kendi değerleri, hedefleri var mıdır? gibi 

sorular etrafında dönmektedir. 18. Yüzyıl aydınlanma felsefesinin pozitivist (olgusal) 

kuramları, öncü sosyologlar üzerinde “yansız bilim anlayışı” fikrini güçlü bir şekilde 

hissettirmişse de anlamacı sosyoloji, normatif işlevselciler ve sembolik etkileşimci 

yaklaşımların toplumunun yapı ve işleyişinde değer olgusuna yaptıkları güçlü atıfların 

dikkatlerin “değer” üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bizde araştırmamızı bu 

başlıklar etrafında şekillendireceğiz. 

  

                                                           
106  Fichter, Sosyoloji Nedir, s.176 
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2.4.1. Sosyolojik Olarak Değer 

Her sosyal bilim dalı gibi sosyolojide de pozitif felsefenin107 olumsuz yaklaşımı 

nedeniyle 20. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar değer üstüne ciddî ampirik çalışmaların 

yapılmadığını söyleyebiliriz.108 Değerler sübjektif boyutu dolayısıyla psikolojinin bir 

konusu gibi görülse de, son yıllarda iyiden iyiye sosyolojinin inceleme alanına 

girmiştir.109 Özellikle Weber’in anlayıcı sosyolojisinin ve din ve ekonomik gelişmişlik 

üzerine yaptığı tezin etkisiyle değerlerin kayda değer bir sosyal olgu olduğu, bilimsel 

olarak tahlil edilebileceği düşüncesi güç kazanmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren teorik ve 

ampirik olarak bu alandaki araştırmalarda görülen artış dikkat çekicidir.110 Türkiye’deki 

çalışmalar ise değerler eğitimi kapsamında eğitim kurumlarında yoğunlaşmış olup, 

cezaevleri, hastaneler ve toplumun yapıtaşı aileler değer çalışmalarının yapıldığı 

kurumların başında gelmiştir.  

Değerler, teorik yönüyle felsefe ile bağlantılı olurken, uygulama yönüyle 

sosyolojinin ilgi alanı içinde bulunmaktadır.111 Zira değerler her ne kadar bir kişi ya da 

toplum tarafından idealize edilmiş, istenir bir model hareket tarzı olarak görülse de bu 

durum ideal düzeyde kalmaz; aksine içinde somutlaştığı davranış ve nesneler kadar 

gerçekçidir. Onu benimseyen kişiler için idealler dünyası bir gerçekliktir; o da 

                                                           
107  Pozitivizmin temel tezi, bilimsel nesnelliğin, ancak değerlerden bağımsızlık ve 

tarafsızlıkla sağlanabileceği fikrine dayanır. bkn. Tepe, “Değerler ve Değer Bilgisi”, 

s. 353. 

108  Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, s.126. 

109  Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, s. 217. 

110  Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, s. 222. 

111  Sami Şener, Sosyal İlim ve Değerler-Değerler Sosyolojisi, Strateji Danışmanlık, 1. 

Baskı, İstanbul, 2016, s. 201. 
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apartmanlar ya da karayolları kadar toplumun bir parçasıdır. Durkheim “değerler 

nesnelerle aynı nesnelliktedir” derken değerlerin işte bu niteliğine dikkat 

çekmektedir.112 Fakat değerler izafidir. Sosyologlar için önemli olan belirli bir toplum 

ya da grubun değerleridir.113 Çünkü değerlerin zamandan zamana ve toplumdan 

topluma değişen rölatif bir yönü vardır.  

Değer olgusu Weber’in tipleştirdiği 4 davranış şeklinde de yer almıştır. Bunlar 

sırasıyla, amaçla ilgili akılcı davranış, bir değerle ilgili akılcı davranış, duygusal ya da 

heyecana bağlı davranış ve geleneksel davranıştır. Bir değerle ilişkili akılcı davranış, 

insanlık onuru ya da mesleki ahlaktan kaynaklı bir değerin varlığıyla gösterilen 

eylemdir. Takımını şampiyon yapamayan bir antrenörün istifa etmesi ya da batan bir 

geminin kaptanının gemiyi terk etmemesi gibi. Davranış belirlenmiş ve dış bir amaca 

erişmeye çalıştığı için değil, sözünü yerine getirememenin, vazifeyi tamamlayamamanın 

şerefe gölge düşürücü olarak niteleneceğinden akılcıdır.114 Durkheim ise aynı davranışı, 

                                                           
112  İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegema Yayıncılık, Geliştirilmiş 

7. Baskı, Ankara, 2007, s. 309. 

113  Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, s. 310. 

114  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, s. 483.; Onur değeriyle ilgili Hobbes’in şu 

hikayesi ilgi çekicidir: “Grek şehrinde de genç kızlara musallat olan ve onları, 

kendilerini asmaya götüren bir çılgınlık krizi yaşanmış. Pek çok insan, bunun 

Şeytan’ın işi olduğunu düşünmüş. Fakat, genç kızlardaki bu yaşama isteksizliğinin 

zihinsel bir ıstıraptan ileri geldiğini düşünen birisi, bu kızların yaşamlarına değilse 

bile onurlarına değer verdiklerini düşünerek, yöneticilere, kendilerini asan bu genç 

kızları soyup çırılçıplak sallanmaya bırakmayı tavsiye etmiş. Hikayeye göre bu 

tavsiye, deliliği tedavi etmiş. Bkn. Hobbes, Leviathan, s. 68.   
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“intihar115” isimli klasik ederinde “özgeci intihar” kavramıyla toplumsal değerlerin 

bireyler üzerindeki etkisi bağlamında açıklar. 

Toplumsal bağlamda değerler sadece birey açısından değil, toplumun ya da 

grubun üyeleri açısından yararlı görülen, grubun varlığı ya da sürekliliği açısından 

yararlı, hatta gerekli olan, içerisinde duygusal motifler bulunduran ölçütlerdir. Değerler 

davranışa yön verişi ve kolektif olarak benimsendikleri için davranışlarda benzeşmeye 

ve dolayısıyla kalıplaşmaya yardım ederler.116 Değerler çoğu zaman bir din, ideoloji ya 

da inançtan kaynaklanan, insanın var oluş amacına hizmet eden, yol gösteren 

kıymetlerdir.117  

Özellikle içselleştirilen değerler, bir limana demirlemiş gibi insanı kendine bağlı 

hale getirir. İnsan çok sevdiği bir yemeği bir parça tükettikten sonra artık yemeği canı 

çekmez, hatta doyduktan sonra istese de artık yemeği vücudu kabul etmez. Fakat her 

durumda bayrağa saygı göstermesi gerekir. İçerisinde sevmediği insanlar ve 

hoşlanmadığı davranışlar olsa bile topluma karşı sorumlulukları devam eder.118  

Değerlerin sosyo-psikolojik yönü ise, özellikle grup içerisindeki davranışlarda 

benzer bir düzeyleşme etkisi var etmesidir. Örneğin Allport’un bir deneyinde, kişiler 

grup içinde ve yalnız olarak farklı sertlikteki kokuları denediler. Denekler, grup 

seanslarında kokuların güzel ve kötü yargılarında aşırılıktan genel olarak kaçınmışlardır. 

Bu, grup durumlarında bir düzeyleşme etkeninin bulunduğunu göstermektedir.119 

Benzer bir biçimde, ortak değerler grup üyelerinin olaylar karşısında aşırı tepkili ya da 

                                                           
115  Durkheim, İntihar, ss. 212-241. 

116  E. Mine Tan, Toplumbilime Giriş, Sevinç Matbaası, Ankara, 1981, s.121. 

117  Nazmi Avcı, Toplumsal Değerler ve Gençlik, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007, s.18. 

118  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, s. 98.     

119  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, s. 65. 
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tepkisiz kalmasını engelleyerek ortak bir davranış düzeyinde birleşmesini 

sağlamaktadır. 

Topluluk halinin değer anlayışlarını merkezi bir kuvvetle dengede ve benzer 

standartlarda tutması aynı zamanda bir örgütteki değişimin önünde engel teşkil eder. Bu 

durumda değişimin gerçekleşebilmesi için üyeler tarafından onaylanan bazı 

gerekliliklerin olması gerekir. Değer sistemi örgüt üyelerinin davranışları üzerinde o 

derece güçlüdür ki, davranışın değiştirilebilmesi doğrudan belirli bir değer ya da 

değerler sistemi üzerinde yapılacak değişikliklerle mümkün olabilecektir.120 Çünkü 

içselleştirilen değerler, duygu ve coşku özelliklerine de sahip olacaktır.121 Bir yönden bu 

duygu yükü, değere insanları yönlendirmede ve değişime karşı direnişinde asıl gücünü 

veren işlevsel vasfıdır. Yine bu durum toplum içinde ya da farklı kültürlerdeki değer 

farklılaşmalarını açıklar.122 Örneğin Türk toplumunda öğrencinin hocası karşısında 

ceketinin düğmelerini iliklemesi, toplumun büyüklere karşı saygı değerinin duygusal bir 

ifadesidir. Aynı davranış, Amerikan toplumunda saygı ifadesi olarak algılanmadığı gibi 

belki de komik olarak bile görülebilir. Yine Türk erkeklerinin dostlarıyla 

karşılaştıklarında sarılmaları ve başlarıyla birlikte yanaklarını dokunmaları Batı 

toplumunda farklı algılanırken, Arap erkeklerin bir sevgi göstergesi olarak el ele 

dolaşmaları da Türk toplumunda garip karşılanacak bir değer davranışıdır.    

Aslında değerler, sadece sosyal yaşayışı değil, tüm düşünce ve sosyal sitemleri 

belirleyen bir çerçeve hazırlar ve fikirden sanata, estetikten siyasete bütün insan 

başarılarını düzenler.123 Örneğin, insanın medeni özelliğinin bir sonucu olarak ev 

                                                           
120  Selahattin Turan, Dilek Aktan, “Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen 

Sosyal Değerler”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, C. 6, S. 2, 2008, s. 231. 

121  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, s. 95. 

122  Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, s.311. 

123  Şener, Sosyal İlim, s. 186. 
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mekanı ve şehir sisteminin değerler çerçevesinde şekillenmesi, değerin hayatın her 

yönüne nüfuz ettiğini açıkça gösterir.124  

2.4.2.  Tarafsız (Value Free) Sosyolojinin İmkanı ve Öncü Sosyologların 

Değer Yaklaşımları  

Manevi bilimler arasında değer yargılarıyla normatif görüşleri metodolojilerinin 

bir parçası yapan başta hukuk ve ahlak olmak üzere çeşitli disiplinler vardır. Bu bilimler 

içerisinde değer yargılarından uzak, nesnel yargılara dayanan tespitler de olduğu 

şüphesizdir. Fakat bu bilimlerin amacı adalet, estetik, kutsallık gibi belirli değerleri elde 

etmektir. Bu değerlere ulaşabildikleri ölçüde yaptıkları iş gayesine ulaşmış olur. Bu 

sebeple normatif disiplinler adını alırlar.125 Sosyoloji ise, özellikle bağımsız bir bilim 

olmaya başladığı ilk yıllarında felsefi pozitivizmin açtığı yolda ilerlemiştir. Sübjektif 

özelliği dolayısıyla değer kavramı üzerinde çalışmayı redderken, toplumun “değer 

yargıları” ile de ilgilenmeyi bilimsel metodolojisine ters olarak görmüştür. 

Değerler hakkında tartışmalar sosyologlar tarafından uzunca bir vakit 

tartışılmıştır. Değerlerin normatif ve rölatif yönü dolayısıyla sosyal bilimciler sosyal 

değerlerin hiçbir gerçekliğe sahip olmadığını, değerlerin bir kişinin kişisel değerleriyle 

ilgilenmeksizin incelenemeyeceğini, nesnelliği sağlanamayacak psikolojik bir gerçeklik 

olduğunu ileri sürmektedirler.126 Bahsedilen “nesnellik” referansıyla değerler sosyolojik 

araştırmaların dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, Weber’in aktörün sosyal eyleminin 

                                                           
124  Şener, Sosyal İlim, S. 46. 

125  Mehmet Tablamacıoğlu, Din Sosyolojisi, A.Ü.İ.F. Yay., No. XLVII, 1963, s. 11. 

126  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss.165-166. 
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gerisinde yatan sebepleri anlamanın ve yorumlamanın önemine vurgu yapması, 

toplumsal değerleri hesaba katan bir sosyolojiye yönelimin işaretiydi.127  

2.4.2.1. Weber ve Durkheim’in Değer Yaklaşımı 

Sosyolojinin kurucu isimleri Durkheim ve Weber düşüncesinde bilimin amacı 

evrensel olarak geçerli olgu yargılarına ulaşmaktır. Bu noktada her ikisi de nesnellik 

bağlamında bilimin toplumsal olguları incelemesi gerektiğini savunur. Weber, 

sosyoloğun kişisel yorumuna dönüşen değer yargıları ile toplumsal gerçekliği 

birbirinden ayırmak gerektiğini düşünür. Zira bu durum, uzun yıllar görüldüğü gibi 

devletin bir takım iktidar sahiplerinin yaptıklarını meşrulaştırma aracı haline 

gelecektir.128 Bu problemi Weber, değeri, değer yargısı ve değer ilişkisi ayrımı yaparak 

çözmeye çalışır. Değer yargısı bir fanatizm, değer ilişkisi ise, somut ve tarafsız bilimin 

iradesidir. Değer yargısı ile değer ilişkisi arasındaki ayrım, ona bilim adamı ile siyaset 

adamının arasındaki farkı ve benzerliği belirleme olanağı vermiştir. Weber’in değer 

yargısından arınmışlık ilkesi, toplumsal eylemlerin analizinin değer yargılarından 

arınmış olarak yapılması gerektiğidir.129 Fakat her iki sosyolog -metodolojileriyle 

tutarsızlık olarak görülebilecek şekilde -değer yargılarına başvurmuş, hayatlarındaki 

siyasal ve toplumsal tutum ve tercihlerini araştırma nesnelerine karıştırmaktan 

kendilerini koruyamamışlardır. Örneğin Weber’in politika ve politikacılar ilgili sözleri 

pekala şahsi bakış açısını, siyasetçi hakkındaki kişisel yargılarını içermektedir: 

                                                           
127  Gamze Aksan, “Max Weber ve Değerler Sosyolojisi: Bir Metodolojik İkilemin 

Düşündürdükleri”, SEFAD, S. 35, 2016, s.430. 

128  Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, s. 37. 

129  Richter, Sosyolojik Paradigmalar, s. 159.   
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“Politikayı kendine sürekli bir geçim kaynağı yapmaya çalışan kişi 

meslek olarak siyaset "sayesinde" yaşar; bunu yapmayan, siyaset ‘için’ 

yaşar. Özel mülkiyet düzeninin egemenliği altında, bir insanın bu 

ekonomik anlamıyla siyaset için" yaşayabilmesinin kimi -izninizle- çok 

önemsiz önkoşulları bulunmak zorundadır. Olağan koşullarda, politikacı 

siyasetin kendisine sağlayabileceği gelire muhtaç olmamalıdır. Bu da en 

yalın ifadeyle, politikacının varlıklı olması ya da kendisine yeterli gelir 

sağlayabilen bir toplumsal konuma sahip bulunması demektir.”130  

Klasik eseri Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu isimli yapıtında da değer 

yargılarına başvurmayı sürdüren Weber: “Asketizm dünyayı yeniden kurmayı ve kendi 

ideallerini dünyada gerçekleştirmeyi üstüne aldıktan sonra, tarihte daha önce hiç 

görülmediği bir biçimde bu dünyanın malları, insanlar üzerinde artan ve nihayet 

kaçınılmaz bir güç kazanmıştır. Bugün, onun ruhu (asketizmin ruhu) -kim bilir, belki de 

en sonunda- bu kafesten kaçmıştır…. Hiç kimse henüz, gelecekte o kafeste kimin 

yaşayacağını ve bu devasa gelişimin sonunda da tamamen yeni peygamberlerin mi ya 

da eski düşünce ve ideallerin mi güçlü bir biçimde yeniden doğacağını ya da —bu 

ikisinden hiçbiri olmayacaksa—bir tür mekanikleşmiş taşlaşma ve bunun yanı sıra 

kasılmış bir kendini beğenmişliğe mi geçileceğini, henüz bilmiyor… Böylece, bu saf 

tarihi tartışmanın yüklenmek zorunda olmadığı değer ve inanç yargıları alanına gelmiş 

oluyoruz.” diyerek son cümlesinde kendi hatasını yine kendisi itiraf etmektedir. 

Fromm’un çok güzel ifade ettiği gibi, “nesnellik, yalnız objeyi olduğu gibi 

görmeyi değil, aynı zamanda insanın kendisini de olduğu gibi görmesini gerektirir.”131 

                                                           
130  Max Weber, Sosyoloji Yazıları (Çev. Taha Parla), İletişim Yay., 6. Baskı, İstanbul, 

2004, s.141. 

131  Erich Fromm, Kendini Savunan İnsan (Türkçesi. Necla Arat), Say Yay., 3. Baskı, 

İstanbul, 1991, s.10.8 
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Maalesef Durkheim “toplumu iyileştirmeye yardım etmezse sosyolojinin bir saatlik 

çabaya bile değmeyeceğini”132 söylerken, metodolojik kurallarını koymuş olduğu 

sosyolojinin objektiflik prensibiyle ters düşebileceğinin işaretlerini vermiştir aslında.  

Zira Durkheim’e göre, toplumsal meseleler sosyolog tarafından çözümlenmeli 

ve gerektiği yerlerde sosyolog tarafından çözüm önerileri getirilmelidir. Zira sosyoloji 

buna yapabilecek araçlara sahip bir bilimdir. Bu bağlamda Durkheim de bir doktor gibi 

toplumun sağlık karnesini oluşturmuş ve toplumu “sağlıklı”, “normal”, “sağlıksız” ve 

“anormal” ögeleri arasında ayrım ve tasnifler yapmıştır. Ona göre, toplum bünyesini ele 

geçiren ve çökerten patolojik lezyonlar yok edilmelidir.133  

2.4.2.2. Marksizm’de Değer Yaklaşımı 

Değerlerden arınmış sosyoloji fikri Marksizm’e göre, mülk ve makine sahibi 

patronların, burjuvazinin haksız servet paylaşımının, sınıflar arası ekonomik 

uçurumların üzerine örtmek için uydurulmuş bir yöntemdir. Çünkü tarihsel gerçeklik ile 

ilgili algı hiçbir zaman olduğu gibi kalmaz ve pozitivistlerin134 anladığı anlamda 

“nesnel” olması mümkün değildir. İşçi sınıfı tarihsel/toplumsal gerçekliği 

değerlendirirken “emek” en büyük değer halini alırken, kapitalist sınıf için kişisel 

özgürlük, serbest girişim ve zenginliği en yüce değer olarak kabul görür.  Weber, en 

azından Marksizm’le değerlerin sosyal hayatın bir gerçeği olduğu noktasında aynı 

                                                           
132  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, s. 402. 

133  Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Doğan Egmont Yay., 6. Baskı, İstanbul, 2013, s. 

239. 

134  “Pozitivizm anlamını, deney ve gözleme dayalı “pozitif” bilimlere yaptığı vurgudan 

alır; modern bilimlere duyulan saf inancı temsil eder.” bkn. Sibel A. Arkonaç, 

Sosyal Psikoloji, Alfa Yay., Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2001, s. 32. 
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fikirdedir. Ona göre de değerlerin insan eylemlerindeki rolü dikkate alınmadan tarih ve 

toplum dünyası tam manasıyla anlaşılamaz. Fakat Weber, bir sosyoloğun araştırma 

konusunun ve evreninin seçiminden sonra değerlerden bağımsız bir şekilde araştırmayı 

yürütmesi, kendisine ait hissettiği değerlerin onu yönlendirmemesi gerektiğine inanır.135 

2.4.2.3. Talcott Parsons’un Değer Yaklaşımı 

Korkmaz’a göre Talcott Parsons ciddi anlamda kapsamlı bir sosyolojik değer 

teorisi ortaya koyan ilk kişidir. Bu açıdan Korkmaz, değerin sosyolojiye konu olmasını 

Parsons öncesi ve Parsons sonrası dönem olarak ikiye ayırmanın doğru olacağı 

kanısındadır.136 

Sübjektif ve rölatif özelliklerine rağmen, toplum gibi kalıcı ve yerleşik bir 

yapının sürekliliği açısından değerlerin de kendi içerisinde bir süreklilik ve tutarlık 

sağlaması zorunludur. Bu yönüyle başta Talcott Parsons olmak üzere, normatif 

işlevselcilerin genelinde, toplumsal işleyişin korunmasında sosyal ve kültürel değerlerin 

önemine hatırı sayılır bir vurgu yapılmaktadır.137 Fonksiyonistlere göre değer kavramı, 

bir sosyal grubun üyelerince onaylanmış, kapsayıcı ahlaksal inançlardır. Normlar, 

insanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde, toplumsal birlik ve dayanışmanın 

sağlanmasında etkili olan kurallardır.138 Bundan dolayıdır ki, sosyoloji değer 

                                                           
135  Özlem, “Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm 

Tartışması Üzerine”, ss. 305-307. 

136  Arif Korkmaz, “Değerler Sosyolojisi”, Toplum Bilimleri Dergisi, S. 14, 2013, s. 55. 

137  Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim 

ve Sanat Yay., Ankara, 1999, s. 134. 

138  Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri 2, Yunus Emre Yay., 2.Baskı, Konya, 1994, s. 

111. 
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sorunlarıyla uğraşır. Sosyoloji açısından değerle ilgili sorunlar iki açıdan ele alınmıştır. 

Birincisi, toplum değerlerle bezenmiş bir yapıdır ve aslında toplum diye incelediğimiz 

şey bizzat değerlerin kendisidir. İkincisi ise, sosyolog toplumun değerleri içerisinde 

yetişmiştir ve bu değerlerden etkilenmesi beklenen, doğal bir sonuçtur.139 

Parsons'a göre toplum, maddi ve manevi dünyayı sarmış 4 eylem sisteminin 

içerisinde anlaşılır. Bunlar; davranışta bulunan organizma, kişilik sistemi, sosyal sistem 

ve kültürel sistemden oluşur. Aslında bu sistemler gerçek hayatta iç içe geçmiş haldedir. 

Toplum, sosyal sisteme denk düşer. Sosyal sistem kurumlardan oluşur. Kültürel sistem 

içerisinde ise değerler ve normlar vardır. Kültürel sistem hem sosyal sisteme hem de 

kişilik sistemine yönelik işlevlerde bulunur. Kültürel sistem sosyal sistemdeki 

kurumlara ve kişilik sistemlerine sunduğu değerlerle hayatiyet verir, yönlendirici olur. 

140 Sistem bunu kültürel nesneler üzerinden yapar. Kültürel nesneler ise, geleneğin 

sembolik objeleri, inanç ve fikirler ile ifade sembolleri ya da değer kalıplarıdır.141 

Değerler ve normlar sosyal ve kültürel sistemlerin bağlantı ögesidir.142 Bu değerler aynı 

zamanda toplumsal eşitsizliği de belirler. Bir değer olarak para hakim değerde ise, 

girişimciler, tüccarlar toplumsal hiyerarşinin tepesine yerleşirler; dini oryantasyon 

hakimse din adamları toplumun üst derecelerinde yer alır. Kültür sistemindeki çöküş, 

değerler uzlaşısında; değerler uzlaşısındaki çöküş de bütün bir toplumdaki aksiyon 

sisteminde bozulmaya yol açar.143 Parsons, sosyal ilişkiler ve kurumlar bağlamında en 

                                                           
139  Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 134. 

140  Nilgün Çelebi, Sosyoloji Notları, Anı Yay., İstanbul, 2007, ss. 207-208. 

141  Talcott Parsons, The Social System, This Edition Published in The Taylor & Francis 

e-Library, 2005, s. 2. 

142  Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri 2, s. 112. 

143  Richter, Sosyolojik Paradigmalar, ss. 116.117.    
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üst mertebeye dünyanın kültürel sistemi koyarak, değer ve normların sosyal hayatın 

kılcal damarları olarak gördüğünü söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. 

2.4.2.4. Pareto’nun Değer Yaklaşımı 

Devlet yönetiminde “elitlerin (seçkinlerin) dolaşımı” teorisiyle tanınan Pareto’ya 

göre de insan eylemleri mantıksal düşünceden daha çok duygularla şekillenir. Ama 

insan, eylemlerini mantıksal olarak kesin prensiplere bağlamayı da sever.144 Pareto, 

Sosyal eylemlerin altında 6 ana tortu (duygu, içgüdü ve mantık süzgecinden geçmemiş 

akıl dışı düşünceler) tespit etmiştir.145 Bunlar:  

1.  Uyuşma: Macera yaratma ve maceraya başlama eğilimi. 2. Korunma: 

Kendisinin ve diğerlerinin güvenliğini sağlama eğilimi. 3. Anlamlılık: Hissedilenleri 

çeşitli semboller aracılığıyla açıkça gösterme eğilimi. 4.  Sosyalleşme: Başkalarıyla 

barışık olma eğilimi. 5.  Bütünlük: Kendisiyle barışık olma eğilimi. 6. Seks: Sosyal 

olayları cinsellik kalıplarıyla değerlendirme eğilimi.146  

Bu durumda, Pareto’nun, kalıntıların (tortu) türemlere doğru kristalleşmesinde 

izlediği sosyal eylem sürecinin değerden bağımsız düşünülmesi mümkün 

                                                           
144  Vilfredo Pareto, Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (Çev. Merve Zeynep Doğan), 

Doğu Batı Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2013, s. 27. 

145  Pareto insan eylemlerini "derivasyon (türem) olarak isimlendirilmiş çok sayıdaki 

değişken unsurla ve türemlere göre daha kalıcı nitelikteki, daha az sayıdaki "tortu" 

{residue) diye adlandırdığı ana değişkenler ile açıklar. Pareto’ya göre tortular, insan 

eylemlerinin temel güdüleridir. Türemler ise insan eylemlerinin dışa dönük 

mantıksal açıklamalarıdır. Konu ile ilgili bilgi için bkn.  Pareto, Seçkinlerin 

Yükselişi ve Düşüşü, s. 12. 

146  Pareto, Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü, s. 13. 
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görünmemektedir. Pareto’nun sosyal sistem açıklamasında değerlerin önemli bir 

fonksiyonu olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

2.4.2.5. Blumer’de Değer Yaklaşımı 

Sembolik etkileşimci yaklaşımın önemli ismi Blumer’e göre, sosyoloji 

yapılardan ziyade dikkatini “birlikte eyleme” vermelidir. Bireyler ya da gruplar 

arasındaki ilişki eylemin sadece etki-tepki biçiminde ifadesi değil, kişinin karşısındaki 

tarafından gösterilen eyleme kendisinin yüklediği anlam çerçevesinde bir tepki 

olmaktadır. Yani, toplumu ve toplumsal eylemi anlamak kişiler arasında nesnelerin 

anlamları üzerine kurulmuş sembolleri ve oluşan etkileşimi anlamakla mümkün 

olacaktır.147  

Blumer’in değerlerle ilgili dikkat çeken görüşü, değerleri “soyut nesneler” 

olarak kategorize etmesidir. Blumer’e göre nesneler içsel bir anlam taşımazlar. Sonuç 

olarak değerler de içsel bir anlam taşımazlar. Önemli olan sosyal aktörün karşısındaki 

bireyle birlikte eylemini gerçekleştirirken soyut bir nesne olarak onun değerini nasıl 

yorumladığı ona vereceği tepkinin yönünü de tespit etmektedir. Bu yönüyle sembolik 

etkileşimcilik yaklaşımı, bizim de araştırma örneklemimizi oluşturan öğrencilerin sahip 

olduğu değer algılarının anlaşılması, başta aile bireyleri olmak üzere diğer öğrenciler 

ve öğretmenlerle oluşan birlikte eylemlerinde doğru yorumlamaların sağlanabilmesine 

kuramsal çerçevede olanak sağlamaktadır. 

Görüldüğü üzere, toplumbilimlerin değer yargılarını inceleyemeyeceğini 

söyleyemeyiz. Durkheim’in istediği üzere toplumsal olayları bir nesneyi incelerken 

başvurduğumuz yolla incelemek olanağı yoktur. Fakat toplumbilimcinin de bir kişi 

                                                           
147  Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kurumları (Çev. Hayriye Erbaş), Gündoğan 

Yay., 2. Basım, Ankara, 1993, s. 239. 
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olduğu ve bilimsel çalışmalarını öbür kişisel etkinliklerinden ve bunların içerdiği değer 

yargılarından ayırmakta güçlük çekebileceği unutulmamalıdır. Bilimsel yönteme uygun 

olan tutum, bilim adamının incelediği konudaki değer beğenilerini önceden açıklaması 

ve bu beğenilerin onun gözlemlerini saptırmasına olanak vermemesidir.148 Ayrıca değer, 

onu içselleştiren birey için tartışılmaz bir nitelik taşır. Oysa sosyolog, herhangi bir 

değeri nesnel manada anlayabilmek için onu yaşadığı fildişi kulelerden indirip görecelik 

anlayışı ile onu analiz etmelidir.149  

2.4.3. Sosyoloji Değerleri Neden İncelemelidir? 

Yukarıdaki başlıklarda toplumbilimlerin araştırmacı ve araştırma nesnesi 

bağlamında değer yargılarını inceleyebileceği yargısına vardıktan sonra, değerleri 

incelemek neden sosyolojinin görevidir sorusunu irdeleyeceğiz. Zira, toplum dediğimiz 

yapı, bizatihi değerlerle bezenmiştir ve toplumsal eylemin anlam içeriği ancak 

değerlerin dünyasında bir kavramaya dönüşebilir. Mademki sosyoloji sosyal davranışın 

bilimidir, o halde, bir araştırmacı sosyolog için değerleri araştırmak anlamlı bir çalışma 

olacaktır.  

Şüphesiz toplumsal yaşam, insan davranışlarına anlamını verir. Tek başında 

adada yaşayan bir insanın ilkesel davranışları onun hayatında önemli değişiklikler 

oluşturmayacak ya da adadaki hayatına fazla bir katkısı olmayacaktır. Fakat topluluk 

halinde yaşamanın gerektirdiği bir takım sosyal ve yönetimsel mekanizmalar 

kuruldukça, değerlerin bunların tesisinde ne denli etkili olduğu da bilinecektir.  Bu 

nedenlerdir ki Farabi, değerlerin bir medeniyetin inşasındaki öneminin altını çizerek, 

değerleri insan topluluğunun diğer canlı topluklarına karşı bir alameti farikası olarak 

                                                           
148  Özer Ozankaya, Toplumbilim, Cem Yay., 7. Baskı, İstanbul, 1991, ss.70-72. 

149  Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, s. 234. 
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görür.150 Diğer bir değişle, canlılar aleminde toplumsallaşma becerisini sadece 

insanoğlu gösterebilir ve bu sürecin değerlerle bağlantısını ortaya çıkarmak sosyoloğun 

vazifesidir. 

Yaka’ya göre, sosyal değerlerin toplumdaki eylem alanları ve kurum türleri 

bağlamında kaynakları dikkate alınarak gözlem ve yorumda bulunulması zorunludur. 

Örneğin; dini değerlerle ilgili yargılarda insan davranışını sevap-günah olarak 

değerlendiren güç insanın, toplumun dışındadır. Yani, bu tür teklifi hükümleri 

belirleyen, geçerli ya da geçersiz kılan bizzat Tanrı ya da metafiziksel bir güç 

olmaktadır. Ahlaki değerlerin ve gelenek-göreneklerimiz içerisinde olan ananevi 

değerlerimizi belirleyen güç ise bizatihi toplumdur.  Askere gidenin eline kına 

sürülmesi, çocuklara aile büyüklerinin isimlerinin verilmesi, düğünlerde takı takılması 

geleneklere örnek teşkil eder. Bunlara daha akılcı ve kesin değerler olarak hukuk ve 

siyasi değerler de eklenebilir. Bu değerler, siyasi ve yargı organları tarafından toplumsal 

düzeni sağlamak, devletin bekasını ve devamını güvence altına alabilmek için 

oluşturulmuş birtakım düzenlemeleri ve kuralları içerir. Tüm bunların yanısıra gelişen 

iletişim teknolojileri ve küreselleşme gerçeği yeni değerlerin ve değer koyucuların 

ortaya çıkışına kapı aralamaktadır.151 

Yukarıda ifade edilen farklı kurum ve örüntülere ait sosyal değer ilişkilerinin 

zamana ve şartlara göre toplum bilincinde farklı anlamlandırılabileceğinin farkında 

olmalıyız. Örneğin insan öldürme eyleminin onaylanmayan, günah ve yanlış bir 

davranış olduğu kurumsal bütün referanslar tarafından tasdik edilir. Fakat, trafikte 

yapılan bir tartışma sonucu cinayet işlemek kanunen suç, dinen günah ve kamu 

vicdanında onaylanmayan bir davranış iken, cephede düşmanı öldürmek bürün 

                                                           
150  Polat, Toplumsal Yaşam Bilinci Olarak Değer, ss. 1-2  

151  Aydın Yaka, “Sosyal Değerler”, http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-

makaleler/26-sosyal-degerler.html, (Erişim, 05.11.2016)   
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kurumsal referanslarda yasal, sevap ve onaylanan bir eylemdir.152 Dolayısıyla sosyolog 

bunları kendi iç şartları içerisinde değerlendirmeli, bağlamından kopuk bir 

değerlendirmenin sosyal davranışın, olguların analizini de zorlaştıracağı hatta 

imkansızlaştıracağı unutulmamalıdır. 

Her ne kadar sosyolojinin normatif bir bilim olmadığı kabul edilse bile, bu 

sosyoloğun topluma karşı sorumlulukları olmadığı anlamına da gelmez. Sosyolog, suç, 

intihar, bağımlılık, işsizlik gibi toplumsal olguları araştırırken, aynı zamanda bunların 

gerisindeki tutum değişikliklerini ve toplumsal değer bozulmalarını da açıklamak 

durumundadır. Durkheim, çağdaş toplumlarda anomik intiharın yükselişini, bu 

toplumlarda, geleneğin zayıflayışı, rekabet ve insanların sahip olduklarıyla 

yetinemeyişiyle açıklar.153 Görülüyor ki, Durkheim’de olay ve olguların betimsel bir 

tasviriyle yetinmemiş, toplumsal olgunun gerçekleşmesindeki tutum ve değerlerin 

açıklamasına ihtiyaç duymuştur. 

Weber’in bu konudaki tavrı, yukarıdaki paragraflarda geçtiği gibi toplumsal 

davranışın ve ilişkilerin, bu insanların var oluş konusundaki genel anlayışları 

çerçevesinde anlaşılabilir olduğu; yani dinsel inanışlarının bilhassa ekonomik 

davranışları üzerinde güçlü etkilerinin olduğu yönündedir.154  

Fichter, sosyal bilimcinin ilgi alanına girecek değerleri sosyal grup ya da toplum 

nezdindeki önemi ile ilişkilendirerek şu maddelerle sıralamıştır: 

1.  Bireysel değil paylaşımsaldır.  Üzerinde mutabakat oluşmuştur. 2. Toplum 

açısından önemli olduğuna inanılır. 3. Coşku içerirler. 4. Ortak bir anlayış ve anlaşma 

gerektirdiği için, kavramsal manada diğer kıymetli nesnelerden soyutlanabilirler.155  

                                                           
152  Yaka, “Sosyal Değerler”. 

153  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, ss. 331-336. 

154  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, s. 509. 

155  Fichter, Sosyoloji Nedir, s. 167. 
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2.4.4. Toplumsal Yapı Kuramları ve Değerler 

Birçok filozofun “insan, doğası gereği medenidir” diyerek ifade ettiği gibi, 

insanın toplum halinde yaşaması zorunludur. Allah insanı hem gıdaya muhtaç yaratmış 

hem de gıdayı üretecek kudreti ona vermiştir. Fakat bu tek başına başarılabilecek bir iş 

değildir. O halde insanlar birlikte çalışmalı, iş bölümü yapmalı ki hem kendisinin ve 

hem de onların ihtiyaçları tam olarak giderilebilmiş olsun.156 En basit haliyle verilen bu 

örnek (gıda), duygusal ihtiyaçlarımızdan güvenlik arayışlarımıza kadar geniş bir 

yelpazede insanın neden topluluk halinde yaşamaya ihtiyacı vardır, toplumsal yapıyı 

meydana getiren saikler nelerdir, sorusuna başlangıç cevabı olacaktır. Ayrıca bu başlık 

altında toplumsal yapı nedir, yapıyı açıklayan sosyolojik kuramlar nelerdir ve sosyal 

yapının inşasında değerin işlevleri var mıdır, sorularına yanıt aranacaktır.  

Toplumsal yapı adından da anlaşılabileceği gibi bir bütün ve o bütünü oluşturan 

parçalar arasındaki karşılıklı ilişkiler biçimidir. Ülkenin mimarisinden musiki 

zevklerine, sosyal roller ve statülerden ekonomik yapılanmaya kadar her türlü kurum ve 

ilişki biçimi toplumsal yapının karmaşık bütününün birer ögesidir. Bu açıdan toplumsal 

yapıyı oluşturan ögeleri fiziki ve kültürel olarak da ayırabiliriz.157 Toplumsal yapının 

oluşumu tesadüfi değildir. Toplum, belli ihtiyaçlar sonucu aynı coğrafyada yaşayan 

bireyler tarafından doğal ve zorunlu bir anlaşmayla oluşmuştur. Bu zorunluluk Kur’an 

da ve İslam felsefesi kaynaklarında bireyin yetersizliği kuramı doğrultusunda 

açıklanmıştır. Çünkü insan tüm varlık alanını tek başına kavrayabilecek ve çözebilecek 

yeterlilikte olmadığı gibi, toplum halinde yaşamanın gerektirdiği sayısız işlere de yine 

                                                           
156  İbn Haldun, Mukaddime I (Haz. Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları, Gözden 

Geçirilmiş 5. Baskı, İstanbul, 2007, s. 213. 

157  http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/toplumsal_yapi_nedir_ne_demektir.asp, (Erişim, 

10.04.2018). 

http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/toplumsal_yapi_nedir_ne_demektir.asp


66 

tek başına koşturabilmesi mümkün değildir.158 O halde toplum, bireylerin rızalarıyla 

kurulmuş, doğal ve zorunlu bir yapıdır. Peki toplumu oluşturan bu sosyal süreçlerin bir 

düzenlilik içerisinde yürütülmeye ihtiyacı var mıdır?   

Sosyal hayat alanında, sosyal gruplardan siyasi örgütlere, aileden şirketlere irili 

ufaklı binlerce bütünlükten her biri bir sosyal yapıyı yansıtır. Sonra tekrar hepsi birlikte 

cemiyet denilen en büyük sosyal yapıyı meydana getirirler.159 Cemiyetin, işleyişini 

sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için bir denetime ihtiyacı vardır. Toplumsal denetim, 

içsel -bireylerin içine işlenmiş kültürel değerler aracılığıyla- ya da yaptırımlar 

aracılığıyla dışsal olabilir. Olumlu yaptırımlar toplum üyelerinin uygun görülen 

davranışlar göstermesini sağlarken, olumsuz yaptırımlar kabul görmeyen davranıştan 

caydırmayı amaçlar. Eğer olumsuz yaptırımlar toplumsal mutabakatla oluşmuş bir 

politik aracı tarafından düzenlenir ve uygulanırsa yasa halini alır.160 Toplum, insanın 

bireysel tutumlarını, toplum normlarına uygun hale getirmeye zorlar. Bunun gerisinde 

insanın arzularının sınırsız, toplumun imkanlarının kısıtlılığı gerçeği vardır.  

Durkheim’e göre bireysel insan isteklerin insanıdır. Bu isteklerin bir otorite 

tarafından gönüllülükle sınırlandırılması gerekir. Bunu sağlayacaksa toplumun 

kendisidir.161 Öyleki, sadece mekanik toplumlarda değil, organik toplumlarda da162 

                                                           
158  Anar Gafarov, “Felsefî ve Dinî Açıdan Birlikte Yaşamanın Temel Değerleri 

Üzerine Bir Analiz”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. 13, No. 31, 2016, s. 93. 

159  Nihat Nirun, Zeki Erdoğmuş, Sosyoloji, Yaykur, Ankara, 1976, s. 99. 

160  William A. Haviland, Kültürel Antropoloji (Türkçesi. Hüsamettin İnanç, Seda 

Çiftçi), Kaknüs Yay., 1. Basım, İstanbul, 2002, s. 373. 

161  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, s. 335 

162  Mekanik Toplum ve Organik Toplum kavramları Durkheim’e ait bir tipleştirmedir. 

Ayrıntılı bilgi için bkn: Aron, Sosyal Düşüncenin Evreleri, s. 314; Benzer bir ayrımı 

Alman sosyoloğu Ferdinand Tönnies yapmıştır. Tönnies grupları "cemaat" ve 
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ortak bilincin bir eşi varlığını sürdürmektedir. Eğer bu ortak değerler zayıflarsa toplum 

dağılma tehlikesi ile karşı karşıya gelir. Bu yüzden bir disiplin gereklidir. Bunu da 

sadece toplum benimsetebilir.163  

Weber sosyolojisinde topluma ve toplumsal yapıya yaklaşım, Durkheim de 

olduğu gibi toplumun nesnel varlığı ve yaptırımı ile değil, bireylerin toplumsal 

eylemleri ve bu eylemlerin birbiri ile ilintilenmesi şeklindedir. Toplumsal ilişkilerin 

süreç içerisinde gerçekleşmeleriyle toplumsal oluşum gerçekleşir ve böylece belirli bir 

toplumsal düzene ulaşılmış olunur.164  

Tablamacıoğlu’na göre toplumu tanımlayan özellik aynı otoriteye bağlı 

oluşudur. Aynı coğrafyada yaşayan insanların ortak değerlere sahip olması, birlik 

şuurunun yerleşmesi, olaylar karşısında benzer duygu ve düşünüşlerinin olması, 

duygusal bir yakınlık hissetmeleri ve iktisaden dayanışması gerekir.165 Toplum her vakit 

nesnel, devamlı ve otoriter bir güç olarak görünür. Birey bu durumuyla topluma bağlıdır 

ve hareketlerini ona göre düzenler. Toplumsal gerçek, bireysel arzulardan çok daha 

güçlüdür ve yaptırım gücü kuvvetlidir. Ayrıca değişime karşı dirençlidir. Toplumun 

maddi aygıtlarını gözlemleyebilmek kolay olsa da genel manada tahlil edebilmek, 

anlayış, duyu ve yorum ile mümkün olabilmektedir.166 Bu yönüyle Tablamacığlu’nun 

                                                                                                                                                                          

"cemiyet" olmak üzere ikiye ayırır. Cemaat Mekanik toplum, Cemiyet ise Organik 

toplumun benzeridir. Tönnies'e göre bir cemaatin en su asil şekli, ailedir. Bkn. Hans 

Freyer, Din Sosyolojisi (Çev. Turgut Kalpsüz, A.Ü.İ.F. Yay., NO. LIV, Ankara, 

1964, s.13 

163  Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, s. 324 

164  Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, s. 34 

165  Mehmet Taplamacıoğlu, Genel Sosyoloji Üzerine Bir Deneme, A.Ü.İ.F. Yay., 2. 

Baskı, NO. LXXXVII, 1969, ss. 18-19. 

166  Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 10. 
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toplumu izah etmedeki Durkheim’ci bakış tarzı, toplumun sosyolojik tahlilinin 

toplumdan bireye bir metot ile olabileceğine işaret etmektedir.  

Çağdaş Amerikan sosyologları Berger ve Luckmann’ın toplumsal yapı üzerine 

vurgulamaları daha çok yapı boyunca devam eden süreç üzerindedir. Gerçekte toplum, 

hiçbir zaman tamamlanmış değildir, aksine sürekli bir var olma süreci içinde bulunur. 

Peter Berger, işlevselciler tarafından betimlenen nesnel toplumsal dünya ile sosyal 

psikologlar tarafından vurgulanan öznel bireysel dünyayı birleştirmeye çalışır. Nesnel 

toplumsal dünya bireyler üzerinde baskı kurar, onları şekillendirir; yani kadınlar ve 

erkekler toplumların ürünleridir. Bununla beraber, insanlar çevreleri tarafından 

tamamen belirlenmezler. Toplumsallaşma süreç hiçbir zaman tamamlanmaz, insanlar 

için her zaman dışsallaştırmak ya da toplumsal dünyalarını birlikte şekillendirmek için 

boşluklar vardır. İnsan varlığı bir dışsallaştırma süreci yoluyla nesnel toplumsal 

gerçekliğin yaratılmasında, içselleştirme süreci yoluyla ise onun tarafından 

etkilenmesinde bir araçtır.167 Dolayısıyla toplum, bir diyalektiğin sonucu gibi 

görünmektedir. Tabi Berger’e göre bu durum bir tezat olmaktan ziyade zaten toplumsal 

fenomenin tabiatında var olan bir niteliktir. Toplumu deneysel bir gerçeklikle anlamak 

ancak bu niteliğin tanınmasıyla mümkün olabilecektir.168  

Buraya kadar, sosyolojinin kurucu isimleri ve tanınmış çağdaş sosyologların 

toplumsal yapı ile ilgili teorilerine yer verdik. Ortak bir anlayış olarak görülüyor ki, 

toplum bireyi varoluşsal bir zorunluluk olarak etkiler. Toplum bireyleri, sosyal değerler 

aracılığıyla kontrol altında tutmaktadır. Toplumun merkezinde yer alan değer ne ise 

diğer değerlerde o minvalde şekilleniyor, bireylerde o merkezi değer etrafında devlete 

                                                           
167  Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kurumları, ss. 261-275. 

168  Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye (Çev. Ali Coşkun), Rağbet Yayınları, 4. Baskı, 

İstanbul, 2011, ss. 51-52. 
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ve topluma sadakatini gösteriyor.169 Toplumsal değer kavramı toplumu anlamada ve 

açıklamada en önemli kavramlardan biri haline geliyor. Peki sosyal değerlerin, 

toplumsal yapıyı oluşturma da işlevleri nelerdir? 

Sosyal değerler hem bir ağacın çekirdeği hem de ormanın genel iklimi gibidir. 

Sosyal değerler toplumsal mekanizmaları, adabı muaşereti, normların işleyişini ve 

toplumsal örüntülerin oluşumunu sağlar, sonra da bunların sürekliliği için ortak bir 

duygu, düşünüş ve coşku kazandırır. Bu sebeple her toplumun ihtiyaçlarına göre farklı 

değer sistemleri ortaya çıkmıştır. Demokratik değerler, feodal değerler ve kapitalist 

değerler gibi.170 Dahası, değerler üretildikleri kültür ve uygarlıklarda iz bırakırlar. 

Günümüze kadar her kültür ve medeniyet değer sistemleri ile anlamlı hale gelmiştir. 

Medeniyetleri kuran bireysel ve toplumsal karakter, bu değerler sistemi içerisinde 

yoğrulmuştur.171  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, insanların günlük uğraşlarından dünya görüşlerine 

kadar çeşitli davranışlarını incelediğimizde bunların gerisinde izlenen ortak bir yol 

olduğunu görürüz. İnsanların sosyal hayat içerisindeki seçimleri büyük çapta, 

görenekler, gelenekler, yasalar ve toplumsal değerlerle ayarlanır. Bu, mekanik 

toplumlarda çok, organik toplumlarda göreli olarak az da olsa her toplum için doğrudur. 

Bir kişi içerisinde yaşadığı çevreyle benzer tercihlere, isteklere ve düşünüşe sahip 

değilse onun toplumun bir üyesi olduğu söylenemez.172 Berger’in sentezci düşüncesinde 

                                                           
169  Ali Osman Gündoğan, “Ahlaki Hayatımızın Kaynağında Toplumculuk-Bireycilik 

Tartışması”, Bilgi ve Değer-Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu 

Bildirileri (Ed. Şahabettin YALÇIN), Vadi Yay., 1. Basım, Ankara, 2002, s. 261. 

170  YAKA, “Sosyal Değerler” 

171  Metin Bobaroğlu, Aydınlanma ve Değerler, Ayna Yay., 1. Baskı, İstanbul, 2002, ss: 

66-67 

172  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, ss. 19-20 
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yer bulduğu gibi, toplum ve birey birbirlerinin varoluşu ve bu varlığı sürdürüşleri için 

dönüşümlü vasıtalardır. Toplum bireyin eti kemiği, birey ise toplumun hücreleridir. 

Değerler ise bu bedene üflenmiş manevi bir nefestir. 

2.4.5. Toplumsallaşma, Toplumsal Roller Ve Değerler 

Toplum, yapı itibariyle bir gözlemci için sabit, nesnel dahası hantal bir oluşum 

olarak algılanabilir. Bu düşünce, yapının fiziksel ögeleri için göreli olarak daha kabul 

edilebilir durumdadır. Fakat sosyalleşme, sosyal roller ve statüler, sosyal prestij ve 

toplumsal değerler gibi sosyal yapının kültürel yönüne ait ögeler daha dinamik bir 

görünüm arz eder. Bu yapıya yeni katılan bireyler, başta kültürün taşıyıcı ögesi aile 

olmak üzere farklı vasıtalarla bu yapıya alışmakta (sosyalleşmekte), toplumdaki yerini 

kabullenmekte (statü) ve nerde nasıl hareket etmesi gerektiğini (roller) öğrenmektedir. 

Bunları öğrenmesi ve kabullenmesi kimi zaman mecburiyet, kimi zaman istek ve aidiyet 

duygularıyla (norm ve değerler) kolaylaşmakta ve kökleşmektedir. Şimdi bu kavramlar 

sosyolojik olarak ne ifade etmektedir ve toplumsal değerlerle ilişkisi ne yöndedir 

açıklamaya çalışacağız.  

Toplumsallaşma, “insanların karşılıklı etkileşim sonunda belli bir toplumun 

yapma, duyma ve düşünme biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi sürecidir.”173 

Özellikle çocuklar, ihtiyarları görerek ve onları taklit ederek toplumun değerlerini ve 

normlarını daha kolay öğrenirler ve içselleştirirler.174 Gençlik/ergenlik dönemi ise, 

gelecek kimliğiyle ilgili baskıların ve kaygıların yaşandığı bir dönemdir. Genç, bilinçli 

olarak kendini gerçekleştirmeye ve değiştirmeye çalışır. Bu nedenle, ergenlerin kendi 

                                                           
173  Tan, Toplumbilimine Giriş, s. 72. 

174  Anthony Giddens, Sosyoloji (Haz. Cemal Güzel), Kırmızı Yay., 1. Baskı, İstanbul, 

2012, s. 201.  
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toplumsallaşma biçimleri üzerinde çocukluğa oranla daha fazla söz sahibidir.175 Fakat 

her iki dönem de yerleşik bu verili bilgiler kişilerin gündelik hayatı belli bir güven 

içerisinde yaşamasını sağlamaktadır.176 

Genel görüşe göre toplumsallaşma, bu vazifeyi gören aygıtları içeren iki genel 

aşamada gerçekleşir. Toplumsallaşmanın ilk dönemi, bebeklik ve çocukluk yıllarında 

gerçekleşir ve ileriki yıllarında kültürel öğrenmenin kritik araçları olan dil ile temel 

davranış tarzlarını kavradıkları zamandır. Bu aşamanın temel kurumu aileler ya da 

devlet kontrolündeki çocukların kaldığı çocuk yetiştirme evlerdir. Gençlik ve olgunluk 

yıllarını kapsayan ikincil toplumsallaşma döneminde ise aile giderek işlevini yitirir ve 

yerini arkadaş ve akran gruplarına, okul ve iş arkadaşlarına bırakır.177 Günümüzde 

sosyalleşmenin üçüncü bir toplumsallaşma dönemi vardır ki, bireyin hayatına girişi 

toplumlara göre değişmekle beraber, teknolojik gelişmelerin hızına göre daha erken 

yaşlara doğru kaymaktadır. Sosyal medya araçları, sosyal ağlar, sosyal paylaşım siteleri, 

canlı görüntülü sohbet uygulamaları, arkadaşlık siteleri ve araba satışlarından ideolojik 

fikirlerin paylaşıldığı forumlara kadar tüm bilişim teknolojileri toplumsallaşmanın 

önemli bir gücü haline gelmiştir. Diğer toplumsallaşma aracılarına göre kolay elde 

edilebilir olması, kendini gizleyebilmesi ve taşınabilirlik özellikleriyle hızlı bir şekilde 

büyümekte ve kontrolü zorlaşmaktadır. Bu sebeple aileler ve resmi otoriteler olumsuz 

yönde bir sosyalleşmenin, toplumsal norm ve değerlere ters düşen alışkanlıkların 

oluşmaması için uğraş vermektedir.   

                                                           
175  Yakup Coştu, Toplumsallaşma ve Dindarlık, T.D.V. Yay., 1. Baskı, Ankara, 2011, 

s. 69. 

176  Peter L. Berger, Melekler Hakkında Söylenti (Çev. Ali Coşkun, Nebile Özmen), 

Rağbet Yay., Yazar tarafından yeni bir giriş ile genişletilmiş baskı, İstanbul, 2012, 

s. 32. 

177  Giddens, Sosyoloji, s. 204. 
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İnsan yaşadığı toplum içerisinde kendisine bir anlamlı bir dünya inşa eder. 

Kişinin özel yaşam öyküsü toplumsal dünyanın anlamlı yapıları içerisinde bir nesnellik 

kazanır. İsim, soyağacı, vatandaşlık, medeni statü, meslek toplumsal kabul içerisinde 

anlamlı ve geçerli bir nitelik halini alır. Toplumsal yapının bu nesnelliği ve sahip 

olduğu kontrol mekanizmaları sosyalleşmenin içerik ve biçim olarak belirleyicisi olur. 

Toplum yönlendirir, kuralları koyar, kontrol eder ve bireysel davranışı cezalandırır. 

Böylece toplumun kurallarını ve kültürel manalarını öğrenen birey, edindiği yeni roller 

ile topluma entegre olur, onu kabullenmekle yetinmez bizzat bu değerlerin, normların 

sürdürülmesi için gönüllü olarak çalışır. Bu sebeple toplumun değerlerinden, kültürel 

kalıplarından kopuş fert için büyük bir yıkım olur, hareket halindeki yolunu 

kaybeder.178 Dahası Durkheim’in sosyal çözülme süreçleri için bahsettiği anomik 

intihar eyleminde bulunması da uzak bir ihtimal olmaz. 

Sosyalleşme sürecinin başarısızlığı, gençliğin ait olduğu topluma yabancılaşması 

problemini de beraberinde getirecektir. İnsanın ruhsal dengesini bozabilecek hızdaki 

sosyal değişmeler, toplumsal ve kültürel karşıtlıklar sonucu ortaya çıkan belirsizlikler, 

başarılı olma beklentisi, karakter özelliklerini dikkate almadan uyuma aşırı zorlama, aile 

ve çevrenin ilgi ve özen yokluğu179 bireylerin topluma yabancılaşmasına, aidiyet 

duygularını kaybetmelerine ve rol karmaşası yaşamasına neden olacaktır.  

Toplumun böyle zamanlar için sahip olduğu belirli kontrol araçları vardır. Din 

bunlardan biridir. Din, sosyalleştirmeyle ilişkili olarak etkin bir sosyal kontrol aracıdır. 

                                                           
178  Berger, Kutsal Şemsiye, ss. 65-78. 

179  Mahmut Tezcan, Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları, A.Ü.E.B.F. 

Yay., No. 178, Ankara, 1997, s. 183. 
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Toplumsal düzenin kararlılığında, değerlerin korunmasında, vatandaşlık görevlerinin 

ifasında, siyasi mekanizmaların kontrolünde, dini meşrulaştırma ciddi bir rol oynar.180   

Akyüz’ün belirttiği gibi “sosyalleşmenin başarısı, toplumun nesnel dünyası ile 

bireyin öznel dünyası arasında kuracağı simetrinin başarısına bağlıdır.”181 Bir kültürde 

onaylama ve onaylamama varsa, kişilerin bunlara kendi davranışlarını haklılaştırmak 

için başvurmaları gerekecektir. Birey, beklenen ve onaylanan davranış yollarına 

uymazsa başkalarıyla başarılı bir mücadeleye girişemeyecektir.182 Roller ve değerler 

bağlantıları sağlar. Kişi bir norma yöneldiğinde, kişinin davranışı diğerleri için 

anlaşılabilir ve tahmin edilebilir hale gelir. Norm burada güven yaratır.183  

Sosyal rol, sosyal statüye uyum sağlayabilmek için gösterilen çaba ve takip 

edilen yoldur.184 Bireyler toplumda sosyal statüye iki şekilde sahip olabilirler. 

Bunlardan ilki, toplumun ferde uyguladığı değerlendirme kriterlerinin varlığına işaret 

eden atfedilen statüdür. Bunlar, fertlerin nitelikleri dikkate alınmaksızın 

kararlaştırılmıştır. En açık örneği soy kriteridir. Başarılan statü ise, ferdin sosyal açıdan 

başarılarına karşılık gelir. Bu statüler ferdin doğumuyla kararlaştırılmış olmazlar, kişisel 

gayret ve rekabete açıktır.185  

                                                           
180  Ejder Okumuş, Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2015, s. 

148 

181  Niyazi Akyüz, “Din ve Kültür”, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi (Ed. N. Akyüz, İ. 

Çapçıoğlu), Gündüz Yay., Ankara, Tarihsiz, s. 365 

182  Fichter, Sosyoloji Nedir, s.173 

183  Richter, Sosyolojik Paradigmalar, ss. 116.117    

184  Nirun ve Erdoğmuş, Sosyoloji, s. 99 

185  Abdullah Korkmaz, Değişme ve Farklılaşma, Doğu Kütüphanesi, 1. Baskı, İstanbul, 

2006, s. 43 
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Her rol, birtakım beklentilerden oluşur ve ancak bir başka rol sayesinde 

tanımlanabilir. Roller hak ve görev dizilerinden oluşur. Öğretmen ile öğrenci, memur ile 

amir, baba ile oğul, birbiriyle hak ve sorumluluk bağlamında etkileşimde olan rolleri 

temsil ederler.186 Bu rollerden beklenen ve sıralanan davranış biçimleri de kendi yasaları 

içerisinde bir öneme ve sürekliliğe sahiptir. örneğin bir öğrenci rolü için öncelik derse 

katılmaktır, kantinde takılmak ya da konferansa gitmek daha az öneme sahiptir.187 Pek 

tabi roller içerisinde de ferdin üzerinde yoğunlaştığı role göre bir öncelik, önem durumu 

oluşur. Ferdin toplumdaki esas rolüne “başat rol” adı verilir. Ferdin toplumda temsil 

edildiği rollerin geneline de “rol takımı” adı verilir.188 Toplum kişilerden uzmanlaşmış 

olduğu bu role öncelik vermesini bekler. Örneğin bir din adamının yerine getirmek 

zorunda olduğu dini görevlerinin önüne, ekonomik ya da siyasi rol gibi başka roller 

geçerse, başat rolün yeterince benimsenmemesi ve o statüdeki kişinin toplum tarafından 

tartışılır olması gündeme gelebilecektir.189  

Değerlerin birey üzerinde nüfuz ettiği bir diğer formasyon ise “toplumsal 

kişilik” kavramıdır. Bu kavram, Bir grubun ya da toplumun ortak kişilik yapısının 

klişesine dayanır. Toplumsal kişilik, sosyal sistemin işleyişini kolaylaştırır ve bireyin 

topluma entegrasyonunu psikolojik zaviyeden de mümkün hale getirir. Örneğin, savaş 

zamanlarında, ya da uzun süre bir ülkede isyan ve iç karışıklık çıktığında bireylerin 

savaşçı bir kişiliğinin olması gereklidir. Toplumun etkileme araçları, yani eğitim 

sistemi, dini, edebiyatı, müziği, esprileri, görenekleri ve hepsinden çok ailelerin çocuk 

                                                           
186  Tan, Toplumbilimine Giriş, ss. 64-65. 

187  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss. 170-171. 

188  Veysel Uysal, Türkiye'de Dindarlık ve Kadın, Ensar Neşriyat, 1.baskı, İstanbul, 

2006, ss. 44-45 

189  Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer” ss. 228-229 
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yetiştirme yöntemleri toplumsal kişiliği besler, destekler.190 Üretim biçiminin yanı sıra 

milletlerin genel bir kanı halini almış karakteristik özellikleri de toplumsal kişiliğin bir 

yönü olarak düşünülür. Özellikle bizim toplumumuzda Japonların çalışkan, Rusların 

soğuk, Almanların disiplinli, Amerikalıların maceracı, Türklerin ise cesur oldukları 

inancı hakimdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, toplumsal kişilik sosyal değer temelli 

psikolojik bir formasyon olmakla birlikte, sosyal rollerin oluşumunda ve 

benimsenmesinde öncü görevi görürler. Görülüyor ki gerek sosyal kişilik ve roller 

gerekse sosyal statü, sosyalleşme aracıları ile toplum adı verilen yapının “sadakatli, 

kazanılmış bireyler” yetiştirmek için kullandığı klişelerdir. Kişilerin bu kalıplara uyum 

sağlaması ise değerler ile olmaktadır.  

Toplumsal değerler, bir kez bir ölçütleştirilip, toplum tarafından özümsendikten 

sonra nesnel bir gerçeklik kazanır. Örneğin, vatan sevgisi, yaşlılara hürmet bu türdendir. 

Bu değerler doğuştan gelmez ve hemen öğrenilmez. Bu değerler daha sonra bir takım 

kalıcı tutumlar halini alır. Kişi öldüğü zaman toplumsal değerler ölmez. Toplum, ortak 

değerleri yaşatmaya devam eder.191 Bu değerlerle beraber klişe roller de varlıklarını 

göreli olarak devam ettirirler. Tarihin her döneminde, anne-baba, abi-kardeş, öğrenci-

öğretmen, millet-vekil, asker-komutan, karı-koca rolleri değişik formasyonlarda da olsa 

görülmüştür. 

  

                                                           
190  Erich Fromm, İtaatsizlik Üzerine (Ter. Ayşe Sayın), Kariyer Yay., 1. Baskı, 

İstanbul, 2001, s.21. 

191  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, ss.102-103. 
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3. DEĞER İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

3.1. Değer ve Kültür 

Değer ile irtibatlı birçok kavram vardır. Biri diğerinin fonksiyonu, aracı, kaynağı 

ya da birleşimi görülebilecek -bazen birbirlerinin yerine de kullanılan- bu benzeş 

kelimelerden değer ile doğrudan ilişkili olanı kültür kavramı olarak kabul edilmektedir. 

Kültürün onlarca tanımı ve farklı kültür teorileri olduğunu bilinmektedir. Bu başlık 

altında bazı tanımlara yer verilmekle beraber daha ziyade kültürün değerle ilişkisi ve 

sosyalleşmenin, değer aktarımının kültürel rolü üzerinde durulacaktır. 

Öncelikle kültürü bir eylem olarak ele aldığımızda kültürleme-işleme fiilinin ne 

anlam ifade edeceği üzerinde duralım. Bu konuda Simmel, “armut ağacının meyvesi” 

örneğini vererek kültürün bireydeki psikolojik ve toplumsal gelişimini izaha çalışır. 

Armut ağacının meyvesi katır kutur ve ekşi olur. Fakat insanoğlu armut ağacını bir 

takım zirai ilaçlar ve yollar ile onu kültürleyip yetiştirmiştir. Aynı şekilde, insanlar da 

doğuştan kalıtımsal yolla, yaratılışı gereği bazı yeteneklere, bilgi ve beceri içeriklerine 

sahiptir. Ancak ondan sonradır ki, yerleşiklik kazanan teleolojik192 süreçler bireyde 

mevcut olan yetileri, mevcut imkanlarla erişilmesi ilkesel olarak mümkün olmayan bir 

düzeye çıkarırlar. Fakat burada dikkate alınması gereken değişim ve dönüşüm, bireyin 

özünde var olan fıtri çekirdeğin işlenmesi ve bu doğrultuda şekillendirilmesidir. Nasıl ki 

bu ağacın gövdesi işlenerek bir gemi direği ya da inşaat malzemesi haline de getirilebilir 

fakat bu onun doğasına aykırı olduğu için bir kültürlemeden söz edemezsek, bireyin 

fıtratına, yaratılışına aykırı, dışardan, kendi eğilimlerine yabancı bir müdahale onun 

                                                           
192  “Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce 

biçimidir.” http://teleoloji.nedir.org/ 
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doğallığını bozacağı için bir kültürleme eyleminden söz edemeyiz.193 Simmel’in 

bireysel bazda ortaya koyduğu bu tespit, elbette kültürün asıl sahası olan birey-toplum 

ilişkilerine de kolaylıkla uyarlanabilir. Toplumsal olarak kültürleme, sosyalleşmenin 

karşılığı haline gelmektedir. Toplumsal ve kültürel değerlerin sosyalleşme yoluyla yeni 

nesillere aktarımının çalışmamızın uygulamalı kısmı açısından önemi dolayısıyla 

konuyu biraz daha açarak sosyolojik açıdan izaha çalışacağız.  

Kültür, “bir yandan bireylerin toplumsal yollarla öğrendikleri ve ilettikleri bir 

değer, yargı, inanç, simge ve davranış ölçütleri düzeninden, diğer yandan da böylece 

ortaya çıkan geleneksel davranış kalıplarının simgesel ve maddi ürünlerinden 

oluşur.”194 Kültür, toplumdaki bütün kurumları ve bunların birey ile ilişkisinin bir 

toplamıdır. Kişiler işte bu kültürel sistemi paylaşırlar.195 Güdüleyicilik yönüyle ise 

kültür; topluma kabul edilir davranışlar üretmesidir. Bu iş için araçları ise yine 

toplumsal değerlerdir. Kültür’ün kabul edilebilir diğer bir tanımlaması şöyledir: 

“Toplum üyeleri tarafından hayata geçirildiğinde toplum üyelerinin uygun ve kabul 

edilebilir gördüğü aralığa uygun düşen davranışlar üreten kurallar ve standartlar 

kümesidir.”196 Tüm bu tanımlarda öne çıkan kavramın “toplumun değerleri” olduğu 

görülmektedir. Çünkü yukarıdaki başlıklarda da izah ettiğimiz gibi değer arzu edileni 

göstermesi, uygun olanı ifade etmesi yönüyle toplumun öğretmek ve sürdürmek istediği 

inançlar, standartlardır. İşte bu yönüyle kültür, belki de kaba bir ifadeyle “kargo değer” 

olarak da adlandırılabilir.   

                                                           
193  George Simmel, Bireysellik ve Kültür (Çev. Tuncay Birkan), Metis Yay., İlk Basım, 

İstanbul, 2009, ss. 330-331 

194  Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, s. 227. 

195  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss. 155-156. 

196  Havilland, Kültürel Antropoloji, ss. 63-64. 
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Kültür, zaman içerisinde bazı değerlerinde değişiklikler görülse de yüzyıllar 

boyu varlığını sürdürebilir ve bu diğer toplumlar tarafından da bilinebilir. Örneğin, Türk 

kültürü, İngiliz kültürü ya da Japon kültürü denilince bu milletlerin yüzyıllar boyunca 

sürdürdükleri, atalarından miras olarak hala yaşanmaya ve paylaşılmaya devam eden 

değerler, adetler ve düşünceler anlaşılır. Bu yönüyle kültürel değerlerin en önemli 

aktarım aracı diller olmaktadır. Kültürel değerler milletlerin geleneklerinde, 

masallarında ve türkülerinde ortak bir dil sayesinde sonraki nesillere ulaştırılır. 

Özellikle bizim kültürümüzde “ey oğul” diye başlayan masallar, destanlar bugünün 

insanına hitap eder şekilde algılanarak varlığını sürdürür. 

Ortak bir kültürün önemli bir fonksiyonu fertlerin diğer fertlerle ilişkilerinde 

davranışsal kestirimde bulunabilme imkanı sunmaktadır. Ayrı kültürlere sahip insanlar 

bir uçak kazası sonucu bir adada birlikte yaşamaya mecbur olsalar, hayatta kalmak gibi 

ortak bir menfaat etrafında birleşir, fakat bir geminin kendilerini kurtarmasıyla beraber 

hepsi kültürel geçmişlerine döneceklerdir.197 Çünkü ortak değerler üretememişlerdir. 

Kültürel değerlerin oluşumu ise, birkaç nesli içerisine alacak bir uzun bir süreçtir. 

Mümtaz ve Topçu’ya göre de kültür, bir milletin ürettiği maddi ve manevi 

değerlerden oluşmuş bir yapıdır.198 Değerler bir çekirdek ise; kültür bu özün üzerinde 

büyüyen ve dal budak salan bir ağaç durumundadır. Değerler, sırf bilgi ve inançlardan 

oluşurken, kültür bu temel taşlar üzerinde kendi rolünü oynayarak bu değerlerin canlı 

bir şekilde varlık göstermesine imkan hazırlar. Kısaca kültür, değerin karakterini ortaya 

çıkarırken; değer, kültürün yürüyeceği yolunu çizmektedir.199  

                                                           
197  Havilland, Kültürel Antropoloji, s. 65. 

198  Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul, 1969, s.56; 

Topçu, Sosyoloji, s. 178. 

199  Şener, Sosyal İlim, s. 26. 
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Hofstede’ in (1980) kültür kuramına göre herkes ait olduğu ulusal kültürün 

özelliklerine sahiptir.200 Toplum tarafından beğenilen, benimsenen davranışlar 

yayılmacı bir özellik gösterir ve herkes tarafından beğenilir olur. Örneğin Türkiye’de 

herkes kebabı sever.  Kültürün alt katmanlarında bu benzerlik daha da artar.201 Örneğin; 

Türkiye’nin doğu bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere erkekler kadının iş hayatı içerisinde 

yer almasına ya da gençlerin evlilik dışı birlikte vakit geçirmelerine (flört) karşı 

olumsuz bir tutum içerisindedirler.  

Psikolojik ve toplumsal fayda yönünden bakıldığında bu tür davranış 

benzerliklerinin hayatı daha kolay ve güvenli yaşayabilme açısından etkisi vardır. Diğer 

insanların değerlerini bilmek, nasıl davranacaklarını ya da tepki vereceklerini tahmin 

edebilmek insana manevi bir huzur ve güven alanı oluşturacaktır.202 Yurtdışına 

çıkıldığında yaşanan gerginliğin temelinde de bu vardır. Birey, diğer insanların 

tepkilerinden emin olamaz ve bu onda korunma ihtiyacının bir sonucu olarak belirsiz bir 

telaş ve huzursuzluğa sebep olur. 

Kültür, pratiğe konu olan ve pratik içerinde oluşturulan bir manadır. Bu haliyle 

toplumsal olarak düşünülmedikçe, yani bir dizi kuralı üretildikleri bağlamdan 

soyutlayarak toplumsallaştırmak ya da aktarmak için işlev kazanmadıkça bir değerler 

                                                           
200  İlker Hüseyin Çarıkçı, Osman Koyuncu, “Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik 

Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl. 2, S. 3, 2010, ss. 5-8. 

201  J.L. Freedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith, Sosyal Psikoloji (Çev. Ali Dönmez), 

İmge Yay., İstanbul, 1993, s. 426. 

202  Freedman, Sears ve Carlsmith, Sosyal Psikoloji, s.426 
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dizisi olarak değerlendirilemez.203 Ulusal kültüre olan inancın yitirilmesi ve sosyal 

çözülme dönemlerinin birlikte gerçekleşmesi de aslında bu iki olgu arasındaki ilişkinin 

de göstergesidir. 

Kültür maddi ve manevi yönleriyle, tabiatla ilişkisi bağlamında farklı bakış 

açılarıyla irdelenebilecek bir kavramdır. Fakat biz son olarak kültürün toplum açısından 

işlevlerini sıralayarak konumuzdan sapmamaya çalışacağız. Sosyologların kültürün 

işlevleri konusundaki tespitleri şu şekildedir: Parsons’a göre: 1. Sosyal etkileşimi 

tahmin edilebilir davranışlar dizininde sürdürmek. 2. Ceza ve ödül sistemiyle bireyler 

arasında oluşacak muhtemel gerilimi dengeler. 3. Utanma duygusu sayesinde bireylerin 

yanlış davranışlarından dönmelerini sağlar.204 Fichter’e göre: 4. Değerler ve yaşam 

felsefesini sürdürerek insanları tekrara düşmekten ve yeniden uğraşmaktan kurtarır. 5. 

Hayata anlam ve yaşama sevinci katar. Fakat kültürel bağlılığın gücü birer 

etnosentrik205 olur. 6) İnsanları sadece vatandaşlık bağı ile bağlamaz aynı zamanda 

aralarında güçlü bir dayanışma ve sadakat bağı oluşturur. 7) İnsanları karakterize etme 

ve tanımlama noktasında siyasal sınırlardan, fiziksel ve ırksal özelliklerden çok daha 

güçlü betimlemeler verir. 8) Her kültürün sosyal kişiliğin oluşmasında en başat faktör 

olduğudur.206 Okumuş’a göre: 9. Kültür, toplumsal ilişkilerin anlam ve sembollerle 

                                                           
203  Jonathan Friedman, “Küresel Sistem, küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri”, 

Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm (Der. Abdullah Topçuoğlu, 

Yasin Aktay), Vadi Yay., Birinci Basım, Konya, 1996, ss.99-100. 

204  Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri 2, s.144. 

205  “Etnosentrik, bireylerin diğer sosyal toplulukları kendi sahip olduğu belirli etnik 

grup veya kültüre göre özellikle dil, yaşayış, adet ve dine göre değerlendirmesidir.” 

www.wikipedia.com. 

206  Fichter, Sosyoloji Nedir, ss. 159-161. 
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yapısallaşmasında etkili olur.207 Bayramlarda küçüklerin büyüklerinin ellerini 

öpmesinin bir saygı ve sevgi ifadesi olması ya da milli marş okunurken ayakta 

durmanın şehitlere saygı anlamına gelmesi gibi. 

3.2. Değer ve Norm 

Değer kelimesiyle ilintili, çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılan kelime ise 

norm ya da toplumsal norm kavramıdır. Her ikisinin de davranışın güdüleyicileri ve 

yönlendiricileri olması dolayısıyla kimi yazarlar bu kavramların aynı şeyi ifade ettiğini 

de söylemişlerdir. Fakat bizim araştırmamızda olduğu gibi aktörlerin eylemlerinin 

gerisindeki anlamı kavrayabilmemiz için bu eylemleri motive eden ölçütleri doğru 

şekilde ifade edebilmemiz daha da bir önem arz etmektedir. Değer ve normların anlam 

içeriği, kapsamı, işlevleri ve benzer tarafları bu başlık altında irdelenecektir. 

Norm kelimesi Latinceden türemiştir ve marangoz gönyesi anlamına gelir. 

Sosyal bilimler kavramı olarak ise norm, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde ne 

şekilde davranmaları gerektiği ile ilgili kurallar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu 

yönüyle normlar ideal ve kesin nosyonlar olup, gerçek hayatın yaptırım gücüne sahip 

kurallarıdır. 208  

Toplumsal normlar her gün yeniden keşfedilmeyen ya da kişi ve zamana göre 

yeniden üretilmeyen, görece kalıcı ve yerleşik, hazır kurallardır. Caydırıcılık gücüne 

göre de 2’ye ayrılırlar: 1: İnformel Toplumsal Normlar. 2: Formel Toplumsal 

Normlar.209  

                                                           
207  Ejder Okumuş, Din ve Kültür, Maarif Mektepleri, 1. baskı, Ankara, 2017, s.18. 

208  Tan, Toplumbilimine Giriş, s. 307. 

209  Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, ss. 307-308. 
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Bu ayrımı, töreler-yasalar, ahlak-hukuk, biçimselleşmemiş-biçimselleşmiş 

normlar olarak da yapmak mümkündür. Birincil gruplarda genellikle, yinelenmek ve 

süreklilik yoluyla, davranış örüntüleri olarak bilinç altına yerleşen normlara rastlandığı 

halde, geniş ve ikincil ilişkilere dayanan toplumlarda açık ve yazılı normlar etkendir.210  

Bu normlar, uygulayıcılarına cezai yaptırım hakkı verdiği için caydırıcılığı daha 

kuvvetlidir. Fakat birincil gruptaki normlar, cemaat türü dayanışmanın olduğu grup ya 

da toplumlarda, üyeleri üzerinde daha fazla nüfuza sahip olduğu da söylenebilir. Bazen 

bu güç, grup ya da toplum üyelerinin bağlı bulundukları formel normları dahi 

çiğneyebilecek, sadakatlerini ispatlamaları için zorunlu bir hale bile dönüşebilir. Töre 

cinayetleri, dini ya da ideolojik grupların devlet içerisinde illegal ve gizli kadrolaşmaları 

bazı informel normların ne kadar büyük etkisi olduğunu göstermektedir. 

İnformel normlar aynı öneme sahip olmadığı için gelenekler ve görenekler 

ayrımı yapılmıştır. Gelenekler, güçlü törel müeyyidelere haiz olan ve toplumun birlik ve 

dayanışma etkinliği açısından hayati önem sahip olan normlardır. Öldürmeyeceksin, 

komşunun malına ve namusuna göz dikmeyeceksin gibi.  Görenekler ise alışılagelmiş 

ve makbul davranışları belirleyen ama gelenekler gibi törel yaptırımlar içermeyen 

normlardır. Evin büyüğü geldiğinde ayağa kalkmak gibi.211 

Normların en temel işlevi, toplumda düzenin bekçileri olması sebebiyledir. Bir 

grup veya toplumun üyeleri arasındaki ilişkiler veya etkileşim karışık, anlamsız ve 

beklenen sonucu veremeyecek bir özellik gösterdiği zaman, grup veya toplumun 

çoğunluğunun asgari ortak noktalarda birleşme ve standart ve tahmin edilebilir 

yaklaşımlarla ortak sorunlarını çözme ihtiyacı sosyal normların doğmasına, 

biçimlenmesine, gelişmesine ve değişmesine yol açan etkenlerden biridir.212 Zira 

                                                           
210  Tan, Toplumbilimine Giriş, s.122. 

211  Tan, Toplumbilimine Giriş, s.122. 

212  Nirun ve Erdoğmuş, Sosyoloji, S.119. 
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Durkheim ve Merton’a göre, davranışları düzenlemeye yarayan ortak ölçütlerin 

bulunmadığı ya da çözüldüğü zamanlarda anomi söz konusudur ki bu durum toplumsal 

düzenin bozulmasının, çeşitli toplumsal sorunların en önemli göstergelerden biri 

sayılır.213 Bununla beraber toplumsal normların aşırı kuralcılığı ve  bağlayıcılığı, 

çözülmenin de bizzat nedeni olabilmektedir. Gençlerin uyuma fazla zorlanmaları bazen 

bulunduğu değerlere yabancılaşmasına ya da bu değer ve davranışlardan kaçınmasına 

sebep olabilir. Yine toplumumuzda “çocuk gelinler” olarak bilinen genç kızların 

intiharları, ailesinin baskısıyla istemediği bölümde okuyan gençlerin üniversiteyi terk 

etmesi ya da bazı dini uygulamaların özünden uzak, yanlış ve baskıcı bir şekilde 

öğretilmesi ve tecrübe edilmesi sonucu dine karşı topyekûn bir karşı duruş sergilenmesi, 

Amerika da zenci olarak nitelendirilen siyah ırkın, beyazların üstün görüldüğü bir 

düzeni kabule zorlanmaları da bunlara örnek olarak verilebilir. 

Normlar, toplumsal bireyin tipik ya da ortalama davranışlarından ibaret değildir. 

Normlar ideal olanı belirler.214 Genellikle sosyalleşme sürecinde öğrenilir. Bu aşamada 

birey davranışları karşısında ödül ve ceza gibi uygulamaları görünce kendi halini bu 

minvalde düzenleyecektir. Sosyalleşme sürecinde normları öğrenme, normun 

içselleşmesi ve kurumsallaşması şeklinde olmaktadır. Bireyin normları, kaynağını kendi 

benliğinde bulan yaptırım ve hatta cezalarla desteklemesine, normun içselleşmesi denir. 

Bu içselleşme nedeniyle, normlar bireyde güçlü bir aidiyet duygusuna dönüşür. 

Normların kurumsallaşması yani grup olarak ortak norm haline gelmesi, içselleşme 

yoluyla gerçekleştiği kadar, bir yaptırım ve ceza çerçevesinde de belirlenebilir. Örneğin, 

sigara içmeyen kişilerin olduğu bir odada, sigara içmenin yanlışlığı üzerine ortak bir 

değer yargısı oluşur. Şayet bu odada sigara içmek formel ya da informel yoldan 

yasaklanırsa bu bir norm halini alır. Odaya sigara içen bir kişi girdiğinde bunu odadaki 

                                                           
213  Tan, Toplumbilimine Giriş, S.121. 

214  Tan, Toplumbilimine Giriş, S.122. 
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diğer kişiler kınayıcı bakışları ve tavırları altında mahcubiyet içerisinde terk edebilir, ya 

da daha resmi ortamlarda maddi bir cezayla karşılaşmamak için sigara içmemeyi tercih 

edebilir.215  

Normlar, değerler kadar evrensel boyutta benzeşmelere sahip değildir. 

Toplumsal normlar, toplumun kültürüne göre düzenlenmiş, geçerlilikleri ve kapsamları 

daha belirgin kurallardır. Öte yandan birçok toplumda ortak görülen informel normların 

da sayısı az değildir. Örneğin dünyanın birçok ülkesinde genç kızların bir yuva kurma 

beklentisi yaş itibariyle erkeklerden daha erkendir. Kızlar evlilik normunun baskısını 

erkeklerden daha önce hissederler. Yine birçok toplumda evin geçimini erkeğin 

üstlenmesi normu, erkekler üzerinde bir baskı unsuru olarak devam eder. 

Durkheim, toplumsal normların, toplumun birey üzerindeki baskı araçlarından 

biri olduğunu söylemiştir.216 Fakat hukuk normlarının engellemediği davranışların 

toplumda yaygın ve yerleşik diğer normlarla çatıştıkları görülebilir. Bir toplumda farklı 

dinlerden oluşan kişilerin evlenmeleri yasalarla engellenmediği halde geleneksel 

ölçülere aykırı sayılabilir. Buna karşılık yasalara aykırı davranışlardan bazılarının da 

toplumdaki insanların herhangi bir tepkisiyle karşılanmadıkları görülür.217 Örneğin, 

ülkemizde tek eşlilik yasayla zorunlu hale gelmesine rağmen, özellikle doğu 

bölgelerinde “kuma” adı verilen ikinci gelinlerin alınması toplumda büyük tepkilere yol 

açmamaktadır. 

Norm ve değer nosyonları yakın anlamlar ifade etmelerine rağmen aralarında 

belirgin farklarında olduğundan bahsetmiştik. Bunları sıralayacak olursak şu şekilde bir 

tablo sunabiliriz: 1. Değerler soyut, normlar ise belirgindirler. 2. Normlar değerlere göre 

                                                           
215  Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, ss. 235-238. 

216  Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim Yay., 11. Baskı, 

İstanbul, 2008, s. 29. 

217  Tan, Toplumbilimine Giriş, s. 123. 
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daha iyi bilinirler, tanımlanabilirler. 3. Normları gücünü ceza ve ödülden alır.218 4. 

Normlar bireyler tarafından uyum sağlanmadığında etkisini kaybeder, yok olabilirler, 

değerler ise varlığını uzun süre devam ettirebilirler. 5. Bir toplumsal değerden birden 

fazla norm ortaya çıkabilir.219 6. Değer normdan daha genel bir nitelik taşır. Mesela 

büyüklere saygı bir değerdir, ama bu değerin ebeveyne ya da şehir içi otobüslerinde 

yaşlılara nasıl uygulanacağını normlar belirler.220 7. Değerlerin normlara göre farklılığı, 

toplumdaki insanların ruh ve düşünce dünyalarında bir “davranış temeli” olarak var 

olmuş olmasıdır.221  

3.3. Değer ve Tutum 

Değer ile ilişkili bir diğer kavram ise tutumdur. Tutum (attitude) kavramının, 

bireyde psikolojik bir arzu oluşturması, davranışı normların kuralcı tavrından ziyade 

içsel bir güdüyle motive etmesi bakımından sosyal bilimciler tarafından değerle aynı 

anlamda kullanıldığı görülmektedir. Türkçede etimolojik olarak bakıldığında da “değ-

mek” kelimesi ile “tut-mak” kelimesinin birincisinin kişiye dışardan müdahale, 

ikincisinin ise birey tarafından daha farkında olarak izlediği bir yol, tavır olduğu 

anlaşılabilecektir. Konuyla ilgili çalışma yapanlar arasında tutum ve değerin aynı 

olduğunu savunanların yanı sıra, birçok tutumun bir değer oluşturduğunu ya da tersine 

birçok değerin bir tutumu oluşturduğunu savunanlarda vardır.  

Tutum, Latince köken itibariyle “harekete hazır” anlamına gelmektedir. Bu 

yönüyle Türkçe olan kavramdan farklılaşmaktadır. Sosyal psikoloji de kullanılan bir 

                                                           
218  Özkalp, Sosyolojiye Giriş, s. 100. 

219  Tan, Toplumbilimine Giriş, S.124. 

220  Nirun ve Erdoğmuş, Sosyoloji, s. 116. 

221  Şener, Sosyal İlim, s. 105. 
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terim olarak ise davranışlarımızdan önce gelen ve davranışımızı harekete geçiren bir 

yapı olarak görülmektedir.222 Tutum üzerine araştırmalar geçen yüzyılda tutumun farklı 

nitelikleri üzerine değişim göstermiştir. 1920 ile 1930’lu yıllarda çalışmalar tutumların 

ölçülebilirliği ve davranış-tutum ilişkisi üzerinde yoğunlaşmışken bu tarihten 1960’lara 

kadar ki dönemde tutumun değişebilirliği araştırılmıştır. 1980 ve sonrasında ise bilişsel 

sosyal psikologlar ampirik araştırmalarını tutum konusunda uygulamaya başladılar, 

böylece bilginin işlenmesi ve tutum arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışıldı.223  

Araştırmacılar, değerlerle tutumlar arasındaki ilişkilerden söz etmiş, fakat 

birisinin nereye kadar uzandığını ve ötekinin nereden başladığını belirten kesin bir sınır 

çizememişlerdir.224 Kimileri değerin tutumların varlığını etkilediğini söylerken kimileri 

de değeri tutumun alt şubelerinden biri olarak kabul etmiştir. 225  

Tutum çalışmalarıyla tanınan Muzaffer Şerif’e göre, sosyal değerlerin kişiler 

üzerinde kalıcı birtakım tortuları vardır. Bu tortular birey tarafından içselleştirilerek 

psikolojik bir tavır halini almaya başlar. İşte bunlar toplumsal tutumlardır. Tutumlar 

kişide içselleştirilip yerleşik bir hal aldıktan sonra değerler tutumun içeriği haline 

gelmeye başlar.226 Şerif’in bu konudaki izahına göre, değerler başta tutumun 

hazırlayıcıları iken, tutum genişleyip kökleştikçe değerler tutumun içerik olarak bir 

parçası halini almaktadır. 

                                                           
222  Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 158. 

223  Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 158. 

224  Mehmet Silah, Sosyal Psikoloji, Seçkin Yay., Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2005, 

s.291. 

225  Aytül Kasapoğlu, “Sosyoloji Öğrencilerinin Sosyal Değer ve Tutumları”, 

A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, C. 35, S. 1, 1991, s. 142. 

226  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, ss. 98-105. 
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Yine Şerif’e göre, değerler tutumların çok ötesinde kuşatıcı, daha az belirli ve 

bireyin bilincinin üzerinde bir varoluşa sahip oluşumlardır. Tutumlar gibi bireyin 

isteğiyle vazgeçilemezler. Örneğin bir kişinin dinini, mezhebini ya da siyasal 

ideolojisini bilirseniz, hangi tür gazeteleri okumaktan hoşlanacağını ya da ne tür 

programları izlemeyi seveceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ama Gazete okumaya 

karşı olumsuz tutum geliştirmiş bir kişinin hangi mezhepten olduğu gibi temel 

bağlılıklarını tahmin edemezsiniz.227   

Nevvcomb (1965) ve Campbell (1963) gibi kimi yazarlar değerleri tutumların 

bir şubesi olarak görürken, Rokeach (1968) ise tutumu inançlar organizasyonu olarak 

görürken değerin tek bir inançtan doğduğunu söyleyerek iki kavram arasındaki farkı 

ifade etmiştir. Güngör ise, Rokeach eleştirisi yaparak değerin tutumlara da rehberlik 

eden, insanların yapıp etmeleri için bir referans noktası olan yönü dolayısıyla çok sayıda 

inancın bir araya gelmesiyle oluşmuş temel prensipler bütünü olması gerektiğini 

söyler.228 Aydın ise tutumları, değerlerin sosyal hayattaki karmaşık gerçekleşme 

durumunun verileri olarak görmektedir. O tutumu, kanaatlerin süreklilik gösteren daha 

güçlü bir formu olarak görür.229 Bu yönüyle Aydın, Şerif ve Güngör ile benzer bir 

kanaate sahiptir.  

Ünal ise tutuma farklı bir bakış açısı geliştirmiştir. Ünal, tutumların zaman 

içerisinde organize olarak daha genel yapılar oluşturduğunu ve bir toplum içinde 

yaşayan insanların karşılaştıkları durumların ve uyarıcıların müşterek olması nedeniyle 

de müşterek tutumların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu söyler. İşte bu paylaşılmış 

ve yaygınlaşmış tutumlara “değerler” denmektedir.230 Görüldüğü üzere, Şerif ve 

                                                           
227  Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, s.113 

228  Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, s. 29 

229  Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, s. 125 

230  Ünal, Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, s. 12. 
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Güngör, değerleri tutumların temeli, dayanağı yaparken, Ünal değerleri bir tutum 

organizasyonu ya da bileşeni olarak tanımlamaktadır. Değerler mi tutumlardan çıkmıştır 

yoksa tutumlar mı değerlerden çıkmıştır sorusu netlik kazanmamış olmasına rağmen, 

değerlerin tutumlara nispeten daha genel prensipler olduğu, tutumların ise bireysel 

manada daha etkin olduğunu kesin olarak söylemek mümkün gözükmektedir. 

4. DİN VE DEĞER İLİŞKİSİ 

Din insana münhasırdır. Şifreleri insanı anlatır ve insan tarafından 

anlaşılabilir.231 Sosyolog dini, sosyal olarak önemli görülen farklı görüngülerden birisi 

olarak çalışır.  Bu sayede sosyolog, sosyal durum ile ilişkili oldukları ölçüde, dinsel 

inanç ve olayları çözümlemeye çalışır, bunların toplumun diğer kurumlarıyla olan 

karşılıklı ilişki ve etkileşimini bütün yönleriyle anlamaya çalışır.232  

Din sosyologları genel olarak toplumsal gelişmenin herhangi bir aşamasında dini 

kurumlar ile sosyal yapılar arasında karakteristik bir uyum olduğu fikrini kabul ederler. 

Toplumdaki değişiklikler, dini değişiklikler ile bağlantılıdır.233 Din ve toplum arasında 

var olan etkileşim sosyolojik olarak analiz edilecek olursa, bu konuda öncelikli olarak 

dinin topluluk üzerindeki etkisinin söz konusu oluğunu söyleyebiliriz. Toplumsal 

örgütlenme, sosyal örüntüler, toplumsal ve bireysel zihin haritaları belirgin olarak dinin 

                                                           
231  Hobbes, Leviathan, s. 87 

232  Peter L. Berger, “Dini Kurumlar”, Toplum Bilim Yazıları (Der. Ve Çev. Adil 

Çiftçi), Anadolu Yay., 1. Basım, İzmir, 1999, s. 76. 

233  Irena Borowik, Dinka Marinović Jerolimov, Siniša Zrinščak, Religion and Patterns 

Of Social Transformation, Institude For Social Research, Zagrep, 2004, s. 9. 
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etkisindedir.234 İslam aleminde görülen dini motifler taşıyan iş-zanaat sahibi ustaların 

oluşturduğu birlik olan “Ahilik” teşkilatı da buna bir örnektir.  

Topluluğun din üzerindeki etkisinin ise üç şekilde olması muhtemeldir. Birincisi, 

dini birliklerin, mezheplerin siyasallaşma eğilimi göstermesi şeklinde inanca dair 

meselelerin mevcut iktidarın korunmasına yönelik yorumlamalara kapı aralaması. 

Örneğin Şeriati’ye göre, kaderi Cebriyeci bir şekilde anlamak aslında Ümeyye 

oğullarının haksızlıklarını ilahi bir nedene bağlayarak insanlardan gizleme amacı 

taşımaktadır.235 Weber’e göre de İslam dini, mistik bir eğilim sergileyen dindar gizli 

kent cemaatlerinde gelişmesine rağmen, sonraları kendi saf formundan cihatçı ve 

statükocu vurguya sahip bir dine dönüştü.236 İkincisi ise, toplumun geleneklerinde, 

adetlerinde güçlü bir şekilde yer almış bazı uygulamaların bir süre sonra dinin 

kaynağında olan ritüeller gibi algılanmasıdır. Örneğin, Hristiyanlık’ta Paskalya bayramı 

öncesinde düzenlenen ve milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleştirilen karnavallar, 

Hristiyanlık öncesi, herkesin tam bir hürriyet üzerine yaşaması için düzenlenen genel bir 

müsaade zamanlarının daha ileri şekilleridir. Dahası, Hristiyanlık Roma taraflarına 

yayıldığı zaman bu adeti kabul etmemiştir. Fakat insanların karnavalların getirdiği 

serbestlikten istifade için canlarını bile feda edecek şekilde ısrarcı olmaları, ilk önce 

kilisenin bunu görmezden gelerek müsaade etmesini sağlamış, sonra ise karnavallara 

verilen cevaz, Hristiyanlığın bir kanunu olmuştur.237 Üçüncüsü ise, sosyal hayat 

                                                           
234  Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giriş (Çev. Battal İnandı), A.Ü.İ.F.  Yay., No. 

181, Ankara, 1987, ss. 17-20 

235  Ali Şeriati, Dine Karşı Din (Çev. Hüseyin Hatemi), İşaret Yay., 7. Baskı, İstanbul, 

2005, s. 34. 

236  Weber, Din Sosyolojisi, s. 410. 

237  Kemal Coşkun, Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinde Dini ve Toplumsal Temalar, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 163. 
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içerisinde zamanın getirdiği yenilikler ve özellikle ekonomik temelli ihtiyaçların 

nassları yorumlama da “dinin güncellenmesi” söylemini güçlendirmesidir. 

4.1. İslam, Dindarlık ve Sosyal Hayat 

Din kelimesi Kur’an-ı Kerim’de “borç vermek”, “itaat”, “karşılık” ve “ceza” 

gibi manaları vardır. Bunların yanısıra “millet” manası da vardır ama içerisinde yer alan 

“itaat ve boyun eğme” anlamı dikkate alınarak “şeriat” anlamında kullanılmaktadır.238 

İslam ise “güvenlik altına girmek, bir şeyi birine vermek” anlamlarına gelir.239 Şer’i 

mana da ise İslam, Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği dinin adıdır.240 

Dindarlık kavramı ise, inanç, ibadet ve muamelat kavramlarını mezceden bir 

şemsiye gibidir.241 Yani dindarlık, başta inanç, ibadet, bilgi ve ahlak olmak üzere 

dünyevi ve uhrevi anlamda birçok boyutu olan bir olgu olarak düşünülebilir.242 

Günümüz Müslümanı kendisini "dindar" olarak tanımlarken ya da öyle algılarken 

"toplumun dindar tiplemesine ve nitelemesine" göre hareket eder. Dolayısıyla 

sosyalleşme süreci içinde insan, toplumun din ve dindarlık anlayışına göre bir 

Müslümanda bulunması istenen hangi özellik ve davranışlara atıfta bulunduğunda, 

                                                           
238  Rağıb el-İsfehani, “Din Maddesi”, Müfredat (Ter. Mustafa Yıldız), Çıra Yay., 1. 

Baskı, 2017, İstanbul, ss. 368-369. 

239  el-İsfehani, “Silm Maddesi”, Müfredat, ss. 381-383 

240  Şerafettin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelam, Tekin Kitabevi, 5. Baskı, Konya, 

2001, s. 113 

241  Uysal, Türkiye'de Dindarlık ve Kadın, s. 46 

242  Ejder Okumuş, “Gösterişçi Dindarlık”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 

C. VI, S. 2, 2006, s.21 
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kendi dindarlığının bir parçası olarak dinsellik anlayışını yani dindar algısını 

geliştirir.243  

Bu yönüyle, Türk sosyolojisinde, toplumu dini yaşayış bakımından belirli tiplere 

ayıran ilk sosyologlardan birisi Mehmet Taplamacıoğlu’dur. Türkiye’nin farklı 

bölgelerinden elde ettiği anket verileriyle Türk insanının yaşlarına göre dini hayatlarının 

şiddetini ve yoğunluğu tespit etmeyi amaçladığı çalışmasında, toplumu dine 

yaklaşımları açısından 5 kategoriye ayırmıştır. Bunlar: 1. Gayrı amil zümre: Namaz 

kılmaz, oruç tutmaz. Cenaze törenleri dışında hiçbir dini törene katılmazlar. 2. İdareyi 

maslahatçı zümre: İçerisinde yaşadığı toplumun fertlerine göre hareket eder. Onlar 

arada bir namaza giderse o da gider, oruç tutarsa o da tutar. 3. Dini bütün veya amil 

zümre: Kendi arzularıyla farzları yerine getirirler. Dürüst bir hayat sürerler, 

yardımlaşırlar. İbadet dışında da kendi iş güçleriyle uğraşırlar. 4. Sofu zümre: Farz 

ibadetleri dışında sünnet ve nafileleri de yerine getirirler. İbadet günlerinin büyük 

kısmını kapsar. Zararsızdırlar. Yeniliklere karşı olmakla beraber toplumsal düzene zarar 

verecek kadar ileri gitmezler. Genelde yaşlı insanlardan oluşur. 5. Softa zümre: Dinin 

elden gittiğini, her yerde kötülüğün hakim olduğunu söylerler. Her yeniliği haram ve 

gavur icadı olarak görürler.244  

Toplumsal perspektiften, dindarlığın en açık tezahürleri kendisini sosyal eylem 

değerleri çerçevesinde yansıtır. İslam da sosyal hayata dair değerlerin bütünü salih amel 

olarak kavramsallaştırılmıştır. Salih amel kavramı, içinde art niyet olmayan, hakikate 

uygun, kullukla bağlantılı, prososyal eylem olarak belirlenmiştir. Değerlerin bir kısmı 

fesada önlemeye diğer bir kısmı ise insana fayda olması yönüyle ayrılmıştır.245  

                                                           
243  Uysal, Türkiye'de Dindarlık ve Kadın, s. 14 

244  Mehmet Taplamacıoğlu, “Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti Üzerinde 

Bir Anket Denemesi”, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. 10, S. 1, 1962, s. 144  

245  Tuğral, Kur'an'da Değerler Sistemi, s. 239. 
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İslam, insanları sınıflara ve gruplara ayırmayı, fesadın kaynağı olarak görür.246 

İnsanlar neseplerine, ya da ekonomik durumlarına göre değil, İslam’ı gerçek manada 

yaşamalarına göre bir üstünlük sahibidirler.247 Bu sebeple İslam ülkelerinde Batı 

tarzında bir soylu sınıfı oluşmamıştır. Bununla beraber ayrımcılık konusundaki dini 

referanslar toplumsal gidişatın aksine hareketlerde kolaylıkla göz ardı edilebilmektedir. 

Örneğin, Meşhur alim Süfyan b. Uyeyne’nin “Kufe’de her şey yolunda giderken üç köle 

çocuğunun (Mevali) düzeni bozduğu” nu söyler. Düzgün’e göre bu, ırkçılık temelinde 

okunması gereken bir sözdür. Ayrıca Uyeyne’nin bahsettiği bu üç çocuktan birincisi, 

meşhur fıkıh alimi Ebu Hanife’den başkası değildir.248 

Din, diğer kurumlarda olduğu gibi toplumda çözülme olmadığı müddetçe 

konumunu korumaya devam eder. Fakat devletin işleyişi içerisinde problemler çıkmaya 

başladığında, eleştiri oklarının hedefi olmaktan kendisini kurtaramaz. İslam da Osmanlı 

devletinin kudretli dönemlerinde toplumsal kurumların işleyişiyle ilgili negatif bir bakış 

açısını gerektirecek herhangi bir tartışma içerisine dahil edilmemiştir. Bilakis sosyal 

hayattaki aksamalar, Müslümanların dini emirleri yeterince yerine getirmediği, ibadet 

eksikliği ya da dinin ahlaki esaslarının geri plana atılması şeklinde İslam taraflı bir 

yorumlama ile açıklanmaya çalışılmıştır. Fakat Batı medeniyetinin bilim ve teknoloji 

alanında önlenemez ve karşı konulamaz yükselişi, ekonomik refahı, gelişen şehirleri, 

güçlü silahları ve Osmanlı devletinin iç işlerine iyiden iyiye müdahaleleri, ayrıca 

Osmanlı aydınının Avrupa’daki değişimi bizzat yerinde görmesi ve onlar da oluşan 

hayranlık duygusu, İslam taraflı söylemin, İslam karşıtlığına ya da İslam’ın doğru 

anlaşılmadığı düşüncesine doğru evrilmesine sebep olmuştur.   

                                                           
246  Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Yay., Ankara, 2012, 

s. 39. 

247  bkn. Kur’an-ı Kerim, Hucurat Suresi, 49/13. 

248  Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, s. 109. 
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Bu dönemin en dikkat çeken ve etkili isimlerinden birisi Ziya Gökalp’tir. Her ne 

kadar Ziya Gökalp İslam’a saygılı ve onun müdafi bir isim olsa da O’na göre din 

kurumu artık güçlü Avrupa uygarlığıyla uzlaşamaz haldedir. Bunun sebebi ise, 

şeriatteki birçok kuralın geçmiş dönemlerdeki toplumların töresi iken icma ile dinin 

değişmez kuralları arasına girmiş olması, ayrıca bazı nassların iniş gayesini de o 

dönemdeki bazı örfleri, uygulamaları güçlendirmek ya da kaldırmak maksatlı 

olduğudur. Gökalp’e göre zamanın ve toplumların değişimiyle örfler kalkmış fakat bu 

örfler hakkındaki nasslar varlığını sürdürmüştür. Esasında Gökalp’e göre dinsizlik kadar 

taassubun kendisi de dinin toplumda gerçek rolünü oynayamadığının göstergesidir. Bu 

konu da Abdullah Cevdet’te Osmanlı’daki gerilemeyi İslam’ın sosyal hayattaki 

sembollerine bağlayan isimlerden birisidir. Cenevre’de yayımladığı İçtihat dergisinde 

İslam ülkelerinin kalkınması için neler yapılması gerektiği yönünde bir anket 

hazırlamıştı. Bir Fransız edebiyatçısının cevabı şu şekilde oldu: “Fermer le Coran, 

ouvrir les femmes” (Kur'an'ı kapa, kadınları aç). Abdullah Cevdet bir değişiklik yaparak 

bu cevabı, “Hem Kur’an’ı hem kadınları aç” biçimine soktu ve bunu aile reformu için 

bir slogan olarak kullandı.249 

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin İslami duruş ya da İslam’a 

karşı duruş diye yapılacak bir kategori içerisine girecek ya da ikisi arasında bir yerde 

tanımlanabilecek çok sayıda tanınmış ismi vardır. Esas meselemiz bu olmamakla 

beraber, görülmektedir ki, yakın yüzyılda İslam, devletin bütün kurumları üzerine nüfuz 

etmiş, toplumu yönlendirici, sosyal hayatın orta yerinde bir din olarak varlığını 

sürdürmüştür. Bu etkinin kısmen günümüz Türkiye’sinde de varlığını sürdürdüğünü 

söylemek yanlış bir iddia olmayacaktır.    

                                                           
249  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş, Yapı 

Kredi Yay., 18. Baskı, İstanbul, 2012, s. 442. 
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4.2. Kategorik Olarak Din ve Toplum Tasnifleri 

Din sosyolojisinin temel probleminin din ve toplum arasındaki etkileşim 

olduğunu vurgulamıştık. Sosyologlar bu iki olguyu ve arasındaki ilişkiyi daha iyi 

açıklayabilmek için çoğu zaman tipleştirme, kategorileştirme250 yollarına gitmişlerdir. 

Din ve dindarlık kavramlarının toplumsal algıya göre farklılaşabileceği gerçeği, din ve 

toplum yapılaşmasında makro ölçekte kuramları da açıklamayı gerekli kılmaktadır.  

İslam bilginlerinden Farabi toplumları "Fazıl Toplum" ve "Fazıl Olmayan 

Toplum", İbni Haldun ise "Bedevi" ve "Hazari' şeklinde analitik tasnife tabi tutmuştur. 

A. Comte toplumları, tarihi toplumsal evre kanunundaki Üç Hal'e göre "Teolojik-

Askeri, "Metafizik-Hukuk" ve "Bilimsel-Sanayi" şeklinde, Fransız filozofu H. Bergson 

ise "açık toplum" ve "kapalı toplum" şeklinde ayırıyor. F. Tönnies'in "Cemaat" ve 

"Cemiyet", E. Durkheim'in "Organik" ve "Mekanik", Redfield'in "Arkaik" ve "Kent", 

Becker'in "Kutsal" ve "Seküler", Spencer'in "Basit" ve "Karışık", T. Parsons'un "İlkel" 

"Ara" ve "Modern" ve G. Rocher'in "Geleneksel" ve "Teknolojik" toplum tasnifleri de 

bilinen başlıca toplum tasnifleridir.251 Görüldüğü üzere sosyal bilimciler toplumları 

inanışları, yaşam biçimleri, düşünsel gelişimleri ve dayanışma türlerini dikkate alarak 

kategorize etmişlerdir. Her bir toplum kategorisinde, din etkili bir ayrıştırıcı kurum 

olarak etkisini göstermektedir. 

                                                           
250  “Bilindiği gibi sosyal kategoriler insan birlikteliklerinin diğer formları olan grup ve 

yığınlardan farklı olup, üyeleri arasında ne aynı mekanda bulunma ne de ilişki, 

etkileşim, iletişim olan, fakat araştırmacının zihninde herhangi bir ölçüt temelinde 

birleştirilmiş olan inşai yapılardır.” bkn. Nilgün Çelebi, Kadınlarımızın Cinsiyet 

Rolleri, Sebat Ofset, Konya, 1990, s. 1. 

251  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2000, s. 345 
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Din tasnifleri ise ilahiyat bilimlerinde daha ziyade vahiy kaynaklı olarak hak 

dinler-batıl dinler, milli dinler-semavi dinler ya da kültür dinleri-vahiy dinleri şeklinde 

kategorize edilmiştir. Dinin toplumdaki etkisi ve yaygınlığına göre ise sosyal bilimciler 

dinleri, Milli (mahalli) dinler-evrensel dinler, basit dinler-mütekâmil dinler, ilkel dinler-

mütekâmil dinler, Cemaat dinî-cemiyet dinî, statik din-dinamik din şeklinde 

ayırmışlardır.252 

Sosyal bilimcilerin tasnifinde yer alan ilk gruplar kapalı dinler olarak 

belirginleşmektedir. Bunlar, kültürle bütünleşirler ve kültürün kendisidirler. Çünkü 

kültürden doğmuşlardır. Misyonerlik, tebliğ ve benzeri gibi yayılma müesseseleri de 

bulunmaz. Durağandırlar ve kültürün değişmesine ayak uyduramazlar. Açık dinler 

bütün insanlara hitap edebilme ve yayılma özelliği mevcuttur. Dinamiktir.253 Şintoizm 

ve Taoizm kapalı dinler olarak örnek gösterilebilir, İslamiyet ve Hristiyanlık ise açık 

dinler sınıfına girmektedir. 

Weber’de dinin oluşum ve gelişimi açısından toplumsal tabakalaşmanın 

önemine güçlü bir vurgu vardır. Örneğin, Konfüçyanizm, maaşlı memurların dini, 

Hinduizm ise bir takım eğitimli kişilerden oluşan kastın babadan oğula veraset yoluyla 

sürdürdüğü bir din olmuştur . Budizm'i ise, dünyadan elini eteğini çekmiş keşişlerin 

diniydi. İslâmiyet’te ise kısa sürede her yere yayılmış burjuva tekkeleri görülmeye 

başlandı. Hristiyanlık ise her zaman Weber’in favori dinidir. Ona göre Hristiyanlık 

başlangıcından itibaren kentli, medeni vasfını korumuştur.254  

  

                                                           
252  Sezen, Kültür ve Din, S.59.60 

253  Sezen, Kültür ve Din, S.60 

254  Weber, Sosyoloji Yazıları, S.342 
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4.3. Din, Kültür ve Değerler 

Dinin temel vasfı, yaratılmış alem hakkında bilgi verme amacı güden bir kurum 

olmasıdır.255 Kendine has terim, kavram ve sembollerle o toplumun düşüncesini yahut 

kültürel dünyasını yapılandırır. Bununla birlikte hem yeni değerler oluştururlar hem de 

var olan değerleri gözden geçirerek bir istikamet oluştururlar.256  Meşrulaştırıcı ve tecdit 

edici araçlarıyla bazen sosyal değişmenin önünde kültürü muhafaza edici bir kalkan, 

kimi zamanda dini aktörler aracılığıyla bizzat kültürel dönüşümün öncü kuvveti 

olabilmektedir.257 Fromm’a gör bir din, insanı doğru yönde davranmaya 

yöneltebiliyorsa, bir sürü öğreti ve ideoloji kalabalığından daha yararlıdır.258  

Psikolojik disiplinde birçok teorisyenin inancına göre dinin temel fonksiyonu, 

bireylerin yaşam amaç ve anlamları açısından özlemlerini tatmin etmektir.259 Örneğin 

Clark’a göre din, anlama ihtiyacının tatmininde diğer insan fonksiyonlarından daha 

                                                           
255  Arslan, Felsefeye Giriş, s. 261 

256  Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, ss. 12-14 

257  Okumuş, Din ve Kültür, s. 29-35 

258  Erich Fromm, Sahip Olmak Ya da Olmamak (Çev. Aydın Arıtan), Arıtan Yay., 

İstanbul, 1997, s.233. 

259  Kathleen Galek, Kevin J. Flannelly, Christopher G. Ellison, Nava R. Silton, 

“Religion, Meaning and Purpose, and Mental Health”, Psychology of Religion and 

Spirituality, 2015, Vol. 7, No. 1, s. 2. 
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fazlasını karşılar.260 Pargament ise daha basit bir ifadeyle dinin yaşama anlam 

sunduğunu söyler.261  

Sosyal ve kültürel dünya içerisinde nesnelleşmiş dini gelenekler262, sistemin rıza 

birliği içerisinde denge halinde olduğu toplumlarda toplumsal işleyişin ve dayanışmanın 

güçlü bir savunucusu durumundadır. Halihazırdaki sistemin onaylanmadığı toplumlarda 

ise dinsel hareketler baş kaldırmanın, protestonun bir ifadesidir.263 Bu sebeple, 

toplumdaki geniş boyuttaki modernizasyon dönemlerinde en büyük nasibi dinler 

almışlardır. Fakat dinin sosyal hayattan ve ceza sisteminden tamamen koparılması 

mümkün olmamıştır. Örneğin, On yedinci yüzyılın ortalarında, Reformasyon dönemiyle 

birlikte, İngiltere de Kilise mahkemeleri önce etkisizleşip, sonrasında ise tümüyle 

lağvedilir. Bununla birlikte, dine hakaret suçu, bu mahkemelerden bir miras olarak, 

İngiliz Ceza Hukukunda geçer. Bunun nedeni, politik ve toplumsal alanda yaşanan tüm 

dünyevileşmeye rağmen, dinin, hukukun ve etiğin ana kaynağı olduğu yönündeki 

görüşün reformasyon döneminde de etkisini büyük ölçüde sürdürmesidir.264 Zira 

                                                           
260  Clark, W. H., The Psychology of Religion. New York, 1958’den akt. Kathleen 

Galek, vd., “Religion, Meaning and Purpose, and Mental Health”, s. 2. 

261  Pargament, K. I., The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, 

Practice. New York, 1997’den akt. Kathleen Galek, vd., “Religion, Meaning and 

Purpose, and Mental Health”, s. 2   

262  Halil Aydınalp, “İntihar Eylemlerinde Dinin Anlamı ve Sınırları”, M.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, S. 37, 2009/2, s. 129 

263  Nur Vergin, Din, Toplum ve Siyasal Sistem, Bağlam Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 

2000, S.15.. 

264  Melih Yürüşen, Liberal Bir Değer Olarak Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü, Yapı Kredi 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1996, s. 27. 
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hukukunda dahil olduğu kültür ve medeniyetler, son noktada din ile tamamlanırlar.265 

Bugün hala Batı medeniyeti Hristiyanlık, Doğu medeniyeti ise İslam ve Uzak Doğu’ya 

ait mistik dünya dinleriyle özdeşleştirilir. 

Frayer’e göre din, insanların iç dünyalarına nüfuz ederek hakimiyeti altına alma 

gücünü elinde bulundurdukça, sosyal hayatın odağında olmayı sürdürecektir.266 

Bununla beraber modern çağda profan yaşama biçimi dini kurumların yerini almaya 

başlamıştır. Reklam kanalları minber, alışveriş merkezleri ise ibadethaneler halini 

almıştır.267  

5. DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ 

5.1. Sosyolojik Olarak Din 

Din tanımı üzerine yapılan tartışmalar, dinin hem bireysel (sübjektif), hem 

toplumsal (objektif) yönü, hem de dinin faili olan aşkın varlığı içine alan bir tanıma 

varma problemi üzerinde dönmüştür. Din sosyologlarınca insan ve toplumu aşan bir 

“kutsal” kavramı tanımlanmaya çalışılmıştır. Özellikle “korkutucu ve büyüleyici sır” 

olarak vasıflandırılan “kutsalın tecrübesi” veya “yaşanması” tanımı, başta J. Wach 

                                                           
265  Sezen, Kültür ve Din, s. 77. 

266  Freyer, Din Sosyolojisi, ss. 77-78. 

267  Atilla Erdemli, “Yaşama Sorunu Bakımından Bilgi Değer Bağlamı”, Bilgi ve Değer, 

Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildireleri (Ed. Şahabettin Yalçın, 

Vadi Yay., 1. Basım, Ankara, 2002. 
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olmak üzere din sosyologları tarafından muteber kabul edilmiş substansif268 bir 

tanımdır.269 

Maslow ise ‘Kutsal’ sözcüğünü ayırmaya ve ayrıştırmaya sebep olduğu 

düşüncesiyle sağlıksız bulur.  Maslow, kutsallığın dünyevi dışında tutulmasının, dini 

gerçek kimliğinden koparılarak ayrıcalıklı ve ulaşılması zor, yani bir tabu haline 

getirilmesi olarak görür. Yani Maslow bu tür bir kavramsallaştırmanın dini, anneler 

günü ya da öğretmenler günü gibi belirli günlerde kutlanılan, metalaştırılan bir boyuta 

indirgediğini söyler.270  

Maslow’un seküler din anlayışıyla beraber, dini fonksiyonları açısından ifade 

eden tanımlara da geçiş yapıyoruz. Bu şekilde yapılan birçok tanım bulunabilir. Örneğin 

Durkheim dini “Manevi bir disiplin olarak her din, insanın bu dünya ile daha güvenli 

bir şekilde karşılaşmasına yardım eden bir tür tekniktir.” diyerek   dini insanın 

korunma ihtiyacını karşılayan bir yönteme indirgemektedir.271 

Dinin tanımı üzerinde fenomenolojik yaklaşımlardan da bahsetmek gerekir. 

Fenomenolojik bakış açısı, dini tecrübenin asli fenomenlerini tasnif edebilmek için, 

tarafsız ve önyargısız bir yaklaşımı metodolojik olarak zorunlu kılmıştır. Bu sebeple 

Din fenomeloğu Kristensen, olgusal yaklaşımların aksine, muhtelif metinlerdeki öz 

manayı ve dini değerleri kavramak için, verileri toplamada gerçeklerin tarihi bilgisini 

fenomenolojik "empati" ve "duygu" ile birleştirmeye çalışmıştır. O’na göre, 

fenomenolojik anlayışı kazanmak için, analizlerimizi yaparken müminleri inanışlarında 

                                                           
268  Cevherli, asli 

269  Günay, Din Sosyolojisi, s. 203 

270  Abraham H. Maslow, Dinler Değerler Doruk Deneyimler (Ter. H. Koray Sönmez), 

Kuraldışı Yay., 1. Baskı, İstanbul, 1996, s. 34 

271  Emile Durkheim, Dini Hayatin İlkel Biçimleri (Ter. Fuat Aydın), Eskiyeni Yay., 1. 

Baskı, 2011, İstanbul, s. 22. 
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tamamen haklı görme ön kabulünü sayıltı olarak almalıyız  272 Bu yönüyle fenomenoloji 

dinlerin tarihi gelişimi ya da dini-felsefi olarak gerçekliğin haklılık düzeyini tespit 

etmek değil, inanan bireyin ya da kardeşliğin, inanca dair anlamlandırması ve öznel 

deneyimlerinin keşfi olarak belirmektedir. Dolayısıyla Şentürk fenomenolojik bakış 

açısının temel varsayımını şöyle özetler: harici etkilerden bağımsız olarak dinin, hayata 

mana kazandırmak gibi evrensel ve bilişsel fonksiyonları vardır.273  

Demirezen’e göre hem özsel hem de işlevsel tarifler din olgusunun bir yönünü 

ifade ettikleri için eksik kalmaktadırlar. İşlevsel tarifler dini söz konusu fonksiyona 

indirgerken özsel tarifler ise etnosentrik274 olma tehlikesi taşımaktadır. İşlevsel 

tanımların diğer bir problemi ise aynı fonksiyonu yerine getiren tüm olguları din 

kategorisi içerisine sokmasıdır.275  

Dini yaşantı tezahürü ile ilgili bir ayrımda “sübjektif din” ve “objektif din” 

şeklinde yapılmıştır. Dinin sübjektif hali, mümin ile yaratıcı arasındaki özel bir iletişimi 

ifade ederken, objektif din, inanç ve amel yönüyle diğer inananlarla olan ilişkileri de 

kapsayan toplumsal boyutta sonuçları olan bir kavramdır. Sosyoloji de dinin bu 

boyutuyla ilgilenir. Zira din, kutsalla olan bağın yanısıra toplumsal bir gerçeklik ve 

deneyim olarakta kendisini göstermektedir.276  

                                                           
272  Douglas Allen, “Din Fenomolojisi” (Çev. Mehmet Katar), A.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt: 35 

Sayı: 1, 1996, s. 446.  

273  Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, Gelenek Yay., 1. Basım, 2004, İstanbul, 

s.94. 

274  “Kendi ırkının, kendi kültürünün diğer etnik gruplarınkinden daha üstün olduğuna 

etkin bir duygu ile inanma.” bkn. www.filozof.net. 

275  İsmail Demirezen, Tüketim Toplumu ve Din, Ensar Neşriyat, 1. Basım, İstanbul, 

2015, s. 23. 

276  Günay, Din Sosyolojisi, ss. 193-211. 
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Dinin tanımından sonra bu olgunun kaderi ile ilgili sosyolojik tartışmalar da 

önem arz etmektedir. Zira, 18. yüzyılda doğmuş Pozitivist geleneğe göre din, bilimin 

somut ve deneysel bilgileri sayesinde er ya da geç yok olacaktır.277 Örneğin Frazer dinin 

ilkel halini insanların tabiat üzerinde hakimiyet kurma çabası olan sihir olduğunu ve 

pozitif bilimlerin gelişmesiyle birlikte dininde sihir gibi ortadan kalkacağını söyler.278 

Comte ve takipçisi Durkheim ise dini toplumun bir fonksiyonu olarak kabul 

etmişlerdir.279 Durkheim, Marx gibi dinlerin artık ortadan kalkacağı düşüncesindedir. 

Durkheim’e göre "eski tanrılar" ölmüştür. Fakat Durkheim, eski dinlerin farklı formlar 

halinde yaşamaya devam edebileceğini de söyler.280  

Din sosyolojisi ise dini, sembolik bir olgu olarak görerek ilgilenmiş, dinin ilkel 

kabilelerde ne şekilde oluştuğu ya da yaşandığı ile ilgilenmemiştir. Dinin doğruluğu 

değil, toplum ve birey üzerindeki tesiri sosyolojinin konusu olmuştur.281 Zira 

Durkheim’inde belirttiği gibi din farklı formlarda da olsa varlığını sürdürmeye devam 

edecektir.  

Durkheim’in sosyoloji biliminin önemli bir ismi olması dolayısıyla onun dinin 

oluşumu ve toplum-tanrı vahdetine yönelik fikirleri sosyologlar tarafından her zaman 

ilgi çekici olmuştur . O’na göre bir toplum, her yönüyle tanrılık vasfını kazandıracak 

güçlü araçlara sahiptir. İnsanlar nihayetinde tanrıya tapar gibi içerisinde yaşadıkları 

topluma tapmaktadırlar.282 Açıkçası toplumu tanrısallaştırma, kamuoyunun inancını 

                                                           
277  Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 156. 

278  T.B. Bottomore, Toplumbilim (Ter. Ünsal Oskay), Der Yay., 3. Baskı, İstanbul, 

Tarihsiz, s.264. 

279  Tablamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s.1. 

280  Giddens, Sosyoloji, s. 585. 

281  Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s.156. 

282  Durkheim, Dini Hayatin İlkel Biçimleri, s.24-25. 
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vahiy, topluma duyulan ihtiyaç ve saygıyı ahlakın kaynağı görme Durkheim’i pozitivist 

düşünceden tarihsel materyalizme doğru kaydırmakla beraber, aradaki farkın, 

materyalistlerin dini toplumu uyutmak için bir araç görürken, Durkheim’in toplum 

tapıcılığının düzen ve ilerleme için bir zorunluluk olduğunu kabul etmesinden ileri 

gelmektedir.  

Materyalist düşünce de Pozitivizm gibi dine fonksiyonel yönden bakmakta, fakat 

dinin olumsuz kabul ettiği işlevlerine vurgu yapmaktadır. Materyalist din sosyolojisine 

göre din, hayatın olumsuz ve zor şartlarına kader diyerek boyun eğmeyi, sabretmeyi 

telkin ederek ezilen sınıfın öfkesini kontrol ederek para ve güç sahiplerine hizmet 

etmektedir.283 Feuerbach'a göre ise, insanlar kendi değerlerini ve düşüncelerini tanrıların 

emirleri gibi görmüşler ve mutluluğu öbür dünyaya bırakmışlardır. İnsanlar tanrılarını 

kendileri yaratmış ve bu insanı dünyaya yabancılaştırmıştır.284 Sosyalist teorinin önemli 

isimlerinden Kautsky ise, Hristiyanlığın başlangıçta ezilen proleter sınıfın dini iken 

sonraları dindeki inanç ve teslimiyet ilkeleri varlıklı kişiler tarafından sömürünün bir 

aracı olarak kullanılmıştır.285 

Kısaca, 19. yüzyılda Avrupalı entelektüel geleneği, modern bilimin insanlara 

manevi inanç ve geleneklerin mantıksızlığını göstereceğini ve sonunda dinin yerine 

geçeceğini öne sürmüştür. Geçerli bilimsel açıklamalar elde edildikçe insanların dini 

inançlarını, batıl söylenceleri ve yanlış tapınmalarını bırakacağı beklentisi vardı. 

Halbuki bilim, dini ortadan kaldırmak bir yana, dinlerin patlamasını hızlandırdığını 

söylemekte mümkündür. Çünkü gelişen teknolojiyle artan terörizm, artan hastalıklar ve 

bunların üstüne küreselleşmenin sebep olduğu geleneksel bağlardan kopuş, insanları 

duygusal olarak bu kaygılarla baş edemeyecek duruma getirmiş, çözüm olarak dini ve 

                                                           
283  Freyer, Din Sosyolojisi, ss. 64-65. 

284  Giddens, Sosyoloji, ss. 583-584. 

285  Tablamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 2. 
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manevi değerlere sarılmaya, kendini modern dünyanın yalnızlığından ortak değerleri 

paylaşabileceği gruplara yöneltmeye başlamıştır.286  

Berger’e göre ise, tüm benzer beşerî sembolleştirmeler gibi din, insan dünyasına 

onun psikolojisine, sosyolojisine atıfta bulunur. Dini semboller beşerî gerçeklikleri 

temsil ederler. Fakat dinin özü, başka bir referansa/kaynağa sahiptir. Din insanoğlu 

tarafından, insan-üstünü ve ötesini sembolize eden bir girişimdir. Dini semboller, beşer 

ve beşerî dünyanın deneyimini aşan gerçeklikleri temsil eder. Tanrılar insan zihninin 

tasarımlarıdır. Kişi dini sembolleştirmenin bu iki özelliğini anlamazsa, din hakkında çok 

az şey anlamış olur. Bu düşüncede, insan bizzat kendisi bir semboldür, deneysel dünya 

bir semboldür, böylece hem insan hem de dünya kendilerinin ötesinde olana ve aynı 

zamanda kendilerinin nihai temeline dayanırlar.287 Berger’in tarihi, psikolojik ve 

sosyolojik bu tanımında, dine işlevsel bir bakışın, evreni aşan kutsal bir gücün insan 

zihnindeki tasarımını anlamadan dini açıklamada yetersiz olacağına güçlü bir vurgu 

vardır. 

Anlamacı sosyolojinin öncü ismi Weber de dine işlevsel bir yaklaşım vardır. 

Dinden etkilenen hareketler dünya tarihinde dönüm noktası olacak sonuçlar vermiştir. 

Modern kapitalist Batı’nın doğuşunda Kalvinist’lerin başı çektiği Püriten ahlak anlayışı 

olduğu görülmektedir. Tanrı’nın sevgisini kazanmak için çok çalışmak, çalıştığını 

biriktirerek çileci bir formda süfli dünyevi arzuları perçinlemek ve artan serveti 

tekrardan yatırıma dönüştürmek inancı, kapitalist ve dünyaya hakim bir gücün ortaya 

çıkmasıyla sonuçlanmıştır.288  

Güngör ise, dinin teolojik boyutu ile onu bir fonksiyona indirgeyen teorileri bir 

bilgi ve ahlak sistemi olmak bakımından farklı görmez. Çünkü bunların hepsi mutlak 

                                                           
286  Haviland, Kültürel Antropoloji, ss. 408-410. 

287  Berger, Melekler Hakkında Söylenti, ss. 144-150. 

288  Giddens, Sosyoloji, s. 586. 
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hakikat diye bakılan ve ilmi bakımdan onaylanmasına imkân bulunmayan ön doğrulara 

dayanır. Mesela mahşer günü hesap verileceğine inanmakla gelecekte insanların 

sosyalist bir düzen içerisinde eşit mal paylamışıyla bir arada yaşayacağına inanmak 

arasında mantıksal açıdan bir fark yoktur; her iki iddia da henüz ispatlanamayan bir 

inançtır.289  Pareto’nun “… eski hurafelere gülen insan genelde onların yerine daha 

makul veya gerçek olmayan modernlerini koyar.” cümlesi içerik olarak olmasa da 

metodolojik olarak Güngör’ün fikriyle aynı görünüyor.290   

Dinin doğuşu ile ilgili sosyolojik tartışmalara son vermekle beraber dinin 

sosyolojik bakımdan bir kurum olarak toplumdaki işlevlerini irdelemeye devam 

edeceğiz. Çünkü din, zamanın gelişini aldırış etmeden farklı formlarda, farklı atıf 

noktaları bularak ayrıcalıklı yerini korumaya devam etmektedir. Yaşamı anlamlı 

kılması, ölüm sonrası için verdiği dayanma gücü, heyecan ve birleştirici gücü kolay 

kolay kaybolacak bir şey değildir. Din mevcut tecrübemize katkı sağlamaya devam 

etmektedir. Bu nedenle de din, dünyanın her yerinde etkisini artırarak 

sürdürmektedir.291  

5.2. Dinin Toplumsal Fonksiyonları 

Din sosyolojisi, dinlerin doğruluk ya da yanlışlık tartışmalarına girmeden, dinin 

bir fenomen olarak sosyal hayattaki görüntüsü, konumu ve fonksiyonlarını kendisine 

konu edinmiştir. Belki alt bilim dalları olan İslam sosyolojisi, kilise sosyolojisi ve 

                                                           
289 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, Üçüncü Baskı, 

İstanbul, 1978, s.182. 

290  Pareto, Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü, s. 29. 

291  Temel Yeşilyurt, “Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerler”, Eski Yeni Dergisi, 

2006, yaz, s.2, s. 38.  
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benzeri alanlarda çalışma yürütülmüş olsa bu disiplinlerin konu edindiği din ve 

kurumları üzerine sübjektif kanaatler oluşabilirdi. Fakat genel din sosyolojisi, dinleri ve 

dini sosyal grupları karşılaştırmalı olarak, ortak kavramlar üzerinde incelemeyi 

kendisine metodoloji edinmiş nesnel bir bilimdir. Peki, her bireyin varlığını 

küçüklükten itibaren sosyalizasyon yolu ile kuşatıcı bir formda hissettiği dinin 

toplumsal ve psikolojik olarak işlevleri nelerdir? 

Yukarıdaki bölümlerden de okunabileceği gibi din, kültürün bir parçası değil, 

bizatihi kültürün özel bir formu gibi görülmektedir. Din sosyologlarının 

tanımlamalarında dinin üç öğesi dikkat çekmektedir: 1. Din, kültürü niteleyen değerler, 

inançlar ve kurallar ile paydaş olması dolayısıyla, kültürün özel bir formudur. 2. Cemaat 

halinde yapılan ibadetler, toplumsal düzene katkı sağlar 3. Uzun yaşam serüveninde 

hayatın anlamlılığına ve amacına dair umut verir.292  

Berger’de dinin toplumsal işlevini benzer bir şekilde 3 başlık altında toplamıştır: 

1. Sembolik bütünleştiricilik 2. Toplumsal kontrol c. Toplumsal yapılandırma.293  

5.2.1. Sembolik Bütünleştiricilik 

Her toplumun birbiriyle farklı ilgi, düşünce, bakış açısı ve çıkarları olmasına 

rağmen cemiyeti bir arada tutan düzenin ne olduğu başta Durkheim olmak üzere sosyal 

bilimcilerin anlamlandırmaya çalıştığı başat sorulardandır.  Bunun verilecek en makul 

cevap ise din olmaktadır. Tarihi nesnelere anlamlılık katan, şehirlere canlılık veren, 

gündelik hayatın formlarına değer katan din olmuştur. 

Örneğin Şeriati’ye göre, tarihi kentlerin özelliği, içerisinde tapınak gibi bir yapı 

sayesinde sembolik oluşudur. Kentlerin sembolik oluşu ise, onların kişiliğini gösteren 

                                                           
292  Giddens, Sosyoloji, s. 580. 

293  Berger, “Dini Kurumlar”, s. 81-89. 
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kentin tapınağıdır. Şeriati, Tahran’ı sembolik bir kent olarak görmezken Meşhedi 

simgesel, sembolik bir kent olarak görür. Çünkü Meşhed’in havadan çekilen bir 

fotoğrafına bakıldığında bütün yapılarının kendilerine enerji kaynağı olarak aldıkları bu 

tapınaklar etrafında yayıldığı görülür. Mutlaka büyük uygarlıkların, kentlerin 

kurulumunda dini sebepler, semboller bulunur.294 Dini değerler, semboller kentlere 

hayat verdiği gibi, kişilere de hayat vermiştir. Ülken’in güzel ifadesiyle “Mimar Sinan 

Süleymaniye’yi yaptığı kadar, Süleymaniye’de Mimar Sinan’ı yapmıştır. Süleymaniye 

bitince Mimar Sinan artık başka Mimar Sinan olmuştur.”295  

Dinin sembolik bütünleştiriciliği belki de en iyi ritüeller üzerinden 

göstermektedir. Allah bayram namazları ve Hac ibadeti ile Müslümanlar arasında tabi 

yakınlaşma duygusu oluşturmak istemiş ve böylece ortak iyilikte buluşmalarını 

sağlamıştır.296  

Din, gündelik hayatın içerinde varlığını gösterir, yaşama gerçeklik ve anlam 

katar.297 Bu geçmişten günümüze değişmeyen bir vakıadır. Öyleki, arkeolojik kalıntılar 

eski toplumlarda da dini ayinlerin ve sembollerin sosyal hayatın içerisinde çok canlı 

olduğunu gösterir.298 İlk insandan beri dini semboller, yaşamın her alanının 

sembolleriyle özdeşleşmiştir. 

  

                                                           
294  Şeriati, Dine Karşı Din, ss. 17-19. 

295  Hilmi Ziya Ülken, Değerler, Kültür ve Sanat, İ.T.Ü. Rektörlük Konferansları Serisi, 
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5.2.2. Toplumsal Kontrol ve Meşrulaştırma 

Dinin toplumsal işlevlerinden birisi de insanları toplum kuralları çizgisinde 

tutmak299ve toplumun diğer aktör ya da kurumlarının varlığını meşrulaştırmaktır. Bu 

yönüyle din, toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamakta, mevcut sosyal sistemin varlığını 

sürdürmesine dayanak olmaktadır. Öte yandan sistemin işleyişine tepkilerin arttığı 

dönemlerde, dinin de etkisinin zayıfladığını söyleyebiliriz. 

Dinin hem maddi hem de manevi yaptırıcı gücü yüksektir. Özellikle Katolik 

mezhebinde tarihte de örneğine şahit olduğumuz gibi kilisenin muazzam bir gücü 

vardır. Günah çıkarma, aforoz etme gibi yetkiler, artan servet, bir dönem Kralları bile 

tahttan indirebilecek, ordular toplayacak bir güce sahip olması Hristiyanlık ile kiliseyi 

bir olarak görmek anlamına gelmiştir. Kiliseden kopuş aslında dinden kopuş anlamına 

gelmiştir. Kul ile yaratıcı arasındaki ilişkinin aracısız olduğu dinlerde de “Tanrının 

rızasını kazanmak” mümin için çok önemlidir. Tanrıyı kızdırmak, hoşnut etmek ise 

genellikle ahiret hayatında cezalandırılmak şeklinde ortaya çıkar. Bununla beraber, 

dünya hayatında da ilahi cezaya uğranabilir.300 Dinin kilise türü cemaatsel yapılanma 

üzerinde sahip olduğu güce dış kontrol; kişinin vicdanında ve psikolojisinde meydana 

getirdiği Tanrıya karşı borçluluk, kulluk duygusu ise iç kontrol mekanizmasının 

işlevselliğidir. 

Luckmann’a göre dinin esas işlevselliği, toplumsal düzenin bütünleşmesinde ve 

statükonun meşrulaştırılmasında görünür.301 Aynı düşünce yakın arkadaşı Berger’de de 

vardır. Din, bütün kurumlara ve ilişkilere, en marjinal düzeyde bile kutsal bir referans 

                                                           
299  Berger, “Dini Kurumlar”, s. 84. 

300  Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s. 146. 

301  Thomas Luckmann, Görünmeyen Din (Çev. Ali Coşkun, Fuat Aydın), Rağbet 
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vererek yasallaştırır. Toplumun ve bireyin iç dünyasında din ile desteklenmiş her 

kurum, artık güvenilir ve anlamlıdır.302 Böylesi bir dünya yaşamaya değerdir.   

Weber’in sosyolojisinde de dinin meşrulaştırıcı yönüne güçlü bir vurgu vardır. 

Örneğin, Yahudi peygamberliği otoriteye itaati kader kavramı içerisinde 

meşrulaştırmıştır.303 Protestanlık ise, iman meseleleri dışında devletin her konuda tam 

otorite olduğunu, savaş emri durumlarında da yine bunun vebalinin devlete ait olduğunu 

söyleyerek ahlaki sorumluluğu müminler üzerinden atmıştır. Weber bu sebeple 

İslamiyet’teki cihat anlayışını da anlayabildiğini söyler.304 Benzer bir şekilde 

İslamiyet’teki hilafet kurumu, çoğu zaman saltanatın gücüyle birleşmiş ve bu 

mutlakiyetçi yapının güce sahip olmadaki haklılığına dayanak olmuştur. 

Dinin otorite üzerindeki meşrulaştırıcı gücü, onun devlet aygıtının bir yaptırım 

organı olduğu fikrinden farklıdır. Din, kabul edemeyeceği bazı gayri insani durumlarda, 

en muhalif aktör rolünü de oynayabilir. Nitekim Nazi Almanya’sında yapılan soykırıma 

karşı özgür basın ya da akademi hocaları etrafta yok iken, toplama kamplarında Katolik 

ve Protestan din adamları bulunmaktan ve bu insanlık dışı eylemlere karşı koymaktan 

çekinmemişlerdir.305  

5.2.3. Anlam ve Amaç Yüklü Korumacılık 

Dinin üçüncü önemli -çoğu sosyolog tarafından kabul görmüş- işlevi ise 

insanların gündelik hayatlarındaki olağan kaygılardan, hastalık, doğal felaket ya da 

savaş gibi arızi durumlarına kadar karşılaşmaları muhtemel üzücü hadiselere karşı 

                                                           
302  Berger, Kutsal Şemsiye, ss. 95-111. 

303  Weber, Din Sosyolojisi, s. 363. 

304  Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 192. 

305  Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 189. 
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dayanma ve yaşanılan hayatın geçerliliği, gerekliliği ve geçiciliğini anlama ve bazı 

yüksek değerler uğruna yaşama amacı vermesidir. 

Materyalist felsefenin önemli ismi Karl Marx, dini güçlülerin zayıfları kontrol 

etmek için bir aracı olarak görse bile, bir gerçeklik olarak yalnızlıktan ve sıkıntılardan 

bir kaçış yeri olarak belirtmiştir.306  

Durkheim, Avrupa’nın intihar haritasını tahlil ettiği akademik çalışmasında, 

dinin insanlara yaşama gücü verdiğini, anomiye, toplumdan kopuşa karşı inananlarını 

koruduğunu söyler. Zira, tümüyle Katolik olan Akdeniz kıyısı ülkelerde intihar çok 

azdır; Protestan olan Prusya, Saksonya, Danimarka gibi ülkelerde ise intihar vakıaları 

oldukça yüksektir. Çünkü Protestan Kilisesi ötekiler kadar bir sağlamlığa sahip 

olmadığından intihar üzerinde aynı dizginleyici etkiyi yapamamıştır.307 

İnsan, bir dini grup içerisinde kendisini anlamlandırırken, bu diğer bütün 

grupları sosyal çevrenin dışarısında kalmaz. Dini dünya ile sosyal çevre etkileşim 

içerisindedir, birbirlerini anlamlandırır.308 Bir dini grubun içinde bulunan birey, 

nesnelere ve olaylara karşı tepkisini, üyesi olduğu grubun gerek dünyevi gerekse dini 

değerleri ve normları çerçevesinde verecektir. Sadakatini ispatlamak, ona hem biraz haz 

hem de işlerinin yolunda gideceği yolunda güçlü bir kanaat oluşturacaktır.  

Özetle, insanların inandığı şeyi yerine getiriyor ya da getirmiyor olsa da bütün 

dinlerin önemli psikolojik ve sosyolojik işlevleri vardır. Din, bireysel ve grup yaşamına 

anlam katar, hastalık ve yaşlılık durumlarında ruhani umut ve rahatlama sağlar309, 

insana ahirette daha iyi bir hayat vaadiyle dünyada da güzel işler yapmaya teşvik eder.  

Kur’an-ı Kerim’deki “Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona 

                                                           
306  Giddens, Sosyoloji, s. 583. 

307  Durkheim, İntihar, ss. 136-158. 

308  Berger, Kutsal Şemsiye, s. 19. 

309  Haviland, Kültürel Antropolojisi, s. 408. 
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hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile 

vereceğiz.”310 ayeti, Hinduizm’in karma anlayışı, Yahudilik’teki On Emir’den altısının 

insana ve topluma karşı suçu engelleyici emirler olması, esasında iyiliğin yaşatılmasını, 

toplumsal duyarlılığı artırmayı ve hayatın “diğerleriyle” anlamlı olduğunu anlatmaya 

çalışan işaretlerdir.  

6. DİNİ TECRÜBENİN İFADE ŞEKİLLERİ 

Sosyal sistemi anlamak, kapsamını, etkisini ve değişimini gözlemlemek doğa 

bilimlerindeki kadar kolay olmamaktadır. İnsan toplumsal yapı içerisinde bütünü 

meydana getiren parçaları gündelik hayatı içerisinde kimi zaman sübjektif bir formda 

kendi değer yargılarıyla bir zihin şeması içerisinde çözmeye çalışırken, kimi zaman 

bunu toplumun davranış örüntüleri içerisinde değerler, normlar ve alışkanlıklar şeklinde 

bizzat tecrübe eder. Din dediğimiz vakıanın da şuur içerisinde kök salmış kognitif 

formlarının yanısıra, kişisel ve kolektif tapınma/kulluk ritüelleri ile sosyal yapının diğer 

kurumları ile sürdürülen hayat içerisinde takınılacak tavırlara kadar analitik olarak 

birbirinden farklı olmakla beraber dinin kapsayıcı boyutu açısından bir kabul edilecek 

tezahürleri vardır. 

Dini tecrübe, ilahi kelamla emredilmiş, ibadetlerle anlatılmış ve nihayetinde 

pratik alanlarda uygulanmıştır. Diğer bir tabirle dinin özü, buyruk, kulluk ve 

topluluktur.311 Dini tecrübe ve yaşayışta ayırt edilen boyutlar sosyal bilimciler 

tarafından farklı tasniflere tabi tutulmuşlardır. Bunlar içerisinde en bilineni, Glock ve 

Stark’ın ABD'deki dini yaşayış çalışmasında, İnanç, ibadet, tecrübe, bilgi ve etki 
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boyutlarından oluşan 5’li tasnifleridir.312 Biz bunları üç boyut içerisinde toplatarak izah 

edeceğiz. 

6.1. İnanç Boyutu 

Dinler ister teolojik bakımdan isterse sosyolojik bakımdan tasnif edilsin, ister ilk 

dönem insanların inanışlarını kapsasın isterse tarihi günümüze daha yakın evrensel 

boyuttaki dinler olsun, hiçbir kategorik ayrım dinleri inanlarının zihninde kutsala ve 

onunla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan mukaddesata ya da tam aksine dışlanmış, 

taşlanmış, gözden düşmüş varlıklara dair tasavvurlara sahip olup olmama açısından 

sınıflayamamıştır. Bu dünya ya da sonrası ve görünmeyen kutsal varlıklar için ilgili tüm 

dinlerin belirli derecede iman esasları vardır ve bu esaslara duyulan iman, dini yaşayışta 

bireyi ya da grubu ayırt eden bir boyuttur. Kısaca inanç esasları dinlerin yapıtaşları 

olarak görülebilir.  

İlkel ve çok Tanrılı dinlerde mitolojik inanç ve gelenekler şeklinde beliren 

tasavvurlar, tek Tanrılı yüksek dinlerde yerini "iman esasları", "doktrinler" ve 

"dogmalara" bırakmıştır. Bu dinin yaşantının teorik anlatımı olarak kabul edilir. Öte 

yandan dinlerin çoğunda temel akide bir kelime ya da cümle ile ifade edilir, özetlenir. 

Eski Yunan' da buna "Symbolon" denmekte313 ve böylece müminlerin kelimelere 

dökülmüş bu sembol etrafında temeyyüz ve tecemmu ettiği gösterilmiş olur. İslamiyet'te 

"Cenab-ı Allah'ın varlık ve birliğini ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve Resulü 

olduğunu" onaylamak anlamına gelen "Kelime-i Şehadet" dine girişin anahtarıdır.314 

Yine Yahudilikteki Hz. Musa’ya verilen tabletlerde yazılı olan 10 Emir ve Yahudi din 
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112 

Adamı Musa bin Meymun tarafından sistemlendirilmiş 13 İman Esası ve 

Hristiyanlıktaki üçleme olan Teslis inancı, Yahudilerin ve İsevilerin görmeseler de 

inanmalarını gerekli kılan inanç nazariyelerini oluşturmaktadır. 

İlahi dinlerde vahiy olarak tanımlanacak dini düşünce ya da emirlerin tamamı ya 

da bir kısmını ya vahyin ilk muhatabı peygamber tarafından veya onun öğrencileri ya da 

dostları, havarileri tarafından, aslı bozulmadan tertip edilmiş bir eserde korunmuş 

olabilir. Birinci duruma Kur’an’ı, ikinci duruma İncili örnek verebiliriz. Bu tür kutsal 

yazıların muhtevasını, asıl ve hakiki manalarını meydana çıkarmakla görevli bir din 

bilgisi disiplini (ilahiyat), teolojisi vardır.315 

6.2. İbadet Boyutu 

Dini sadece akli nazariyelere indirgemek, 19. Asrın bilim adamlarının düştükleri 

bir hata olmuştur. Mesela, Auguste Comte’un meşhur Üç Hal kanunun birincisini 

oluşturan teolojik evrede, insan doğaüstü bazı varlık ve kuvvetler hayal etmiştir. Bu 

devrede fert çevresinde gördüğü hadiseleri ve özellikle bunların yıkıcı ve korkutucu 

olanlarını bu doğaüstü güçlerle açıklamıştır. Yani burada din, belirli bir düşünüş tarzı, 

etrafta gerçekleşen olaylara karşı cemaati teskin edebilmek ve merakları gidermek için 

yapılan bir izah olarak anlaşılmaktadır. Halbuki dünya dinlerinin çoğu, kutsala yönelik 

nazari tasavvurların yanı sıra tutum, davranış ve ibadet olarak isimlendirilebilecek açık 

ya da gizli, genel ya da özel,  dini yaşayışta ayırt edilen bir boyuta sahiptir. Bu bir dini 

merasim, bir farzın yerine getirilmesi, bir dua okunması ya da bir saygı hareketinde 

bulunması şeklinde gerçekleşebilir.316 Örneğin cenaze törenleri neredeyse bütün 

dinlerde vardır. Aralarındaki bazı farklılıklara rağmen, bir kişinin ölümüne işaret eden 
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törenlerde, ölümün duyurulması, cenazenin tezyin ve tedfini gibi ortak unsurlar vardır. 

Bu evrensel şekiller ve toplumların dini yaşama biçimlerindeki farklılıklar sosyolojik 

çalışma için zengin materyaller sağlar.317 

Durkheim’e göre bir din sadece inanç ve inancı güçlendirme simgeleri olan 

uygulamalar yoluyla yaşayabilir.318 Dinlere önem kazandıran, dinin emirleri ve 

kurallarının gerektirdiği etkinliklerdir. Dini törenlere katılmak, kişiye mutluluk duygusu 

ya da din kardeşine yakınlık duygularını kazandırabilir.319 Öyleki, ilkel insanlar, ayin ve 

ibadetleri esnasında kendilerinde sevinç ve coşkunluk duyguları uyandırmaya 

çalışırlardı.320 Dışardan bakıldığında tuhaf karşılanacak bu durum, inanç kardeşliği 

içerisinde bir ünsiyet ve birlik vazifesi görürdü. 

Durkheim'in anlayışında, dini törenler, mukayyet zamanlarda değil, iyi ve kötü 

günlerde birlik ve dayanışma gücünü kuvvetlendirmek için sosyal hayatın birçok 

safhasında görülürler.  Cenazede törenleri, aileden bir kişi ölmüş olsa bile grup 

değerlerinin yaşamaya devam edeceğini anlatmakta, cenaze yakınlarını bu acı duruma 

alıştırmaktadır.321 Evliliğin tesisinde görülen dini ritüel ve semboller, yeni kurulacak 

ailenin toplumun ortak değerlerinin sürdürüleceği bir çatı olduğunu yeni evli çiftlere 

hatırlatmak içindir. 

Tablamacıoğlu’na göre, din, öznel bir tecrübe olarak bir tavır olarak 

objektifleşmedikçe güçlü bir toplumsal etkisi olmaz. Sırf müminlerin kalbinde ya da 

şuurunda yaşayan bir din, teori olmaktan öteye gidemez. Eyleme dökülemeyen bir 
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iman, dini grubu bölünmeye, ayrımlaşmaya götürür. Dinin ibadet ve pratikler olarak 

cemaat halinde yaşaması ise inanları bir ve bütün tutar. Cemaatsel ibadetlerin verdiği 

heyecanı, coşkuyu ve aidiyet duygusunu hiçbir teolojik nazariyeden ya da inanç 

akidesinden bekleyemeyiz. Salt kişisel olan bir din sübjektif bir nazariye olarak kalmaya 

mahkumdur.322  

Dindeki ibadetlerle ahlaki sorumluluk ve toplumsal yükümlülüklerle sıkı bir 

ilişki vardır. İlk olarak ibadetler, ahlaki ilkelerin ciddiyetinin sürekli olarak 

hatırlanmasını sağlar.323 İslam’da namaz kıldığı halde bunu gösteriş için yapan, en ufak 

bir yardımı bile engelleyenler kınanmıştır.324 

Toplumsal bir ödev olarak zekat ise, cemaatin işleyişinin çarkı, Müslümanlardan 

yasal olarak talep edilmesi mümkün olan tek vergi olduğundan toplumun en temel 

çarkıdır. Öyleki, hükümdarların ve devlet yöneticilerinin İslam’da uyruklarından 

istedikleri vergiler zekatın düzenli ödenmesini zorlaştırdıklarından ötürü “kınanması 

gereken” şeylerdir. Zekat farzını yerine getirmek, cemaatin kendi içinde, “temizleme” 

değeri taşır. Bu değere, sahip olduğu dayanışma değeri de eklenir. Müminlerin dünyevi 

zenginliklerinin bolluğunu Tanrı’nın gözüne hoş gösterir.325  

6.3. Sosyolojik Boyutu 

Her dinin, substansif ya da kişilerin bilincinde beliren tasavvurlar ve bu 

tasavvurları bir şekle döken dini pratikler dışında yaşamın her anını kapsayan gayet 
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zengin bir fikri içeriği vardır.326 Hem bedenen hem de mal ile yapılan ibadetler, 

inananların dini yaşantılarını dışa vurdukları basit bir tecrübeden ibaret olmayıp, bizzat 

söz konusu dini grubun yapısallaşmasına ve yönünü tayine yardım eder.327 Örneğin, tüm 

dinlerin karakteristik bir özelliği olan sadaka, motivasyonel olarak diğer dünyaya bir 

yatırım olarak görülse de, sosyolojik olarak inanç kardeşleri dayanışmasının bir 

ifadesidir.328 

Sosyal bir karaktere bürünmüş dini yaşantı; ortak düşünüş, heyecan, tutum ve 

değerleri doğuracak ve yaşatacaktır. Kardeşlik arasında ortak bir dünya görüşü 

gelişecektir.329 İnananların içerisinde yaşadığı toplumun diğer kurumlarıyla olan 

ilişkisini ve dindaşlarıyla olan ortak dünya görüşünün kendisine kattığı yeni değerleri, 

kendini uymakla görevli gördüğü normları incelemek, dini tecrübenin sosyal anlatımını 

keşfedilmesi için din sosyologları açısından büyük bir önemi de vardır.330  

Bu açıdan bakıldığında İslamiyet’in başta farzlar olmak üzere ibadetlerin 

toplumsal fonksiyonları sosyoloğun teorik ve deneysel araştırmalarına da kaynaklık 

edebilir. Örneğin, İslam’ın toplumsal hizmet düşüncesinin temel esprisi insanların 

acılarına çözüm bulmaktır. Namaz kılan dahi yetimin hakkını gözetmiyor, dilenciyi 

azarlıyorsa kıldığı namazdan gafil kabul edilir.331 Yoksulların ve yoksunların haklarını 

gözetmeden mal mülk yığmak ahirette en feci ceza ile tehdit edilir ve bu dünyadaki 
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toplumların çöküşünün de temel nedenlerinden birisi olduğu vurgulanır.332 Fakat dinin 

topluma dönük bu sosyolojik boyutunun, dinin boyutları içerisinde nazarı dikkate 

alınmayan, görülemeyen ya da görülmek istenmeyen ama diğer boyutlara asıl anlamını 

veren ve onsuz dinin eksik kaldığı bir vakıadır. 

Dinin sosyolojik anlatımı, kutsala ait emir ve buyrukların sırf dini olmayan 

kurumların işleyişiyle ilişkili olabileceği gibi dini zihniyetin dolaylı olarak kurumların 

doğuşuna, yapılanmasına etkisi şeklinde de gerçekleşebilir. İslam da faizin 

yasaklanması, anne babaya hürmet etmek, Yahudilikte Cumartesi yasakları, Katoliklikte 

boşanmanın yasak olması birinci gruba girerken; Weber’in ortaya koyduğu Püriten 

ahlakın çalışma ve biriktirme prensiplerinin kapitalizm’in doğuşunu sağladığı tezi ikinci 

gruba girecek bir örnektir.  

Dinin ilk insanlardaki şeklinden günümüz evrensel dinlerine kadar oluşum, 

kategori, fonksiyon ve boyutlarını ele aldığımız bu bölümü Wittgenstein’in şu tespitiyle 

bitiriyoruz: “Din sanki sakin bir deniz dibinin en derin bölgesidir; yüzeyde dalgalar ne 

kadar yükselirse yükselsin sakin kalır.” 333 

7. DİN, DEĞER VE TOPLUMSAL KURUMLAR 

Dinin bizatihi kendi değerleri ve bu değerlerden etkilenen diğer toplumsal, 

kültürel değerler, sosyal sistemin bütün kurumlarında anlamlandırma, kabullenme, yön 

tayin etme ve süreklilik sağlama fonksiyonlarıyla işleyişin güvenliğini sağlarlar. 

Dürüstlük, sadakat, çalışkanlık, hoşgörü gibi değerler aslında toplumun bütün kurumları 

                                                           
332  Fazlur Rahman, İslami Yenilenme (Der. ve Çev. Adil Çiftçi), Makaleler 3, Ankara 

Okulu Yay., Ankara, 2010, s. 23. 

333  Ludwig Wittgenstein, Kesinlik Üstüne, Kültür ve Değer (Çev. Doğan Şahiner), 

Metis Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009, s. 186. 
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için geçerli değerler olmasına rağmen, bazı rollerin ve kurumların işleyişinde hayati 

önemde olan özel değerler vardır. Örneğin askerlik görevinde vatan sevgisi, okulda 

çalışkanlık, siyasette güven değerleri toplumun bu kurumlarda vazifeli kişilerden 

özellikle sahip olmalarını bekledikleri değerlerdir. Bu görevi yerine getirmeyen ya da 

eksik getirenler için toplumun ceza ve yaptırımları vardır.  

Değerin toplumdaki konumuna kısa bir giriş yaptıktan sonra şimdi de 

araştırmamızın dindarlık ve değer sorularıyla doğrudan ilişkili olan toplumsal kurumları 

değerlendireceğiz.  

7.1. Aile 

Aile hem doğal bir sosyal gruptur hem de bir sosyal kurumdur. Kuruluşu resmi 

olmasına rağmen, aile içi üyeler arasında gayri resmi normlar da etkili ve geçerlidir.334 

Bununla birlikte, “birincil ilişkilere dayanan, cinsel ilişkilere meşruiyet kazandıran, soy 

ve akrabalık düzeyleriyle toplumsal bir boyut taşıyan, soyut bir ilişkiler ağı olması 

itibariyle kültürel bir kurum; ama nesnel insanlardan oluşması itibariyle de fiili bir 

gruptur.”335 Bununla birlikte, taşıdığı sembolik değer ile birlikteliğin toplum tarafından 

da kutsandığı evlilik töreninden336  ölümlerinden sonra aynı mezarlığa defnedilmelerine 

kadar gerçekleştiği kültüre dair ipuçları vermektedir.  

                                                           
334  Uysal, Türkiye'de Dindarlık ve Kadın, s. 23. 

335  Özgür Sarı, “Aile Kurumu ve Ailenin Tanımı”, Sistematik Aile Sosyolojisi (Ed. 

Mustafa Aydın), Çizgi Yay., 2. Baskı, 2014, Konya, s. 20. 

336  “Gamze Aksan, “Evlilik ve Ayrılma: Ailenin Kurulması ve Sona Ermesi”, 

Sistematik Aile Sosyolojisi (Ed. Mustafa Aydın), Çizgi Yay., 2. Baskı, 2014, Konya, 

s.172. 
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Toplumsal yapı aileyi yapısal özellikleri bağlamında tesiri altına almaktadır. 

Öyleki toplumun yapısına göre pek çok aile tipolojisinden bahsetmek mümkündür.337 

Bunları yapılarına ve aile içi rol paylaşımına göre; çekirdek aile, geniş aile, ataerkil ve 

anaerkil aile, simetrik aile (rollerin gittikçe birbirine benzediği ve eşitlendiği aile), 

yeniden yapılandırılmış veya üvey aile338 ve kentleşme ile metropollerde sıkça 

rastlamaya başladığımız tek ebeveynli aile (anne-baba boşanmış)339 olarak 

sıralayabiliriz. 

Parsons, çekirdek aileyi modern sanayi toplumu için ideal aile olarak belirler. 

Çünkü sanayi toplumunun bireyleri özel mülkiyet, bireysel mutluluk ve daha iyisine 

sahip olma arzusundadır. Bunun için çalışmak ve çocuğun bakımını üstlenecek 

kurumlara ihtiyaç duyacaktır.340 Esasında sanayi sonrası modern toplumla beraber, 

aile fertleri evin dışında çalışmaya başladı. Eğlence merkezleri kuruldu. Aile fertleri 

birbirine yabancılaştı, alışkanlıklar, roller açısından farklılaştılar. Kadının çalışması, 

onun evde alınan kararlara katılmasını, söz sahibi olmasını sağladı.341 Bununla beraber 

boş zamanlarda sürdürülen faaliyetlerde de farklılaşmalar oldu. Aileler eşlerinin 

mesleklerine göre, karı ve kocaya bağlı olarak çeşitli mesleklerden ve semtlerden 

kişilerle dostluklar kurdular. İş dostlukları, komşuluk dostluklarını aştı.342  

                                                           
337  Mehmet Birekul, “Aile-Toplum İlişkisi”, Sistematik Aile Sosyolojisi (Ed. Mustafa 

Aydın), Çizgi Yay., 2. Baskı, 2014, Konya, s.289. 

338  Ken Browne, Sosyolojiye Giriş (Çev. İbrahim Kaya), Say Yay., 1. Baskı, İstanbul, 

2014, ss. 98-100. 

339  Sarı,” Aile Kurumu ve Ailenin Tanımı”, s.35. 

340  Özkalp, Sosyolojiye Giriş, ss. 138-139. 

341  Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Atatürk Kültür Merkezi 

Yay., Ankara, 1994, s.34. 

342  Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, s. 93. 
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Son çeyrek asırdaki değişmelere rağmen Türk ailesinde esas söz sahibi babadır. 

Türk ailesinin tarihi köklerinde maderşahlık ya da pederşahlık olması tartışma 

konusudur.343 Bununla beraber iç göçün beraberinde getirdiği gecekondulaşma, 

kentleşme vb. coğrafi ve sosyal hareketlilikler geleneksel Türk aile yapısında ve aile 

alışkanlıklarında ve normlarında ciddi değişiklikler meydana getirmiştir. Yurt dışı 

göçleri de Türk ailesini derinden sarsmış, yabancı çevrede büyüyün çocuklar içinde 

zararlı olmuştur.344  

Ailenin toplumda sahip olduğu prestij, toplumun beklenti ve görevlerine uygun 

düşecek biçimde değer ve normları gerçekleştirmesine dayanır.345 Genel itibariyle 

geleneksel toplumlarda, kişi yetişkinlik yıllarında da ailesinin yaşadığı muhitlerde 

oturacak ve mahalle kültürünü kapacaktır.346 Zira insanların karakterlerinde geçmişe 

dair birçok izler bulmak mümkündür.347 Özellikle, dini yönelimin belirlenmesinde aile 

ve çocuklar arasında çok güçlü benzerlikler olduğu bilinmektedir. Ailenin intisap 

edeceği dini grup kuvvetle muhtemel çocuğunda gelecekte içerisinde yer alacağı bir 

                                                           
343  Konuyla ilgili F. Grenard, Durkheim, Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet’in görüşleri 

için bakılabilecek kaynaklar; Z. Fahri Fındıkoğlu, “Türklerde Aile İçtimaiyatı”, Aile 

Yazıları I (Der: Beylü Dikeçligil, Ahmet Çiğdem), Başbakanlık Aile Araştırma 

Kurumu Yay., Ankara, 1990; Mehmet Eröz-Ali Güler, Türk Ailesi, Atatürk Kültür 

Merkezi Yay., 1. Baskı, Ankara, 1977; Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme 

Çağları, Genişletilmiş 3. Baskı, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yay., İstanbul, 1988 

344  Ercüment Kuran, “Türk Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi Gelişmesi”, Aile Yazıları 1 

(Der. Beylü Dikeçligil, Ahmet Çiğdem), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 

Ankara, 1990, s. 367. 

345  Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, s. 63. 

346  Giddens, Sosyoloji, s. 204. 

347  Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s. 215. 
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dünyanın işaretçisidir.348 Bununla birlikte din ile ilgili konularda da düzenli bir aile 

ortamında yetişmeyen bazı gençler arasında, kimi zaman dini emirleri tümden reddetme 

boyutlarına varabilecek bir tür karşı koyma vardır.349 

7.2. Eğitim/Bilim 

Birbirlerine kaynak sağlayan iki önemli toplumsal kurum olan din ve eğitim, 

toplumsal yaşamın ahlaki esaslarının düzenlenmesinde yönetsel bir araç olarak 

kullanılmaktadırlar.350 Toplumsallaşma sürecinin de formel bir eyleyeni olan eğitim 

kurumları, değerler eğitiminin kazandırılmasında önemli bir vazife yüklenmiştir. Eğitim 

süreci, gerek siyasal sistemin ve hakim davranış örüntülerinin kurumsal bir kimlikle 

verilişi gerekse kurumun farklı fiziki ortamlarında görülen arkadaşlıkların ve kulüp 

şeklindeki yapılanmaların sağladığı değer paylaşımları ve etkilenimleri ile gençlerin 

izleyeceği yolu ve kişilik sistemlerini şekillendirmektedir. 

Eğitimin içsel ve toplumsal birçok işlevleri, toplumsal sisteminin birçok 

boyutuyla ilişkisi olmakla birlikte biz ampirik araştırmamızın da bir parçasını oluşturan 

                                                           
348  Okumuş, Dinin Toplumsal İnşası, s. 156; Ortak inanç kalıplarını paylaşmak 

evliliğin kurulma aşamasında ve yürütülmesinde de önemli bir kriterdir.  Yakın 

zamanda Türkiye örneğinde görülen tarikat, cemaat ve siyaset çekişmeleri aile içi 

iletişim yollarına ciddi biçimde zarar vermiş, yakın akrabalar arası küslükler 

artmıştır. 

349  Sami Şener, Türkiye'de Gençlik, İnkılap Basım Yayın, 4. Baskı, İstanbul, 2013, s. 

86. 

350  Recai Doğan, “Din ve Eğitim”, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi (Ed. N. Akyüz, İ. 

Çapçıoğlu), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, Tarihsiz, s. 337. 
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bilim-iş değerlerine kuramsal dayanak olması bakımından bilim ve din ilişkisini 

irdeleyeceğiz. 

Bilim ve din etkileşimleri ve kimilerine göre savaşları tarihin çok eskilerine 

dayanmakla beraber bunun tarihin seyrini değiştirecek derece de güçlü izlerini Orta çağ 

sonrası aydınlanmacı bilim adamlarının bilimi Kilisenin tekelinden çıkaran düşünce ve 

buluşları olmuştur. Kilisenin bilimsel bilgiye karşı gelenekleri koruma tavrı, değişime 

karşı direnişi mümkün olmamış, sanayi devrimiyle beraber Avrupa seküler ve profan bir 

yaşam biçimini kendine yol olarak tutmuştur. Fakat bunun etkileri sadece Avrupa ile 

sınırlı kalmamış, bütün dinlerin bilime karşı olduğu düşüncesi tüm dünyaya yayılmaya 

başlamıştır. Geçmişte dinin bir parçası olarak görülen bilim, bağımsızlığını ilan etmiş, 

kendi varlık alanı olan tabiattan dini dışlamıştır.  

Din ve bilimin ayrımında en güçlü ses Pozitivizmden gelmiştir. Pozitivizmin 

çöküşüyle birlikte ayrımcılar farklı bir yolu denemiştir. Karl Popper (1902-1994) 

yanlışlanabirliği bir ayrım ilkesi olarak önermiştir. Popper’e göre, bilimsel kuramlar 

metafiziksel kuramlardan ayırt edilebilmektedir, çünkü bilimsel kurumlar tahmin ve 

gözlem yoluyla yanlışlanabilirken, metafiziksel kuramlar aynı şekilde 

yanlışlanamamaktadır.351  Peki bilimi ve dini -dolayısıyla değerleri- ayırmak bir çözüm 

olmuş mudur? 

Maslow’a göre bunun cevabı hayırdır. Çünkü, bilimi somuta indirgeme, dini ve 

değerleri gözlemlenemediği, ölçülemediği için baştan reddetme bilimi 

sağlıksızlaştırmıştır. Değerlerden bağımsız bir bilim aşırı derecede mekanik, sadece 

teknik fanatizmine dönüşmekte, bu durum Nazi doktorlarında olduğu gibi bilimi ve 

                                                           
351  Stephen C. Meyer, “Bilim ve Din Ayrımı” (Çev. Cihan Alan), Batı Geleneğinde 

Bilim ve Din Tarihi (Ed. Gary B. Ferngren), Say Yay., 1. Baskı, İstanbul, 2016, 

s.45. 
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bilim insanını kimi zaman canavarlaştırmakta, ahlaki bir sorumluluk duygusunu yok 

etmektedir. 352   

İslam filozofu İbn-i Miskeveyh ise düşünme, tefekkür eylemini 

mertebelendirmiştir. O’na göre en üstün düşünme, en yüce olan varlık hakkındaki 

düşünmedir. Sonra duyular aleminin mümkün olayları hakkındaki düşünceye ulaşıncaya 

kadar derece derece inilir. İnsan bu sayede mutlu olmakta, gerçek varlığı olmayan 

bayağı nesnelerden sıyrılıp, sonsuz servete ve ebedi nimetlere çağrılmaktadır.353  

Pozitivist ve materyalist bilim anlayışının dini suçladığı bir başka alan ise dinin 

insanların sorgulama ve karşı koyma mekanizmalarını zayıflattığı, farklı düşünme 

kanallarını kapatarak düzene boyun eğmeye ittiği yönündeki itirazıdır. Bununla ilgili 

belki uç bir örnek olmakla beraber yakın tarihimizde görülen bazı sosyal hadiseler karşı 

görüş olarak verilebilir.  

Türkiye’de 1967-1970 yılları arasında öğrenci hareketleri olarak bilinen 

olaylarda, ilk boykot hareketi 15 Nisan 1968'de Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesinde başlamış ve okul bir ay süreyle tatil edilmiştir. Diğer fakültelerdeki 

boykotlardan biraz farklı olmakla beraber boykotu yürüten öğrenciler “ilim, tarafsızlık, 

samimiyet, iman ve vicdan hürriyeti, hakka saygı, ihraç edilen iki öğrenci hakkındaki 

kararın iptali, İslam’ı dinî kaynaklardan talim etmek” gibi taleplerle bu hareketi 

sürdürmüşlerdir.354 

Bu tartışmalardan sonra, tartışmamızı ister 19. Yüzyıl İngiliz filozofu Mill’in 

“herkesin kendisine ait erdemleri ancak yetinme ve inandırmayla akıllara sokulmalıdır, 

insanlar iyiyi kötüden ayırt etmek için birbirlerine yardım etmekle ve iyiyi seçip kötüden 

                                                           
352  Maslow, Dinler Değerler Doruk Deneyimler, ss. 19-33. 

353  İbn Miskeveyh, Ahlakı Olgunlaştırma, s. 21. 

354  Tezcan, Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları, s. 44. 
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kaçınmaya birbirlerini özendirmekle yükümlüdür.”355 sözleriyle, isterse Kur’an-ı 

Kerim’in “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk 

bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”356 ayetiyle bitirelim, önemli olan bilimin 

insanlığın kurtuluşuna ne kattığı olacaktır. 

7.3. Devlet ve Milli Değerler 

Toplumsal yapının mühim kavramlarından ikisi de devlet ve millet 

nosyonlarıdır. “Millet, tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği”357 

paylaşan, aralarında dil, din ve ülkü beraberliği olan358, belirli bir dayanışma 

duygusunun harekete geçirilebileceği359 topluluk olarak tanımlanabilir. Bu kavram, 

kolektif kimliğin sınıfsal, dinsel, etnik unsurları ile milliyetçilik, liberalizm, komünizm 

gibi ideolojileri de bünyesinde toplar.360  

Weber’e göre millet, değerler dünyasının temsil ettiği bir kavramdır.361 

Kurtkan’da millet kavramında Weber gibi değer kavramını ön plana çıkarır. O’na göre, 

ortak bir amaç ve inanç birliğinin yanısıra ortak bir tarih, dil ve geleneğin beslediği 

muazzam bir birliktir. Bir millet herhangi bir savaşa giriyorsa, zorlayıcı siyasi ve 

                                                           
355  John Stuart Mill, Hürriyet Üstüne (Çev. M. Osman Dostel), Liberte Yay., 2. Baskı, 

Ankara, 2009, s. 159. 

356  Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran Suresi, 104. 

357  Anthony D. Smith, Milli Kimlik (Çev. Bahadır Sina Şener), İletişim Yay., 6. Baskı, 

İstanbul, 2010, s. 32. 

358  Kurtkan, Türk Milletinin Manevi Değerleri, s. 5. 

359  Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 257. 

360  Smith, Milli Kimlik, s. 32. 

361  Weber, Sosyoloji Yazıları, s.263. 
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ekonomik faktörlerin etkisi elbette önemlidir. Fakat savaşa sürükleyen sebeplerin 

yarattığı etkinin derecesi, bundan doğan üzüntünün ve harekete geçme kararlılığının 

ölçüsü, hep manevi değerlerin yapısına ve gücüne göre değişmektedir.362 

Weber ve Kurtkan’ın üzerinde birleştiği önemli bir mesele ise aynı soydan 

gelmelerine rağmen, ortak amaçları, değerleri ve idealleri olmayan, birbirinden 

hoşlanmayan grupları aynı milletin üyeleri olarak saymanın doğru olmayacağıdır.363 

Weber’e göre Alsaslılar kendilerini birer Alman olarak görmemişlerdir. Çünkü siyasal 

geçmişleri çok uzun bir süre Alman dünyasının dışında biçimlenmiştir; kahramanları 

Fransız tarihinin kahramanlarıdır.364 O halde Alsaslılar, Alman milletine karşı aidiyet 

duyguları geliştirememiş ve ortak değerlerin yokluğu yüzünden kendilerini Fransız 

olarak hissetmişlerdir.  

Schwartz, temel insani değerler üzerine ölçek çalışmasında, millet kavramını 

kültürel gruplardan ayırmakla beraber, hazırladığı değer ölçeğinin ulusal gruplar 

üzerinde çalışılmasını amaçlamıştır. Çünkü, bu şekilde ilginç psikolojik davranışların 

arkasındaki kültürel değerler görülebilecektir.365 Schwartz, bu yönüyle kültürel 

değerlerin en güzel ulusal devletler, milletler üzerinden anlaşılabileceğine işaret 

etmiştir. 

Millet kavramında sonra devlet kavramının tanımlamasını yapmak gerekirse, 

Topçu’nun ifadesiyle devlet, “muayyen topraklar üzerinde hakimiyetle yaşayan 

                                                           
362  Kurtkan, Türk Milletinin Manevi Değerleri, ss. 5-7. 

363  Kurtkan, Türk Milletinin Manevi Değerleri, s. 6. 

364  Weber, Sosyoloji Yazıları, s.263. 

365  Shalom H. Schwartz, “Beyond Individualism-Collectivism: New Cultural 

Dimensions of Values”, Individualism and collectivism: Theory, method, and 

application (Eds. H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S-C. Choi, & G. Yoon), In Press in 

U. Kim, Newbury Park, CA: Sage, s. 16. 
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insanların meydana getirdiği manevi birliktir. Devlet, milletin şuurudur.”366 Weber’e 

göre, böyle bir gücün içerde ve dışarıda hakimiyetini muhafaza etmek, istiklalini 

sürdürmek için gerektiğinde zora başvurma hakkı vardır.367 Çünkü devlet, en resmi 

politik örgütlenmedir ve uygarlık göstergelerinden biri olarak görülür.368  

Weber, devletin kendi üyelerine karşı zorunlu güç uygulama hakkını, benzer 

şekilde dışarıya karşı gösterilebilecek daha güçlü bir hak olarak vurgulamaktadır. Bir 

devletin başka bir devletle ilişkilerinin, izlenmesi gereken ahlak ilkeleri tarafından 

yönlendirileceği bir dünyanın düşünü kuran barışçı ütopyacıların inancına, özel ahlak ile 

siyasi ahlak arasındaki farkı giderme talebine kesin olarak karşı koymuştur.369  

Weber’in devletin iradesini kabul ettirebilmek için fiziki zora başvurabilme 

düşüncesi Protestanlığın kurucu isimlerinde de yer almaktadır. Calvin (1509-1564)’e 

göre yöneticilere mutlak boyun eğmek gerekir. Bireyler yöneticilerinin işlerine 

burunlarını sokmamalıdır. Yöneticilerin otoritesini kabul etmeyen olsa olsa delidir. 

Calvin’in “Hristiyan Dininin Öğretisi” kitabında şöyle demektedir: “Adaletsiz ve 

diktatörce yönetenler de yine Tanrı tarafından insanların günahlarından dolayı 

cezalandırılmak için görevlendirilmişlerdir.” Ayrıca Calvin insanlar arasında sadece 

salt manevi eşitliğin olabileceğini söyler. O’nun “tanrısal” kabul ettiği bu düzen de 

ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizlikleri de doğal olarak kabul ettiğini görürüz.370 

                                                           
366  Nurettin Topçu, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, Dergah Yay., 2. Baskı, 

İstanbul, 2004, s. 46. 

367  Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, s. 33. 

368  Havilland, Kültürel Antropoloji, ss. 383-384. 

369  Fritz Pappenheim, Modern İnsanın Yabancılaşması (Çev. Salih Ak), Phoenix Yay., 

1. Basım, Ankara, 2002, s. 42. 

370  Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yay., 11. Kısaltılmış 

Baskı, Ankara, 2004, s.296 



126 

Yine başka bir Protestan Machiavelli’ye göre ise, siyaset toplumdaki bölünmüşlüğü ve 

kavgayı kontrol altına almaya çalışmalıdır. Tamamen ıslah olmuş ve birbiriyle barışık 

bir toplum nizamı zaten mümkün değildir.371  

Hobbes’e göre devletin varlık sebebi bireysel güvenliği sağlamaktır. Bu uğurda 

insanlar devletin yasakları altına girer, özgürlüklerinin sınırlanmasını kendi rızaları ile 

kabul ederler.372 Mill’e göre de toplumun korumasına kavuşan her birey bu fayda 

karşılığında o toplumdaki diğer bireylere karşı; belirli normlara uyarak yükümlü 

olmasını gerektirir. Gerek kanunlar gerekse törelerle ötekine zarar vermekten kaçınmak 

ve başta güvenlik tedbirleri olmak üzere toplumsal düzeni sağlama adına yapılan her 

çalışmadan kendi üzerine düşeni bireyler yapmak zorundadır. Aksi halde devletin bu 

konuda meşru yaptırım hakkı vardır.373  

Devletin bireyler üzerinde zorlayıcı olduğu gibi, özellikle demokratik 

toplumlarda bireylerin de devlet üzerinde hakları ve yetkesi vardır. Devlet ve birey 

arasındaki sadakat ve anlayışı belirleyen aslında toplumsal değerlerdir. Bu değerlerin 

zayıflaması ya da kaybolmaya yüz tutması, bireylerin de devlete karşı bencil, çıkarcı ve 

kavgayı yönlerini açığa çıkaracaktır.374 Toplumsal değerler, bu bakımdan siyasal 

sistemin destek noktaları da olurlar. Kimi talepler genelin menfaati için reddedilirken, 

kimi taleplerin sistem tarafından farkına varılmasını kolaylaştırırlar. Terörle mücadele 

dolayısıyla ekonomik taleplerin sınırlı düzeyde kalması gibi.375  

                                                           
371  Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, s. 203. 

372  Hobbes, Leviathan, s. 133. 

373  Mill, Hürriyet Üstüne, ss.157-158. 

374  Şafak Ural, “Demokrasi Kavramı, Toplumsal Değerler ve Birey”, s456, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/9508.pdf, (Erişim, 10.05.2016) 

375  Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, s. 55. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/9508.pdf
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Devlet yönetiminde siyasi erkin mi yoksa bireylerin mi daha fazla hakka sahip 

olması gerektiği sorusu evveliyatı çok eskilere ait bir problemdir. Eski Yunan Felsefe 

düşüncesinde ünlü sofistlerden Protagoras (İ.Ö 480-410) “Metron antropos panton 

(İnsan her şeyin ölçüsüdür.)” demiştir. Aristokrat Pindaros ise “Nomos basileos panton 

(Yasalar her şeyin kralıdır.)” 376 diyerek farklı bir paradigma oluşturmuştur. Sokrates 

ise, Atina toplumunda eksik olan şeyin “erdem” olduğunu ve hem vatandaşların hem de 

yöneticilerin kendilerini erdemli kimseler olarak yetiştirmeleri gerektiğini 

söylüyordu.377 

Topçu’da demokrasinin muvaffak olması için, bütün halkın siyasi hürriyete 

sahip olmasını yeterli görmez. Toplumun irfan sahibi ilim adamlarına ihtiyacı vardır.378 

Bunun yanı sıra bireylerde devlete karşı sorumluluk bilinci oluşturulması gereklidir. 

Çünkü, hakimiyetin mesuliyetle yaşatıldığı her yerde sembolik olarak devletin gücü 

hissedilmelidir. Vekil mecliste, imam camide, asker kışlasında devleti aramalıdır.379  

Pareto toplumun değerleri ve iyiliği kullanılarak devlette yöneticilerin 

değişeceğini söylemiştir. O’na göre siyasetçilerin ve yöneticilerin genelin iyiliğini 

düşünerek hareket ettiklerini, millet için yola çıktıklarını söylemeleri aslında iktidarı 

elde etmenin bir çabasıdır. Zira Pareto’ya göre bu iş hep böyle olmuştur ve devletler hep 

seçkin bir azınlık tarafından yönetilmiştir. İktidara geldiklerinde ise yine kendi 

seçkinlerinin haklarını korumak için çalışmışlardır. .380  

                                                           
376  Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, s. 131. 

377  Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, s. 134. 

378  Topçu, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, S.121. 

379  Topçu, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, S. 50. 

380  Pareto, Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü, s. 35. 
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Devlet yönetiminde otoritenin kalıcı olması için meşru olması ve oydaşma yani 

rıza birliğinin olması gerekir.381 Meşrulaştırma ise din kurumunun dikkate şayan bir 

özelliğidir. Din, yapılan davranışı hukuksal ilişkilerde toplum tarafından geçerli ve haklı 

kılınmasını sağlar. 382 Dinin politik yaşama etkisini en iyi açıklayan örnek Orta çağ 

Avrupa'sıdır: En küçük sorunlar için bile Kutsal Savaşların yapılması, Meryem Ana ve 

diğer azizlerin adına yapılan devasa katedraller için işçiler çalıştırılması, ilahi yönetim 

gücüne sahip kral ve kraliçelerin papaya bağlılık yemini etmeleri ve bütün önemli 

konularda onun izini almaları, dinin politikaya etkisinin örnekleridir.383  

Konumuzu bitirmeden, araştırma grubumuz olan öğrencilerin sahip olması 

beklenen siyasi ve milli değerlerini belirlerken dikkate aldığımız Türk-İslam 

toplumunun temel değerlerinden de bahsetmek gereklidir. Bunların başında 

vatanseverlik değeri gelir. Vatan bir gemi gibidir, o su aldığı zaman içerisindeki herkes 

zarar görür. Bu gemi korundukça hepimiz için bir yuva ve dalgalara karşı muhkem bir 

sığınaktır. Diğerkâm olmak, fedakar olmak aslında bir rüzgar gibi aynı sular, sınırlar 

içerisinde esip esintisi bizi de ferahlatacaktır. 

İkinci değer ise ordu ve askerliğe verilen değerdir. Türklerde, eskiden beri aile 

devlete asker vermek zorundadır. Ancak bunu yaparken, devletin yararları ile kendi 

yararları arasında, bir ayrım göstermemektedir. “Devletin” yararını kendi yararı gibi 

gözetmektedir.384  

  

                                                           
381  Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, s. 46. 

382  Okumuş, Dinin Toplumsal İnşası, s. 109. 

383  Haviland, Kültürel Antropoloji, s. 402. 

384  Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 243. 
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7.4. Çalışma/Ekonomi 

Çalışma değerleri denildiğinde “bir toplumda işe ve çalışmaya karşı takınılan 

tavırlar” anlaşılmaktadır.385 Bu Weber’ci tez de olduğu gibi dini yapının sağladığı 

pozitif bir güdüyle olabileceği gibi coğrafi şartların, kültürel mirasın, sınıf 

mücadelesinin etkisiyle de farklılaşabilir. Çalışma ve ekonomi kavramları üzerine çok 

geniş bir literatür olmasına rağmen biz konumuzu din ve değerler bağlamında Weber’in 

ekonomi-din ilişkisine dair tezini ve Türk-İslam toplumunda görülen ahilik teşkilatını 

irdeleyeceğiz. 

Weber bilim, iş ve sanat konusunda “yalnızca kendini tümüyle elindeki işe 

adamış olanlar kişilik sahibidirler”386 diyerek yapılan işe önem vermeyi güçlü bir 

şekilde vurgulamıştır. Weberyan çalışma ahlakı ve değerleri, kapitalizm ve ekonomik 

kalkınma açısından Hristiyanlık ve diğer doğu dinleri arasındaki kıyaslamanın da temel 

esprisi olmuştur. Doğu dinlerini387 inceleyen Weber, bu dinlerde kapitalizmin 

                                                           
385  Mahmut Arslan, “Türkiye’de İslâm ve Çalışma Ahlâkı Değerleri” Değerler Eğitimi 

Dergisi, C. 1, S. 2, 2003, s.8. 

386  Weber, Sosyoloji Yazıları, S.211 

387  “20. yüzyıl boyunca İslam’ın modernist savunucuları, İslam’ın bir din olarak özü 

itibariyle hiçbir şekilde anti-rasyonel olmadığını veya kapitalizmle uyuşmaz 

olmadığını, ayrıca kültürel olarakta gelenekselci olmadığını savunmuşlardır. 

Ortodoks İslam, gerçekte büyüye karşı, radikal, çileci ve disiplinli bir kültürdü; 

gerçekte İslam tektanrıcılığı, teslis doktrininde politeisttik eğilimleri bulunduran 

Hristiyanlıktan daha rasyonel görülecekti.” Bkn., Bryan S. Turner, “Oryantalizm, 

Postmodernizm ve Din”, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm 

(Der. Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay), Vadi Yay., Birinci Basım, Konya, 1996, 

s. 45. 
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gelişmesine engel bazı değerler görmüştür.388 Örneğin, Hindistan’daki asli şekli ile 

Budizm de dünya nimetlerinden tamamen yüz çevirmek Nirvana'ya giden yolda 

ilerlemenin ilk şartıdır.389 Bu inanç, yüksek bir çalışma motivasyonunun önüne geçtiği 

gibi, iş kollarında uzmanlaşma, dikkatli ve disiplinli bir çalışma sisteminin kurulmasını 

da engellemiştir. Weber bunun tersi örnek olarak Protestanlığın iç çileci, Kalvinist, 

püriten mezhebini örnek olarak verir.390 Weber’e göre, patronlar, eğitimli çalışanlar ve 

teknik elemanların çoğunda Protestan mezhebinin özellikleri görülür.391  

Püriten yaşama göre "azizlerin ebedi huzuru" ahirettedir; fakat insan çok 

çalışarak bu dünyada kutsanmışlığını anlayabilir.  İhtiyacından fazlasını harcama büyük 

günahtır. Aziz Pavlus'un "çalışmayan, yememelidir" cümlesi herkes için geçerlidir. 

Çalışmaya karşı hevesini kaybetmek, kutsanmışlığın da eksilmesi anlamına gelir.392 

Kısaca, metodik bir şekilde çalışmak, kazandıklarını biriktirmek, bunu dünyevi 

eğlencelerle harcamayıp sermaye olarak kullanarak yeniden kazanmak üzerine bir 

çalışma ahlakı kurulmuştur. Böylece Tanrının krallığı kapitalizmi doğurmuştur. 

Fakat asketik eğitsel etkilerle görülen dini hareketlerin ekonomik etkileri, iş 

ahlakı üzerine kurulu idealist bir sistemden zamanla anlamını kaybetmiş ve dünyevi bir 

faydacılığa dönüşmüştür. Weber bu düşüncesini Wesley’den aktardığı şu cümlelerle dile 

getirmiştir: "Korkarım ki, zenginliğin arttığı yerde dinin içeriği aynı ölçüde azalmıştır... 

                                                           
388  Giddens, Sosyoloji, s. 586. 

389  Frayer, Din Sosyolojisi, s.73-74. 

390  Bu Weber’ci teze alternatif olarak Sombart’a göre, modernist rasyonelliğin 

kökenlerini sağlayanın Yahudi kültürüdür. Ayrıntılı bilgi için bkn., Bryan S. Turner, 

“Oryantalizm, Postmodernizm ve Din”, s. 44 

391  Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (Çev. Zeynep Gürata), Ayraç 

Yay., 2. Baskı, Ankara, 1999, s. 29. 

392  Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, ss. 134-140. 
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Kalbin sesini dile getiren bir din olan Metodizmin şimdi yeşil bir ağaç gibi 

serpilmişken, bu durumda kalması nasıl olanaklıdır? Metodistler her yerde çalışkan ve 

tutumlu olmuşlardır, bunun sonucu olarak da mülkleri çoğalmıştır. Böylece bununla 

orantılı olarak gururları, kızgınlıkları, bedensel ve dünyevi arzulan ve yaşam kibirleri 

de artmıştır. Bu yüzden de dinin biçimi olduğu gibi kalırken, ruhu yavaş yavaş yok 

olmuştur.”393  Değerlerdeki kayboluşun yanısıra modern toplumun birçok üyesi, 

rasyonelleşmenin "demir kafesi" içindeymiş gibi kendini bürokrasinin katı kurallarına 

hapsolmuş hisseder.394  

Ülgener ise, başta Weber olmak üzere Avrupalı tarihçilerin İslâm’ı feodal 

karakterde bir din olarak tanıtarak büyük bir hataya düştüğünü söyler.395 Ülgener’e göre 

İslam’ın helal dairesi çok geniştir. İslam bir şehirli dinidir, durağan, hazırcı bir çöl ve 

göçebe hayatını hiçbir zaman düşünmemiştir. İslam’a göre kirli ve günahkâr bir varlık 

olan dünya, eşyanın maddesinde değil, ona olan doyumsuz arayıştadır. İslâm, 

zenginliğe, böbürlenme aracı ve biriktirme tutkusu olmadıkça karşı değildir.396 

Ülgener’in bu tespitleri, Weber’in Protestan dini hareketlerine bağladığı iş ahlakına ve 

çalışma metodik çalışma disiplinine benzemektedir. 

                                                           
393  Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, ss. 150-151. 

394  Christopher Thorpe, vd., Sosyoloji Kitabı (Çev. Tufan Göbekçin), Alfa Yayınları, 2. 

Basım, İstanbul, 2017, ss. 41-42. 

395  Weber, Hz. Muhammed’in “Allah bir kuluna ihsanda bulunduğunda, onu üzerinde 

görmeyi ister” hadisini, Püriten ekonomik etiğine son derece zıt görür ve feodal 

statü kavramlarıyla ilişkilendirir. Bunu varlıklı bir insanın “statüsüne uygun olarak 

yaşamaya” mecbur olması olarak yorumlar. Ayrıntılı bilgi için bkn. Weber, Din 

Sosyolojisi, s. 411. 

396  Sabri Ülgener, Zihniyet ve Din, Der Yay., İstanbul, 1981, s. 52. 
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Türkdoğan’a göre de Sünni İslam, orta çağ sufi zihniyetinin aksine, çalışmayı, 

kazanç sağlamayı ve bunu ticarete yatırmayı veya sadaka olarak vermeyi yararlı 

görmektedir.397 Günümüz Türkiye’sinde ise ekonomi sistemi tamamıyla seküler bir 

sisteme dayanmaktadır. Türkdoğan’a göre, ülkemizde Üç Dönemli İzmir İktisat 

Kongreleri tebliğleri incelendiğinde ya da DPT programları göz önüne alındığında 

ekonomik kalkınmanın manevi yönünün asla yer almadığı görülmektedir.398  

Türk İslam tarihinin dinsel motiflerle bezenmiş iş ve zanaat kurumu olan Ahilik 

teşkilatı ve fütüvvet anlayışı399, günümüze kadar ulaşan çalışma kültürünü, ahlakını ve 

değerlerini anlamak için kritik bir konumdadır.400 Üretici ve tüketicinin haklarının 

korunduğu ekonomiye yönelik davranış biçimleri ben merkezli olmaktan çok özgeci bir 

yapıya sahiptir.401  

Ahi Evran’a göre, çalışmayı bir ibadet coşkusuyla yapmak, amel-i salihtir.402 

Çünkü ekonomik kalkınma sadece temel ihtiyaçları gidermeyecek, toplumun birliği, 

devletin gücü ve doğal olarak dinin bu topraklarda özgürce yaşanmasını sağlayacak 

                                                           
397  Orhan Türkdoğan, İslam Değerler Sistemi ve Max Weber, Çizgi Kitabevi, Konya, 

2016, s. 75. 

398  Türkdoğan, İslam Değerler Sistemi ve Max Weber, s. 171  

399  Fütüvvet, tasavvufta diğergâmlık, cömertlik ve şefkati de içine alan bir terimdir. 

Ayrıntılı bilgi için bkn. www.hasankamilyilmaz.com 

400  Zafer Erginli, “Bir Değerler Manzumesi Olarak Fütüvvet”, Uluslararası 

Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası (Ed. Cengiz Gündoğdu, Muammer 

Cengiz), Atatürk Üniversitesi Yay., No. 1078, Erzurum, 2015, ss. 112-114. 

401  Ömer Özden, “Türk Kültüründe Bir Değerler Eğitim Kurumu Olarak Ahilik”, 

Uluslararası Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası (Ed. Cengiz Gündoğdu, 

Muammer Cengiz), Atatürk Üniversitesi Yay., No. 1078, Erzurum, 2015, s. 121. 

402  Özden, “Türk Kültüründe Bir Değerler Eğitim Kurumu Olarak Ahilik”, s. 129. 
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kritik bir öneme sahiptir. Bunu ahiliğin şu ilkelerinde de görebiliriz: İnsanı olgun bir 

hale getirmek, çocuğu hayata hazırlamak, üyelerini zanaat kazandırmak, güvenliğe katkı 

sağlamak, bilim, kültür ve sanata katkı sağlamak.”403 Bu teşkilat, Osmanlı’nın dini ve 

ahlaki ilkeleriyle boyanmış bir orta sınıfının oluşumunu sağlamıştır. Mardin’e göre 

Osmanlı İmparatorluğunun uzun yıllar çöküşe direnebilmesi bu orta tabaka sayesinde 

olmuştur.404  

Yönümüzü bugüne çevirdiğimizde ise, özellikle iş gücü ve tüketici kültürü 

üzerinde büyük paradigma değişikliği yaşanmıştır. Sorgulamayan, düşünmeyen, itaatkâr 

ve bağımlı işgücü önemini kaybederken iş süreçlerinin bütününe hakim, sorun ortaya 

çıktığında inisiyatif kullanabilecek işgücü ihtiyacı öne çıktı. Uyumlu, esnek ve inovatif 

çalışan tipi önem kazandı.405 Tüketici anlayışı ise, geçmiş değerlerin aksine kapitalist 

paradigmanın hedefleri doğrultusunda bütün etik değerlerini kaybetmeye doğru 

evrilmiştir. Bizim de uygulamalı bölümde ele aldığımız “israf” problemi, örtülü bir 

şekilde “ihtiyaç” listesinin içerisinde gözden düşmüştür. Herbert Marcuse'ye göre de 

reklamcılık ve medyanın tohumlarını ektiği sahte "ihtiyaç" duygusu insanlarda mutlaka 

sahip olmalıyım duygusu oluşturmuştur. Marcuse göre insanlar, kendilerini sahip 

oldukları eşyalarda tanımakta, ruhlarını otomobillerinde ve çok katlı evlerinde 

bulmaktadırlar.406  

Aynı durum İslami camia için de geçerlidir. Demirezen’e göre, markalaşan 

tesettür sosyal sınıf farklarını ortaya koyan bir tüketim metasına dönüşmüş, hac ibadeti, 

                                                           
403  Mustafa Çoban, “Değerler Eğitimi ve Ahilik İlkeleri”, Ahi Evran Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 4, S. 1, 2018, s. 87. 

404  Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Makaleler IV, İletişim Yay., 1. Baskı, İstanbul, 

1991, ss. 336-337. 

405  Mehmet Zencirkıran, Sosyoloji, Dora Basım-Yayın, 1. Baskı, Bursa, 2015, s. 193. 

406  Thorpe, vd., Sosyoloji Kitabı, ss. 184-185. 
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V.I.P. organizasyonlarıyla sınıf farklılıklarının devamını sağlamakta ve bazen işaret 

değeri kazanarak bu organizasyonlara katılanların sosyal statülerini gösteren bir araca 

dönüşmüştür.407 Aynı şekilde vecde gelerek dönmek anlamına gelen sema, mağaza 

açılışlarında ve tanıtımlarında kullanılan egzotik bir gösteri halini almıştır.408  

Bizim alan araştırmamız doğrultusunda oluşturduğumuz Türk toplumunun var 

olan ya da yeni nesilden beklenen ideal toplumsal değerlerinin (çalışkanlık, dürüstlük, 

tutumluluk, güven, sosyal yardımlaşma, diğerkâmlık vb.)  önemini anlamak, dünya 

tarihini okumakla mümkün olacağı görülmektedir. Değerlerine sahip çıkmayan bir 

toplum, kültürel emperyalizmin demir dişlileri arasında sadece kültürünü değil, maddi 

varlıklarını da gönüllü bir tarzda, hayranlık duyarak güçlü devletlere ve onların küresel 

şirketlerine verecektir.  

7.5. Gelenek, Modernizm, Sekülerleşme ve Küreselleşme 

Latince kökeninde (Tradere) “kurtuluş, bir bilginin elden ele aktarılması, teslim 

olmak ya da ihanet etmek” gibi manalara gelen gelenek kavramı, belli bir yolu izleme 

ya da alışkanlık, örüntü haline gelen şeyi devam ettirme anlaşılır. Gelenek, yerel, 

toplumsal ya da dini yönleriyle sürdürülen bir maziye işaret eder hem de o davranış 

örüntülerinin isnat edildiği “eskilerin, öncekilerin” hatırasına bir saygı sembolüdür.409 

Tabi, geleneğin bütünüyle durağan olduğunu söyleyemeyiz.410 Geleneksel olanın içinde 

                                                           
407  Demirezen, Tüketim Toplumu ve Din, ss. 17-19. 

408  Demirezen, Tüketim Toplumu ve Din, s. 85. 

409  Mustafa Armağan, Gelenek, Ağaç Yay., 1. Baskı-İstanbul, 1992, ss. 11-19. 

410  Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları (Çev. Ersin Kuşdil), Ayrıntı Yay., 1. 

Basım, İstanbul, 1994, ss. 39-40. 
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bireysel yaratıcılık ve bunun sosyolojik neticesi olarak bir değişim ve gelişim mutlaka 

gerçekleşecektir.411  

Geleneksel değerler kavramı ise, bir toplumun geçmişinden bugüne taşıdığı, 

toplumsallaşma ile yeni nesle öğretmeye ve alışkanlık oluşturmaya çalıştığı gündelik 

hayatın akışkan eylemlerinden yaşama dair anlam arayışlarına kadar benzeşme ve 

yapılaşma içerisinde olduğu ögelere karşı biçimlendirilmiş kolektif bir değer anlayışını 

tanımlamaktadır. Bu değer dizisi, toplumun diğer kurumlarından -başta din olmak 

üzere- azade olması düşünülemez. Geleneksel değerler, sosyal sistemin işleyişine 

sağladığı katkı ve uyum oranında sürdürülebilirlik vasfını da sürdürecektir.  

Radcliffe-Brown’un ifade ettiği gibi, gelenekler formel açıdan çoğunlukla dini 

inançlar, ritüeller ve davranış normlarının biçimlerini alırlar.412 Aynı zamanda muhteva 

olarak da dinlerin ya da mitolojilerin kaynaklarından beslenmişlerdir.     

Gelenek, toplum içerisinden çatlak seslerin geldiği, çözülmenin başladığı 

dönemlerde ilerlemeye mani bir kurum olarak görülür. Bu konuda hem Weber hem de 

Şeriati yaşadıkları toplumun mevcut geleneğinden kurtulmasını gelişebilmek için bir 

mecburiyet olarak görür.413 Böyle zamanlarda din geleneğin ördüğü duvarın dışında 

düşünülemediği taktirde Orta Çağlara özgü bir kristalleşme olarak görülecek414 ve 

gelenekle beraber bütünüyle reddedilme yoluna gidilecektir.  

                                                           
411  Metin Ekici, “Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut”, Türklük Bilimi 

Araştırmaları, XVI, 2004, Güz, s.18. 

412  A. R. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive Society. Glencoe, IL: 

Free Press, 1952’den akt. Shalom H. Schwartz, “Universals In The Content And 

Structure Of Values: Theoretical Advances And Emprical Tests In 20 Countries”, 

Advances IN Expeimental Social Psychology, Vol. 25, s. 10 . 

413  Armağan, Gelenek, ss. 14-15. 

414  Armağan, Gelenek, s. 37. 
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Akyüz, gelenek ile din arasındaki ilişkiyi geleneğin dinileşmesi veya dinin 

gelenekselleşmesi” şeklinde kavramsallaştırarak ele almıştır. Çünkü iki olgu arasında, 

karmaşıklaşmış karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu karşılıklı etkininse iki boyutu vardır. 

Birincisinde din, geleneğin hem muhtevasını hem de şeklini kendine benzetecek kadar 

geleneğin içine nüfuz eder. Diğer boyutta ise, gelenek, dinin özellikle insanın ve 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı yerleri doldurarak, zamanla halk 

tarafından yeniden anlamlandırılan dini davranış, tavır ve hayat tarzlarını oluşturur.415  

Arslan’ın ifadesiyle modernite, “her şeyin görülebilen bir şeye, yani resme 

dönüştüğü çağın adıdır. Modern kültür, “görme” merkezli bir kültürdür.”416 Bu 

yönüyle modernite, alışılmış örüntülerin, sırlı manaların ve bilimsel ispatı olmayan ya 

da izah edilemeyen inançların pozitivist paradigmanın tabiat kanunlarında uyguladığı 

determinist anlayışın ön kabulüne aykırı doğası sebebiyle rasyonel karşı koyuşu olarak 

anlaşılabilir. Fakat, modern kelimesini kendisine sıfat olarak alan toplumların dahi, 

millet olmanın gerekleri olan kültürel mirası bünyesinde özümseyememesinin, sosyal 

hadiselere katıksız bir olgusallıkla yaklaşabilmesi ile oluşacak görece zamansal bir 

dilemma çemberinde anomik bir çözülmeyi yaşayacağı uzak bir ihtimal gibi 

görünmemektedir. 

Modernite, niteleyici bir kavram olarak kullanılmış ve selefinden farklı olduğuna 

vurgu yapılmıştır. Tarihi süreç içerisinde modernite, kendisinin taşımadığını düşündüğü 

nitelikleri sayıp üzerine bir geleneksel etiketi yapıştırmıştır. Kendi iyiliğini ispatlamak 

                                                           
415  Niyazi Akyüz, Gecekondularda Dini Hayat ve Kentlileşme, Gündüz Eğitim ve 

Yay., Ankara, 2007, ss. 180-181. 

416  Hüsamettin Arslan, “Bilgi, Naturalizm ve Değerler”, Bilgi ve Değer-Muğla 

Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu Bildireleri (Ed. Şahabettin Yalçın), Vadi 

Yay., 1. Basım, Ankara, 2002, ss. 96-97. 
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içinse hiçbir referansa ihtiyaç duymamıştır.417 Kendini eleştiren toplumlar ise geleneksel 

toplumlar olarak nitelendirilmiştir.418   

Tarihi süreç içerisinde modernizm, kendisini din ve gelenek karşısında 

konumlandırmıştır. Evrensel ve objektif bilim söylemi, dinin zamanla yok olacağı 

fikrini güçlendirmiş,419 küresel bir dünyevileşme (sekülerizm) hakim paradigma olarak 

kendine güçlü bir hareket alanı oluşturmuştur. Özellikle Batılı devlerde hayat bulan 

modernizm, doğu karşıtlığı tavrıyla da eleştirilerin odağında olmuştur.420  

Modernitenin bu yönüyle küreselleşme ve sekülerleşme kavramlarıyla yapısal 

bir determinasyon ilişkisi dikkat çekmektedir. “En genel anlamıyla dünyanın bir bütün 

olarak küçültülmesi diye tanımlanan küreselleşme”421 ile tarihi aydınlanmaya kadar geri 

götürülebilecek olan dinin topyekûn gerileyeceği mottosuna sahip sekülerleşme 

teorisi422 modern dünya anlayışının bileşenleri olarak bir yapıyı tamamlayacağı fikri 

                                                           
417  Mustafa Aydın, Moderniteye Dışarıdan Bakmak, Açılım Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 

2009, ss. 24-32. 

418  Niyazi Akyüz, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din anlayışı, Gündüz Eğitim ve 

Yay., Ankara, 2007, s.34. 

419  Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, s. 38. 

420  Aydın, Moderniteye Dışarıdan Bakmak, s. 26. 

421  Roland Robertson, “Glokalleşme: Zaman-Mekân ve Homojenlik-Heterojenlik”, 

Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm (Der. Abdullah Topçuoğlu, 

Yasin Aktay), Vadi Yay., Birinci Basım, Konya, 1996, s. 127; Küreselleşme, kültür 

ile medeniyet arasındaki farkın azalması olarakta tarif edilebilir.  

422  “Peter L. Berger, “Sekülerizm’in Gerilemesi”, Kutsalın Dönüşü (Der. Ali Köse), 

Timaş Yay., İstanbul, 2014, 1. Baskı, s. 42. 



138 

birçok sosyal bilimci tarafından güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.423 Bununla beraber 

bazı güncel değerlendirmeler, dinin modern dünya içerisinde de kendini farklı formlarda 

ve aracılarla sürdürmeye devam edeceği yönünde alternatif bir bakış açısı 

sunmaktadır.424 Fazlurrahman ise sekülerleşmeyi “hukukun ya da diğer toplumsal ve 

siyasal kurumların İslam’ı hesaba katmaksızın, yani Kur’an ve sünnetin ilkelerinden 

çıkarsamadan ya da bu ilkelerle canlı bağlantı kurmadan kabulü ve uygulanması” 

olarak tanımlamaktadır.425  

Stark, sekülerleşmenin dini toplumdan izole edeceği beklentisini, İslam 

üzerinden verdiği örnekle çürütmeye çalışır. Stark’a göre dünyanın birbirinden oldukça 

farklı ülkelerinde uygulanan çeşitli araştırmalar, modernleşmenin Müslümanlarda dine 

olan ilgiyi ve bağlılığı artırdığı yönündedir.426 Gellner’de Stark ile benzer görüşlere 

sahiptir. Gellner’e göre İslam, özünden bir şey kaybetmeden sekülerleşmeye karşı 

                                                           
423  Sekülerleşme teorisinin öncü isimlerinden Berger, sekülerleşmiş bir dünyada 

yaşadığımız fikrini sonraları reddetmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkn. “Peter L. Berger, 

“Sekülerizm’in Gerilemesi”, s. 42 

424  Bu konuda Luckmann’ın görüşleri dikkate değerdir. Luckmann’a göre modernite 

insanların dini bağlılıklarını zayıflatmamıştır. İnsanlar mana arayışından 

vazgeçmezler. Kiliseye gidenlerin sayısındaki azalma dindarlık seviyesinde bir 

azalma göstermez, dinin özelleşmesini gösterir. Konu ile ilgili bilgi için bkn. 

Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, s. 100; ayrıca bkn. Luckmann, Görünmeyen Din 

425  Fazlur Rahman, İslami Yenilenme, s. 82. 

426  Rodney Stark, “Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme”, Kutsalın Dönüşü (Der. Ali 

Köse), Timaş Yay., İstanbul, 2014, 1. Baskı, s. 87. 
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büyük bir direnç göstererek var olmaya devam etmekte olan ve devam etmeyi 

sürdürecek bir dindir.427  

Küreselleşme ise, gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının, yollarda gördüğümüz 

telefon direkleri ve arasındaki kablolar gibi dünyanın en uzak mesafelerini birbirine 

başta kültürel ögeler olmak üzere görsel ve işitsel olarak bağlamasıdır. Özellikle ithal 

edilmiş popüler kültür ögeleri çeşitli şirketler (örneğin Adidas, McDonald’s, Disney, 

MTV vb.) tarafından yayılmaktadır.428 NATO’nun 7 Mayıs 1999’da Belgrad’da Çin 

Büyükelçiliği’ni bombalamasına karşı düzenlenen 1999 öğrenci gösterileri sırasında 

Pekin’deki ABD Büyükelçiliği önünde “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diye 

bağıran birçok protestocu gencin bir yandan da Coca-Cola içmesi429 aslında 

küreselleşmenin  bireylerin toplumsal kişiliklerinde yaşadıkları kargaşayı gösteren 

ironik bir örnektir.430  

                                                           
427  Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, “Postmodernizm Akıl ve Gellner”, 

Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm (Der. Abdullah Topçuoğlu, 

Yasin Aktay), Vadi Yay., Birinci Basım, Konya, 1996, ss. 249-250. 

428  Peter L. Berger, “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”, Bir Küre Bin Bir 

Küreselleşme (Ed. Peter L. Berger, Samuel P. Huntington, Çev. Ayla Ortaç), Kitap 

Yay., 1. Basım, İstanbul, 2003, ss. 14-15 

429  Yunşiang Yan, “Yönetimli Küreselleşme-Çin’de Devlet ve Kültürel Geçiş Süreci”, 

Bir Küre Bin Bir Küreselleşme (Ed. Peter L. Berger, Samuel P. Huntington, Çev. 

Ayla Ortaç), Kitap Yay., 1. Basım, İstanbul, 2003, s.28. 

430  İnsanın bölünmüş kişiliği, Morin’in küreselleşme ile bilimlerdeki bölünmüşlüğü 

tasvirine benzer. “İnsanın biyolojik özellikleri biyoloji ve tıp bölümlerinde 

dağıtılmıştır; psikolojik, kültürel ve sosyal özellikleri ise parçalanıp insan 

bilimlerinin farklı bölümlerine dağıtılmıştır, öyleki sosyolojinin bireyi görme, 

psikolojinin de toplumu görme yeteneği kalmamıştır.” bkn. Edgar Morin, A. 
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Ergun’e göre de sekülerleşme Türk toplumun dini ve etnik grupları arasında en 

az ayrışmayı ekonomi alanında yapmıştır. Hem İslami kesim hem de kendilerini seküler 

olarak tanımlayanlar, gazete ve TV kanalı tercihlerinde hâlâ siyasal ya da kültürel 

kimlik kodlarına dayanırken, Batılı tüketici kültürünü ve onun simgelerini günlük 

hayatın bir parçası olarak çok rahat kabul etmektedir. 431 

Özetle, küreselleşme ve sekülerleşme, din ve toplum değerlerine karşı her gün 

yenisini tecrübe ettiğimiz meydan okumalar sergilemektedir. Hakim paradigmalar, 

ekonomik gelişmişlik ve kültür transferleriyle orantılanmaktadır. Sosyal medya ve 

ağlar, gerçekliği her gün biraz daha kolay değişebilir, manipüle edilebilir hale 

sokmuştur. Sosyal ağlarda binlerce takipçisi olan gençler, yakın akrabalarını, 

komşularını tanımaz halde, her gün onlarca beğeni, yorum paylaşan kullanıcılar ise, 

ölüm, kaza ve hastalık zamanlarında yakınlarını aramaz haldedirler. Tüm bunlar, 

geleneksel ve kültürel değerlerin, aidiyet duygularının korunması ve yeniden 

canlandırılmasını zorunlu bir vazife olarak başta aileler ve eğitimciler olarak devletin 

bütün kurumlarının birincil mesele olarak harekete geçmesi gerektirdiğini 

anlatmaktadır. Pappenheim’in de ifade ettiği gibi “Gemeinschaft çağının artık gerilerde 

kaldığı fikrini bu kadar insanın neden protesto ettiğini anlamak zor değil. Saatin geriye 

çevrilemeyeceğini kendimize söylemeye ne kadar çalışmakta, yaşamımızı yoksullaştıran 

ve çoğumuzun büyük özlem duyduğu aidiyet duygusundan yoksun bırakan bir yönelimi 

kabullenmekte zorluk çekiyoruz.”432  

                                                                                                                                                                          

Brigitte Kern, Dünya Vatan (Çev. Melike Hemmami Kıraç), İletişim Yay., 1. Baskı, 

İstanbul, 2001, s. 67. 

431  Ergun Özbudun, Fuat Keyman, “Türkiye’de Kültürel Küreselleşme, Aktörler, 

Söylemler, Stratejiler”, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme (Ed. Peter L. Berger, Samuel 

P. Huntington, Çev. Ayla Ortaç), Kitap Yay., 1. Basım, İstanbul, 2003, s. 304. 

432  Pappenheim, Modern İnsanın Yabancılaşması, s. 59. 



İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

1. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL YAKLAŞIMI 

İyi bir araştırmacı, ele aldığı konunun kavramsal çerçevesini çizebilmeli, 

konuyla ilgili doğru kuramları bulabilmelidir. Araştırmacı, ilgilendiği konunun 

kuramsal alt yapısını oluştururken farklı kuramları bir arada kullanabilir.433 Dindarlık ve 

değer kavramlarına odaklanan bu çalışma, bu olguların oluşum ve etkileşim süreçlerini 

çoğunlukla Yapısal İşlevselcilik Kuramı (Structural Functionalism Theory) ve Sosyal 

Öğrenme Kuramının (Social Learning Theory) temel varsayımlarını dikkate alarak 

açıklamıştır. 

Yapısal İşlevselcilik Kurama göre toplum, birbiriyle bağlantılı ve her birinin 

bütünü bir arada tutan görevlere sahip alt parçaları vardır. Toplumun üzerinde 

mutabakat kurduğu sosyal değerler ve kültür sistemi, işte bu kurumların düzenli 

işleyişini sağlar.434 Araştırma boyunca toplumsal değerlerin ve dini anlayışın oluşumu, 

bu kuram temelinde izah edilmiştir.  

Sosyal Öğrenme Kuramının (Social Learning Theory) temel varsayımı ise 

bireylerin, duygu ve davranışlarını sosyal çevrelerini gözlemleyerek, onları taklit ederek 

oluşturduğu fikrine dayanır. Bu kurama göre sosyal öğrenme süreci, kişinin öz 

yeterliliğinin yanı sıra, model alınan aktörün davranışlarından, ödül ve pekiştireçlerden 

                                                           
433  Sait Gürbüz ve Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, Seçkin Yay., 

Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara, 2017, s. 69 

434  Gürbüz ve Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, s. 71 
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doğrudan etkilenmektedir.435 Bu yönüyle Sosyal Öğrenme kuramı, çalışmanın yukarıda 

ifade edilen hipotezleri ile açıklanmaya uygun görünmektedir. Çünkü, sosyalleşmenin 

iki önemli eyleyeni olan aile ve okul, çalışmanın da iki önemli faktörü (bağımsız 

değişken) olarak yapılacak analizler içerisinde sıklıkla yer alacaktır. Bu iki faktörün, 

aktörün (öğrenci) din ve değer algılarının oluşumunda sahip olduğu etki düzeyi nicel ve 

nitel metotlarla irdelenecektir. 

2. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırma da model kavramı, bizi araştırmaya sevk eden konu, problem ve 

amaca yönelik verilerin toplanması ve gerekli koşulların düzenlenmesi süreci olarak 

tanımlanır.436 Dindarlık, Geleneksel-Kültürel değerler ve Bilim-İş değerlerini konu 

edinen bu çalışmanın modelini “Tarama Modeli” olarak ifade edebiliriz. Bahsedilen 

model, geçmişte olmuş ya da günümüzde olmayı sürdüren bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.437 Bu model içerisindeki “kesit alma” 

yaklaşımı benimsenerek, katılımcıların araştırmaya konu olan özellikleri, farklı 

kategoriler üzerinde ve bir anda (kesit alma) yapılacak nicel tekniklerle analiz edilmeye 

çalışılmış, bunun için öncelikle Survey (betimleme) metodu kullanılmıştır.438  

Bunun yanı sıra, dindarlık ve değer olguları arasında ortaklaşa değişim varlığını 

ve derecesini amaçladığı için “İlişkisel tarama modeli” olarak da kabul edilir. Kısacası, 

                                                           
435  Gürbüz ve Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, s. 71 

436  İbrahim Arslanoğlu, Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Gazi Kitabevi, 1. 

Baskı, Ankara, 2016, s. 124. 

437  Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., 9. Basım, Ankara, 1999, 

s.79. 

438  Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, s. 80. 
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bu araştırmanın modeli, farklı sınıflardaki öğrencilerin, değişkenler bakımından, 

değişim ve gelişimlerini belirli bir zaman diliminde incelediği için kesit alma, ikiden 

çok değişken arasındaki ilişki ve etkileşimi araştırması bakımından ilişkisel tarama 

türünde bir modeldir.   

Araştırmada dindarlık kavramı, bütün dinleri ya da milletleri kapsayacak bir 

nosyon olarak değil, özelde Türk toplumuna, genelde tüm Müslümanlara hitap eden bir 

İslami dindarlık olgusu olarak ele alınmıştır.439 Geleneksel değerler ise, Schwartz’ın 

değer kuramına paralel olarak bir dinin ya da kültürün, bireylere dayattığı gelenek ya da 

fikirlere saygı, bağlılık ve onların kabulünü anlatmaktadır.440   

Araştırmada, tarama modeline uygun olarak, örneklem gruba ait bağımsız 

değişkenlerin, dindarlık ve değer düzeyleri üzerindeki etkisi ve söz konusu bağımlı 

değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisi ele alınmaktadır. Araştırmanın hipotezlerine 

uygun olarak geliştirilmiş, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki beklenen 

ilişkiler, aşağıdaki tabloda açıkça görülmektedir.  

 

                                                           
439  İstense bile tüm dinleri ya da inananları kapsayacak bir dindarlık ölçeği oluşturmak 

pek mümkün gözükmemektedir. Zira, dindarlık üzerine yapılmış sosyolojik 

kuramlar dindarlığın boyutları üzerine olup, dinlerin kendilerine münhasır inanç ve 

ritüelleri dolayısıyla her dine uygulanabilir bir değer ölçeği bulunmamaktadır.  

440  Shalom H. Schwartz, “Universals In The Content And Structure Of Values: 

Theoretical Advances And Emprical Tests In 20 Countries”, s. 10. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

3. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

Dindarlık ve toplumsal değer olguları arasındaki ilişki ve etkileşimi inceleyen bu 

araştırmanın evreni, Ankara’da örgün eğitim gören İmam Hatip Lisesi öğrencileridir. 

Örneklem, amaçlı ve kota örneklem yöntemleriyle441 oluşturulan 1150 kişiden 

oluşmaktadır. Amaçlı örneklem seçiminde araştırmacı, kimleri örneklem içerisine 

alacağını kendisi seçer, bu yöntemi istediği bilgileri alabileceği elemanları seçmek için 

kullanır.442  

Örneklem seçilirken Ankara iline ait 30 ilçe, coğrafi ve sosyo-kültürel özellikleri 

dikkate alınarak merkez ve dış ilçe olarak tipleştirilmiştir. 7 merkez ilçe ve 6 dış ilçe 

seçilerek 15 okulun örneklem içerisine alınmasına karar verilmiştir. Dış ilçeler 

                                                           
441  Arslanoğlu, Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, s. 91; Gürbüz ve Şahin, 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, s. 131. 

442  Arslanoğlu, Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, s. 91. 

Dindarlık 

 İnanç Boyutu 

 İbadet/Tefekkür Boyutu 

Geleneksel/Kültürel 

Değerler 

 Aile Değerleri 

 Vatana Bağlılık 

 Güven 

 Ahlaki Değerler 

 Sosyal Yardımlaşma 

 Sorumluluk 

 İsraf 

Bilim İş Değerleri 

 Özgünlük 

 Yenilik 

 Sorgulama 

 Empati 

 Dürüstlük 

 Çalışkanlık 

 Açıklık 

 Karşı Fikre Saygı 

Demografik 

Değişkenler 

 Cinsiyet 

 Sınıf 

 Okul 

 Ekonomik Durum 

 Yerleşim Yeri 

 Anne Eğitim 

 Baba Eğitim 

 Anne Tutum 

 Baba Tutum 

 Başarı (Teog) Puanı 

 Okul Memnuniyeti 
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seçilirken Ankara’nın dört farklı yönündeki illere komşuluk eden, farklı kültürel 

desenlere sahip ilçeleri seçilmiştir. 

Merkez İlçeler: 

1. Çankaya (Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

2. Yenimahalle (Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

3. Mamak (Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüseyin Gazi Anadolu İmam 

Hatip Lisesi) 

4. Sincan (Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

5. Keçiören (Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

6. Altındağ (Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

7. Pursaklar (Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

Dış İlçeler:  

8. Kızılcahamam (Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bizim Anadolu 

Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

9. Polatlı (Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

10. Elmadağ (Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

11. Akyurt (Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

12. Haymana (Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

13. Çamlıdere (Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi)      

İlçelerden okul seçimi yapılırken, kuruluş tarihi en az bir nesil geriye giden 

(yaklaşık 20 yıl) okulların seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu sayede annesi, babası, abisi, 

komşusu ya da en az bir tanıdığı bu okuldan mezun olmuş öğrencilerin, okulla 

kuracakları aidiyet duygusunun daha güçlü olacağı, diğer yandan okulun kurum 

kültürünün daha gelişmiş olacağı beklenmiştir. Öte yandan özel program uygulayan 
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(Hafızlık, Güzel Sanatlar, Spor Programları) ve karma öğrenci almayan okullar443 

örneklem içerisine dahil edilmemiştir.  

Araştırmada, sınıf faktörü önemli bir değişken olacağı için, sadece 9. ve 11. 

Sınıf öğrencileri örneklem içerisine dahil edilmiştir. Bu tür çalışmalarda esas olan, 

birinci ve son sınıf öğrencilerin okula başladıkları ve bitirdikleri süre içerisinde 

araştırmaya konu olmuş değişkenler açısından bir değişme, gelişme göstermişler midir 

sorusunun tespitidir. Bizim 12. Sınıf öğrencilerini dahil etmememizde ise, bu 

öğrencilerin artık üniversite sınavına odaklanmaları, önemli bir kısmının sınavlara daha 

çok çalışabilmek için Temel lise adı verilen dershane eğitimi odaklı okullara nakil 

olması ya da araştırmanın uygulama süreci içerisinde izin, rapor vb. yollarla okulda 

bulunmama ihtimalinin araştırmacı tarafından önemli bir problem olarak görülmesinden 

kaynaklanmıştır.  

Okullardan seçilecek öğrenci sayısında, kota örnekleme tekniği kullanılmış ve 

merkez ilçelerdeki öğrenci sayısının fazlalığından dolayı buradaki okullarda 3 sınıf 9, 3 

sınıf 11’lerden, dış ilçelerde ise 2 sınıf 9, 2 sınıf 11’lerden seçilmiştir.    

2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle Ankara’da örgün eğitim veren 64 İmam 

Hatip Lisesi bulunmakta ve bu okullarda 22.621 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunların 

9.494’ü erkek, 13.127’si ise kız öğrencidir.444 Nicel yönelimli sosyal bilimler 

araştırmalarında 20.000-30.000 aralığındaki bir evren için örneklemin asgari büyüklüğü 

%95 güvenilirlik düzeyinde yaklaşık 378, %99 güvenilirlik düzeyinde ise 648 olarak 

kabul edildiği445 göz önüne alındığında 1150 kişiyi içeren araştırma örnekleminin 

yeterli sayıya fazlasıyla ulaştığı kabul edilmiştir. 

                                                           
443  Kızılcahamam’da karma eğitim veren İmam Hatip Lisesi olmadığı için her iki okul 

örneklem içerisine alınmıştır. 

444  www.ankara.meb.gov.tr/www/eğitim-istatistikleri/icerik, (Erişim, 10.10.2018) 

445  Gürbüz ve Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, s. 130. 

http://www.ankara.meb.gov.tr/www/eğitim-istatistikleri/icerik
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4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırma teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan meydana gelmektedir. 

Teorik çerçeve ile araştırma alanına giren olayların, olguların ve nesnelerin doğru 

bilgilerine ulaşılarak betimlenmesi amaçlanmıştır.446 Bu aşamada verilere doğrudan 

ulaşım imkanı sağladığı için belge tarama (dokümantasyon) metodu kullanılmıştır. 

Uygulamalı alanda ise uygulama kolaylığı, kısa zamanda çok sayıda katılımcıya ulaşma 

imkanı, deneklerin kimliğini korumada güçlü olması, araştırmacıdan kaynaklı önyargı 

ve kişisel eğilim gibi durumlarda hata payını en aza indirmesi ve maliyetinin düşüklüğü 

sebebiyle anket tekniği uygulanmıştır.447 Bu çerçevede, uzman görüşlerine başvurularak 

soru türüne ve yanıtlama biçimine karar verilmiş; araştırmanın amacına, kapsamına ve 

değişkenlerine uygun olarak anket formu geliştirilmiştir. Anket asıl örneklem üzerine 

uygulanmadan önce, soruların anlaşılabilirliğini, yazım hatalarını ve geçerliliğini 

kontrol edebilmek için 80 kişilik bir grup üzerinde “pilot uygulama” yapılmıştır. Pilot 

uygulama sonrasında tekrardan uzman görüşleri alınarak sorular düzenlenmiştir.  

Anketin ilk bölümünde deneklerin kişisel ve demografik özelliklerini tespit 

etmeye yönelik olgusal sorular, daha sonra da kişisel düşünce, kanı, tutum ve 

eğilimlerini ölçmeye yönelik yargısal sorular yer almaktadır. 

Araştırmada nicel verilerin yanı sıra, nitel verilere de yer verilmiştir. Zira anket 

tekniğinin avantajları kadar dezavantajları da vardır. Bunların başında ise, elde edilen 

verilerin fazla anlama yol açmadan tek bir yorum gerektirmeleri, açık yorumlama 

noktasında oldukça sınırlı olması gelir. Araştırmada anket tekniğiyle elde ettiğimiz 

                                                           
446  Zeki Arslantürk, E. Hamit Arslantürk, Uygulamalı Sosyal Araştırma, Çamlıca Yay., 

Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2016, s. 83. 

447  Durmuş Ekiz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yay., Geliştirilmiş 4. Baskı, 

Ankara, 2015, s. 115. 
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istatiksel veriler her ne kadar bize örneklemin sosyal profilini ve olay ve nesneler 

karşısındaki tutum ve eğilimlerini betimleme, evren hakkında kestirimlerde bulunma 

imkanı veriyor da olsa, olay, olgu ve nesnelerin “niçin” öyle olduğu konusunda yetersiz 

kalmaktadır.448 Bu eksikliği giderebilmek için, denekleri kendi doğal ortamları 

içerisinde gözleme imkanı veren “katılarak gözlem” tekniği kullanılmıştır. Çünkü 

birçok davranış, ancak bu şekilde nesnel olarak belirlenebilir. Katılarak gözlemde, 

gözlenen davranışların nedenleri daha derinliğine ve daha geçerli bir biçimde 

öğrenilebilir. Çünkü bir davranışı anlamanın en kolay ve kesin yolu, onu yaşamak ve 

duymaktır.449 Araştırmacının, 15 seneye yakın bir süredir İmam Hatip Liselerinde görev 

yapıyor olması, öğrencilerin davranışlarına verdikleri anlamı keşfedebilmesini ve 

gerçekliği birlikte yeniden inşa edebilmesini mümkün kılmıştır.   

4.1. Kişisel Bilgi Formu 

Katılımcıların olgusal durumlarına ilişkin veriler, araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu form ile katılımcıların 

cinsiyet, sınıf, okul, ailelerinin yaşadıkları yer, gelir durumları, anne-babanın eğitimi ve 

tutumları, başarı puanı ve okudukları okuldan duydukları memnuniyet gibi sosyo-

kültürel ve ekonomik statüleri (S.E.S) ile demografik özellikleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Form toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Teog başarı puanı dışındaki sorular, 

yapılandırılmış ve farklı sayıdaki gruplara ayrılmış cevap seçeneklerine sahiptir. 

  

                                                           
448  Ekiz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, s. 116. 

449  Şener Büyüköztürk, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Genişletilmiş 21. 

Baskı, Ankara, 2015, s. 157. 
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4.2. Dindarlık Ölçeği 

“Dindarlık ölçeği (religiosity scale), kişilerin dindarlık düzeylerini rakamsal 

değerlerle (puanlama yöntemiyle) belirlemek amacıyla geliştirilen bir ölçme 

aracıdır.”450 Dindarlığın ölçüm problemi üzerine tartışmalar din sosyolojisinde devam 

etmekle birlikte, bu problem varlığını bu konuda hazırlanmış çok sayıda ölçeğin 

hazırlanmış olması ile de göstermektedir. Dindarlığın tek bir boyuttan çıkarılarak çok 

boyutlu olarak analiz edilme çabaları da yeni ölçeklerin hazırlanmasını hızlandırmıştır. 

Bununla birlikte, çok sayıda farklı dinî inanışların var olması ve bu inançların farklı 

ibadetleri, sembolleri barındırması, hangi dinin dindarlığının ölçümü sorununu da 

beraberinde getirmektedir. Farklı dinlere/kültürlere ait ölçekleri birebir çevirerek farklı 

bir toplumda uygulamak ne kadar doğru, sağlıklı sonuçlar verecektir? Ayrıca dindarlık, 

aynı din içerisinde muhtelif kalıplarda ortaya çıkabilirken aynı zamanda kişiye özgü de 

olabilir.451 Bu sebeple ülkemizde de İslami dindarlık ölçekleri452 geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Dindarlığı anket vb. yollarla ölçmenin zorluğuna rağmen, özellikle din 

sosyologları ve psikologları tarafından titizlikle dindarlık ölçeği geliştirme çalışmaları 

artarak devam etmektedir.  

                                                           
450  David M. Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary, 2. Basım, 

New York: John Wiley &Sons, 1997., ss. 200-206’dan akt. Ali Ayten, Prososyal 

Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul, 2009, s. 100. 

451  Özlem Altunsu Sönmez,” Dindarlığın Ölçülebilirliği Üzerine Geliştirilen Dindarlık 

Ölçekleri”, SEFAD, S. 36, 2016, s. 559. 

452  Ülkemizde ve yurt dışında geliştirilen dindarlık ölçekleri için bkn. Sönmez,” 

Dindarlığın Ölçülebilirliği Üzerine Geliştirilen Dindarlık Ölçekleri”, ss. 564-572. 
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Bu araştırmada deneklerin dindarlık düzeylerini ölçmek için, öncelikle literatür 

taraması yapılmış, daha önce yapılmış tezler ve hakemli dergilerde yer alan dindarlık 

ölçekleri incelenmiş, yeni sorular da eklenerek 24 soruluk bir anket formu 

oluşturulmuştur. Sorular hakkında uzman görüşleri alınmış, maddeler ve cevapları 

üzerinde düzeltmelere gidilmiştir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü etik kurulundan 

alınan izin sonrası 80 öğrenci üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Bu çalışmaların 

neticesinde, 3 sorunun öğrenciler tarafından yeterince algılanmadığına kanat 

getirildiğinden, 3 soru ise Ankara il milli eğitim müdürlüğünden örneklem okullarda 

anket çalışması yapabilmek için alınan onay sürecinde AR-GE kurulu tarafından 

“yönlendirme yapıldığı” gerekçesiyle çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Toplam 18 

soru453, öğrencilerin dini tutum ve davranışlarını ölçebilmek için anket formuna 

konulmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda, 6 soru yeterli faktör yükü değerine 

sahip olmaması, binişik soru olması gibi nedenlerle dindarlık ölçeğinden çıkarılmış ve 

ölçek 2 boyut (12 madde) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin boyutları, İnanç ve İbadet-

Tefekkür olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin KMO değeri (,785), Cronbach Alfa Değeri: 

(,669), Bartlett‟s Test of Sphericity değeri: (x2=2412,55; p=000) olarak hesaplanmış ve 

ölçeğin uygulanmasının istatistiki açıdan uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçek 

maddeleri, aritmetik ortalamaları, standart sapmaları, faktör yük değerleri ve toplam 

madde korelasyonları tablo halinde “veri araçlarının geçerliliği ve güvenilirliği” 

bölümünde sunulmuştur. 

                                                           
453  Araştırma örneklemine uygulanan 18 maddelik dindarlık ölçeğinin 6, 9, 14, 16 ve 

18. Maddeleri Veysel Uysal ve Ali Ayten’in kullandıkları dindarlık ölçeğinden ufak 

değişiklikler yapılarak alınmıştır. İlgili sorular için bkn. Veysel Uysal,” İslâmî 

Dindarlık Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalışma”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 

3-4, 1995, ss. 72-93; ve bkn. Ali Ayten, Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve 

Empatinin Rolü, s. 106.  
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4.2.1. İnanç Boyutu 

İnanç boyutu, İslam dininin temel inanç esasları olan Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine ve ahirete ve hesap gününe imanın derecelerini ölçen 

soruları içerir. Öte yandan, dinin mahiyeti gereği kabul edilen iman esasları, inanları 

tarafından yeterince açık ve anlaşılır olarak benimsenmiş midir ve sübjektif olarak 

tezahür eden aşkın-kutsal varlığa yakınlık duygusunu da beraberinde getirir mi 

sorularını da kapsar.  Bu boyut, toplam 4 sorudan oluşmaktadır. 

4.2.2. İbadet-Tefekkür Boyutu 

İbadet-tefekkür boyutu, öğrencilerin namaz kılmak, ders saati haricinde Kur’an-ı 

Kerim ve mealini okumak, sünnetlere riayet etmek gibi temel ibadetlere devamlılığın 

yanı sıra bu ibadetlerin sıhhati için gerekli bilgi düzeyini ve düşünce eylemini içerir. 

Ayrıca temel ibadetlerin yanı sıra bireyin başkalarına yardım etme, çevreyi ve canlıyı 

koruma gibi tüm dinlerin üzerinde durduğu topluma yönelik salih amelleri (Prososyal 

davranışlar) içeren davranışlarını ölçmeye dönük soruları içerir. İbadet-tefekkür boyutu, 

toplam 8 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmada kullanılan dindarlık ölçeği, likert tipi 12 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeği oluşturan her maddede “kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum”, “her zaman, çoğu zaman, belirsiz, ara sıra ve 

hiçbir zaman” ve ibadetlerde devamlılığı ölçen sorularda ölçeğin iç tutarlılığına ve 5’li 

likert soru tipine uygun olarak dengeli yanıt seçenekleri sunulmuştur. Bu sayede 

konuyla ilgili farklı fikir dereceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Sorulara verilen cevaplar Spss 16.0 programına işlenirken, en olumlu seçenek 

olan “kesinlikle katılıyorum” seçeneği 5, sonraki seçenekler olumludan olumsuza doğru 
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sırasıyla 4,3,2 ve 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlere göre, bir katılımcının 

ölçekten alacağı en yüksek puan 5x12=60 puan, en düşük puan ise 1x12=12 puandır. 

Bu araştırmada, katılımcıların hem toplam dindarlık ortalamaları hem de her bir 

faktörden almış oldukları ortalamalar, kişisel bilgiler formunda yer alan olgusal sorular 

dikkate alınarak yapılan analizlerde ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkisel taramalar 

doğrultusunda yapılan analizlerde kullanılmıştır.  

4.3. Geleneksel Kültürel Değerler Ölçeği 

Araştırmada bireylerin aileye bağlılık, vatan sevgisi, güven, sosyal yardımlaşma, 

sorumluluk, israf gibi toplum tarafından kabul gören değerlerini tespit etmek amacıyla 

“Geleneksel-Kültürel Değerler” ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin bütün soruları Yavuz 

Bolat’a ait 42 maddelik “Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler 

Ölçeği”454 içerisinden 14 soru seçilerek kendisinin izni dahilinde anket formuna 

konulmuştur. 1 soru Ankara il milli eğitim müdürlüğünden örneklem okullarda anket 

çalışması yapabilmek için alınan onay sürecinde AR-GE kurulu tarafından 

“yönlendirme yapıldığı” itirazıyla anket sorularından çıkarılmıştır. 

Faktör analizine tabi tutulan ölçeğin, tek boyutta toplandığı (13 madde) 

görülmüştür. İki madde yeterli faktör yüküne sahip olmadığı için ölçekten çıkarılmıştır. 

KMO değeri: (,807); Cronbach Alfa Değeri: (,710); Bartlett‟s Test of Sphericity değeri: 

(x2=1496,622; p=000) olarak hesaplanmış ve ölçeğin uygulanmasının istatistiki açıdan 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçek maddeleri, aritmetik ortalamaları, standart 

sapmaları, faktör yük değerleri ve toplam madde korelasyonları tablo halinde bulgular 

bölümünde sunulmuştur.      

                                                           
454  Yavuz Bolat, “Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği”, 

Turkish Journal of Education, October, 2013 Volume 2, Issue 4, ss. 13-27 . 
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Araştırmada kullanılan Geleneksel-Kültürel Değerler Ölçeği, likert tipi 11 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan her maddede “Hiç Katılmıyorum, Az 

Katılıyorum, Orta Katılıyorum, Oldukça Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum” şeklinde 

5 seçenek sunulmuştur. Sorulara verilen cevaplar Spss programına işlenirken, en olumlu 

seçenek olan “Tamamen katılıyorum” seçeneği 5, sonraki seçenekler olumludan 

olumsuza doğru sırasıyla 4,3,2 ve 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlere göre, 

bir katılımcının ölçekten alacağı en yüksek puan 5x11=55 puan, en düşük puan ise 

1x11=11 puandır. 

Bu araştırmada, katılımcıların hem toplam değer ortalamaları hem de her bir 

faktörden almış oldukları ortalamalar, kişisel bilgiler formunda yer alan olgusal sorular 

dikkate alınarak yapılan analizlerde ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkisel taramalar 

doğrultusunda yapılan analizlerde kullanılmıştır. 

4.4. Bilim-İş Değerleri Ölçeği 

Araştırmada bireylerin düşünce ve çalışma dünyasında sahip oldukları ya da 

olmak istedikleri özgünlük, yenilik, sorgulama, empati, dürüstlük, çalışkanlık, açıklık, 

farklı fikirlere saygı gibi tüm insanlık tarafından kabul görmüş değerlerini tespit etmek 

amacıyla “Bilim-İş Değerleri” ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin bütün soruları Yavuz 

Bolat’a ait 42 maddelik “Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler 

Ölçeği”455 içerisinden 11 soru seçilerek, kendisinin izni dahilinde anket formuna 

konulmuştur. 

Faktör analizine tabi tutulan ölçeğin, tek boyutta toplandığı (11 madde) 

görülmüştür. Bir madde yeterli faktör yüküne sahip olmadığı için ölçekten çıkarılmıştır. 

                                                           
455  Yavuz Bolat, “Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği”, ss. 

13-27 
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KMO değeri: (,789); Cronbach Alfa Değeri: (,695); Bartlett”s Test of Sphericity değeri: 

(x2=1374,494; p=000) olarak hesaplanmış ve ölçeğin uygulanmasının istatistiki açıdan 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçek maddeleri, aritmetik ortalamaları, standart 

sapmaları, faktör yük değerleri ve toplam madde korelasyonları tablo halinde bulgular 

bölümünde sunulmuştur.      

Araştırmada kullanılan Bilim-İş Değerleri Ölçeği, likert tipi 10 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan her maddede “Hiç Katılmıyorum, Az Katılıyorum, Orta 

Katılıyorum, Oldukça Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum” şeklinde 5 seçenek 

sunulmuştur. Sorulara verilen cevaplar Spss programına işlenirken, en olumlu seçenek 

olan “Tamamen katılıyorum” seçeneği 5, sonraki seçenekler olumludan olumsuza doğru 

sırasıyla 4,3,2 ve 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlere göre, bir katılımcının 

ölçekten alacağı en yüksek puan 5x10=50 puan, en düşük puan ise 1x10=10 puandır. 

Bu araştırmada, katılımcıların hem toplam dindarlık ortalamaları hem de her bir 

faktörden almış oldukları ortalamalar, kişisel bilgiler formunda yer alan olgusal sorular 

dikkate alınarak yapılan analizler de ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkisel 

taramalar doğrultusunda yapılan analizlerde kullanılmıştır. 

5. VERİLERİN TOPLANMASI VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 

Kişilerin Toplumsal değerleri ve dini tutum ve davranışları arasındaki ilişki ve 

etkileşimin incelendiği bu çalışmada, araştırmanın konusuna ve amacına uygun olarak 

hazırlanmış anket formu, 2017 Nisan ve 2017 Haziran ayları arasında uygulanmıştır. 

Araştırma 13 ilçede 15 okulda uygulanmıştır. Anket uygulanacak okullara İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda anket soruları ve onay yazısı 

gönderilmiştir. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma planı oluşturulmuş, her hafta iki okula 

gidilecek şekilde düzenlenmiştir. Okullar ziyaret edilmeden bir gün önce aranarak 

idarecilerle görüşülmüş, okulun o gün için sınav, yarışma, konferans vb. etkinliği olup 
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olmadığı teyit edilmiş, belirlenen saatlerde uygulamanın yapılacağı okulda hazır 

bulunulmuştur. 3 ilçede yapılan çalışma için anketörlerden yardım alınmış, diğer 

okullara araştırmacı bizzat giderek, idareci ve rehber öğretmenlerinin kontrolünde 

anketi deneklere uygulamıştır. Anketlerin doldurulması, 15-20 dakika sürmüştür. 

Katılımcılar anketleri kendileri doldurmuşlardır. Uygulamada, katılımcıların gönüllü 

olmaları ön planda tutulmuş ve uygulamanın sıhhati açısından, uygulama esnasında 

gerekli açıklamalar yapılmıştır. Anketlerin uygulanması aşamasında, öğrenciler 

anketlerin doldurulması konusunda herhangi bir endişe ve itiraz sergilememişlerdir.   

1255 öğrenciye anket formu dağıtılmış ve doldurma işleminin ardından formlar 

toplanmıştır. Yapılan veri temizleme işleminden sonra, formlardan 95 tanesi eksik ve 

dikkatsiz doldurma gibi nedenlerle değerlendirme dışı bırakılarak, 1160 anket 

değerlendirmeye alınmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan verilerin analizi, SPSS 16.0 

paket programı yardımıyla yapılmıştır.  

Yapılan veri temizleme işleminden sonra, anketi oluşturan sorulara verilen bir 

takım sayısal veriler yeniden kodlama (recode into same variables) yöntemiyle 

düzenlenmiştir.  

Ölçekleri oluşturan maddeleri faktörleştirmede, temel bileşenler analiz tekniği 

(principle component analysis, PCA) kullanılmıştır. Maddeler arasındaki iç-tutarlılığı 

belirlemek için ise, iç tutarlılık analizinden yararlanılmıştır.  

Farklı iki grup arasındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığı, bağımsız grup t-test 

(independent samples t-test) ile ölçülmüştür. İkiden fazla grupların karşılaştırmasında, 

tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) kullanılmıştır.  Anova, bir değişkene ait 

ikiden fazla grubun ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla yapılmaktadır. Analiz sonucunda ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuşsa, hangi grup ortalamalarının birbirinden farklı olduğuna çoklu karşılaştırma 

(Post-hoc) yöntemi ile bakılmaktadır. Araştırmada, gruplar arasında ortaya çıkan 
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farklılaşmaların kaynağını belirlemek amacıyla Lsd testi kullanılmıştır. Varyansların 

homojen çıkması durumunda gruplar arası farkın kaynağını tespit etmek için Dunnet’s 

C testi kullanılmıştır. 

İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirlemede, Pearson 

korelasyon katsayılarından (Pearson Correlation Coefficents) yararlanılmıştır. Ayrıca 

dini yönelimin, toplumsal değerlere etkilerini belirlemek amacıyla, aşamalı çoklu 

regresyon analizi (stepwise multiple regression), geleneksel-kültürel değerlerin bilim-iş 

değerlerine etkilerini belirlemek amacıyla ise basit doğrusal regresyon analizi (simple 

linear regression) kullanılmıştır.   

6. ARAŞTIRMA ALANINA AİT ÖZELLİKLER 

6.1. Din Öğretimi 

6.1.1. Osmanlı’dan Günümüze Din Öğretimi 

Türk-İslam medeniyetinin oluşumunda şüphesiz günümüzün orta ve yüksek 

öğretimine karşılık gelen medreselerin özel bir yeri vardır.456 Medrese kelimesi, 

“okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamına 

gelen ders (dirâse) kökünden bir mekân ismidir.457  

İlk bina edildiği günden itibaren bir eğitim ve öğretim kurumu olarak da görev 

yapan Mescid-i Nebevî ve orada bulunan Suffe, medresenin ilk modeli olarak kabul 

                                                           
456  Mefail Hızlı, “Anadolu’daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 2, S. 4, 2004, s. 201. 

457  Nebi Bozkurt, “Medrese Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, DİB Yay., C. 28, Ankara, 

2003, s. 323,  
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edilebilir. İslam medeniyet tarihinde saygın bir yeri olan Endülüs’te ise camiler aynı 

zamanda eğitim mekanı olarak kullanıldıklarından özel olarak medreselere pek 

rastlanmamıştır.458  

Medreselerin camilerden ayrı bir öğretim yeri olarak düşünülmesinde 

öğrencilerin maddi sıkıntılarını karşılamak ve Şiî propagandasına karşı halkı 

aydınlatmak gibi nedenler bulunmaktadır.459 Medreseler büyük ölçüde Selçuklular 

döneminde gelişip büyümüş, Osmanlılar zamanında da imparatorluğun ün ücra 

nahiyesine kadar inşa edilmiştir.460 

Bugünkü anlaşılan manada ilk medreseler 11. Asırdan itibaren kurulmaya ve 

gelişmeye başlamışlardır. 1067 yılında Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medresesi en 

tanınmış olanıdır. Ayrıca Karahanlılar ve Gazneliler döneminde kurulan medreseler 

vardır.461 Osmanlı’nın meşhur medreseleri ise Fatih zamanında kurulan Sahn-ı Seman 

ve Kanuni zamanında kurulan Süleymaniye medreseleridir. Bu medreselerde başta 

Arapça olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam gibi din bilimleri yanında matematik ve 

fen bilimleri de yer almıştır. Medreselerden mezun olanlar, müderris veya sıbyan 

mektebi muallimi olarak eğitim faaliyetlerinde ya da imam-hatip, vaiz ve müftü olarak 

din hizmetlerinde görev almışlardır. Medrese mezunlarının en önemli görev 

alanlarından bir diğeri de kadılıktır. Hukuk alanında görev yapan kadıların yetiştirilmesi 

görevi tamamen medreseye aittir.462  

                                                           
458  Bozkurt, “Medrese Maddesi”, s. 323. 

459  http://remzikilic.com/osmanli-devletinde-medreseler.html, (Erişim, 04.08.2018) 

460  Hızlı, “Anadolu’daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal”, s. 202. 

461  Zeki Salih Engin, “Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemine Din Eğitimi”, Din Eğitimi 

(Ed. Mustafa Köylü, Nurullah Altaş), Ensar Neşriyat, 7. Basım, İstanbul, 2017, s. 

33. 

462  Engin, “Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemine Din Eğitimi”, ss. 36-37. 

http://remzikilic.com/osmanli-devletinde-medreseler.html
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Medreseler İkinci Meşrutiyet devrinde, Hukuk Fakültesi müderrislerinden 

Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi tarafından ıslah edilmiş ve bütün İstanbul 

medreseleri “Dar-ül Hilafet-ül Aliyye Medresesi” adı altında birleştirilmiştir. Bu tek 

medrese bugünkü karşılıklarıyla ortaokul, lise ve üniversite olarak üç kısımdan 

meydana gelmiştir.  Bu medreselerin dışında da Taşra Medreseleri, Medrese-tül Vaizin, 

Medrese-tül Eimme ve-l Huteba varlığını sürdürmüştür.463  

Önceleri Batı’da başlayan din-devlet ilişkileri, sonraları Osmanlıya da intikal 

etmiş464 ve Tanzimat dönemi ile Osmanlı eğitim sistemine Batı modeli eğitimden 

esinlenilerek mektepler girmiştir. Yeni açılan mekteplerde din derslerine de yer 

verilmiştir. Mektepler için hazırlanan programlarda din derslerinin sayısı azalmış, diğer 

derslere ağırlık verilmiştir. Ayrıca, medreselerin idaresinde Şeyhülislamlık söz sahibi 

iken, yeni mektepler Maarif Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, 

eğitim sisteminin dini anlayışa dayandığı medreselerde yapılan “dini eğitim” den, din 

derslerine diğer dersler gibi programda belli bir yerin verildiği “din eğitimi” 

uygulamasına geçilmiştir.465  

Medrese dışında açılan yüksek dereceli ilk din eğitimi kurumu ise 1900 yılında 

Dar’ul-Fünun-i Şahane’nin bünyesinde Ulum-i Aliye-i Diniye Şubesi’dir.466 

Cumhuriyeti ilanıyla beraber İlahiyat Fakültesi olarak adı değiştirilen şube, eğitim ve 

                                                           
463  Nahit Dinçer, 1913'ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, Yağmur Yay., 

İstanbul, 1974, s. 19. 

464  Celal Kırca, “Din-Bilim İlişkisi Tartışmaları ve İmam Hatipler”, 100. Yılında İmam 

Hatip Liseleri (Ed. Recep Kaymakcan, vd.), DEM Yay., 1. Basım, İstanbul, 2015, s. 

137. 

465  Engin, “Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemine Din Eğitimi”, s. 39. 

466  Mehmet Bahçekapılı, Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü, İlke Yay., İstanbul, 

2012, s. 141. 



159 

öğretimde birliği esas alan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de güvence altına alınmıştır.467 

İhtiyaç duyulan yüksek dini öğrenim görmüş elemanları yetiştiren, dini ilimlerde 

araştırmalar yapan bu kurum, öğrencisizlikten 1933 yılında kapanmıştır. Onun yerine 

Edebiyat Fakültesinin bünyesinde İslami İlimler Enstitüsü kurulmuş, ancak o da öğretim 

kadrosunun dağılması üzerine 1936 yılında faaliyetine son vermiştir.468  

İlahiyat fakültelerinin tekrardan açılması ise, Cumhuriyet Halk Partisi meclis 

grubunun 1948 yılında kurduğu din eğitimi araştırma komisyonunun hazırladığı raporda 

ilkokullara din dersi konulması, İmam-Hatip okullarının tekrar açılması ile İlahiyat 

                                                           
467  Bu kanunun 4. Maddesi İlahiyat Fakültesi ve İmam hatip okulları ile ilgilidir. Söz 

konusu 4. Madde: “Maarif vekaleti, yüksek diniyyat mütehassısları yetiştirmek 

üzere Dar’ul-Fünun’da bir İlahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-

ı diniyyenin vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat 

edecektir.” Bkn. Bahçekapılı, Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü, s.142 

468  Suat Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, Akçağ Yay., 1. Baskı, 

Ankara, 1996, s.164; İstanbul Darülfünun bünyesinde açılan İlahiyat Fakültesinin 

öğrenci azlığı sebebi olarak Vakit gazetesinde 20 Haziran 1928 tarihinde yayınlanan 

ve halkın büyük tepkisini çeken, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin ‘reform 

Programı’ gösterilir. Fakat bu rapor hiç yayınlanmamıştır. Söz konusu raporun 

maddeleri şu şekildedir: 1. Camilerde sağlık şartlarına uygun ibadet yapılabilmesi 

için buralara sıralar, elbiselikler konulmalı, temiz ayakkabılar ile camilere girilmesi 

özendirilmelidir. 2. Bütün ibadetler, ayinler, dualar Türkçe yapılmalıdır. 3. 

Mabetlerde çağdaş enstrümantal musikiye kesin olarak ihtiyaç vardır, mabetlere 

musiki aletlerinin konulması gerekir.  4. Bütün ıslahat tedbirlerini gerçekleştirecek 

projelerin bir ilim merkezi tarafından hazırlanması gerekir. Bu ilim merkezi İlahiyat 

Fakültesidir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkn. Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve 

Türkiye'de Din Eğitimi, s. 165. 
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Fakültesi açılmasının teklifi ile olmuştur. Diyanet işleri Başkanı Ahmet Hamdi 

Akseki’nin bir basın toplantısı yaparak batı ülkelerinden örnekler verdikten sonra 

İlahiyat Fakültesi açılmasının zaruretini etkili bir şekilde açıklaması üzerine İlahiyat 

Fakültesi açılması hükümet teklifi olarak 9 Mayıs 1949 tarihinde Meclise getirildi. 4 

Haziran 1949 tarihinde kabul edilen kanunla Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir ilahiyat 

Fakültesi açılmış oldu.469 Fakat İlahiyat fakültesi sadece düz lise mezunu öğrencileri 

almaktaydı. İmam Hatip lisesi öğrencilerinin de dini yüksek öğrenim görebilmeleri için 

1959-60 öğretim yılında M.E.B bağlı olarak Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. Sonraki 

20 yılda bu enstitülerin sayısı 7’yi bulmuştur.470  

Bilgin’e göre, Türk milletinin dinine bağlı büyük çoğunluğu, laikliği dine karşı 

bir sistem, Tevhid-i Tedrisatı medreselerin kaldırılması için çıkarılmış bir kanun olarak 

düşünmeye başlamıştır. 1927’de din derslerinin kaldırılması, İlahiyat fakültesinin 

kapatılması ve insanların evlerinde Kur’an-ı Kerim bulundurmaktan dahi çekinir hale 

gelmeleri, İsmet İnönü’nün 1925 yılındaki ifadesi ile “kurulan yoldan din adına endişe 

edenler” i haklı çıkarmış gibi görünmektedir.471 Fakat 1940’lı yıllarının sonlarına doğru 

                                                           
469  Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, s.166. 

470  Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, s.167. 

471  Bilgin, bu ifadeleri 1970’li yılların Türkiye’sindeki din, devlet ve eğitimin durumu 

hakkında kullanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkn. Beyza Bilgin, Türkiye'de Din Eğitimi 

ve Liselerde Din Dersi, Emel Matbaacılık, Ankara, 1980, s.47; Halide Edip’in 

Edinburgh Muharrirler Kongresi’nde, bir Hristiyan’dan dinlediği şu ifadeler ilgi 

çekicidir: “Laisizm ruhunu, İncil’deki bir hikaye en iyi ifade eder. Museviler’in sofu 

ve riyakar bir zümresi olan Pharisee’ler, Museviliği yıktığına inandıkları ve düşman 

oldukları İsa’nın ayağını kaydırmak ve Romalılar tarafından ortadan kaldırtmak 

maksadıyla ona ajanlarını gönderirlerdi. Bunlardan biri; ‘Sen doğru bir adamsın 

efendim, insanlara Allah yolunu göstermek istiyorsun. Sezar’a vergi vermek doğru 
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devletin din derslerine karşı tavrı yumuşama göstermiştir. Gençliğin anne-babaya saygı 

göstermediği yolunda bir ahlaki endişeyle ve komünizm tehlikesine karşı korunma 

gerekçesiyle 24 Aralık 1946 günkü birleşiminde Halk Partisi milletvekilleri Muhittin 

Baha Pars ile Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından din öğretiminin yeniden kabul 

edilerek devletin okullarında okutulmasını teklif ettiler. Böylece 1927 yılında başta 

ortaokul ve liseden kısa süre sonra da ilkokullardan, Türkiye’de sadece Müslümanlar 

yaşamadığı gerekçesiyle kaldırılan din dersleri, 1 Şubat 1949 tarihinde yayınlanan bir 

genelge ile ilkokulların 4. Ve 5. Sınıflarına tekrardan konulmuş oldu.472 Demokrat 

partinin iktidara gelmesi ile de 1956 senesinde bütün resmi ve özel ortaokullara din 

dersi konulmuştur.473 Din dersinin gerekliliği ve ne şekilde öğretilmesi gerektiği ile 

ilgili aydın kesimin de yazılarında hararetle tartıştığı konulardan biri olmuştur.474 

1967-1968 öğretim yılından itibaren anayasanın laiklik prensibine uygun olmak 

ve isteğe bağlı olmak şartıyla lise ve dengi okulların 1. Ve 2. Sınıflarında okutulmaya 

başlanan din dersi, askeri yönetimin Türkiye’deki anarşi ve terörün kaynakları 

konusunda yaptığı araştırmalar ve diğer yandan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Atay’ın milli birlik ve bütünlük açısından din eğitimi ve 

öğretiminin bir bütünlük içerisinde ele alınması gerektiği ile ilgili Milli Güvenli 

                                                                                                                                                                          

mu?’ diye sormuştu. İsa vergi parasını bana gösterin, demiş ve üzerindeki Sezar’ın 

resmine işaret ederek ‘Sezar’ınkini Sezar’a, Allah’ınkini Allah’a verin’, demişti. 

Bana öyle geliyor ki siz Türkler laisizmi yaparken yalnız Sezar’ınkini değil, 

Allah’ınkini de Sezar’a verdiniz.” Ayrıntılı açıklamalar için bkn. Halide Edip 

Adıvar, Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri, Can Yay., 1. Basım, İstanbul, 

2009, s. 216. 

472  Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, ss. 124-126. 

473  Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, s. 127. 

474  Örneğin bkn. Nurettin Topçu, Sebilürreşad, XI/264, Mart, 1958. 
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Konseyine sunduğu rapor neticesinde 1982 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi’nin Yeni 

Anayasa taslağı ile “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi” olarak ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında okutulması zorunlu hale gelmiş oldu.475  

Yaygın öğretim kurumlarından biri olan Kur’an Kursları ise, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında sayısal bakımdan çok azdı. 1950 sonrası hızla büyüyen ve gelişen Kuran 

kursları 1996-1997 öğretim yılından itibaren hem kurum ve öğretici hem de öğrenci 

sayılarında bir düşüş eğilimine girdi. En keskin düşüş ise 1997-1998 öğretim yılında 

yaşandı. 1996-1997 öğretim yılında sayıları 164.308’i bulan öğrenci sayısı, 1997-98 

öğretim yılında 108.829’a gerilemiştir.476 2017-2018 yılında ise, çoğunluğu yazın 

çocuklar için verilen 9 haftalık eğitim olmak üzere, ihtiyaç odaklı, hafızlık, 4-6 yaş 

grubu, yurt dışı öğrenciler ve göçmenler, cami eğitimi ve engelliler için açılan kurslara 

katılanların sayısı 4 milyona yaklaşmıştır.477 

6.1.2. Geçmişten Günümüze İmam Hatiplerin Sergüzeşti 

İmam Hatip liseleri, İlahiyat Fakültelerinin serüvenine benzer bir çizgide çeşitli 

gerekçelerle dönem dönem açılıp kapatılmıştır. Açıkçası, İmam-Hatip liseleri ilk defa 

kurulmamış, medreselerin dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Çünkü medreseleri 

kapatan kararnamenin 5. Maddesinde; “eski Daru’l-Hilafe medreselerinin İbtida-i Hariç 

ve İbtida-i Dahil kısımları ‘İmam ve Hatip Mektebi’ olarak ibka edilmiştir” ifadesi 

kullanılmaktaydı. Tevhid-i Tedrisat kanunu yürürlüğe girmesinden sonra yerleşim 

merkezinde medreselerden gelen öğrencilerle dört sınıf birden oluşturulmak suretiyle 

                                                           
475  Cebeci, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, ss. 129-130. 

476  Bahçekapılı, Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü, s. 84. 

477  Saliha Bilgiç, “Kur'an Eğitimi ve Günümüz Yaygın Din Eğitim Kur'an Kursları”, 

Diyanet Dergi, Eylül Sayısı, 2018, s. 10. 
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İmam ve Hatip Mektebi öğretime başlatılması ve bu öğrencilerin sene başında okul 

başlamış gibi gösterilerek 2-3 ay sonra mezun edilmeleri bunun göstergesidir.478  

Fakat İmam Hatip Mekteplerinin ömrü uzun olmamış, 1929-1930 yılı akabinde 

resmen, 1930-1931 öğretim yılı sonunda ise fiilen kapatılarak479 tekrardan açılacağı 

1951 senesine kadar 20 yıl öğretim hayatına ara vermiştir.   

Demokrat parti döneminde 13.10.1951 tarih ve 601 sayılı Müdürler Komisyonu 

kararı ile ilkokula dayalı birinci devresi dört, ikinci devresi 3 yıllık olan ve bir bütün 

teşkil eden yedi yıllık İmam-Hatip okulları tekrardan tarih sahnesine çıktı. İlk defa 

17.10.1951 tarihinde Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya, Maraş olmak 

üzere yedi şehirde birer İmam-Hatip Okulu açıldı.480 İmam Hatip Mekteplerinde olduğu 

gibi lise kısmının hiç açılmayıp hatta kapatılma tehlikesine karşı, İstanbul İHO Müdürü 

Celalettin Ökten, Maarif Vekilliğinden aldığı onayla, orta kısmı bitiren öğrenciler için 

okulun orta kısmında yer alan dini derslerin okutulduğu iki yıllık hazırlık kursu 

açmıştır. Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren 12 öğrenci için 1953-1954’te lise birinci 

sınıfı açarak fiili durum oluşturmuştur. 12 öğrenciden 9’u, 3 yıllık lise kısmını başarıyla 

tamamlamış ve Türkiye’deki İmam-Hatip okullarının ilk mezunları olmuşlardır.481  

1960’lı yıllardan itibaren resmi statüsü yerli yerinde dursa da artık toplumun 

İmam-Hatip algısı ve bu okullardan beklentisi değişikliğe uğramıştır. İmam hatipler 

artık çok daha geniş bir kitlenin ilgisini kazanmış, bu okullara yönelik beklenti 

değişikliğe uğramış ve bu okulların din adamı yetiştirme işlevi, yerini dinine imanına 

sahip öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin, bürokratların veya iş adamlarının 

                                                           
478  Mustafa Öcal, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, Din Eğitimi (Ed. Mustafa 

Köylü, Nurullah Altaş), Ensar Neşriyat, 7. Basım, İstanbul, 2017, ss.228-229. 

479  Öcal, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, s. 231. 

480  Dinçer, 1913'ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, s. 65. 

481  Öcal, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, s. 238. 
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yetiştirilmesine bırakmış bulunmaktaydı. Bu durumun sonucunda İmam Hatip 

okullarına yönelik ilginin artması, beraberinde bu okulların sayısında da ciddi bir artışın 

yaşanmasına ve özellikle sağ kesimdeki politikacılar başta olmak üzere tüm siyasilerin 

bu okullarla ilgilenmesine sebep olmuştur.482 Bu ilgi İmam-hatip liseler üzerinde siyasi 

bir kimlik algısı oluşmasına da neden olmuştur.   

Başlangıçta kırsal kesimin sembollerini taşıyan ve isteklerini karşılayan bir okul 

olarak görülen İmam-Hatipler zaman içinde şehirli bir çehreye dönüştü. 1980’lerle 

beraber aslında süreç tüm ülkeyi kapsıyordu ve İmam Hatipler bu sürece ayak 

uyduruyordu.483 Fakat 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda 

alınarak kamuoyuna sunulan kararlar ile İmam Hatipler için tekrardan olumsuz gelişme 

sürecine girilmiş oldu. Erbakan hükümeti birinci yılının sonunda istifa edince, 30 

Haziran 1997 günü Mesut Yılmaz’ın başkanlığında yeni bir koalisyon hükümeti 

kurulmuş; Milli Eğitim Bakanlığını Hikmet Uluğbay üstlenmiştir. Bu hükümet 

döneminde, daha önce 15. Milli Eğitim Şurasında alınan 5+3=8 yıllık kesintili ve 

yönlendirmeli zorunlu eğitim kararına rağmen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim kararı 

alınarak, İmam Hatip liselerinin orta kısımları eğitim hayatına son vermiş oldu.484  

İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılmasından bir sene sonra da 

YÖK’ün tüm meslek liselerine getirdiği katsayı kararı ile İmam Hatip mezunları kendi 

alanları dışında bir fakülteye giremez olmuş, bu da öğrenci ve kurum sayılarında ciddi 

düşüşlere sebep olmuştur. Katsayı kararı 2011 yılına kadar çeşitli teşebbüslerle 

çözülmeye çalışılmış ama alınan kararlar mahkemeden dönmüştür. Son olarak, 2011 

                                                           
482  Mehmet Ali Gökaçtı, Türkiye'de Din Eğitimi ve İmam Hatipler, İletişim Yay., 1. 

Baskı, İstanbul, 2005, s. 299. 

483  Ali Köse, “Sekülerleşme Teorileri Bağlamında Türkiye’de Din ve Modernleşme”, 

Kutsalın Dönüşü (Der. Ali Köse), Timaş Yay., 1. Baskı, İstanbul, 2014, s. 176. 

484  Öcal, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, ss. 248-249. 
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senesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde uygulanan alanların tümden kaldırıldığını 

açıklaması ve YÖK’ün kararıyla katsayı uygulaması tamamen kaldırılmıştır.485  

İmam Hatip Okullarının orta kısmı ise, 4+4+4 kademeli eğitim yasası olarak 

bilinen 30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden açılarak İmam Hatip 

Ortaokulu statüsü kazanmıştır.486 Katsayı uygulamasının kalkması ve orta kısmın 

tekrarda açılmasıyla beraber İmam Hatip Liselerinin sayısı da hızlı bir şekilde artmıştır. 

M.E.B. istatistiklerine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Din Öğretimi 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1605 İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Bu okullarda 

279.445’i erkek, 348.058’i kız olmak üzere 627.507 öğrenci eğitim görmüştür. Bu 

öğrencilerin 112.697’i Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde okumuştur. Türkiye’deki 

resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında okumuş olan öğrenci sayısının 5.689.427487 

olduğu düşünüldüğünde, İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenci sayısının toplam 

sayıya oranının %11 olduğu görülmektedir. 

2017-2018 öğretim yılında var olan İmam-Hatip Ortaokulu bina sayısı ise 

3286’dır. Bu okullarda 340.401’i erkek, 382.707’i kız olmak üzere toplam 723.108 

öğrenci eğitim görmüştür.488    

  

                                                           
485  Öcal, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi” ss. 250-252.  

486  https://timav.org.tr/imam-hatip-okullari-tarihcesi (Erişim, 08.05.2017) 

487   http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgu

n_egitim_2017_2018.pdf (Erişim, 15.11.2018) 

488   http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgu

n_egitim_2017_2018.pdf, (Erişim, 20.11. 2018) 

https://timav.org.tr/imam-hatip-okullari-tarihcesi
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf
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6.2. Örneklem Grubunun Sosyal Profili 

Anket formunda yer alan ve katılımcıların, kişisel, demografik ve kültürel-

ekonomik durumlarının tespiti için kullanılan (Kişisel Bilgiler Anketi) 11 soruya 

verdikleri cevaplara göre, örneklemin sosyal yapısını yansıtan veriler, aşağıda tablolar 

halinde görselleştirilerek analiz edilmiştir. 

6.2.1. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet değişkeninin toplumsal bireyler için farklı anlamlar üreten hatta 

toplumsallaşma biçimleri ile farklı eksenlerde beliren bir ana değişken olduğu kabul 

edilmektedir.489 Dolayısıyla cinsiyet, sadece biyolojinin meselesi olmakla kalmamıştır. 

İnsanoğlunun ilgi ve uğraş alanına giren din, siyaset, meslek, eğitim vb. tüm toplumsal 

kurumların tek öznesi, iki farklı cinsi olan erkek ve kadın, doğumdan ölüme kadar -

ölüm sonrası hayat dahil- sosyolojik ve psikolojik olarak farklı etkilere maruz kalmış, 

sosyalleşme sürecinde çoğu zaman farklı beklentilerin odağında olmuşlardır. 

Yetiştirilme tarzlarındaki bu farklılık, kadının ve erkeğin tabiatındaki değişiklik ile de 

birleşince, toplumsal cinsiyet kavramı oluşmuştur. Söz konusu özelliğin, insanların 

olaylar karşısındaki tepkilerinde etkili olacağı aşikâr olduğu içindir ki, dindarlık ve 

toplumsal değerlerin belirlenmesinde de kaçınılmaz olacağı düşünülmüştür. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

  

                                                           
489  Özensel ve Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, s. 102. 
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Tablo 1. Cinsiyete Göre Dağılım 

Cinsiyet N % 

1 Kız 607 52,8 

2 Erkek 543 47,2 

 Toplam 1150 100 

1150 kişiden oluşan araştırma örnekleminin %52,8’i (607 kişi) kızlardan, 

%47,2’si (543 kişi) erkeklerden oluşmaktadır. Ankara evreni içerisindeki kız-erkek 

öğrenci dağılımına baktığımızda bizim araştırmamızdaki örnekleme ait oranlarla 

paralellik arz ettiği görülecektir.490  

6.2.2. Örneklem Grubunun Sınıflara Göre Dağılımı 

Kuruluşları bir asrı bulan, yaklaşık 70 yıldır eğitimlerine kesintisiz devam eden 

İmam Hatip Liseleri, sayısal/kültürel derslerin yanı sıra dini derslere de eğitim 

müfredatlarında yer veren okullardır. Derslerin içeriği ya da amacına ulaşıp ulaşmaması 

her ne kadar başka bilim dallarının konusu içerisine girmekte ise de verilen eğitimin 

araştırmamıza konu olan değişkenlerin üzerindeki tesiri bizim için önemlidir. Bunun 

yanı sıra okulların bir sosyalleşme ortamı olması, kantin, bahçe, mescit, kütüphane, 

pansiyon gibi sosyal mekanlarda öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve veli-öğretmen 

etkileşiminin, yine söz konusu değişkenler üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Kesit alma 

modeline uygun olarak öğrencilerin sınıflara göre dağılımları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

                                                           
490  2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Ankara’daki 64 İmam Hatip Lisesinde eğitim 

görmüş toplam öğrenci sayısı 22.621’dır. Bu sayının 9.494’ü erkek, 13.127’si kız 

öğrencidir. Ayrıntılı istatistikler için bkn. http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-

istatistikleri/icerik/24, (Erişim, 07.10.2018) 

http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24
http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24
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Tablo 2. Sınıflara Göre Dağılım 

Sınıfınız N % 

1 9 613 53,3 

2 11 537 46,7 

 Toplam 1150 100 

Araştırmaya katılanların %53,3’ü (613 kişi) 9. sınıf öğrencilerinden, %46,7’si 

(537 kişi) 11. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Sınıf kotası oluşturulurken, İmam 

Hatip Lisesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayısındaki artış dikkate alınarak, 9. 

Sınıf öğrencilerin örneklem içerisindeki temsiliyet oranı yüksek tutulmuştur. 

6.2.3. Örneklem Grubunun Okullara Göre Dağılımı 

2003-2004 eğitim yılında Ankara’da 20 İmam Hatip Lisesi bulunurken, bugün 

bu rakam 64’e ulaşmıştır. Yaklaşık 70 sene önce (18.12.1951) Opera Meydanında 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullandığı bir binada kurulan Tevfik İleri Anadolu İmam 

Hatip Lisesi (Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi) bu okullar içerisinde mazisi en eskiye 

ait okuldur. Yine Mamak İmam Hatip Lisesi’ de (1976-77) ilk olarak Çankaya İmam 

Hatip Lisesi adıyla kurulmuş, Mamak semtinin ilçe olmasıyla adı değişmiş, mazisi 

yarım asra yaklaşmış bir okuldur. Okulun birçok öğrencisi kendi okulunda bugün 

öğretmen olarak çalışmakta, öğrencilerin bir kısmı babalarını ya da annelerini okutan 

öğretmenlerden ders almaktadırlar.  Okul faktörünün de de dini ve toplumsal değerlerin 

üzerinde etkili olacağı düşünülmüştür. Okulların dağılımı ve öğrenci sayıları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3. Okullara Göre Dağılım 

Okulunuz N % 

1 Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 72 6,3 

2 Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 84 7,3 

3 Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi 85 7,4 

4 Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi 81 7,0 

5 Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi 121 10,5 

6 Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 57 5,0 

7 Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 55 4,8 

8 Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 78 6,8 

9 
Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi 
49 4,3 

10 Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi 49 4,3 

11 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 86 7,5 

12 Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 42 3,7 

13 Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi 59 5,1 

14 Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 57 5,0 

15 Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi 175 15,2 

 Toplam 1150 100 

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan 72 (% 6,3) öğrencinin Şükrü Acar 

Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 84 (% 7,3) öğrencinin Kocalar Anadolu İmam Hatip 

Lisesinde, 85 (% 7,4) öğrencinin Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 81 (% 7,0) 

öğrencinin Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 121 (% 10,5) öğrencinin Faik 

Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 57 (% 5,0) öğrencinin Elmadağ Anadolu İmam 

Hatip Lisesinde, 55 (% 4,8) öğrencinin Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 78 (% 

6,8) öğrencinin Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 49 (% 4,3) öğrencinin Bizim 

Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 49 (% 4,3) öğrencinin 

Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 86 (% 7,5) öğrencinin Tevfik İleri Anadolu 

İmam Hatip Lisesinde, 42 (% 3,7) öğrencinin Çamlıdere Anadolu İmam Hatip 

Lisesinde, 59 (% 5,1) öğrencinin Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 57 (% 

5,0) öğrencinin Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 175 (% 15,2) öğrencinin 

ise Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenimini sürdürmekte olduğu 
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görülmektedir. Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mamak), Faik Güngör Anadolu 

İmam Hatip Lisesi (Çankaya) ve Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) 

örneklem içerisinde en yüksek temsil oranına sahip okullar olmuşlardır. Bu oranlar 

okulların öğrenci kontenjanlarıyla da uyumludur. 

6.2.4. Örneklem Grubunun Ailesinin Ekonomik Seviyesine Göre Dağılımı 

Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yapılan din sosyolojisi araştırmalarında 

sosyo-ekonomik statü (S.E.S) insanların tutum ve davranışlarının belirlenmesinde 

önemli bir faktör olarak görülmüş ve özellikle ekonomik seviyenin dindarlığın boyutları 

üzerinde etkilerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmamızda bağımsız bir 

değişken olarak ele aldığımız ailenin ekonomik seviyesi, aylık eve giren toplam para 

olarak düşünülmüş, 2017 senesine ait asgari ücret (1604 TL) baz alınarak toplam 5 

gruba ayrılmıştır. Katılımcıların ailelerinin ekonomik seviyeleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.     

Tablo 4. Ailenin Ekonomik Seviyesine Göre Dağılım 

Ailenizin Ekonomik Seviyesi Nedir N % 

1 1604 TL’nin Altı 229 19,9 

2 1604-2999 TL 511 44,4 

3 3000-3999 TL 234 20,3 

4 4000-4999 84 7,3 

5 5000 TL ve Üstü 92 8,0 

 Toplam 1150 100 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcıların ailelerinin aylık ortalama geliri 

1604 TL ve altı olanların 229 kişi (%19,9), 1604-2999 TL arası olanların 511 kişi 

(%44,4), 3000-3999 TL arası olanların 234 kişi (%20,3), 4000-4999 TL arası olanların 

84 kişi (%7,3), 5000 TL ve üstü olanların ise 92 kişi (%8,0) olduğu görülmektedir. Bu 
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durum göstermektedir ki, örneklemimizin %65’i orta gelirin altındaki ailelerden 

oluşmaktadır.  

6.2.5. Örneklem Grubunun Ailesinin Yaşadığı Yere Göre Dağılımı 

Ankara her ne kadar Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin başkenti olmuş ise de 

günümüze kadar gecekondulaşmanın yaygın olduğu bir şehirdir. Gecekondu ailesi ise, 

köy ailesine göre hane halkı sayısı azalmış, aile fertleri arasında iş-güç biçimi 

çeşitlenmiş, yararlı gördüğü bir takım köy özelliklerini sürdüren, buna karşılık uygun 

bulduğu kent özelliklerinden bir bölümünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve 

alışkanlıkları bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte köylü ve kentli aile tipi 

arasında bir geçiş durumu gösterir.491 Kozmopolit bir şehir olan Ankara’da, insanlar 

köklerinden kopmamış, kurdukları derneklerle hemşerileriyle görüşmeyi sürdürmüş, 

kendi toprağına ait insanların yaşadığı mahallelere toplanmışlardır. 

Ankara bir yandan memur kenti olmasıyla, öte yandan gecekondu 

mahalleleriyle, çok kültürlü bir yapı arz etmektedir. Çocukların davranış biçimleri 

üzerinde de anne babalarının ya da yaşadıkları mahalle ya da topluluk içindeki öteki 

kişilerin etkileri, mahalle kültürü kaçınılmazdır.492 Bu sebeple, öğrencilerin ailelerinin 

yaşadığı yer, onların dindarlık ve toplumsal değerlere yönelik algılarında belirleyici bir 

rol olarak önem kazanmaktadır. 

Örneklem grubumuz oluşturulurken, Ankara’nın dış ilçelerinde yer alan okullara 

yer verilmiş, bu sayede küçük ilçe, kasaba ve köy kültürünü tanımış, özümsemiş 

öğrencilerin din ve değer yapılarını anlamak ve onları şehir kültüründe büyümüş diğer 

                                                           
491  İbrahim Yasa, “Gecekondu Ailesi”, Aile Yazıları 1 (Der. Beylü Dikeçligil, Ahmet 

Çiğdem), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990”, s. 133. 

492  Giddens, Sosyoloji, s.204 
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katılımcılar ile mukayese etmek amaçlanmıştır. Aşağıdaki tabloda, katılımcıların 

ailelerinin yaşadığı yer gösterilmiştir.   

Tablo 5. Ailenin Yaşadığı Yere Göre Dağılım 

Aileniz Nerede Yaşamaktadır. N % 

1 Köy 134 11,7 

2 İlçe 359 31,2 

3 İl 657 57,1 

 Toplam 1150 100 

Katılımcıların ailelerinin %11,7’si (134 kişi) köyde, %31,2’si (359 kişi) ilçede, 

%57,1’i (657 kişi) ise ilde yaşamaktadır. Bu tabloya göre örneklemin yarıdan fazlası il 

merkezinde yaşamaktadır.  

6.2.6. Örneklem Grubunun Annenin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Aile, kültürün en önemli taşıyıcı kurumu, çocukların sosyalleşme serüveninde 

ilk durağı, gayri resmi ilk okuludur. Bu okulun kuşkusuz ilk muallimi de annelerdir. 

Son yarım asırdır Din Psikolojisi çalışmaları göstermiştir ki çocukların karakter 

oluşumlarında ilk 4 sene hayati önem taşımaktadır. Çocukların dini ve toplumsal 

değerlerinin oluşumunda, aileden alacağı terbiyenin, eğitimin rolü büyük önem 

kazanmaktadır. Bu durum, araştırmamız da annenin eğitim durumunun öğrenci ile ilgili 

değişkenler üzerinde etkili olacağı kanaatine vardırmıştır.  

Aşağıdaki tabloda annenin eğitim durumuna dair katılımcıların istatistikleri 

verilmiştir. 
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Tablo 6. Annenin Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

Annenizin Eğitim Durumu Nedir. N % 

1 Okumamış 40 3,5 

2 İlkokul 529 46,0 

3 Ortaokul 282 24,5 

4 Lise 224 19,5 

5 Üniversite 75 6,5 

 Toplam 1150 100 

Yukarıdaki tabloya göre anneleri herhangi bir eğitim kurumundan mezun 

olmamış katılımcıları sayısı 40 (%3,5), ilkokul mezunu olanların sayısı 529 (%46,0), 

ortaokul mezunu olanların sayısı 282 (%24,5), lise mezunu olanların sayısı 224 

(%19,5), üniversite mezunu olanların sayısı 75 (%6,5) olarak görünmektedir. Çoğunluk 

ilk okul mezunu (%46) olmasına rağmen beş gruptan oluşan tablonun normal bir 

dağılım gösterdiğini söylemek mümkündür.    

6.2.7. Örneklem Grubunun Babanın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Tablo 7. Babanın Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

Babanızın Eğitim Durumu Nedir. N % 

1 Okumamış 5 0,4 

2 İlkokul 305 26,5 

3 Ortaokul 295 25,7 

4 Lise 334 29,0 

5 Üniversite 211 18,3 

 Toplam 1150 100 

Tabloya göz attığımızda babasının eğitim durumu okumamış olanların sayısı 5 

(%0,4), ilkokul mezunu olanların sayısı 305 (%26,5), ortaokul mezunu olanların sayısı 

295 (%25,7), lise mezunu olanların sayısı 334 (%29,0), Üniversite mezunu olanların 

sayısı ise 211 (%18,3) olarak görülmektedir. Bu durumda örneklem içerisindeki en 
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düşük oran (%0,4) ile okumamış olanlara aittir. Diğer gruplar arasında ise normal bir 

dağılım sağlanmıştır. 

6.2.8. Örneklem Grubunun Annenin Tutumuna Göre Dağılımı 

Aile, yüz yüze ve içten münasebetlerin güçlü olduğu birincil gruplardandır.493 

Bunun yanı sıra toplumu meydana getiren en küçük parçadır. Aile, sosyal gruplar içinde 

en sürekli ve en önemli olanıdır. Öyle ki her insan hayatının sonuna kadar bir ailenin 

ferdi olarak kalır. Ailenin birey ve toplum için önemi ise, onun insan hayatının ve 

terbiyesinin dayandığı temel müessese oluşundan ileri gelmektedir.494 Bundan ötürü, 

bireyin tutum ve değerlerinin oluşumunda büyük bir öneme sahiptir.  

Anne-babalar çocuklarının davranışları karşısında belirli tutumlar takınırlar. Bu 

kimi zaman evdeki kuralların uygulanabilmesi için bir terbiye tarzı olarak olabileceği 

gibi ebeveynin doğrudan kişiliğiyle alakalı da olabilir. Ailede koyulan kurallar, çocuğun 

davranışlarına olumlu katkıda bulunabildiği gibi olumsuz etki de bulunması da 

muhtemeldir. Ayrıca, yalnızca kuralların kendisi değil, nasıl uygulandıkları da bu 

duruma katkıda bulunabilir.495 Peki, dindarlık ve değer olgularının oluşum ve 

gelişiminde anne-baba tutumunun çocuk üzerindeki etkisi ne düzeydedir?  Bu sorunun 

cevabını bulabilmek için öğrencilere anne-babalarının davranışlarını nasıl algıladıklarını 

sorduk. Aşağıdaki iki tabloda katılımcıların anne ve babalarının kendilerinin 

davranışlarına karşı duruşlarına verdikleri cevaplar gösterilmiştir.   

                                                           
493  Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, A.Ü.E.B.F. Yay., 4. Baskı, Ankara, 1985, s. 

157. 

494  Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s. 206. 

495  Vuslat Oğuz, “Aile Sistemi İçerisinde Çocuk”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 

1 (Ed. Aysel Köksal Akyol), Anı Yay., Ankara, 2017, ss. 32-33. 
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Tablo 8. Annenin Tutumuna Göre Dağılım 

Annenizin Sizin Davranışlarınızdaki Tutumu Nasıldır? N % 

1 Otoriter-Baskıcı 221 19,2 

2 Demokrat-Anlayışlı 903 78,5 

3 İlgisiz 26 2,3 

 Toplam 1150 100 

Yukarıdaki tabloda, annelerinin kendi davranışlarına karşı tutumlarını otoriter-

baskıcı olarak görenlerin sayısı 221 kişi (%19,2), demokrat-anlayışlı olarak görenlerin 

sayısı 903 kişi (%78,5), ilgisiz olarak görenlerin sayısı ise 26 (%2,3) kişi olarak 

görülmektedir. Bu durumda, örneklemin çoğunluğu demokrat anneye sahip 

katılımcılardan oluşmaktadır.  

6.2.9. Örneklem Grubunun Babanın Tutumuna Göre Dağılımı 

Tablo 9. Babanın Tutumuna Göre Dağılım 

Babanızın Sizin Davranışlarınızdaki Tutumu Nasıldır? N % 

1 Otoriter-Baskıcı 239 20,8 

2 Demokrat-Anlayışlı 830 72,2 

3 İlgisiz 81 7,0 

 Toplam 1150 100 

Katılımcıların davranışlarında babanın tutumunu incelediğimiz araştırmamız da 

cevap olarak otoriter otoriter-baskıcı yanıtı verenlerin sayısı 239 kişi (%20,8), 

demokrat-anlayışlı yanıtını verenlerin sayısı 830 kişi (%72,2), ilgisiz yanıtını verenlerin 

sayısı ise 81 kişidir (%7,0). Bu durumda, örneklemin çoğunluğu demokrat babaya sahip 

katılımcılardan oluşmaktadır.  
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6.2.10. Örneklem Grubunun TEOG Başarı Puanına Göre Dağılımı 

Mili Eğitim Bakanlığı, temel eğitimden ortaöğretime geçiş döneminde uzun 

yıllardır farklı isimler altında, benzer yöntem ve amaçlarla sınavlar düzenlemiştir.  

2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren, gerek eğitimdeki başarıyı ve motivasyonu 

artırmak, gerekse de benzer başarı düzeyindeki öğrencilere aynı okullarda eğitim 

verdirmek amacıyla sadece 8. Sınıf öğrencilerine TEOG sınavı (Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş Sınavı) uygulanmaktadır.  

Gerek dünya da gerekse ülkemizde, başarı ve dindarlık arasındaki ilişkiyi 

araştıran akademik çalışmalar mevcuttur. Örneklem okullarımızın tamamının İmam 

Hatip Liselerinden oluşması ve bu okulları hangi başarı düzeyindeki öğrencilerin tercih 

etmiş olduğu, farklı başarı gruplarının tercihlerinde motivasyonel olarak dindarlık ve 

değer olgularının varlığı araştırmamızın aradığı cevaplardan biridir. Anket formunda 

açık uçlu olarak sorulan soru, verilen cevaplar doğrultusunda standart olarak herkese 

verilen ve en düşük puan olan 100 rakamı sınır kabul edilerek, bütün puanlar 5 grup 

içerisine yerleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin TEOG başarı puanlarına göre 

kişi sayısı ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. 

Tablo 10. TEOG Başarı Puanına Göre Dağılım 

Teog Başarı Puanınız Nedir? N % 

1 100-249 80 7,0 

2 250-299 258 22,4 

3 300-349 442 38,4 

4 350-399 234 20,3 

5 400-500 136 11,8 

 Toplam 1150 100 

Katılımcılar içerisinde TEOG aşarı puanı 100-249 arasında olanların sayısı 80 

(%7,0), 250-299 arasında olanların sayısı 258 (%22,4), 300-349 arasında olanların 

sayısı 442 (%38,4), 350-399 arasında olanların sayısı 234 (%20,3), 400-500 arasında 
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olanların sayısı 136 (%11,8) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre katılımcıların 

çoğunluğu 300-349 arası bir puan almıştır. Bu doğrultuda, örneklem grubumuzda 

ağırlıklı olarak başarı düzeyi orta seviyede öğrencilerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 

başarı gruplarının normal bir dağılım sağladığını da söyleyebiliriz.   

6.2.11. Örneklem Grubunun Okul Memnuniyetine Göre Dağılımı 

Genel itibariyle bir sosyal grup ya da kurum içerisinde bulunan bireyler, bu grup 

ya da kurumlara karşı olumlu ya da olumsuz tutumlar beslerler. İnsanlar kimi zaman 

kendi tercihleriyle kimi zaman ise ihtiyaçtan ya da mecburiyetten içerisinde yer aldıkları 

bu gruplara karşı aidiyet duygusunu geliştirmeleri de onların bu tutumlarıyla doğrudan 

ilgilidir. Gününün yaklaşık 8 saatini geçirdiği okulda, öğrenciler kimi zaman 

ebeveynlerinden ziyade arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmektedirler. Pansiyonlu 

okullarda ise bu süre daha da artmaktadır. Okulda kurulan iletişim, gelişen duygular, 

kazanılan davranışlar özellikle bizim araştırmamızda yer alan örneklemin yaş 

döneminde (15-18 yaş) -ki ergenlik dönemidir- çok daha etkin olduğu kesin olarak 

bilinmektedir. Şimdiki okulunda okumaktan duyulan memnuniyetin bağımlı değişkenler 

üzerinde önemli bir faktör olacağı düşüncesiyle 4 gruba ayırarak sorduğumuz soru ve 

cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Tablo 11. Okuldan Memnuniyet Durumuna Göre Dağılım 

Şu an ki Okulunuzda Okumakta Memnun musunuz? N % 

1 Çok Memnunum 140 12,2 

2 Memnunum 526 45,7 

3 Pek Memnun Değilim 339 29,5 

4 Hiç Memnun Değilim 145 12,6 

 Toplam 1150 100 

“Şu an ki Okulunuzda Okumaktan Memnun musunuz” sorusuna katılımcıların 

%12,2’si (140 kişi) çok memnunum, %45,7’si (526 kişi) memnunum, %29,5’i (339 
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kişi) pek memnun değilim, %12,6’sı (145 kişi) hiç memnun değilim cevabını vermiştir. 

Bu tabloya bakılarak %58 düzeyde bir katılımcı okulundan memnun görünmektedir. 

Ayrıca tablonun normal bir dağılım da sergilediği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın konusu, daha önce belirtildiği gibi, İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinin dindarlık eğilimleri ve toplumsal değerlere yönelik algı düzeyleridir. Öte 

yandan, dindarlığın toplumsal değerler üzerindeki, geleneksel-kültürel değerlerin ise 

bilim-iş değerleri üzerindeki katkısı da belirlenmeye çalışılmıştır. Temelde, dindarlık ve 

toplumsal değer algılarında cinsiyet, sınıf, okul, anne-baba eğitimi ve tutumu, ailenin 

ekonomik durumu ve yerleşim yeri, başarı puanı ve okul memnuniyetinin rolü nedir? 

sorusuna cevap aranmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlılık ve ilişkiler analiz edilmiş 

ve konuyla ilgili hipotezleri test edecek bulgulara ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bu bölümünde, veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirlik 

ile ilgili durumlarına ve anlamlılık ve ilişki analizlerine, araştırmanını modeline sadık 

kalınarak belirli bir düzen içerisinde yer verilmiştir. Öncelikle ölçeklerle ilgili faktör 

analizi ve iç tutarlılık analizlerine ve sırasıyla dindarlık ve toplumsal değerler ve 

demografik özelliklere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Daha sonra da “dindarlık, 

geleneksel-kültürel değerler ve bilim-iş değerleri arasındaki ilişki-etkileşim” bulgularına 

yer verilmiştir. Son başlık altında ise “dindarlık ve değerlerin madde bazında betimsel 

istatistiklerine” dair bulgular rapor edilmiştir. 

1. ÖLÇEKLERLE İLGİLİ BULGULAR 

Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirlik ile ilgili durumları ölçeklerle 

ilgili faktör analizi ve iç tutarlılık analizleri yapılarak tespit edilmiştir. 

Güvenilirlik, bir ölçme aracından elde edilen verilerin kendi içinde tutarlı olması 

ve tesadüfi hatalardan beri olması olarak tanımlanır. Unutulmamalıdır ki, tüm analizler, 
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verilerin geçerli ve güvenilir olma şartına bağlıdır. Her araştırmanın veri toplama 

sürecinde kendine ait özel durumlarının olması dolayısıyla (örneklem sayısı, deneklerin 

olgusal durumları vb.), daha önce denenmiş ve yüksek güvenilirlikte çıkmış bir ölçek 

kullanmış bile olsak, tekrardan kendi verilerimizle ilgili güvenilirlik kontrolü yapmamız 

gereklidir. Çünkü güvenilirlik, ölçme aracının değil ölçme aracından elde edilen 

verilerin bir özelliğidir.496 Aynı ölçme aracılığıyla yapılan değişik ölçümlerin farklı 

sonuçlar vermesi, bir paradigma değişikliğine yol açmış, ölçme aracının değil, ölçümün 

güvenilirliğinin olduğu dile getirilmeye başlanmıştır.497 Geçerlilik ise, ölçme aracının 

ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka bir özelliğe karıştırmadan ölçebilme becerisidir. 

Kapsam, yapı, ölçüt ve görünüş geçerliliği şeklinde 4 çeşidi vardır.498  

Faktör analizi sürecinde, bütün boyutlarda faktör yük değeri için kritik sınır ,30; 

madde toplam korelasyonları için ise ,200 kabul edilmiştir. Bu değerlere sahip olmayan 

ölçek maddeleri ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca, iki farklı faktörde de yer almış 

maddelerin faktör yükleri arasındaki fark ,10’dan düşük ise, binişik kabul edilmiş ve bu 

maddeler de ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda, madde/değişken 

değerlerin tutarlılığını gösteren Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri, faktör analizinin 

dayandığı korelasyonların istatistiksel açıdan anlamlılığını gösteren Bartlett’s testi 

değeri, her faktörü oluşturan maddelerin madde yük değerleri, aritmetik ortalamaları, 

standart sapmaları, toplam madde korelasyonları (corrected item-total correlations) ve 

ayrıca ölçek maddelerinin iç tutarlık katsayılarını gösteren Cronbach Alfa güvenilirlik 

değerleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

                                                           
496  Murat Bursal, Spss ile Temel Veri Analizleri, Anı Yay., 1. Baskı, Ankara, 2017, ss. 

189-190. 

497  Abdullah Can, Spss ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem 

Akademi, 4. Baskı, Ankara, 2016, s. 387. 

498  Can, Spss ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, s. 387. 
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1.1. Dindarlık Ölçeği 

Tablo 12. Dindarlık Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

(KMO= ,785; Cronbach Alfa Değeri: ,669; x2=2412,55; p=000; Varyansı açıklama: %40,25) 

F1: İnanç Boyutu (Cronbach Alfa Değeri: ,758) N M S 
Madde 

Yükü 

Toplam 

Madde 

Korelasyonu 

Allah'a inanırım ve Onu kendime yakın hissederim. 1160 4,91 ,361 ,798 ,586 

Yaptığım bütün amellerin melekler tarafından 

kaydedildiğine ve ahirette bunlardan 

sorgulanacağıma inanıyorum. 

1160 4,93 ,346 ,865 ,698 

Kur'an-ı Kerim'in Peygamber'e indiği şekliyle 

günümüze geldiğine inanıyorum. 
1160 4,84 ,501 ,749 ,555 

İslam, açık ve anlaşılabilir bir dindir. 1160 4,77 ,564 ,670 ,495 

F2: İbadet-Tefekkür Boyutu (Cronbach Alfa 

Değeri: ,635) 
N M S 

Madde 

Yükü 

Toplam 

Madde 

Korelasyonu 

Ders haricinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealinden 

okuma sıklığınız nedir? 
1160 2,81 1,188 ,659 ,426 

Ders saati haricinde Kur'an-ı Kerim'i hangi sıklıkta 

okursunuz? 
1160 3,31 1,048 ,610 ,396 

Peygamberimizin sünnetlerini günlük işlerinizde ne 

sıklıkla uygularsınız? 
1160 3,48 ,922 ,601 ,401 

Beş vakit namaz ile ilgili davranışınız 

aşağıdakilerden hangisine uygundur? 
1160 2,95 1,257 ,596 ,380 

İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım 

organizasyonlarında görev alma sıklığınız nedir? 
1160 2,53 1,136 ,534 ,303 

Dini vecibelerimi/ibadetlerimi tam olarak yerine 

getirebilecek seviyede bilgi sahibi olduğumu 

düşünüyorum. 

1160 3,87 ,936 ,408 ,276 

Yola atılmış, canlılara ya da araçlara zarar verecek 

bir maddeyi gördüğünüzde nasıl hareket edersiniz? 
1160 4,12 ,860 ,381 ,234 

Müslüman olmanın anlamını, neden inandığınızı ne 

sıklıkla düşünür ve kendinize sorarsınız? 
1160 3,57 1,176 ,366 ,229 

Öğrencilerin dindarlık eğilimleri, “Dindarlık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Ölçeğin 

alt boyutlarını belirlemek amacıyla temel bileşenler metodu ile yapılan faktör analizi 

sonucunda, 18 maddelik ölçekten 6 madde atılmış (4., 5., 8., 9., 14. Ve 15. Sorular), 12 

maddenin iki alt boyutta toplandığı görülmüştür. Yukarıdaki tablo incelendiğinde, inanç 

boyutu maddelerinin birinci faktör yük değerlerinin ,798 ile ,865 arasında, ibadet-

tefekkür boyutunun maddelerinin birinci faktör yük değerlerinin ise ,366 ile ,659 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuç, maddelerin faktörle olan ilişkilerinin 

yüksek ve amaçlanan yapıyı ölçtüğünü söyleyebiliriz.  Ölçeğin açıkladığı kümülatif 
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(birikimli) varyans ise %40,25’tir. Ölçek maddelerine katılımcıların verdiği benzer 

tepkilerin derecesini ölçen madde analizi sonuçlarına göre ise, düzeltilmiş toplam 

madde korelasyonlarının inanç boyutunda ,495 ile ,698 aralığında, ibadet-tefekkür 

boyutunda ise ,229 ile ,426 arasında dağıldığı görülmektedir. Ölçeğin KMO değeri 

(,785), genel Cronbach Alfa Değeri: (,669), Bartlett‟s Test of Sphericity değeri: 

(x2=2412,55; p=000) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca inanç boyutunun Cronbach Alfa 

Değeri: ,758, ibadet-tefekkür boyutunun Cronbach Alfa Değeri:,635’tir. Elde edilen 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ölçme aracının istatiksel olarak geçerli ve 

güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Bu değerlere göre, ölçeğin uygulanmasının istatistiki 

açıdan bir engel olmadığına karar verilmiştir.  

Katılım düzeylerine göre ise, ölçek maddeleri; “Allah'a inanırım ve Onu 

kendime yakın hissederim. (4,91)”, “Yaptığım bütün amellerin melekler tarafından 

kaydedildiğine ve ahirette bunlardan sorgulanacağıma inanıyorum. (4,93)”, “Kur'an-ı 

Kerim'in Peygamber'e indiği şekliyle günümüze geldiğine inanıyorum. (4,84)”, “İslam, 

açık ve anlaşılabilir bir dindir. (4,74)”, “Ders haricinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe 

mealinden okuma sıklığınız nedir? (2,81)”, “Ders saati haricinde Kur'an-ı Kerim'i hangi 

sıklıkta okursunuz? (3,31)”, “Peygamberimizin sünnetlerini günlük işlerinizde ne 

sıklıkla uygularsınız? (3,48)”, “Beş vakit namaz ile ilgili davranışınız aşağıdakilerden 

hangisine uygundur? (2,95)”, “İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım 

organizasyonlarında görev alma sıklığınız nedir? (2,53)”, “Dini 

vecibelerimi/ibadetlerimi tam olarak yerine getirebilecek seviyede bilgi sahibi 

olduğumu düşünüyorum. (3,87)”, “Yola atılmış, canlılara ya da araçlara zarar verecek 

bir maddeyi gördüğünüzde nasıl hareket edersiniz? (4,12)”, “Müslüman olmanın 

anlamını, neden inandığınızı ne sıklıkla düşünür ve kendinize sorarsınız? (3,57)” 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu verilere göre en yüksek tutum puanını “Yaptığım bütün 

amellerin melekler tarafından kaydedildiğine ve ahirette bunlardan sorgulanacağıma 
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inanıyorum (4,93), en düşük tutum puanını ise “İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım 

organizasyonlarında görev alma sıklığınız nedir? (2,53)” maddeleri almıştır.   

Grafik 1. Katılımcıların İnanç Boyutundaki Aritmetik Ortalamaları 

 

Grafik 2. Katılımcıların İbadet-Tefekkür Boyutundaki Aritmetik Ortalamaları 
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1.2. Geleneksel-Kültürel Değerler Ölçeği 

Tablo 13. Geleneksel-Kültürel Değerler Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

(KMO= ,807; Cronbach Alfa Değeri: ,710; x2= 1496,622; p=000; Varyansı açıklama: %26,475) 

Maddeler 

N M S 
Madde 

Yükü 

Toplam 

Madde 

Korelasyonu 

Sosyal yardımlaşmanın toplumun sorunlarını 

çözmekte etkili olacağına inanırım. 
1160 4,22 ,962 ,623 ,463 

Yaptığım işlerde görev bilinci ve 

sorumluluğuyla hareket ederim. 
1160 4,23 ,885 ,613 ,447 

Günlük hayatta israfa neden olacak 

davranışlardan uzak durmaya çalışırım. 
1160 4,08 ,948 ,608 ,434 

Benim kültür yapıma uygun bir eşle mutlu 

olabileceğime inanırım. 
1160 4,17 1,103 ,550 ,397 

Bir aile kurduğumda eşimle uzun bir beraberlik 

sürdürebileceğimi düşünürüm. 
1160 4,53 ,882 ,534 ,381 

Mesleki kariyerimde paradan çok etik (ahlaki) 

değerlere önem veririm. 
1160 4,21 1,001 ,531 ,367 

Bana güven vermeyen insanlarla ilişki 

kurmaktan uzak durmaya çalışırım. 
1160 4,30 1,020 ,506 ,347 

Ordunun ve askerlik hizmetinin kutsallığına 

inanırım. 
1160 4,63 ,735 ,423 ,305 

Milli değerlerden kesinlikle ödün vermeyen bir 

düşünce sistemi içinde yaşarım. 
1160 3,84 1,161 ,401 ,276 

Ailemdeki bireylere büyük önem veririm. 1160 4,62 ,719 ,400 ,266 

Aile yönetiminde kadın etkin rol oynamalıdır. 1160 4,04 1,079 ,392 ,269 

Geleneksel-kültürel değerler ölçeğinin alt boyutlarını belirlemek amacıyla 

yapılan faktör analizi sonucunda 2 madde (21 ve 22. Sorular) yeterli faktör yüküne 

sahip olmadığı için ölçekten çıkarılmıştır. 11 maddenin tek bir boyutta toplandığı 

görülmüştür. Faktör yüklerinin ,392 ile ,623 arasında yığıldığı gözlenmektedir.  Madde 

toplam korelasyonları ise ,266 ile ,463 arasında değişmektedir. Faktörün açıkladığı 

kümülatif (birikimli) varyans %26,475’tir. KMO değeri: (,807); Cronbach Alfa Değeri: 

(,710); Bartlett’s Test of Sphericity değeri: (x2=1496,622; p=000) olarak hesaplanmış 

ve elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ölçme aracının istatiksel olarak 

geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Bu değerlere göre, ölçeğin uygulanmasının 

istatistiki açıdan bir engel olmadığına karar verilmiştir.  

Katılım düzeylerine göre ise, ölçek maddeleri; “Sosyal yardımlaşmanın 

toplumun sorunlarını çözmekte etkili olacağına inanırım. (4,22)”, “Yaptığım işlerde 
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görev bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederim. (4,23)”, “Günlük hayatta israfa neden 

olacak davranışlardan uzak durmaya çalışırım. (4,08)”, “Benim kültür yapıma uygun bir 

eşle mutlu olabileceğime inanırım. (4,17)”, “Bir aile kurduğumda eşimle uzun bir 

beraberlik sürdürebileceğimi düşünürüm. (4,53)”, “Mesleki kariyerimde paradan çok 

etik (ahlaki) değerlere önem veririm. (4,21)”, “Bana güven vermeyen insanlarla ilişki 

kurmaktan uzak durmaya çalışırım. (4,30)”, “Ordunun ve askerlik hizmetinin 

kutsallığına inanırım. (4,63)”, “Milli değerlerden kesinlikle ödün vermeyen bir düşünce 

sistemi içinde yaşarım. (3,84)”, “Ailemdeki bireylere büyük önem veririm. (4,62)”, 

“Aile yönetiminde kadın etkin rol oynamalıdır. (4,04)” şeklinde sıralanmaktadır. Bu 

verilere göre en yüksek değer puanını “Ordunun ve askerlik hizmetinin kutsallığına 

inanırım. (4,63), en düşük değer puanını ise “Milli değerlerden kesinlikle ödün 

vermeyen bir düşünce sistemi içinde yaşarım. (3,84)” maddeleri almıştır.   

Grafik 3.  Katılımcıların Geleneksel-Kültürel Değerler Ölçeği Maddelerinden Aldığı 

Ortalamalar 
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1.3. Bilim-İş Değerleri Ölçeği 

Tablo 14. Bilim-İş Değerleri Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

(KMO= ,789; Cronbach Alfa Değeri: ,695; BTOS: x2= 1374,494; p=000; Varyansı açıklama: 

%27,586) 

Maddeler N M S 

Madde 

Yükü 

Toplam 

Madde 

Korelasyonu 

Yapmak istediğim işin farklı bir yolunu ararım. 1160 3,60 1,010 ,422 ,291 

Çalışkan, işe yarar biri olmak benim için önemlidir. 1160 4,41 ,860 ,544 ,359 

İnsanların bana güvenmesi önemlidir. 1160 4,79 ,606 ,488 ,316 

Karşıt fikirdeki insanların düşüncelerinin de değerli 

olabileceğini bilirim. 1160 3,97 1,018 ,547 ,383 

Hayallerimde yeni şeyler tasarlarım. 1160 4,13 1,059 ,522 ,366 

Çevremdeki insanların davranışlarının nedenlerini 

anlamaya çalışırım. 1160 3,92 1,084 ,626 ,447 

Ortaya koyduğum davranışımın başkaları için 

doğuracağı sonuçlara dikkat ederim. 1160 3,84 1,099 ,645 ,462 

Her ne pahasına olursa olsun dürüst davranırım. 1160 4,12 ,921 ,516 ,350 

İspatı mümkün olmayan bilgi ve düşüncelerin güvenilir 

olmadığına inanırım 1160 3,77 1,257 ,401 ,275 

Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım. 1160 3,53 1,197 ,490 ,346 

Bilim-iş değerleri ölçeğinin alt boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan faktör 

analizi sonucunda 1 madde (24. Soru) yeterli faktör yüküne sahip olmadığı için ölçekten 

çıkarılmıştır. 10 maddenin tek bir boyutta toplandığı görülmüştür. Faktör yüklerinin 

,401 ile ,645 arasında yığıldığı gözlenmektedir.  Madde toplam korelasyonları ise ,266 

ile ,463 arasında değişmektedir. Faktörün açıkladığı kümülatif (birikimli) varyans %27, 

586’dır. KMO değeri: (,789); Cronbach Alfa Değeri: (,695); Bartlett‟s Test of 

Sphericity değeri: (x2=1374,494; p=000) olarak hesaplanmış ve ölçeğin uygulanmasının 

istatistiki açıdan uygun olduğuna karar verilmiştir. 
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Katılım düzeylerine göre ise, ölçek maddeleri; “Yapmak istediğim işin farklı bir 

yolunu ararım. (3,60)”, “Çalışkan, işe yarar biri olmak benim için önemlidir. (4,41)”, 

“İnsanların bana güvenmesi önemlidir. (4,79)”, “Karşıt fikirdeki insanların 

düşüncelerinin de değerli olabileceğini bilirim. (3,97)”, “Hayallerimde yeni şeyler 

tasarlarım. (4,13)”, “Çevremdeki insanların davranışlarının nedenlerini anlamaya 

çalışırım. (3,92)”, “Ortaya koyduğum davranışımın başkaları için doğuracağı sonuçlara 

dikkat ederim. (3,84)”, “Her ne pahasına olursa olsun dürüst davranırım. (4,12)”, “İspatı 

mümkün olmayan bilgi ve düşüncelerin güvenilir olmadığına inanırım. (3,77)”, 

“Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım. (3,53)” şeklinde 

sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre en yüksek değer puanını “İnsanların bana güvenmesi 

önemlidir. (4,79), en düşük değer puanını ise “Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama 

ihtiyacı duyarım. (3,53)” maddeleri almıştır. 

Grafik 4. Katılımcıların Bilim-iş Değerleri Ölçeği Maddelerinden Aldığı Ortalamalar 
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2. DİNDARLIK VE TOPLUMSAL DEĞER ALGILARINA ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER 

2.1. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Cinsiyet 

a. Dindarlık ve Cinsiyet 

 

Tablo 15. Dindarlık Bakımından Kızlar ile Erkekler Arasındaki Farklar (T-Testi) 

 

Dindarlık 

 

Cinsiyet 

 

N 

 

M 

 

S 

 

F 

 

P 

Dindarlık 

(Genel) 

Kız 607 3,8676 ,37330  

19,898 

 

,008 Erkek 543 3,8031 ,44650 

İnanç Boyutu Kız 607 4,8669 ,28678  

3,546 

 

,305 Erkek 543 4,8467 ,37820 

İbadet/Tefekkür 

Boyutu 

Kız 607 3,3680 ,51283  

18,374 

 

,008 Erkek 543 3,2813 ,59789 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, genel dindarlıkta, erkekler ile kızlar arasında, 

istatiksel açıdan kızların lehine anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. (P=,008)   Buna 

göre, kızların dindarlık eğilimleri erkeklere göre daha yüksektir. Ayrıca dindarlığın alt 

boyutu, İbadet-Tefekkür boyutuna bakıldığında da erkekler ile kızlar arasında, kızların 

lehine olacak şekilde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. (P=,008) 

İnanç alt boyutunda ise gruplar arasında betimsel olarak bir farklılık olmasına rağmen 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözükmemektedir. Tüm bu bulgulardan hareketle, 

dini tutum ve davranışlarda genel itibariyle kızların erkeklere göre dindarlık 

düzeylerinin daha yüksek seviyede olduğu; namaz kılma, Kur’an ve meal okuma, bilgi 

ve tefekkür gibi günlük dini pratikler ile bu ibadetlerin sosyal hayata yansıması olan 
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yardımlaşma ve canlıyı/çevreyi koruma gibi prososyal (toplum yanlısı) davranışlarının 

daha da yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Böylece, kızların erkeklere göre dindarlık 

eğilimlerinin daha yüksek düzeyde olacağı yönündeki hipotezin desteklendiği 

anlaşılmaktadır. Hem erkeklerin hem de kızların dinin iman, itaat ve bağlılık yönünden 

dindarlık eğilimlerinin zaten çok yüksek olması, gruplar arasında bir farklılaşma 

olmasını da engellemiştir. Bu boyut ile ilgili bulgulara göre, erkeklerin ve kızların 

dindarlığın inanç boyutunda ortak bir üst seviyeyi paylaştığını söyleyebiliriz. 

Genel olarak Türk toplumunda, kadınların dini yönelimlerinin erkeklerden daha 

yüksek olduğu birçok emprik araştırmayla ortaya konulmuştur. Örneğin Ayten, 

Türkiye’nin 32 ilinden 911 kişilik bir araştırma grubu üzerinde yaptığı araştırmasında, 

dini tutum ve davranışlarda kadınların eğilimlerinin erkeklere göre yüksek olduğu; 

özelde ise, oruç ve namaz gibi dini pratiklerini yerine getirmeye kadınların daha eğilimli 

olduğu, bu sebeple kadınların dindarlık eğilimlerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu 

yönünde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşmıştır.499  

Dini şüphelerin cinsiyetle ilişkisini inceleyen bir başka araştırma da ise, lisede 

okuyan kızların dini konulardaki birtakım şüpheleri (%57), erkek öğrencilerden (%43) 

daha yüksek çıkmıştır. Bahadır, genel kabulün aksine çıkan bu sonuçları, yerel 

nedenlere dayandırmıştır.500   

  

                                                           
499  Ayten, “Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü”, s. 114. 

500  Abdülkerim Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler”, Gençlik, 

Din ve Değerler Psikolojisi (Haz: Hayati Hökelekli), Ankara Okulu Yay., Ankara, 

2002, s. 278. 
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b. Toplumsal Değerler ve Cinsiyet 

Tablo 16.  Toplumsal Değer Düzeyleri Bakımından Kızlar ile Erkekler Arasındaki 

Farklar (T-Testi) 

Toplumsal Değerler 

 

Cinsiyet 

 

N 

 

M 

 

S 

 

F 

 

P 

Geleneksel-Kültürel 

Değerler 

Kız 607 4,3262 ,41177 

26,091 ,000 

Erkek 543 4,2009 ,02244 

Bilim-İş Değerleri 

Kız 607 4,0386 ,48790 

9,730 ,046 

Erkek 543 3,9773 ,55230 

Yukarıdaki tabloda verilen bulgulara göre, geleneksel-kültürel değerlerde, 

erkekler ile kızlar arasında, istatiksel açıdan kızların lehine olacak şekilde anlamlı bir 

farklılaşma vardır. (P=,000) Buna göre kızların aile bireylerine bağlılık, vatan sevgisi, 

sorumluluk, sosyal yardımlaşma ve güven gibi toplum tarafından kabul görmüş 

değerleri erkeklere kıyasla daha yüksektir. Araştırma bulgularına göre, kızların 

geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyi daha yüksektir yönündeki hipotezimiz 

doğrulanmış görünmektedir. Sevgi, saygı, bağlılık ve aidiyet hislerinin aşkın hale 

geldiği bu boyutta, kızların erkeklerden daha yüksek ortalamalara sahip olması, onların 

daha duygusal, anaç ve özgeci karakterlerini akla getirmektedir. 

Özensel ve Aydemir’in araştırmasında da benzer bulgulara varılmıştır. Bu 

araştırma sonuçlarına göre, sorumluluk, saygı, barışçıl olma, dostluk değerlerinde, 

İmam Hatip Lisesi’nde okuyan kız öğrenciler, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

erkeklerden daha yüksek ortalamalara sahip olmuşlardır. Yine hoşgörü ve dürüstlük 

değerlerinde de kız öğrencilerin ortalamaları erkek öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıştır.501 

                                                           
501  Özensel ve Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, ss. 96-120. 
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Geleneksellik ve aile değerleri bağlamında yapılan bir çalışmada ise farklı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Küçük’ün, Ankara’daki 4 farklı lise türünde okuyan 800 öğrenci 

üzerinde yaptığı araştırmasında, söz konusu değerler açısından cinsiyetler arasında 

anlamlı bir ilişkiye ulaşılmış, erkeklerin, kızlara oranla geleneksel ve aile değerlerine 

daha yüksek oranda bağlı olduğu görülmüştür.502 

Elde edilen bu nicel bulgular, 15 yıla yakın farklı İmam Hatip liselerinde görev 

yapmış, pansiyon nöbetleri tutmuş ve ev ziyaretlerinde bulunmuş içeriden birisi olarak 

yaptığım doğrudan gözlemlerle, nitel bulgularla da eşleşmektedir. Kız öğrencilerin 

bağlılık, saygı ve hoşgörü anlayışları erkek öğrencilere göre belirgin şekilde daha 

yüksektir. Bir olay yıllar geçmesine rağmen hatıramda canlılığını korumuştur. Bir 

dersimde kız öğrencimden “öğretmen masasına oturmasını ve okuyacağı metne orada 

devam etmesini” istedim. Öğrencim bunu kabul etmek istemedi, ben ise bu durumu 

şahsıma karşı bir saygısızlık olarak algılayarak durumdan rahatsızlığımı kendisine 

ilettim. Fakat öğrencim kesinlikle böyle bir düşüncede değildi ve Onun bana 

“büyüklerinden öğretmen masasına oturmanın saygısızlık anlamına geleceğini ve bunun 

öğrenci de hafıza geriliğine yol açabileceğini” söylerken gösterdiği inanç ve samimiyet 

bugüne kadar hiçbir erkek öğrencimde görmediğim kadar gerçekçiydi.  

Bilim-iş değerleri ölçeğine göre, erkekler ile kızlar arasındaki ortalamalarda 

görülen farklılık, istatiksel olarak da anlamlıdır. (P<,05) Buna göre kızların, eğitim ve 

çalışma alanındaki yenilik, özgünlük, sorumluluk, çalışkanlık ve empati gibi 

değerlerinin erkeklere göre yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Elimizdeki bu 

bulgulara göre, kızların bilim-iş değerlerine sahip olma düzeyleri erkeklere göre yüksek 

olacağı hipotezi desteklenmektedir. Son yıllarda her alanda değişim gösteren Türkiye, 

geleneksel kadın rollerinde de değişim göstermiş, kadının okuması ve çalışması toplum 

                                                           
502  Lütfi Küçük, Lise Gençliği Değerleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 

2009, s. 135. 
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tarafından kabul görmüştür. Bununla birlikte kızların çalışmaya ve eğitime verdikleri 

önem, iş hayatının onlara daha büyük zorluklar yüklemesi ve erkeklerin güç gerektiren 

ve vasıfsız işlerde kadınlara göre daha avantajlı durumları bağlamında bir zorunluluk 

olarak düşünülebilir.  

2.2. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Sınıf 

a. Dindarlık ve Sınıflar 

Tablo 17. Dindarlık Bakımından Sınıflar Arası Fark (T-Testi) 

 

Dindarlık 

 

Sınıf 

 

N 

 

M 

 

S 

 

F 

P 

Dindarlık (Genel) 9 613 3,8283 ,41772 

,398 ,435 

11 537 3,8473 ,40243 

İnanç Boyutu 9 613 4,8344 ,35537 

14,853 ,013 

11 537 4,8835 ,30391 

İbadet/Düşünce 

Boyutu 

9 613 3,3252 ,55927 

,080 ,906 

11 537 3,3291 ,55290 

Araştırmadan elde edilen verilere göre, dindarlık genel boyutunda, 9. Sınıflar ile 

11. Sınıflar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. (P>,05) 

Aynı zamanda, ibadet-tefekkür boyutunda grupların eşit aritmetik ortalamalara (3,32) 

sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumda, ibadet-tefekkür boyutunda da gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğunu söyleyemeyiz. (P>,05) Öte yandan, inanç boyutunda 

9. Sınıf (M:4,83) ile 11. Sınıf (M:4,88) arasında betimsel açıdan görülen farklılığın, 

istatiksel olarak da 11. Sınıfların lehine olduğu görülmektedir. (P=,013) 11. Sınıf 

öğrencilerinin yeni gördükleri akaid, kelam, hadis, tefsir vb. derslerin Allah’a iman ve 

yakınlık, ahiret gününe, Kutsal Kitaba iman gibi soyut aleme ilişkin algılarında etkili 
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olduğu, dini inançları daha açık ve anlaşılır kıldığını söylemek mümkündür. Bunun yanı 

sıra, yaşla beraber dünya üstü alemi fark etme, inandıklarını anlama ve yorumlama 

yetisinin, çabasının artacağı fikri de kabul edilebilir. Bu bulgulara dayanarak, 11. Sınıf 

öğrencilerinin inanç boyutunda dindarlık düzeylerinin 9. Sınıflara göre yüksek olacağı 

yönündeki hipotezin desteklendiğini söyleyebiliriz.    

b. Toplumsal Değerler ve Sınıflar  

Tablo 18. Toplumsal Değer Düzeyleri Bakımından Sınıflar Arası Farklar (T-Testi) 

Sosyal Değerler 

 

Sınıf 

 

N 

 

M 

 

S 

 

F 

 

P 

Geleneksel-

Kültürel Değerler 

9 613 4,2293 ,48628 

6,105 ,004 

11 537 4,3101 ,45077 

Bilim-İş Değerleri 

9 613 3,9883 ,52262 

,568 ,136 

11 537 4,0341 ,51635 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, geleneksel-kültürel değerlere sahip olma 

düzeyi, 9. Sınıflar ile 11. Sınıflar arasında 11. Sınıfların lehine olacak şekilde anlamlı 

farklılaşmanın varlığı görülmektedir. (P=,004) Öğrencilerin eğitim kurumlarında üst 

basamaklara doğru çıktıkça, sınıf arkadaşları ve üst sınıf öğrencileriyle 

etkileşimi/sosyalleşmesi, kantin, kütüphane, spor salonu ve mescit gibi tanışma, 

kaynaşma, öğrenme mekanlarının aidiyet duygularını, eğilimlerini güçlendirdiği 

söylenebilir. Araştırmacı da bir öğretmen olarak, öğrencilerin üst sınıflara geçtikçe aile, 

toplum, devlet gibi mefhumlarda daha bilinçli ve duyarlı hale geldiklerini gözlemlerinde 

ve ikili görüşmelerinde tespit etmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 11. Sınıfların 

geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyinin 9. Sınıflardan yüksek olacağı 

hipotezimizin desteklendiği anlaşılmaktadır.  

Bilim-iş değerleri ölçeği verilerinden, geleneksel-kültürel değerler de olduğu 

gibi 9. Sınıflar ile 11. Sınıflar arasındaki aritmetik ortalamalar da üst sınıflara geçtikçe 
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ortalamanın arttığı görülmektedir. Fakat bu farklılık, istatiksel olarak anlamlı değildir. 

(P=,136) Bu durumda, 11. Sınıfların bilim-iş değerlerine sahip olma düzeyinin 9. 

Sınıflardan yüksek olacağı hipotezimizin desteklendiği söyleyemeyiz. Bu duruma göre, 

bilimsel değerlerin sınıf değişkeni ile değil, daha farklı motivasyonların etkisi altında 

geliştiği anlaşılmaktadır.  

2.3. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Okul 

a. Dindarlık ve Okullar  

Tablo 19. Okullara Göre Dindarlık ve Alt Boyutları (Anova, Lsd) 

Dindarlık Okullar N M S F P Farklar 

Dindarlık 

(Genel) 

a) Şükrü Acar 

A.İ.H.L. 
72 3,7144 ,41877 

4,453 ,000 

1) d>e 

2) g>a, e 

3) i>a, 

b, e, f 

4) j>a, 

b, c, d, 

e, f, g, h, 

ı, l, m, n 

5)k>a, 

b, c, d, 

e, f, g, h, 

ı, l, m, n 

6)n>a, 

e, f 

 

b) Kocalar 

A.İ.H.L. 
84 3,7889 ,39578 

c) Sincan A.İ.H.L. 85 3,8284 ,41640 

d) Keçiören 

A.İ.H.L. 
81 3,8398 ,42137 

e) Faik Güngör 

A.İ.H.L. 
121 3,7235 ,39455 

f) Elmadağ 

A.İ.H.L. 
57 3,7189 ,37509 

g) Polatlı 

A.İ.H.L. 
55 3,8667 ,34215 

h) Mahir İz 

A.İ.H.L. 
78 3,8040 ,46231 

ı) Bizim Anadolu 

Vakfı Gürcan Kız 

A.İ.H.L. 

49 3,8019 ,36426 

i) Haymana 

A.İ.H.L. 
49 3,9379 ,48776 
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j) Tevfik İleri 

A.İ.H.L. 
86 4,0518 ,39783 

k) Çamlıdere 

A.İ.H.L. 
42 4,0322 ,33420 

l) Kızılcahamam 

A.İ.H.L. 
59 3,8330 ,35944 

m) Hüseyin Gazi 

A.İ.H.L. 
57 3,8308 ,42316 

n) Mamak 

A.İ.H.L. 
175 3,8693 ,39176 

Total 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Şükrü Acar 

A.İ.H.L. 
72 4,8064 ,51251 

1,071 ,380  

b) Kocalar 

A.İ.H.L. 
84 4,8371 ,28102 

c) Sincan A.İ.H.L. 85 4,8500 ,31872 

d) Keçiören 

A.İ.H.L. 
81 4,8897 ,25869 

e) Faik Güngör 

A.İ.H.L. 
121 4,8213 ,36366 

f) Elmadağ 

A.İ.H.L. 
57 4,8322 ,43975 

g) Polatlı A.İ.H.L. 55 4,8955 ,22311 

h) Mahir İz 

A.İ.H.L. 
78 4,8125 ,45058 

ı) Bizim Anadolu 

Vakfı Gürcan Kız 

A.İ.H.L. 

49 4,8138 ,37662 

i) Haymana 

A.İ.H.L. 
49 4,8342 ,37425 

j) Tevfik İleri 

A.İ.H.L. 
86 4,8387 ,36449 

k) Çamlıdere 42 4,9241 ,17160 
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A.İ.H.L. 

l) Kızılcahamam 

A.İ.H.L. 
59 4,8888 ,19108 

m) Hüseyin Gazi 

A.İ.H.L. 
57 4,9221 ,21006 

n) Mamak 

A.İ.H.L. 
175 4,8979 ,25244 

Total 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşünce 

Boyutu 

a) Şükrü Acar 

A.İ.H.L. 
72 3,1684 ,54513 

4,961 ,000 

1) i>a, 

b, e, f 

2) j>a, 

b, c, d, 

e, f, g, h, 

ı, l, m, n 

3)k>a, 

b, c, d, 

e, f, g, h, 

ı, l, m, n 

4)n>a, 

e, f 

 

b) Kocalar 

A.İ.H.L. 
84 3,2649 ,55442 

c) Sincan 

A.İ.H.L. 
85 3,3176 ,56053 

d) Keçiören 

A.İ.H.L. 
81 3,3148 ,57388 

e) Faik Güngör 

A.İ.H.L. 
121 3,1746 ,52328 

f) Elmadağ 

A.İ.H.L. 
57 3,1623 ,48410 

g) Polatlı 

A.İ.H.L. 
55 3,3523 ,49071 

h) Mahir İz 

A.İ.H.L. 
78 3,2997 ,59193 

ı) Bizim 

Anadolu Vakfı 

Gürcan Kız 

A.İ.H.L. 

49 3,2959 ,48189 

i) Haymana 

A.İ.H.L. 
49 3,4898 ,63576 

j) Tevfik İleri 

A.İ.H.L. 
86 3,6584 ,49684 

k) Çamlıdere 42 3,5863 ,46072 
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A.İ.H.L. 

l) 

Kızılcahamam 

A.İ.H.L. 

59 3,3051 ,51814 

m) Hüseyin 

Gazi A.İ.H.L. 
57 3,2851 ,60493 

n) Mamak 

A.İ.H.L. 
175 3,3550 ,55284 

Total 1150 3,3271 ,55606 

Tabloda sunulan bulgulara göre, genel olarak dindarlık tutumlarında, en yüksek 

ortalamaya sahip okul Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi olduğu görünmektedir. Okulların 

tamamında dindarlık genel ortalamaları betimsel olarak farklılaşmaktadır.  Grupların 

genel dini tutum ve davranışlarındaki ortalamalar sırasıyla, Tevfik İleri A.İ.H.L., 

Çamlıdere A.İ.H.L., Haymana A.İ.H.L., Mamak A.İ.H.L., Polatlı A.İ.H.L., Keçiören 

A.İ.H.L., Kızılcahamam A.İ.H.L., Hüseyin Gazi A.İ.H.L., Sincan A.İ.H.L., Mahir İz 

A.İ.H.L., Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız A.İ.H.L., Kocalar A.İ.H.L., Faik Güngör 

A.İ.H.L., Elmadağ A.İ.H.L., Şükrü Acar A.İ.H.L. şeklindedir. Elimizdeki bu bulgulara 

toplu olarak bakıldığında, okul faktörünün dindarlığın genel oluşumunda etkili olduğu 

ve varyans analizi sonuçlarına göre de gruplar arasında istatiksel açıdan belirgin bir 

şekilde anlamlı farklılaşmanın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. (P=,000) 

Katılımcıların eğitim gördükleri okulların, dindarlık ortalamalarında farklı 

etkilere sahip oldukları varyans analizi (Anova) ile görülmektedir. Gruplar arasındaki 

anlamlı farklılaşmanın, hangi gruplar arasında ve kimin lehine olduğunu gösteren Lsd 

Post Hoc çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip 

Lisesi öğrencilerinin, Haymana ve Çamlıdere A.İ.H. Lisesi hariç, diğer bütün örneklem 

okullarından anlamlı derecede daha yüksek puanlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine 

Çamlıdere ve Haymana Anadolu İmam Hatip Liselerinin okulların çoğuyla arasında 

anlamlı ilişkilerinin olduğu görülmektedir. Şükrü Acar A.İ.H. Lisesi ise sahip olduğu 
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ortalamalar açısından aleyhine olacak şekilde Keçiören A.İ.H Lisesi, Polatlı A.İ.H. 

Lisesi, Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi, Çamlıdere A.İ.H. Lisesi ve Haymana A.İ.H Lisesi 

okullarının ortalamaları ile anlamlı bir farklılaşma göstermektedir. Tablodaki farklar 

sütununa göz atıldığında ilk sırada grup numarası yazılan okulun, istatiksel olarak diğer 

okullarla kendi lehine olacak şekilde anlamlı bir farklılaşma içerisinde olduğu 

görülecektir. 

Genel dindarlık düzeyinde görülen anlamlı farklılaşma, inanç boyutunda ortaya 

çıkmamıştır. (P: ,380) Bu durum tüm grupların inanç ortalamalarının çok yüksek 

düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. En düşük ortalamaya sahip okul Şükrü Acar 

Anadolu İmam Hatip Lisesinin puanı 4,80’dir. Ali Semerkandi türbesi ile Ankara’nın 

inanç turizminde en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline gelen Çamlıdere ilçesinde 

bulunan Çamlıdere İmam Hatip Lisesi ise 4.92 ortalama ile en yüksek inanç 

ortalamasına sahip okul olmuştur. 

Tabloda sunulan verilere göre, katılımcıların ibadet-tefekkür boyutundan 

aldıkları ortalamalara göre durumları, genel dindarlık düzeyine benzer ilişkilere sahip 

olduklarını göstermektedir. Fakat dini pratiklerin yer aldığı bu boyutta, genel dindarlık 

ve inanç boyutlarından alınan ortalamaların çok altında kalındığı gözükmektedir. 

Örneklem okullar içerisinde en yüksek puan alan 3 okul, Tevfik İleri Anadolu İ.H. 

Lisesi, Çamlıdere Anadolu İ.H. Lisesi ve Haymana A.İ.H. Lisesi şeklinde 

sıralanmaktadır. En düşük puana sahip okullar ise, Faik Güngör A.İ. Lisesi, Şükrü Acar 

A.İ.H. Lisesi ve Elmadağ A.İ.H. Lisesi şeklinde sıralanmaktadır. Gruplar arasındaki 

farklılaşmanın istatiksel olarak anlamlılığını gösteren varyans analizi sonuçlarına göre 

(P=,000), okulların, öğrencilerin namaz kılma, Kur’an ve meal okuma, sünnete riayet 

gibi dini pratikleri ve yardımlaşma, sosyal dayanışma gibi dinin birleştirici, 

bütünleştirici özelliğinin tezahürü olan sosyal davranışları üzerinde anlamlı bir farklılığı 

sağladığını göstermektedir.  
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Lsd Çoklu karşılaştırma testine göre, Çamlıdere A.İ.H. Lisesi ve Tevfik İleri 

A.İ.H. Lisesi, birbirleri ve Haymana A.İ.H. Lisesi hariç kendi lehlerine olacak şekilde 

bütün okullarla anlamlı bir ilişki içerisindedir. Haymana A.İ.H Lisesinin de Şükrü Acar 

A.İ.H.L., Kocalar A.İ.H.L., Faik Güngör A.İ.H.L. ve Elmadağ A.İ.H.L. ile kendi lehine 

olacak şekilde ortalamalar bakımından istatiksel farklılaşma kendini göstermektedir. 

Yine Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi de Şükrü Acar A.İ.H.L, Faik Güngör A.İ.H.L. 

ve Elmadağ A.İ.H.L ile kendi lehine olacak şekilde anlamlı bir farklılaşmaya sahiptir. 

Tüm bu bulgular göz önüne alındığında, Ankara’nın en eski ve en gözde İmam 

Hatip Lisesi olan Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi’nin dini tutum ve davranışlara sahiplik 

bakımından, öğrencileri üzerinde diğer tüm okullardan daha fazla etkili olduğu açıktır. 

Bu üstünlüğü sağlayan fırsatları, öğrenci ve veliler tarafından bu okula 

gitmek/gönderilmek arzusu, birkaç neslin eğitim gördüğü, baba ve annesinin, hatta 

büyükbaba-büyükannesinin okuduğu sıralarda okuma şansına sahip öğrencilerin 

bulunduğu köklü ve kurumsal yapısı güçlü bir okul olması ve Ankara İlahiyat 

Fakültesine mesafe olarak yakınlığını sıralamak mümkündür. Elde edilen verilerde 

dikkat çeken bir başka sonuç ise, Ankara’nın sessiz sakin okullarından Haymana 

Anadolu İmam Hatip Lisesinin dini tutum ve davranışlarda diğer birçok okulun önüne 

geçmiş olmasıdır. Bu durumu, Haymana’nın ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden göç 

alan, nüfusunun çoğunluğunu Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden gelmiş ve 

oraya yerleşmiş insanlardan oluşması, geleneksel İslam’ın şehrin iç bölgelerine göre 

daha güçlü yaşanması gibi sosyo-demografik ve dini-kültürel özelliğiyle açıklamak 

mümkündür. Tüm bulgular neticesinde, okul faktörünün deneklerin dindarlık algısı 

üzerinde anlamlı bir etkisi olacağı hipotezinin desteklendiğini söyleyebiliriz.        

  



200 

b. Toplumsal Değerler ve Okullar  

Tablo 20. Okullara Göre Toplumsal Değerler (Anova, Lsd) 

Toplumsal Değerler Okullar N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel Değerler 

a) Şükrü Acar A.İ.H.L. 72 4,3182 ,49323 

1,150 ,309  

b) Kocalar A.İ.H.L. 84 4,3225 ,44433 

c) Sincan A.İ.H.L. 85 4,2610 ,45320 

d) Keçiören A.İ.H.L. 81 4,2626 ,54810 

e) Faik Güngör A.İ.H.L. 121 4,1923 ,56030 

f) Elmadağ A.İ.H.L. 57 4,1882 ,56247 

g) Polatlı A.İ.H.L. 55 4,2876 ,41761 

h) Mahir İz A.İ.H.L. 78 4,2238 ,48586 

ı) Bizim Anadolu Vakfı 

Gürcan Kız A.İ.H.L. 
49 4,3377 ,35598 

i) Haymana A.İ.H.L. 49 4,3302 ,46713 

j) Tevfik İleri A.İ.H.L. 86 4,2294 ,42816 

k) Çamlıdere A.İ.H.L. 42 4,3442 ,46247 

l) Kızılcahamam A.İ.H.L. 59 4,1541 ,48171 

m) Hüseyin Gazi A.İ.H.L. 57 4,3301 ,41148 

n) Mamak A.İ.H.L. 175 4,2945 ,41625 

Total 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş Değerleri 

a) Şükrü Acar A.İ.H.L. 72 4,0000 ,57702 

1,755 ,041 

1) b>c, e, 

h 

2) ı> a, c, 

e, f, h, l, n 

3) i> c, e, 

h 

4) m>h 

b) Kocalar A.İ.H.L. 84 4,0869 ,45517 

c) Sincan A.İ.H.L. 85 3,9059 ,46862 

d) Keçiören A.İ.H.L. 81 4,0383 ,60033 

e) Faik Güngör A.İ.H.L. 121 3,9380 ,49854 

f) Elmadağ A.İ.H.L. 57 3,9807 ,54295 

g) Polatlı A.İ.H.L. 55 3,9673 ,51642 
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h) Mahir İz A.İ.H.L. 78 3,8808 ,60540 

ı) Bizim Anadolu Vakfı 

Gürcan Kız A.İ.H.L. 
49 4,1939 ,46341 

i) Haymana A.İ.H.L. 49 4,1510 ,52246 

j) Tevfik İleri A.İ.H.L. 86 4,0279 ,43132 

k) Çamlıdere A.İ.H.L. 42 4,0738 ,54997 

l) Kızılcahamam A.İ.H.L. 59 3,9881 ,61338 

m) Hüseyin Gazi A.İ.H.L. 57 4,0596 ,55416 

n) Mamak A.İ.H.L. 175 4,0189 ,45718 

Total 1150 4,0097 ,51998 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, geleneksel-kültürel değerlere sahip olma 

düzeyi betimsel olarak farklılaşmaktadır. En yüksek değere sahip okul Çamlıdere A.İ.H. 

Lisesi olmuştur. En yüksekten düşüğe doğru okullar, Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız 

A.İ.H. Lisesi, Haymana A.İ.H. Lisesi, Hüseyin Gazi A.İ.H. Lisesi, Kocalar A.İ.H. 

Lisesi,  Şükrü Acar A.İ.H. Lisesi, Mamak A.İ.H. Lisesi, Polatlı A.İ.H. Lisesi, Keçiören 

A.İ.H. Lisesi, Sincan A.İ.H. Lisesi, Tevfik İleri A.İ.H.L, Mahir İz A.İ.H. Lisesi, Faik 

Güngör A.İ.H. Lisesi, Elmadağ A.İ.H. Lisesi, Kızılcahamam A.İ.H. Lisesi şeklinde 

sıralanmaktadır. Betimsel olarak bakıldığında, bütün okullar farklı ortalamalara sahiptir. 

Fakat bu farklılıklar istatiksel olarak anlamlı değildir. (P=,309) Öte yandan okulların 

tamamının “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde bir ortalama puan alması, katılımcıların 

çok büyük oranda geleneksel-kültürel değerlere bağlılığını göstermektedir. Örneklem 

okullar içerisinde, dış ilçelere ait ve coğrafi-tarihi olarak birbirine yakın iki okul olan 

Çamlıdere A.İ.H. Lisesi ve Kızılcahamam İ.H. Lisesinin en yüksek ve en düşük 

ortalamalara sahip olması dikkat çekicidir. Bu durumu Çamlıdere’nin şehirlerarası 

karayollarına uzaklığı ve Ali Semerkandi türbesi ile Ankara’nın inanç turizmi 

merkezlerinden olması, Kızılcahamam’ın ise şehirlerarası karayolu üzerinde bulunması, 

sağlık ve doğa turizmi açısından şehir merkezinden ve farklı bölgelerden yerli yabancı 



202 

turistleri ilçeye çekmesi ile açıklamak mümkündür. Tüm bu bulgulara göre, okul 

faktörünün öğrencilerin geleneksel-kültürel değerleri üzerinde anlamlı bir etkisi olacağı 

hipotezinin desteklenmediği anlaşılmaktadır. 

Bilim-iş değerlerinde, örneklem okullar içerisinde en yüksek ortalama puana 

Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız A.İ.H. Lisesi sahiptir. Diğer okullar en yüksekten 

düşüğe doğru, Haymana A.İ.H. Lisesi, Kocalar A.İ.H. Lisesi, Çamlıdere A.İ.H. Lisesi, 

Hüseyin Gazi A.İ.H. Lisesi, Keçiören A.İ.H. Lisesi, Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi, Mamak 

A.İ.H. Lisesi, Şükrü Acar A.İ.H. Lisesi, Kızılcahamam A.İ.H. Lisesi, Elmadağ A.İ.H. 

Lisesi, Polatlı A.İ.H. Lisesi, Faik Güngör A.İ.H. Lisesi, Sincan A.İ.H. Lisesi, Mahir İz 

A.İ.H. Lisesi (M.3,88) olarak sıralanmaktadır. Okullar arasındaki puan farklılıklarının 

istatiksel olarak anlamlı olduğu varyans analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. (P<0,05) 

Anova sonrası çoklu karşılaştırma testi bulgularına göre, farklılaşma “b” grubu 

lehine “c, e ve h” gruplarına karşı; “ı” grubu lehine “a, c, e, f, h, l, n” gruplarına karşı; 

“i” grubu lehine “c, e, h” gruplarına karşı ve son olarak “m” grubu lehine “n” grubuna 

karşı gerçekleşmektedir. Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız A.İ.H. Lisesinin bilim-iş 

değerlerine sahip olma düzeylerinin diğer okullara göre yüksekliği, ‘cinsiyet 

faktörü’nün etkisi altında gerçekleştiği söylenebilir. Yakın bir zamanda eğitim hayatına 

başlamış olan Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi ise farklılaşmanın istatiksel olarak 

anlamlı olduğu bütün gruplarda aleyhine olacak şekilde yer almaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre, okul faktörünün öğrencilerin bilim-iş değerleri üzerinde anlamlı bir 

etkisi olacağı hipotezinin desteklendiği anlaşılmaktadır.     

 

 

   

  



203 

2.4. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Gelir Durumu 

a. Dindarlık ve Ailenin Aylık Ortalama Geliri 

 

Tablo 21. Ekonomik Durum Bakımından Dindarlık (Anova) 

Dindarlık Aylık Ortalama Gelir N M S F P 

Dindarlık (Genel) 

1603 TL ve Altı 229 3,8824 ,39875 

1,468 ,210 

1604-2999 TL 511 3,8212 ,40168 

3000-3999 TL 234 3,8256 ,42347 

4000-4999 TL 84 3,8872 ,37876 

5000 TL ve Üstü 92 3,7969 ,47433 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

1603 TL ve Altı 229 4,8807 ,30120 

1,433 ,221 

1604-2999 TL 511 4,8609 ,34973 

3000-3999 TL 234 4,8379 ,31823 

4000-4999 TL 84 4,8906 ,25016 

5000 TL ve Üstü 92 4,7982 ,40590 

Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Tefekkür 

Boyutu 

1603 TL ve Altı 229 3,3832 ,55975 

1,170 ,322 

1604-2999 TL 511 3,3014 ,53880 

3000-3999 TL 234 3,3194 ,57380 

4000-4999 TL 84 3,3854 ,53253 

5000 TL ve Üstü 92 3,2962 ,61201 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, genel dindarlık ve alt boyutlarında, ailenin 

aylık geliri etkili bir faktör olarak görünmektedir. Dindarlık genel ölçeğinden en yüksek 

puanı 4000-4999 TL grubunda yer alan katılımcılar almıştır. Daha sonra 1604 TL ve altı 
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geliri olan katılımcılar gelmektedir. Bu iki grubun puanları birbirine çok yakındır. Diğer 

gruplar ise 3000-3999 TL, 1604-2999 TL, 5000 TL ve Üstü şeklinde sıralanmaktadır. 

En düşük gelire sahip katılımcıların dindarlık puanı ile en yüksek gelire sahip 

katılımcıların genel dindarlık puanları arasındaki fark dikkat çekicidir. Fakat betimsel 

olarak gruplar arasındaki fark, istatiksel olarak anlamlı değildir. (P=,210) 

Örneklemin, inanç boyutundan aldıkları tutum puanları da tabloda görüldüğü 

şekilde farklılaşmaktadır. Yine en yüksek tutum puanı 4000-4999 TL arası ailesinin 

aylık geliri olan katılımcılar almıştır. Daha sonra sıralama en düşük geliri olanın en 

yüksek inanç tutum puanı olacak şekilde devam etmektedir. İnanç boyutunda 

örneklemin tamamına yakınının “kesinlikle katılıyorum (Toplam M:4,85)” seçeneği 

işaretledikleri anlaşılmaktadır. Fakat, gelir faktörünün inanç boyutunda varyans analizi 

sonuçlarına göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir. (P: ,221) 

İbadet-tefekkür boyutuna ait ortalama puanlar, diğer bağımsız değişkenlerde 

olduğu gibi inanç boyutuna göre daha düşüktür. Fakat gruplar arasındaki ilişki açısından 

benzer bir dağılım dikkati çekmektedir. Dini pratikleri ve bilgiyi ele alan bu ölçekte 

yine en yüksek puan 4000-4999 TL ve 1604 TL ve altı aile aylık gelirine sahip 

katılımcılara aittir. Daha sonra, 3000-3999 TL, 1604-2999 TL, 5000 TL ve Üstü 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu boyuttan alınan en düşük davranış puanı en yüksek aile 

aylık gelirine sahip gruba aittir. Anova verilerine göre, gelir faktörünün ibadet-tefekkür 

boyutu üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşmayı sağlamadığı anlaşılmaktadır. 

(P: ,332) Dindarlık ölçeğinin genel ve alt boyutlarıyla kapsamlı bir değerlendirme 

yaptığımızda ortalama bir gelir seviyesine sahip katılımcıların puanları birbirine 

yakınken, aylık gelir asgari ücretin altına düştüğünde ya da ortalama gelirin bir 

basamak üzerine çıktığında dindarlık düzeylerinde artış görünmektedir. Fakat en üst 

gelir seviyesi olan 5000 TL ve üstü gelir grubunda özellikle ibadet-tefekkür boyutunda 

olmak üzere dini eğilimlerde belirgin bir düşüş tespit edilmiştir. Üst ekonomik gelir 
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grubunun dini pratiklerin, bilgi ve düşünce etkinliğinin ve sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma katılımlarının yer aldığı ibadet-tefekkür boyutundan aldıkları bu düşük 

ortalama puanlar, muhtaç olma halinin Allah ile olan bağı güçlü tutacağı ve ibadetlerin 

yerine getirilme sıklığını artıracağı fikrini akla getirmektedir. Yaklaşık bütün dinlerde 

inananlar, sahip oldukları dünya mallarının onlara Tanrı ve ahiret gerçekliğini 

unutturmaması, dünyanın süsüne aldandırmaması konusunda uyarılmışlardır.503 

Konuyla ilgili benzer araştırmalara bakıldığında, bizim elde ettiğimiz bulgularla 

kısmen benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Çapar, İzmir’de 5 farklı 

lisede 555 örneklem üzerinde yaptığı dindarlık ve benlik ilişkisini konu alan 

çalışmasında, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki öğrencilerin dindarlık ortalama 

puanlarının aralarındaki farkın anlamlı olduğunu bulmuştur. Çapar’ın araştırma 

sonuçlarına göre, sosyo ekonomik düzey yükseldikçe dindarlığın azaldığı, sosyo 

ekonomik düzey azaldıkça ise dindarlığın arttığı görülmüştür.504 

Eldeki bütün verilere göre, “ailesinin aylık geliri düşük olan katılımcıların 

dindarlık düzeyleri, geliri yüksek olanlara göre daha yüksek olacağı” şeklindeki 

hipotezin doğrulanmadığı görülmektedir.  

 

  

                                                           
503  Bkn. Kur’an-ı Kerim, Zuhruf, 33. 

504  Betül Çapar, Farklı Orta Öğretim Öğrencilerinde Dindarlık ile Benlik Saygısı 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2008, 

s. 78. 
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b. Toplumsal Değerler ve Ailenin Aylık Ortalama Geliri 

 

Tablo 22. Ekonomik Durum Bakımından Toplumsal Değerler 

 

Toplumsal Değerler 

 

Aylık Ortalama Gelir N M S F P 

Geleneksel-Kültürel 

Değerler 

1603 TL ve Altı 229 4,2283 ,47449 

1,487 ,204 

1604-2999 TL 511 4,2975 ,44890 

3000-3999 TL 234 4,2591 ,49485 

4000-4999 TL 84 4,2868 ,47385 

5000 TL ve Üstü 92 4,1966 ,51765 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş Değerleri 

1603 TL ve Altı 229 4,0227 ,53706 

,105 ,981 

1604-2999 TL 511 4,0041 ,51890 

3000-3999 TL 234 4,0021 ,54137 

4000-4999 TL 84 4,0048 ,46567 

5000 TL ve Üstü 92 4,0315 ,48242 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, geleneksel-kültürel değerler de en yüksek 

puanı 1604-2999 TL arası aile aylık gelirine sahip katılımcılar almışlardır. Değer 

puanlarına göre sıralama 4000-4999 TL, 3000-3999 TL, 1603 TL ve altı ve 5000 TL ve 

Üstü şeklinde devam etmektedir. Örneklemin geleneksel-kültürel değerler ölçeğinden 

aldıkları puanlar oldukça yüksektir. Öte yandan, dindarlık ölçeğinde olduğu gibi en 

düşük puan yüksek gelir grubuna aittir. Betimsel olarak farklı ortalamalara sahip olan 

grupların, istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkarmadığı görülmektedir. 

Tüm bu bulgulara göre “ailesinin aylık geliri düşük olan katılımcıların geleneksel-
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kültürel değerleri, geliri yüksek olanlara göre daha yüksektir.” şeklindeki hipotezin 

doğrulanmadığı görülmektedir. (P: ,204) 

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin 

Erkenekli, 595 üniversite öğrencisiyle yaptığı nicel çalışmasında, “muhafazakârlık” 

değeri ile SES grupları arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Erkenekli bu durumu 

“güvenlik, geleneksellik, uyumluluk” gibi değerleri kapsayan muhafazakârlık ya da 

toplumculuk temel değeri gerçekte Türk toplumunun tüm katmanlarında kökleşmiş ve 

sürekli çalışılan bir değer olmasıyla açıklar. Zira muhafazakârlık; tüm toplumsal grup, 

sınıf ve kategorilerin üzerinde, ulusal boyutta önemsenen kültürel bir değer olabilir.505  

Bizim ulaştığımız bulgulardan farklı olarak, Ersoy, Malatya’nın merkez 

ilçelerinde yaşayan 804 kişiyle tesadüfi örnekleme yoluyla yaptığı araştırmasında, alt 

gelir grubuna dahil olanların, orta ve üst gelir grubuna dahil olanlara göre değerlerine 

daha fazla bağlı olduğu sonucuna varmıştır. Alt gelir grubundaki kişiler değerlerinin 

değişmesine daha az taraftardırlar. Araştırma bulgularına göre, “değerlerimi asla 

değiştirmem” ifadesine alt gelir grubunun %44’ü, orta gelir grubunun %38,1’i ve üst 

gelir grubunun %34’ü katılmaktadır. 506  Yani, gelir ile değerlere bağlılık arasında ters 

korelasyon vardır.  

Bilim-iş değerleri boyutunda, gruplar arasında ortalamaların birbirine yakın 

olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, dindarlık ve geleneksel-kültürel değerler ölçeği 

sonuçlarının aksine, çalışkanlık, yenilik, özgünlük, empati, güven, sorgulama, karşı 

fikre saygı gibi değerlerin ön plana çıktığı bu boyutta en yüksek tutum puanını 5000 TL 

                                                           
505  Mehmet Erkenekli, “Türkiye’de Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Temel 

Değerlerin Farklılaşması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009, ss. 131-

132.  

506  Ersan Ersoy, Değer Farklılaşmalarının Sosyolojik Boyutu (Malatya Örneği), 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, 2006, s. 267. 
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ve Üstü (M: 4,03) aile aylık gelirine sahip katılımcıların elde ettiği görülmektedir. Bu 

durumu ekonomik imkanların sağladığı avantajlarla ekonomik seviyesi yüksek 

öğrencilerin, okul dışı sosyal, kültürel, bilimsel aktivitelere katılma imkanları açısından 

diğer ekonomik kategorilere göre daha şanslı olmaları ile açıklanabilir. Diğer gruplar 

arasında ise ortalamalar birbirine yakındır. Bu sebeple, gruplar arasındaki fark anlamlı 

değildir. (P> ,05) Sonuç olarak, “ailesinin aylık geliri yüksek olan katılımcıların bilim-

iş değerleri, geliri düşük olanlara göre daha yüksektir.”  şeklindeki hipotezin 

reddedildiği anlaşılmaktadır. 

 

2.5. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Ailenin Yaşadığı Yer (Sosyal 

Çevre) 

a. Dindarlık ve Ailenin Yaşadığı Yer  

Tablo 23. Ailenin Yaşadığı Yer Bakımından Dindarlık (Anova) 

Dindarlık 
Ailenin 

Yaşadığı Yer 
N M S F P 

Dindarlık 

(Genel) 

Köy 134 3,9106 ,39057 

2,776 ,063 
İlçe 359 3,8131 ,39493 

İl 657 3,8353 ,42166 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

Köy 134 4,8960 ,25245 

1,726 ,178 
İlçe 359 4,8355 ,35555 

İl 657 4,8614 ,33442 

Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Tefekkür 

Boyutu 

Köy 134 3,4179 ,55461 

2,185 ,113 
İlçe 359 3,3019 ,52616 

İl 657 3,3223 ,57104 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 
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Tablodaki sonuçlara göre, dindarlık genelde ailenin yaşadığı yerin deneklerin 

tutum ve davranışları üzerinde farklı etkileri vardır. Fakat bu farklılık istatiksel olarak 

anlamlı değildir. (P= ,063) Ortalamalar açısından en yüksek tutum puanına sahip 

yerleşim yeri köydür. Daha sonra ise il ve ilçe şeklinde sıralanmaktadır.  

İnanç boyutunda da sıralama değişmemiş, en yüksek tutum puanını ailesi köyde 

ikamet eden katılımcılar almışlardır. Dindarlık genelde olduğu gibi bu boyutta da 

ailenin ikamet yeri katılımcılar üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma 

göstermemiştir. (P: ,178) 

İbadet-tefekkür boyutunda, inanç tutumlarında olduğu gibi gruplar arasında 

ortalamalar açısından farklılaşmalar olduğu halde, istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olmadığı anlaşılmaktadır. (P: ,113) Öte yandan, gruplar arasındaki ortalama farkı 

artmış görünmektedir. Namaz kılma, Kur’an-ı Kerim okuma, Peygamberin sünnetine 

uyma gibi dini eğilimlerde en yüksek ortalama tutum puanını ailesinin ikamet yeri köy 

olan katılımcılar, daha sonrasında ise il ve ilçe olan katılımcılar almışlardır. Köy 

yaşamında din ile sosyal hayatın iç içe yaşanması bu sonuçları anlaşılabilir 

kılmaktadır. Köy odası adı verilen ve köylülerin toplanıp sohbet ettiği, eğlendiği, 

toplantı ve taziye yaptığı mekanlar köy camisinin karşısına yapılır. Genelde odada 

toplanmalar Yatsı namazı çıkışı olur. Mezarlıkların köyün sınırları içerisinde olması da 

şüphesiz insanların maneviyatlarını güçlü tutmaktadır. Köydeki geçimin toprağa ve 

suya bağlı olması köylünün dua ve tevekkül anlayışları üzerinde güçlü etkileri olacaktır. 

Ayrıca köy imamının köylüleri ziyareti, akşam oturmaları yine yaygın adetlerdendir. Bu 

tür gelenekler, süreçler ve örüntüler, dinin sosyal hayatın tabii bir ögesi olarak 

varlığını sürdürmesine yardımcı olmuştur.  

Bununla birlikte, eldeki bulgulara göre; “ailenin ikamet yeri ile örneklemin dini 

tutum ve pratikleri arasında anlamlı bir ilişki olacağı” hipotezinin reddedildiği 

anlaşılmaktadır. 
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Dindarlık, değer ve tutum araştırmalarında, araştırma grubunun hayatının geçtiği 

yer önemli ve vazgeçilmez bir değişken olarak anketlerde yerini almaktadır. Kavun’da, 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı lise türlerinde (Fen Lisesi, Genel Anadolu Lisesi, 

Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi) dindarlığı farklı değişkenler açısından araştırdığı 

çalışmasında, yerleşim yeri ve dindarlık arasında anlamlı farklılaşmalara ulaşmıştır. 

Kavun’un bulgularına göre, en yüksek dindarlık puanını hayatı ilde geçmiş öğrenciler 

tarafından alındığı, onu hayatını ilçede geçirmiş öğrencilerin izlediği, en düşük 

dindarlık puanının ise hayatını köyde geçirmiş öğrenciler tarafından alındığını 

belirlemiştir.507 

Ayten’in araştırmasından çıkan sonuçlar ise, bu araştırmanın sonuçlarıyla 

paralellik arz etmektedir. Ayten’in elde ettiği bulgulara göre, dindarlık ortalamalarına 

göre köy/kasaba ve il grupları aynı ortalamaya sahip olmuş, ilçe grubunun genel 

dindarlık ortalaması ise her iki gruptan daha düşük çıkmıştır. Ayten bu durumu, 

ilçelerin ara yerleşim birimi olması dolayısıyla, hem köy/kasabadaki geleneksel dini 

ortamdan hem de şehirlerdeki dini öğrenme imkânlarından uzak kalması gibi unsurlarla 

açıklamaktadır. Öte yandan, dindarlık bakımından hayatının çoğunu köy/kasabada 

geçirenler ile ilde geçirenler arasında, özellikle dini ibadetleri yerine getirme gibi dini 

eğilim bakımından farklılığın olmamasını ise, dindarlığın sosyal çevreye göre 

değişmediği, değişimin dini yaşama formları üzerinde gerçekleştiği fikrine 

bağlamaktadır.508   

  

                                                           
507  Yusuf Kavun, Ergenlerde Dindarlık ve İnsani Değerler, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Konya, 2016, s. 120. 

508  Ali Ayten, Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, s. 135. 
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b. Toplumsal Değerler ve Ailenin Yaşadığı Yer  

Tablo 24.  Ailenin Yaşadığı Yer Bakımından (Sosyal Çevre) Toplumsal Değerler 

(Anova, Lsd) 

 

Toplumsal 

Değerler 

 

Ailenin 

Yaşadığı 

Yer 

N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Köy 134 4,2673 ,46123 

,810 ,445 

--- 

b) İlçe 359 4,2925 ,45131 

c) İl 657 4,2531 ,48440 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Köy 134 4,0888 ,50466 

3,942 ,020 

1. a>c 

2. b>c b) İlçe 359 4,0451 ,51835 

c) İl 657 3,9741 ,52161 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 

Katılımcıların geleneksel-kültürel değerlerini yansıtan göstergeler olarak tabloda 

verilen ortalamalara bakıldığında, en yüksek değer puanını yerleşim yeri ilçe sonrasında 

ise köy ve il olan gruplar almıştır. Aileye düşkünlük, ordu ve askerliğin kutsallığı, 

israfın haram olması gibi geleneksel-kültürel değerler de bütün katılımcılar yüksek 

ortalama puanlara sahiptir. Öte yandan betimsel olarak farklılaşan ortalamalar istatiksel 

olarak anlamlı değildir. (P> ,05) “ailenin ikamet yerine göre, katılımcılarının 

geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyinde farklılaşacağı” hipotezinin 

desteklendiğini söylemek mümkün görülmemektedir. 

Bilim-iş değerlerinde ise ortalamalar arasındaki farklılıklar istatiksel olarak 

anlamlı çıkmıştır. (P= ,020) Ölçekten alınan ortalamalara bakıldığında yüksekten 

düşüğe doğru köy, ilçe ve il şeklinde sıralanmaktadır. Ailesi köy ve ilçede yaşayanlar ile 

ailesi ilde yaşayanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu bulgulardan hareketle 
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ailesi ilde yaşayanların, köyde ve ilçede yaşayanlara göre bilim-iş değerlerinin daha 

düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ailenin yaşadığı yer/bilim iş değerlerine dair 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, “ailenin ikamet yerine göre katılımcıların bilim-iş 

değerlerine sahip olma düzeyinin farklılaşacağı” hipotezinin desteklendiği 

görülmektedir. Bu durum, şehrin imkanlarından mahrum yaşayan köylülerin, 

kendilerinin tamamlayamadıkları eğitimlerinin, çocukları içinde bir kader olmaması 

için onları okumaya teşvik etmeleri ve bu duygusal halin öğrencilerde en azından bir 

ideal olarak belirebileceği fikrini akla getirmektedir. 

2.6. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı Ve Annenin Eğitim Durumu 

A) Dindarlık ve Annenin Eğitim Durumu   

Tablo 25. Annenin Eğitim Durumu Bakımından Dindarlık (Anova, Lsd) 

Dindarlık 

Annenizin 

Eğitim Durumu 

Nedir? 

N M S F P Farklar 

Dindarlık (Genel) 

a) Okumamış 40 3,7250 ,42111 

2,716 ,029 

1) d>a 

2) e>a, b, c 

b) İlkokul 529 3,8212 ,40403 

c) Ortaokul 282 3,8220 ,39539 

d) Lise 224 3,8828 ,41403 

e) Üniversite 75 3,9303 ,47372 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Okumamış 40 4,8062 ,30349 

,683 ,604 ------ 

b) İlkokul 529 4,8715 ,30269 

c) Ortaokul 282 4,8453 ,37530 

d) Lise 224 4,8571 ,34558 

e) Üniversite 75 4,8308 ,34871 
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Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Tefekkür 

Boyutu 

a) Okumamış 40 3,1844 ,59106 

3,432 ,008 

1) d>a, b 

2)  e>a, b, 

c 

b) İlkokul 529 3,2961 ,55910 

c) Ortaokul 282 3,3103 ,52930 

d) Lise 224 3,3956 ,53904 

e) Üniversite 75 3,4800 ,62468 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, annenin eğitim durumunun deneklerin 

dindarlık eğilimleri üzerinde etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dindarlık genelde ve 

ibadet-tefekkür boyutunda annenin eğitim seviyesi arttıkça, katılımcılarında dini tutum 

ve değerlerinde artış olduğu anlaşılmaktadır. Tabloya göre; dindarlık genelde 

örneklemin anne eğitim durumu bakımından dindarlık ortalama puanları okumamış, 

ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite şeklinde sıralanmaktadır. Betimsel olarak farklılaşan 

grupların, Anova sonrası istatiksel olarak da anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. 

(P= ,029) Anlamlı ilişkinin hangi gruplar arasında olduğunu öğrenmek için post-hoc 

(Lsd) çoklu karşılaştırma testine göz attığımızda, okumamış annelerin, aleyhine olacak 

şekilde lise mezunu ve üniversite mezunu annelerle anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca üniversite mezunu annelerin lehine olacak şekilde ortaokul ve 

ilkokul mezunu annelerle çocuklarının dini tutum ve davranışları üzerinde anlamlı 

farklılaşmaları saptanmaktadır. Söz konusu bulgulara göre, anne eğitimi-dindarlık 

ilişkine dair, anne eğitimi arttıkça, öğrencinin dindarlık olgusuna ilişkin algı ve 

eğilimlerinin artış gösterdiği kesinlikle söylenebilir. 

Dini pratiklerin bilgi ve uygulama düzeyinde katılımcılardaki varoluşunun 

sorgulandığı ibadet-tefekkür boyutunda anne eğitim durumu faktörü bakımından gruplar 

arasında anlamlı farklılaşmalar olduğu açıktır.  Katılımcılara ait ortalama puanlara göre, 

en yüksek puan annesi üniversite mezunu olanlara (M: 3,48) aittir. Daha sonra sıralama 
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yüksekten düşüğe doğru lise, ortaokul, ilkokul ve okumamış şeklinde devam etmektedir. 

Gruplar arasındaki farklar, varyans analizi sonucuna göre de istatiksel olarak da oldukça 

anlamlıdır. (P= ,008) İbadet-tefekkür boyutunda, anne eğitim durumu yükseldikçe, 

katılımcıların dini pratikleri bilme ve uygulama durumunda da yükselme olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki anne eğitim durumu ve ibadet-tefekkür boyutu arasındaki 

bu ilişki hangi gruplar arasında anlamlıdır? Çoklu karşılaştırma testi sonucu Üniversite 

mezunu annelerin lise hariç, diğer bütün gruplarla lehine olacak bir farklılaşma 

göstermektedir. Lise mezunu annelerin ise ortaokul hariç diğer alt eğitim grupları ile 

arasında lehine bir anlamlı farklılaşma görülmektedir.  

Dindarlık genel ve ibadet-tefekkür boyutunda okumamış annelerden sonra en 

düşük puanı annesi ilkokul mezunu katılımcılar alırken, inanç boyutunda çok farklı bir 

sonuç çıkmaktadır. Mutlak bir kabulü, eksiksiz bir bağlılığı, görmeden inanmayı 

gerektiren dünya üstü kutsala iman sorularının yer aldığı inanç boyutunda, en yüksek 

ortalama puanı annesi ilkokul mezunu olan katılımcılar almıştır. (M: 4,87) Fakat inanç 

boyutunda anlamlı bir farklılaşma oluşmamıştır. 

Eldeki tüm bulgulara göre, “annenin eğitim düzeyi arttıkça, katılımcıların 

dindarlık düzeyleri de artmaktadır” hipotezinin desteklendiği görülmektedir.   

Kavun ise, araştırmasında annenin eğitim düzeyi ile dindarlık arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulgularına ulaşmıştır. Kavun’un elde ettiği 

istatistiki verilere göre en yüksek dindarlık puanını annesi “ilkokul mezunu” olan 

katılımcılar almış, onu “üniversite”, “lise” mezunu annelerin izlediği, en düşük 

dindarlık puanını ise “okur yazar olmayan” annelerin aldığı belirlenmiştir.509 Bizim 

araştırmamızın “İnanç boyutu”, Kavun’un elde ettiği sonuçlar ile örtüşmektedir. Fakat 

genel dindarlık ve ibadet-tefekkür boyutu açısından farklılaşmaktadır. Bu durumu, 

Kavun’un örnekleminin farklı liselerde okuyan öğrencilerden oluşması ve veli profilinin 

                                                           
509  Yusuf Kavun, “Ergenlerde Dindarlık ve İnsani Değerler”, s. 127. 
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bizim çalışmamızdaki veli karakteristiğinden farklı olabileceği düşüncesiyle 

açıklayabiliriz. Çocuğunu İmam Hatip Lisesine gönderen eğitimli ailelerin, doğal 

olarak kendilerinin de dini yönelimi yüksek olması ve çocuklarına bu yönde 

yetiştirmeleri ve gerekli imkanları sağlamaları beklenen bir durumdur. 

Dindarlık ve eğitim ilişkisini ele alan bir başka araştırmada ise, üniversite ve 

üzeri tahsili olanların dini eğilimleri en yüksek, lise mezunlarının en düşük ortalamaya 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayten’e ait olan bu araştırmada hem ilk ve ortaokul 

mezunlarının hem de üniversite mezunlarının lise mezunlarına göre dini eğilimlerin 

daha yüksek olduğu bulgusuna varılmıştır.510 

b. Toplumsal Değerler ve Annenin Eğitim Durumu  

Tablo 26. Annenin Eğitim Durumu Bakımından Toplumsal Değerler (Anova, Lsd) 

Toplumsal 

Değerler 

 

Annenizin 

Eğitim 

Durumu 

Nedir? 

N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Okumamış 40 4,0909 ,42090 

2,47

9 
,042 

1) b>a 

2) c>a 

3) d>a 

b) İlkokul 529 4,2665 ,47915 

c) Ortaokul 282 4,3182 ,47348 

d) Lise 224 4,2504 ,47490 

e) Üniversite 75 4,2218 ,40081 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Okumamış 40 4,0000 ,49303 

,095 ,984 ------ 

b) İlkokul 529 4,0146 ,54620 

c) Ortaokul 282 3,9940 ,53809 

d) Lise 224 4,0179 ,46621 

e) Üniversite 75 4,0147 ,43080 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilere göre, anne eğitim durumuna göre 

geleneksel-kültürel değerler açısından katılımcıların farklı ortalamalara sahip olduğu 

görülmektedir. Betimsel olarak anlamlı olan grup ortalama puanları, varyans analizi 

sonuçlarına göre de anlamlı bulunmuştur. (P= ,042) En yüksek puan ortaokul mezunu 

                                                           
510  Ali Ayten, Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, s. 165. 
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olanlara aittir. Daha sonra ilkokul, lise, üniversite, okumamış olarak sıralanmaktadır. 

Annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olan katılımcıların lehlerine olacak şekilde en 

düşük ortalama puanı alan anne eğitim durumu okumamış olan katılımcılarla 

farklılaşmaktadır. Bu durum, ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış 

velilerin sosyalleşmenin en önemli eyleyenlerinden olan okul kurumunun verdiği 

geleneksel eğitimin bireylerin geleneksel değerlere bağlılık duygularında meydana 

getirdiği güçlü etki ile açıklanabilir. 

Eldeki tüm bulgulara göre, anne eğitim durumunun geleneksel-kültürel değerler 

boyutu üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açacağı hipotezinin desteklendiği 

görülmektedir.   

Ersoy’un araştırma bulgularına göre ise, değerlere bağlılık, en fazla eğitim 

seviyesi düşük olan insanlarda kendini göstermektedir. Bu araştırmada, “Bütün 

hareketlerimi değerlerime göre belirlerim” diyen katılımcılar, en çok eğitim seviyesinin 

düşük olduğu okuryazar olmayan (%41) veya okuryazar olup da okul bitirmemişler 

(%60) ve ilkokul mezunları (%40) arasındadır. Diğer taraftan, eğitim seviyesinin 

giderek arttığı orta ve dengi okul (%27,9), lise ve dengi okul (%30) ile yüksek okul 

mezunları arasında (%35) değerlerin davranışları belirlemesinin düşük olduğu 

görülmüştür. Ersoy bu durumu, eğitim seviyesi düştükçe, değerlerin bir inanç hükmü 

olarak ele alınmasına bağlamaktadır. Zira, bu süreçte değerlerin inanç boyutuna eşlik 

eden, duygusal yoğunluk ile aidiyet düzeyinde artma söz konusudur. Eğitim süreci ile 

değerlerin bilgi boyutu da değişmekte, yeni bilgiler değerlerin farklılaşmasını da 

kolaylaştırmaktadır.511 

Bilim-iş değerleri boyutunda, anne eğitim durumu bakımından betimsel ya da 

istatiksel anlamlı bir farklılaşma görünmemektedir. (P> ,05) En yüksek değer 

ortalamalarını annesi üniversite ve lise mezunu olan gruplarlar almışlardır. Bu durumda 

                                                           
511  Ersan Ersoy, Değer Farklılaşmalarının Sosyolojik Boyutu (Malatya Örneği), s. 268. 
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“anne eğitim durumunun bilim-iş değerleri boyutu üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya 

yol açacağı hipotezinin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Lise öğrencilerinin anne eğitim durumları ile okul başarısı ve yetenek 

düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim-öğretim 

yılında Erzurum ili sınırları içerisinde 6 resmi lisenin ikinci sınıflarından 124 kız ve 172 

erkek öğrenci olmak üzere toplam 296 öğrenci örneklemi ile çalışan Gök, iki değişken 

arasında anlamlı ilişkilere ulaşmıştır. Gök’ün elde ettiği istatistiksel analizler 

sonucunda, annelerin eğitim seviyesi yüksek olan çocukların yetenek seviyelerinin de 

yüksek olduğu görülmüştür.512 

 2.7. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı Ve Babanın Eğitim Durumu 

b. Dindarlık ve Babanın Eğitim Durumu  

Tablo 27. Babanın Eğitim Durumu Bakımından Dindarlık (Anova) 

Dindarlık 
Babanızın Eğitim 

Durumu Nedir? 
N M S F P 

Dindarlık (Genel) 

a) Okumamış 40 3,7542 ,27966 

,926 ,448 

b) İlkokul 529 3,8096 ,42485 

c) Ortaokul 282 3,8237 ,39321 

d) Lise 224 3,8582 ,40992 

e) Üniversite 75 3,8645 ,41673 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Okumamış 40 4,8625 ,30746 

,096 ,984 

b) İlkokul 529 4,8641 ,34598 

c) Ortaokul 282 4,8591 ,32684 

d) Lise 224 4,8567 ,32509 

e) Üniversite 75 4,8460 ,33857 

Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşünce a) Okumamış 40 3,2000 ,40117 1,312 ,263 

                                                           
512  Doğan Gök, Anne Tutumlarının Öğrencilerin Başarıları ve Yetenekleri üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2019, s. 68. 
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Boyutu b) İlkokul 529 3,2824 ,57616 

c) Ortaokul 282 3,3059 ,53606 

d) Lise 224 3,3589 ,55815 

e) Üniversite 75 3,3738 ,55151 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 

Yukarıdaki tablodan elde edilen verilere göre, baba eğitim durumunun dindarlık 

genel ve alt boyutları açısından gruplar arasında istatistiki farklılaşmaya yol açmadığı 

anlaşılmaktadır. (P> ,05) Fakat, aritmetik puanların gruplar arasındaki eğitim durumu 

artışla doğrudan orantılı şekilde arttığı gözlenmiştir. Dindarlık genel de en yüksek 

ortalama puana üniversite mezunu almış, daha sonra sıralama lise, ortaokul, ilkokul ve 

okumamış şeklinde devam etmiştir. İbadet-tefekkür boyutunda da benzer bir sıralama 

gerçekleşmiştir. Öte yandan inanç boyutunda, babası ilkokul mezunu olan katılımcılar 

ön plana çıkmış, gruplar arasında en yüksek tutum puanını almışlardır.  

Elde edilen bulgulara göre, “baba eğitim durumunun yükseldikçe, katılımcıların 

dindarlık düzeylerinin artacağı” şeklindeki hipotez kabul edilmemiştir. 

b. Toplumsal Değerler ve Babanın Eğitim Durumu  

Tablo 28. Babanın Eğitim Durumu Bakımından Toplumsal Değerler (Anova) 

Sosyal Değerler 

 

Babanızın Eğitim 

Durumu Nedir? 
N M S F P 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Okumamış 40 3,9818 ,73406 

1,435 ,220 

b) İlkokul 529 4,2587 ,43485 

c) Ortaokul 282 4,2909 ,48190 

d) Lise 224 4,2891 ,49134 

e) Üniversite 75 4,2176 ,46762 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Okumamış 40 3,6800 ,67231 

1,710 ,146 

b) İlkokul 529 4,0656 ,50585 
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c) Ortaokul 282 3,9841 ,53196 

d) Lise 224 4,0021 ,53684 

e) Üniversite 75 3,9844 ,48823 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 

Yukarıdaki tabloya göz atıldığında sosyal değerler ölçeğinden, baba eğitim 

durumuna göre ortalama puanları çeşitlilik göstermekle beraber sonuçlar istatistiki 

olarak anlamlı değildir. (P> ,05) geleneksel-kültürel değerler boyutunda en yüksek 

değer ortalama puanını baba eğitim durumu ortaokul mezunu alırken, en düşük değer 

ortalama puanını babası okumamış katılımcılar almışlardır. Bilim-iş değerleri 

boyutunda ise en yüksek değer puanını babası ilkokul mezunu olan katılımcılar alırken, 

en düşük değer puanını yine okumamış gruba ait katılımcılar almıştır. 

Tüm bu bulgulara göre, “baba eğitim durumunun toplumsal değerlere sahip olma 

düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açacağı” hipotezi doğrulanmış 

gözükmemektedir.  
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2.8. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Annenin Tutumu 

a. Dindarlık ve Çocuğun Davranışı Karşısında Annenin Tutumu  

Tablo 29. Annenin Tutumuna Göre Dindarlık (Anova, Lsd, Dunnett C) 

Dindarlık 

Annenizin Sizin 

Davranışlarınız 

Karşısındaki Tutumu 

Nasıldır? 

N M S F P Farklar 

Dindarlık 

(Genel) 

a) Otoriter-Baskıcı 221 3,7588 ,41077 

11,656 ,000 

1) a>c 

2) b>a, c 

b) Demokrat-Anlayışlı 903 3,8640 ,40665 

c) İlgisiz 26 3,5705 ,37708 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Otoriter-Baskıcı 221 4,7989 ,43329 

5,068 ,006 1) b>a 

b) Demokrat-Anlayışlı 903 4,8736 ,30037 

c) İlgisiz 26 4,7885 ,38368 

Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşün

ce Boyutu 

a) Otoriter-Baskıcı 221 3,2387 ,53819 

10,075 ,000 

1) a>c 

2) b>a, c 

b) Demokrat-Anlayışlı 903 3,3592 ,55612 

c) İlgisiz 26 2,9615 ,50839 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 

 (Dindarlık Genel ve İbadet boyutunda Lsd testi uygulanmıştır.) 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, annenin çocuklara karşı davranış örüntülerinin 

onların dini tutum ve davranışları üzerinde hatırı sayılır etkileri olduğu anlaşılmaktadır. 

Dindarlık genelde en yüksek ortalama puanı annesi anlayışlı olan katılımcılar, 

sonrasında ise sırasıyla otoriter ve ilgisiz gruptaki katılımcılar almışlardır. Ortalama 

puanlardaki bu çeşitlilik, istatiksel olarak da oldukça anlamlıdır. (P: ,000) Gruplar arası 

ilişkiler için çoklu karşılaştırma (Lsd) testine baktığımızda, lehine olacak şekilde 

otoriter-baskıcı anne tipinin ilgisiz anneye; demokrat-anlayışlı anne tipinin otoriter anne 
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ve ilgisiz annenin her ikisiyle anlamlı ilişkisi vardır. Çocuğun ruhuna   dokunma 

açısından demokrat ebeveynin otoriter ebeveyne; çocuğa vakit ayırma, ilgilenme 

açısından da otoriter ebeveynin ilgisizlere üstünlüğü çocuğun dini eğilimler 

kazanmasında da etkili olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

İnanç boyutuna bakıldığında, betimsel olarak sıralamanın aynı şekilde oluştuğu 

görülüyor. En yüksek tutum puanını annesi demokrat olan grup (M: 4,87) almış, onu 

otoriterler ve ilgisizler takip etmiştir. Varyans analizi sonrası gruplar arası ilişkinin 

anlamlı olduğu sonucu çıkmaktadır. (P: ,006) Öte yandan bu boyutta varyansların 

homojenliği sağlanmadığı için non-parametrik bir test olan “Dunnett C” kullanılmış, bu 

test ile demokrat annelere sahip katılımcılar ve otoriter-baskıcı anneye sahip katılımcılar 

arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu anlaşılmıştır. “Allaha yakınlık”, “İslam’ın 

açıklığı ve anlaşılırlığı” gibi bağlılık, ilgi, muhatap alma, değer verme, öğretme gibi 

insani eylemlerin tezahürü olan bu duygu ve inançların, ilk öğrenme ve tecrübe yerinin 

“annenin dizinin dibi” olması bizim geleneksel aile tipimizin de bir parçası olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

İbadet-tefekkür boyutunda, bütün gruplar arasında ortalama puanlar bakımından 

farklılıklar görülmektedir. En yüksek davranış puanına demokrat, sonrasında otoriter ve 

ilgisiz anneye sahip katılımcılar almıştır. Ortalama puanlar istatiksel olarak da oldukça 

anlamlı çıkmıştır.(P: ,000) Gruplar arasında yapılan çoklu karşılaştırmalara göre, 

demokrat anneye sahip denekler, otoriter baskıcı ve ilgisiz annelere sahip denekler ile; 

otoriter anneye sahip denekler ise ilgisiz anneye sahip denekler ile anlamlı bir ilişki 

sergilemişlerdir. Namaz kılma, Kur’an ve meal okuma, salih amel, bilgi ve tefekkür gibi 

dini pratiklerin yer aldığı bu grupta anlayışla kazandırılmaya çalışılan değerler 

eğitiminin, karakter ve davranış kazandırma çabasının, dini ve manevi alışkanlıkların 

otorite ve zorlamaya göre daha etkili ve kalıcı bir yöntem olacağını kabul etmek doğru 

bir düşünce olacaktır. Eğitimin ve sosyalleşmenin bir aşaması olan dini tutum ve 
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davranışların kazandırılması da anne tutumundan doğrudan etkilenmektedir. Baskı 

altında olma ya da dışlanmışlık hissi, bireyin iç dünyasında metafizik alemle kuracağı 

sağlıklı ilişkiyi kısıtlarken, bireyin din kurumuyla ya da dini bir grupla olan 

entegrasyonunda da başka sorunlara yol açacağı şüphesizdir. 

Anne tutumu ve dindarlık olgusuna dair eldeki bulguları toplu olarak 

değerlendirdiğimizde, “annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan 

katılımcıların dindarlık düzeyleri, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksek olacağı” 

hipotezi doğrulanmış görünmektedir. 

b. Toplumsal Değerler ve Çocuğun Davranışı Karşısında Annenin Tutumu 

Tablo 30. Annenin Tutumuna göre Toplumsal Değerler (Anova, Lsd, Dunnett C) 

Sosyal 

Değerler 

 

Annenizin Sizin 

Davranışlarınız 

Karşısındaki 

Tutumu 

Nasıldır? 

N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Otoriter-

Baskıcı 

221 
4,1777 ,51781 

6,774 ,001 b> a 

b) Demokrat-

Anlayışlı 

903 
4,2933 ,45248 

c) İlgisiz 26 4,1154 ,59505 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Otoriter-     

Baskıcı 

221 
3,9701 ,57739 

3,994 ,019 b> a 

b) Demokrat-

Anlayışlı 

903 
4,0264 ,49842 

c) İlgisiz 26 3,7654 ,66630 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 
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Toplumumuza ve kültürümüze ait bağlılık değerlerinin yer aldığı geleneksel-

kültürel değerler ölçeğinin, anne tutumu faktörü açısından grup içi ve gruplar arası 

ilişkilerinin gösterildiği tabloya göre, en yüksek değer ortalama puanını demokrat 

anneye sahip katılımcılar, sonrasında ise otoriter-baskıcı ve ilgisiz anneye sahip 

katılımcılar almışlardır. Otoriter ve ilgisiz grupların ortalama puanları birbirine 

yakındır. Betimsel olarak görülen çeşitlilik, istatistiki olarak da oldukça anlamlıdır. (P= 

,001) Demokrat grubun lehine olacak şekilde otoriter-baskıcı grup ile anlamlı bir ilişkisi 

olduğu Dunnett C çoklu karşılaştırma testi ile anlaşılmaktadır. Esasında ortalamalar 

açısından bütün gruplar yüksek puanlar almışlardır.  

Yukarıdaki tabloya göre, bilim-iş değerlerinde de geleneksel-kültürel değerler ile 

benzer bulgulara ulaşılmıştır. Betimsel olarak farklılaşan ortalamalar istatiksel olarak da 

anlamlı görünmektedir. (P= ,019) Dunnett C testi anlamlı ilişkinin demokrat anne ile 

otoriter anne arasında birincisinin lehine olacak şekilde oluştuğunu göstermektedir. Bu 

ölçekte, ilgisiz gruba sahip katılımcılar “3,76” ortalama ile ağırlıklı olarak “orta 

katılıyorum” seçeneğini işaretledikleri anlaşılmaktadır. Eldeki bulgulara göre, 

“annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların toplumsal 

değerlere sahip olma düzeylerinin, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksek 

olacağı” şeklindeki hipotezin doğrulandığı görülmektedir.  

Aile içi roller ve beklentiler konusunda çeşitli emprik araştırmalar 

bulunmaktadır. Yaklaşık 45 sene önce yapılmış bir araştırmaya baktığımızda aile içi 

roller ve beklentilerde değişimler olduğu göze çarpmaktadır. Kağıtçıbaşı’nın (1975) 

1808 hanede, 2300 kişi ile yaptığı araştırma bulgularına göre çocukta en beğenilen 

özellik “ana-babasının sözünü dinlemesi”, arkasından da “iyi bir insan olması” 

gelmektedir. En az önemsenen özellik ise “çocuğun bağımsız olması” gelmektedir. Bu 

bulgular diğer ülkelerle kıyaslandığında farklı sonuçlara rastlanmaktadır. Örneğin, 

A.B.D.’de Gillespie ve Allport’un (1955) yaptığı araştırmada “kendi kendine yetmek”, 
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“kendine güvenmek”, “bireyin kendine karşı sorumluluğu” ve “bağımsızlık” büyük 

önem taşır. Almanya’da da benzer sonuçlar vardır. Endonezya, Tayland gibi ülkelerde 

Türkiye ile benzerlik vardır. Singapur’da ise bu iki örüntü arasında bir durum 

belirmektedir. Esasen, ileri teknolojik düzeye ulaşmış ülkelerde ekonomik yaşlılık 

güvenceleri sağlanmış olduğundan, çocuktan ilerisi için maddi yardım 

beklenmemektedir. Bu nesnel duruma bağlı olarak kültürel değerler de bu toplumlarda 

farklıdır. “Bağımsızlık” yerine “bağımlılık”; “kendine karşı sorumluluk” yerine 

“ailesine, ana-babasına karşı bağlılık ve sorumluluk” yaygın kültürel değerlerdir. 

Böylece görülüyor ki, nesnel yapısal zorunluluklar ve normatif değerler birbiriyle uyum 

içerisindedir. Yine araştırmaya göre, çocukların büyüdükten sonra onlarda görülmek 

istenen en yüksek değer hem erkeklerde hem de kızlarda ilk olarak “hayırlı evlat” 

olmasıdır. Bunun dışında kız çocuklarında erkek çocuklarına göre çok farklı bir beklenti 

ortaya çıkmaktadır. Bu da “iyi bir eş olma, iyi bir evlilik” ile ilgili özelliktir. “Maddi 

bakımdan emniyette olmak”, “Başkalarınca kabul olunmak”, “İnsanın mutlu bir evi 

olması”, ve “aile adının devam etmesi” sorularında hem kadınlar hem de erkekler, erkek 

çocuklarını daha işlevsel bulmaktadır. S.107 513 

Konuyla ilgili yakın araştırmalarda bizim çalışmamızla benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Örneğin Dam, Samsun’da 284 lise öğrencisiyle yaptığı araştırmasında, 

öğrenci başarısızlığında, ailenin çocuğa karşı ilgisizliği ve eğitimin önemini 

kavrayamamış olmasının büyük önemi olduğunu vurgulamıştır. Öğrenciler, 

davranışlarını ve başarılarını etkileyen en önemli aile sorunları olarak ebeveynlerinin 

kendileriyle yeterli iletişim kurmaması, güçlerinin üzerinde beklentilerin olması, 

                                                           
513  Çiğdem Kağıtçıbaşı, Çocuğun Değeri-Türkiye'de Değerler ve Doğurganlık, Gözlem 

Matbaacılık, İstanbul, 1981, ss. 107-108. 
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başkalarıyla kıyaslanma, ilgisizlik, aile içi tartışmalar, anne-babanın ayrılığı vb.lerini 

ifade etmişlerdir.514 

Bizim araştırmamızdan çıkan sonuçları da Dam’ın örneklemini oluşturan 

öğrencilerin verdikleri cevaplarla açıklamak mümkündür. Bunlara ek olarak, aile 

içerisindeki demokratik ortamın, çocuğun dışardaki hayatına da olumlu yansıyacağı, 

arkadaşlık ilişkilerini etkileyeceği ve topluma karşı açık ve özgüvenli olacağını 

söyleyebiliriz. Tüm bu etkenler, bireyin toplumsal değerleri kabulünü sağlayacak sosyal 

zemini de hazırlayacaktır. 

Öğrencinin akademik başarısı üzerinde anne tutumunu inceleyen araştırmalar da 

mevcuttur. Gök, 10. Sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışma da “aşırı koruyucu 

annelik” tutumu” ve “demokratik davranma ve eşitlik tanıma” tutumunun, çocuğun okul 

başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu saptamıştır.515 

  

                                                           
514   Hasan DAM, “Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü”, Hitit Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 14, 2008/2, s. 197. 

515  Doğan Gök, Anne Tutumlarının Öğrencilerin Başarıları ve Yetenekleri üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi, s. 69. 
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2.9. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Babanın Tutumu 

a. Dindarlık ve Çocuğun Davranışı Karşısında Babanın Tutumu 

Tablo 31. Babanın Tutumuna Göre Dindarlık (Anova, Lsd) 

Dindarlık 

Babanızın Sizin 

Davranışlarınız 

Karşısındaki Tutumu 

Nasıldır? 

N M S F P Farklar 

Dindarlık (Genel) 

a) Otoriter-Baskıcı 239 3,7688 ,42203 

6,965 ,001 1) b>a, c 

b) Demokrat-Anlayışlı 830 3,8650 ,40095 

c) İlgisiz 81 3,7536 ,44307 

Toplam 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Otoriter-Baskıcı 239 4,8201 ,35525 

2,102 ,123 --- 

b) Demokrat-Anlayışlı 830 4,8694 ,32407 

c) İlgisiz 81 4,8441 ,35205 

Toplam 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşünce 

Boyutu 

a) Otoriter-Baskıcı 239 3,2432 ,56126 

6,337 ,002 1) b>a, c 

b) Demokrat-Anlayışlı 830 3,3628 ,54566 

c) İlgisiz 81 3,2083 ,60821 

Toplam 1150 3,3271 ,55606 

Yukarıdaki tabloda, ankete katılan öğrencilerin, davranışları karşısında 

babalarının tutumu ile dini eğilimleri arasındaki ilişkiye dair veriler yer almaktadır. 

Tabloya göre, dindarlık genelde, en yüksek ortalama puanı babası demokrat-anlayışlı 

olan grup almış, sonrasında ise otoriter-baskıcı ve ilgisiz gruplar şeklinde sıralanmıştır. 

Otoriter ve ilgisiz grupların puanları çok yakın gözükmektedir. Gruplar arası ilişkinin de 

istatiksel olarak farklılaştığı varyans analizi ile anlaşılmaktadır. (P= ,001) Farklılaşma, 
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lehine olacak şekilde demokrat babaya sahip katılımcılar ile otoriter ya da ilgisiz babaya 

sahip katılımcılar arasındadır.  

İnanç boyutunda ise anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. (P= ,123) En yüksek 

dindarlık puanına yine demokrat gruba aittir. Öte yandan ilgisiz grup, bu boyutta 

otoriter grubun önüne geçmiştir. Gruplar arasındaki farkın düşüklüğü ve anlamlı 

farklılaşmanın olmaması baba tutumunun inanç değerleri üzerindeki etkisinin 

zayıflığına da işarettir. 

İbadet-tefekkür boyutunda, gruplar arasındaki ortalama puanlar farklılaşmış 

görünmektedir. En yüksek davranış puanını demokrat grup almış, daha sonra otoriter ve 

ilgisiz şeklinde sıralanmıştır. Boyutun Anova anlamlılık değeri ,002’dir. Anova sonrası 

çoklu karşılaştırma testine göre demokrat grup hem otoriterlerle hem de ilgisizlerle 

anlamlı bir ilişki içerisindedir. 

 Mevcut bulgulara göre, “babasının kendisine karşı davranışları demokratik 

olan katılımcıların dindarlık düzeyleri, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksek 

olacağı” hipotezi doğrulanmış görünmektedir. 

Konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin 

Bahadır, araştırmasında, ergen-aile ilişkileri, ya da ebeveynlerin kendi aralarındaki 

ilişkinin demokratik düzeyde gelişmeyen ailelerdeki gençlerin -özellikle kızların- dini 

şüpheleri, demokratik, uyumlu ailelerde yetişen bireylere göre daha yüksektir.516 

 

  

                                                           
516  Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler” s. 281. 
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b. Toplumsal Değerler ve Çocuğun Davranışı Karşısında Babanın Tutumu 

Tablo 32. Babanın Tutumuna Göre Toplumsal Değerler (Anova, Lsd) 

Sosyal 

Değerler 

 

Babanızın Sizin 

Davranışlarınız 

Karşısındaki Tutumu 

Nasıldır? 

N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Otoriter-Baskıcı 239 4,1909 ,50236 

10,522 ,000 1) b>a, c 

b) Demokrat-Anlayışlı 830 4,3045 ,45208 

c) İlgisiz 81 4,1077 ,51729 

Toplam 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Otoriter-Baskıcı 239 3,9226 ,57240 

4,486 ,011 1) b>a 

b) Demokrat-Anlayışlı 830 4,0361 ,50538 

c) İlgisiz 81 3,9951 ,48138 

Toplam 1150 4,0097 ,51998 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında gerek betimsel gerek istatistiksel olarak baba 

tutum faktörünün grupların toplumsal değer düzeyleri üzerindeki anlamlı etkisi 

görülecektir. Babası demokrat-anlayışlı olan öğrenciler ölçekten en yüksek ortalamalara 

sahip olmuşlardır. Daha sonra ise otoriter-baskıcı ve ilgisiz tutuma sahip babalar 

sıralamayı izlemiştir. Ortalamalar arasındaki bu anlamlı farklılık (P= ,000), “demokrat” 

grubun “otoriter” ve “ilgisiz” gruba karşı üstünlüğü olarak belirlenmiştir. 

Tablodaki bulgulara göre, ankete katılan öğrencilerin babalarının davranışları 

karşısındaki tutumu ile bilim-iş değerlerine sahiplik düzeyleri arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma vardır. (P= ,011) Ölçekten en yüksek puanı demokrat grup 

almıştır. Daha sonra ise ilgisiz ve otoriter grup gelmiştir. Çoklu karşılaştırma testine 

göre demokrat grup ile otoriter grup arasında anlamlı bir farklılaşma vardır.  
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Bu bulgulara göre, “babasının kendisine karşı davranışları demokratik olan 

katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma düzeylerinin, baskıcı ve ilgisiz olanlara 

göre daha yüksek olacağı” şeklindeki hipotezin doğrulandığı görülmektedir. 

Sonuç olarak ebeveyn davranışlarının, çocuğun dini yönelimlerinin yüksekliğini 

ve değerlere yönelik algılarını güçlü bir şekilde etkilediğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Özellikle ailenin çocuğa karşı ilgisizliği, onu toplumun diğer kurumlarına 

karşı duyarsızlaştırmakta, inanç, değer ve tutumlarında çözülmelere yol açmaktadır. 

2.10. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve TEOG Başarı Puanı 

a. Dindarlık ve Başarı  

Tablo 33. TEOG Başarı Puanı Bakımından Dindarlık (Anova, Lsd) 

Dindarlık 
TEOG Başarı 

Puanınız Nedir? 
N M S F P Farklar 

Dindarlık 

(Genel) 

a) 100-249 80 3,7992 ,43370 

7,821 ,000 

1) d>c, b 

2) e>c, b, a 

b) 250-299 258 3,7842 ,41224 

c) 300-349 442 3,7997 ,39077 

d) 350-399 234 3,8940 ,41543 

e) 400-500 136 3,9841 ,40782 

Total 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) 100-249 80 4,8695 ,26595 

,309 ,872 --- 

b) 250-299 258 4,8612 ,37820 

c) 300-349 442 4,8640 ,30619 

d) 350-399 234 4,8518 ,34161 

e) 400-500 136 4,8309 ,34920 

Total 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşün a) 100-249 80 3,2641 ,60620 10,723 ,000 1) d>c, b 
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ce Boyutu b) 250-299 258 3,2456 ,55194 2) e>c, b, a 

c) 300-349 442 3,2675 ,53350 

d) 350-399 234 3,4151 ,55426 

e) 400-500 136 3,5607 ,53076 

Total 1150 3,3271 ,55606 

Tablodan çıkarılan verilere göre, başarı faktörü İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 

dini tutum ve davranışları üzerinde anlamlı farklılaşmaya yol açmaktadır. Dindarlık 

genelde en yüksek ortalama puan TEOG sınavından 400-500 arası puan alan 

katılımcılara aittir. Daha sonra yüksekten düşüğe doğru 350-399, 300-349, 100-249 ve 

250-300 şeklinde sıralanmaktadır. Bu bulgulara göre, 250-299 grubu hariç, başarının 

yükselmesiyle beraber dindarlık eğilimlerinin de yükseldiğini söyleyebiliriz. Bunun 

yanı sıra gruplar arasındaki ortalama farklılıkları istatiksel olarak da oldukça anlamlıdır. 

(P= ,000) Gruplar arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu söyleyen 

Lsd testi verilerine göre, TEOG başarı puanı 400-500 arası olan katılımcıların 350-400 

arası Teog başarı puanı alan katılımcılar hariç diğer bütün gruplarla arasında anlamlı bir 

farklılaşma gözükmektedir. Ayrıca 350-400 aralığındaki örneklemin, 300-349 ile 250-

299 arasındaki örneklem grup arasındaki farklılaşma istatiksel olarak anlamlı 

gözükmektedir. 

Örneklem grubumuzun inanç boyutu sorularında anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır. (P> ,05). Katılımcıların inanç boyutu ölçeğinden aldıkları puanlar 

oldukça yüksektir. Öte yandan, inanç boyutundan alınan ortalama puanlara 

bakıldığında, dindarlık genelde oluşan sıralamanın tersi bir dizilim olmuş ve ölçekten en 

yüksek ortalama puanı TEOG başarı puanı en düşük olan 100-249 arası olan grup 

alırken, en düşük ortalama puanı ise TEOG başarı puanı en yüksek olan 400-500 arası 

grup almıştır.  
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Dinin pratik boyutunun tezahürleri olan ibadet, bilgi ve güzel amellerin, başarı 

durumuyla ilişkisi de yukarıdaki tablodan elde edeceğimiz veriler ile açıklığa 

kavuşacaktır. Tabloya baktığımızda, örneklemimizi oluşturan Ankara İmam Hatip 

Lisesi öğrencilerinin başarı durumu, onların dini pratikleri yapma sıklığı üzerinde 

oldukça anlamlı bir etkisi vardır. (P= ,000) Bu boyutta dindarlık genelde olduğu gibi en 

yüksek ortalama puan en yüksek TEOG başarı puanı alan katılımcılara (M: 3,56), en 

düşük ortalama puan ise 250-299 arası Teog başarı puanı alan gruba aittir. (M: 3,24) 

Gruplar arası anlamlı farklılıklara bakıldığında Teog başarı puanı 400-500 arası olan 

katılımcıların 350-400 arası TEOG başarı puanı alan katılımcılar hariç diğer bütün 

gruplarla arasında anlamlı bir farklılaşma gözükmektedir. Ayrıca 350-400 aralığındaki 

örneklemin, 300-349 ile 250-299 arasındaki örneklem grup arasındaki farklılaşma 

istatiksel olarak anlamlı gözükmektedir.  Araştırmanın dikkat çeken bir sonucu olarak, 

başarı puanı en yüksek öğrencilerin inanç boyutunda en düşük ortalamaya sahipken, 

dindarlık genel ve ibadet-tefekkür boyutlarından en yüksek puanı almaları, inancın 

bilgiden ziyade itaat, akıldan ziyade gönül meselesi olduğu düşüncesini ön plana 

çıkarmaktadır. 

 Tüm bulgulara göre, “TEOG başarı puanına göre katılımcıların dindarlık 

düzeylerinin farklılaşacağı” yönündeki hipotezin doğrulandığı anlaşılmaktadır. 
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b. Toplumsal Değerler ve Başarı 

Tablo 34. TEOG Başarı Puanı Bakımından Toplumsal Değerler (Anova, Lsd) 

Sosyal 

Değerler 

 

TEOG Başarı 

Puanınız Nedir? 
N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) 100-249 80 4,2125 ,53830 

1,169 ,323 --- 

b) 250-299 258 4,2421 ,45647 

c) 300-349 442 4,2709 ,48998 

d) 350-399 234 4,3170 ,45029 

e) 400-500 136 4,2480 ,42947 

Total 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) 100-249 80 4,0025 ,53933 

,054 ,994 --- 

b) 250-299 258 4,0143 ,55379 

c) 300-349 442 4,0068 ,50754 

d) 350-399 234 4,0030 ,54713 

e) 400-500 136 4,0257 ,43427 

Total 1150 4,0097 ,51998 

Toplumsal değerler başlığı altında kategorileştirdiğimiz geleneksel-kültürel 

değerler ve bilim-iş değerleri ölçekleri, TEOG başarı puanı değişkeniyle ilişkisi 

bağlamında anlamlı farklılaşma sergilemediği anlaşılmaktadır. (P> ,05) geleneksel-

kültürel değerler de total ortalama oldukça yüksektir. (M: 4,26) Bu durumda, 

“katılımcıların TEOG puanlarına göre geleneksel-kültürel değerlere sahip olma 

düzeyinin farklılaşacağı” yönündeki hipotezin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bilim-iş değerlerinde ise en yüksek ortalama puanını beklenildiği gibi başarı 

puanı en yüksek olan 400-500 arası grup almıştır. Fakat gruplar arasındaki farklılıklar 

istatistiki olarak anlamlı kabul edilebilecek düzeyde değildir. Tüm bulgulara göre, 
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“TEOG puanı yükseldikçe bilim işlerine sahip olma düzeyinin yükseleceği” yönündeki 

hipotezin doğrulanmadığı anlaşılmaktadır. 

2.11. Dindarlık, Toplumsal Değerler Algısı ve Okul Memnuniyeti 

A) Dindarlık ve Okul Memnuniyeti  

Tablo 35. Okul Memnuniyeti Bakımından Dindarlık (Anova, Lsd, Dunnett C) 

Dindarlık 

Şu an ki okulunuzda 

okumaktan memnun 

musunuz? 

N M S F P Farklar 

Dindarlık (Genel) 

a) Çok Memnunum 140 4,0272 ,42032 

30,906 ,000 

1) a>b, c, 

d 

2) b> c, d 

3)c>d  

b) Memnunum 526 3,8889 ,38322 

c) Pek Memnun Değilim 339 3,7686 ,39309 

d) Hiç Memnun Değilim 145 3,6264 ,41923 

Total 1150 3,8372 ,41058 

İnanç Boyutu 

a) Çok Memnunum 140 4,9210 ,29051 

8,198 ,000 

1) a>c, d 

2) b>d 

b) Memnunum 526 4,8852 ,27697 

c) Pek Memnun Değilim 339 4,8308 ,34659 

d) Hiç Memnun Değilim 145 4,7569 ,47285 

Total 1150 4,8573 ,33309 

İbadet/Düşünce 

Boyutu 

a) Çok Memnunum 140 3,5804 ,59545 

27,775 ,000 

1) a>b, c, 

d 

2) b> c, d 

3)c>d  

b) Memnunum 526 3,3907 ,52892 

c) Pek Memnun Değilim 339 3,2375 ,52413 

d) Hiç Memnun Değilim 145 3,0612 ,54129 

Total 1150 3,3271 ,55606 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında, İmam Hatip Lisesi öğrencileri açısından, okul 

memnuniyeti onların dini tutum ve davranışlarında oldukça güçlü bir faktördür. 

Beklenildiği gibi dindarlık genelde en yüksek tutum puanını okulundan en çok memnun 

olan öğrenciler almıştır. Daha sonra sıralama memnunum, pek memnun değilim ve hiç 

memnun değilim şeklinde devam etmektedir. Ortalama puanlar dikkate alındığında, 

örneklemin okul memnuniyetindeki artış ile dini eğilimleri aynı düzeyde artmaktadır. 

Varyans analizine göre, öğrencilerin okul memnuniyeti ile dindarlık geneldeki 

ortalamaları arasında istatiksel olarak da anlamlı bir ilişki vardır. (P= ,000) Bu ilişkinin 

hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için Lsd testi verilerine baktığımızda, 

lehlerine olacak şekilde okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun olanların diğer 

bütün gruplar arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve hiç memnun 

olmayanlar arasında; pek memnun olmayanlar ile de hiç memnun olmayanlar arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

İnanç boyutunda, örneklemin çok yüksek ortalama puanlar almasına rağmen, 

grupların inanç puanları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılaşmalar oluşmuştur. 

(P= ,000) İnanç boyutu ölçeğinden en yüksek tutum puanını okulundan en çok memnun 

olan öğrenciler, en düşük tutum puanını ise okulundan hiç memnun olamayan 

öğrenciler almışlardır. Varyans analizinde, varyansların homojen çıkmaması sebebiyle 

(P<,05) Dunnett C testi yapılmış ve ölçek analizinden çıkan anlamlı farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğuna bakılmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, okul 

memnuniyeti en yüksek olan katılımcılar, pek memnun olmayanlar ve hiç memnun 

olmayanlar arasında; okulundan memnun olanlar (b Grubu) ile de pek memnun 

olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar arasında anlamlı ilişki vardır.  

Dini pratikleri uygulama sıklığına ve bilgi-düşünce seviyesine göre tasarlanmış 

ibadet-tefekkür boyutunda, ortalama puanlar düşmüş olmakla beraber, memnuniyet 

faktörünün boyut üzerinde güçlü bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. (P= ,000) Bu ölçekte 
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en yüksek davranış puanını yine şu an ki okulunda okumaktan en memnun olan 

öğrenciler (M: 3,58) almış, sonrasında ise memnuniyet azaldıkça dini pratikleri 

uygulama sıklığı düşmüştür. Örneklem genelinde anlamlı olan istatiksel farklılaşmanın 

hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için Lsd testi verilerine baktığımızda, 

lehlerine olacak şekilde okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun olanların diğer 

bütün gruplar arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve hiç memnun 

olmayanlar arasında; pek memnun olmayanlar ile de hiç memnun olmayanlar arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Okul memnuniyeti ile dindarlık olgusu arasındaki anlamlı 

verilere baktığımızda, İmam Hatip Lisesinde isteyerek okumak, bu okulların vizyonu 

olan manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek idealinde önemli bir ön şart 

olarak varlığını belli etmektedir. 

 Tüm bu bulgulara göre, “okudukları okuldan memnun olmayan 

öğrencilere göre memnun olanların dindarlıkları daha yüksek olacağı” hipotezinin 

kesin olarak doğrulandığını söylemek mümkündür. 

Arpacı ve Yıldırım’da Diyarbakır il merkezindeki İmam Hatip Liselerinde 

öğrenim gören 380 öğrenci üzerinde yaptıkları nitel çalışmada İmam-Hatip algısıyla 

ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaşmıştır. Arpacı ve Yıldırım, öğrencilerden “İmam Hatip 

Lisesi” kavramına ilişkin metafor içeren cümle oluşturmalarını istemiştir. Oluşturulan 

cümleler içerik analizi ile değerlendirilmiş ve 89 adet geçerli metafor üretilmiştir. Bu 

metaforlardan biri olan “güneş” benzetmesi, toplam 61 katılımcı tarafından 

kullanılmıştır. Öğrenciler, İmam Hatip Lisesini bilgilerin, özellikle dini bilgilerin 

öğrenildiği, bu konuda ışık tutulan bir yer olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir.517 

                                                           
517  Mücahit Arpacı, Cemil Yıldırım, “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin, ‘İmam Hatip 

Lisesi’ Kavramına Yönelik Görüşlerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi 

(Diyarbakır Örneği)” 100. Yılında İmam Hatip Liseleri (Ed. Recep Kaymakcan, 

vd.), DEM Yay., 1. Basım, İstanbul, 2015, ss. 365-369.    



236 

Okuldan memnuniyet faktörü, hem doğu bölgemizin küçük bir ilçesinde hem de 

başkentte uzun yıllardır meslek dersleri öğretmenliği yapmış bir eğitimci olarak benim 

de hem okul içinde hem de öğrencilerle etkileşim halinde olduğumuz mesleki, sosyal, 

sportif ve kültürel alanlardaki müfredat öğretimi ve davranış kazandırma çabasında 

karşılaştığım temel sosyal problemlerdendir. Kendisi istemediği halde ebeveynin 

baskısıyla okula kaydolan öğrenci, okuluna aidiyet duygusu hissetmemekte, 

öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle sorun yaşamakta, dahası eğitim programının 

hedeflediği kazanımlara karşı bir kaçış sendromu yaşamaktadır. 4 senelik İmam Hatip 

Lisesi eğitiminin sonunda Kur’an-ı Kerim okumayı dahi öğrenemeyen öğrencilerin 

varlığı artık bu okullarda ciddi bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Bu durumdaki 

öğrencilerle yapılan görüşmelerde, çoğunlukla Kur’an-ı Kerim dersine saygı 

duyduklarını ama okula ailelerinin zoruyla geldikleri için isteksiz olduklarını hatta 

bilerek öğrenmek istemediklerini açıkça ifade edebilmişlerdir. O halde,  eskilerin çok 

yerinde ifade ettiği “Gönülsüz namaz göğe ağmaz.” sözü bir toplumsal kurum olan 

okulların başarısının, aile içi ilişkilerde gerçekleştirilebilen demokratik bir yapının 

işleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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b. Toplumsal Değerler ve Okul Memnuniyeti  

Tablo 36. Okul Memnuniyeti Bakımından Toplumsal Değerler (Anova, Dunnett C) 

Sosyal 

Değerler 

 

Şu an ki 

okulunuzda 

okumaktan 

memnun 

musunuz? 

N M S F P Farklar 

Geleneksel-

Kültürel 

Değerler 

a) Çok 

Memnunum 
140 4,3844 ,46141 

10,395 ,000 

1) a>c, d 

2) b>c, d 

b) Memnunum 526 4,3092 ,42810 

c) Pek Memnun 

Değilim 
339 4,2143 ,48730 

d) Hiç Memnun 

Değilim 
145 4,1241 ,54428 

Total 1150 4,2670 ,47156 

Bilim-İş 

Değerleri 

a) Çok 

Memnunum 
140 4,1679 ,51695 

7,996 ,000 

1) a>b, 

c, d 

2) b>c 

b) Memnunum 526 4,0342 ,46468 

c) Pek Memnun 

Değilim 
339 3,9348 ,53285 

d) Hiç Memnun 

Değilim 
145 3,9428 ,63363 

Total 1150 4,0097 ,51998 

Tablo verilerine bakıldığında, İmam Hatip Lisesi öğrencileri açısından, okul 

memnuniyeti onların geleneksel-kültürel değerlere bağlılık düzeyinde oldukça güçlü bir 

faktördür. Milli, manevi ve kültürel değerlere aidiyet duygusunun ele alındığı ölçeğin en 

yüksek tutum puanını okulundan en çok memnun olan öğrenciler almıştır. Daha sonra 

sıralama memnunum, pek memnun değilim ve hiç memnun değilim şeklinde devam 

etmektedir. Ortalama puanlar dikkate alındığında, örneklemin okul memnuniyetindeki 

artış ile kültürel değer algıları aynı düzeyde artmaktadır. Varyans analizine göre, 
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öğrencilerin okul memnuniyeti ile dindarlık geneldeki ortalamaları arasında istatiksel 

olarak da anlamlı bir ilişki vardır. (P= ,000) Bu ilişkinin hangi gruplar arasında 

olduğunu anlamak için Dunnett C testi verilerine baktığımızda, lehlerine olacak şekilde 

okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun olanlar ile pek memnun olmayan ve hiç 

memnun olmayan gruplar arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve hiç 

memnun olmayanlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Özgünlük, Yenilik, Sorgulama, Empati, Dürüstlük, Çalışkanlık, Açıklık, Karşı 

Fikre Saygı gibi toplumsal ve aynı zamanda evrensel referansları olan değerlere göre 

tasarlanmış bilim-iş değerleri boyutunda, memnuniyet faktörünün örneklem üzerinde 

hatırı sayılır bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. (P= ,000) Bilim-iş değerleri ölçeğinden 

en yüksek tutum puanını okulundan çok memnun olan öğrenciler (M: 4,16), en düşük 

tutum puanını ise okulundan pek memnun olamayan öğrenciler (M: 3,93) almışlardır. 

Varyans analizinde, varyansların homojen çıkmaması sebebiyle (P<,05) Dunnett C testi 

yapılmış ve ölçek analizinden çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna 

bakılmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, okul memnuniyeti en yüksek olan 

katılımcıların diğer bütün gruplarla; okulundan memnun olanlar (b Grubu) ile de pek 

memnun olmayanlar arasında anlamlı ilişki vardır.  

Tüm bu bulgulara göre, “okudukları okuldan memnun olmayan öğrencilere göre 

memnun olan katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma düzeyi daha yüksek 

olacağı” yönündeki hipotezin doğrulandığı anlaşılmaktadır. Türk eğitim sisteminde, 

zorunlu 12 yıllık eğitimin son kademesi olan ortaöğretimde, öğrencilere verilen değerler 

eğitiminin, başta milli bayramlar olmak üzere, yerli malı haftası, Çanakkale zaferi, 

istiklal marşının kabulü gibi belirli gün ve haftalarda milli ve manevi değerleri canlı 

tutmak için düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin değerler şemasında toplumsal 

değerleri daha belirgin ve güçlü tutabilmesinin öncelikle bu öğrencilerin diğer 
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öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve aldıkları eğitimden hoşnut olmalarıyla yakından 

ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

3. DİNDARLIK, GELENEKSEL-KÜLTÜREL DEĞERLER VE BİLİM-İŞ 

DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEŞİM 

Araştırmanın bu kısmına kadar, örneklemin genel profili ve bağımsız 

değişkenler ile olan ilişkisi deskriptif istatistikler, t-testi ve varyans analizi (Anova) 

yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Şimdi ise, dindarlık, geleneksel-kültürel değerler ve 

bilim-iş değerleri arasındaki ilişki ve etkileşim, yapılan aşamalı çoklu regresyon analizi 

(stepwise multiple regression) ve basit doğrusal regresyon analizi (simple linear 

regression) vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Regresyon analizinden kısaca bahsetmek 

gerekirse, amacı, korelasyon analizi ile daha önceden aralarında ilişki olduğu tespit 

edilen iki yada daha fazla sürekli değişkenlerden en az birinin yordayan değişken 

(bağımlı) ve en az birinin yordanan değişken (bağımlı) olarak tanımlanması yoluyla bir 

model oluşturmak ve bağımsız değişkenin yordanan (bağımlı) değişkeni anlamlı bir 

şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek, şayet anlamlı derecede bir yordama var ise  

yordayanın bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin ne kadarını açıkladığını 

belirlemektir.518 Araştırmamızda öncelikle dindarlık bağımsız değişkeninin, bağımlı 

değişkenler olarak kabul edilen geleneksel-kültürel değerler ve bilim-iş değerleri 

üzerindeki etkisi incelenmektedir. Daha sonra da geleneksel-kültürel değerlerin bilim-iş 

değerleri üzerindeki etkisi gözlenmektedir. Kısacası, dindarlığın toplumsal değerleri; 

geleneksel-kültürel değerlerin de bilim-iş değerlerini etkileme gücü ve yönü, eldeki 

veriler çerçevesinde ortaya konulmaktadır.  

                                                           
518  İsmail Seçer, Spss ve Lısrel ile Pratik Veri Analizi, Anı Yay., 2. Baskı, Ankara, 

2015, s. 135. 
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Basit ve aşamalı regresyon modellerine dahil edilen bağımsız değişkenlerin 

(yordayanların), bağımlı değişkenler (yordananlar) üzerindeki etkisini gösteren 

bulgular, aşağıda tablolar halinde sunulmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki karşılıklı etkileşimin var olduğunu gösteren korelasyon analizi verileri ise, 

ayrı bir tablo olarak verilmeyip, regresyon analiz tablosuna eklenmiştir.  

3.1. Dindarlık ve Geleneksel-Kültürel Değerler  

Dini yönelimin şiddet ve yoğunluğunun, değerler üzerinde pozitif ya da negatif 

etkisinin olabileceği bizim araştırmamızın ortaya çıkarmayı amaçladığı 

problemlerdendir. Literatüre bakıldığında, dindarlığın farklı değer tipleriyle ilişkisinin 

irdelendiğini görmekteyiz. Örneğin Rokeach, katılımcılarına hayatlarındaki rehber 

ilkeler olarak 18 gaye ve 18 araç değeri sormuş ve her değer maddesinin sıra düzeni 

ortalamalarına göre dindar olan ve olmayan katılımcıları karşılaştırmıştır. Rokeach’ın 

elde edilen bulgulara göre, dindar katılımcılar dindar olmayanlara göre ‘kurtuluş, şükran 

ve itaat’ değer maddelerinden daha yüksek ve ‘zevk, bağımsızlık, zekâ ve mantık’ değer 

maddelerinden de daha düşük değer puanları aldıkları sonucuna ulaşmıştır.519 Biz de bu 

başlık altında dindarlığın alt boyutlarının Türk toplumunun geleneksel değerleriyle 

karşılıklı bir ilişkisi var mıdır? ve dindarlığın bu değerler üzerinde anlamlı düzeyde 

etkisi var mıdır? sorusuna cevap arayacağız. 

  

                                                           
519  Sing Lau, “Religious Schema and Values”, International Journal of Psychology, S. 

24, 1989, s. 140-141’den akt. Ali Ulvi Mehmedoğlu, “İlâhiyat Fakültesi 

Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (M.Ü. İlâhiyat 

Fakültesi Örneği)”, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 30, 2006/1, s. 139. 



241 

Tablo 37.  Dindarlık Boyutları ve Geleneksel Kültürel Değerler Arasındaki İlişkiler 

(Aşamalı Regresyon (Stepwise Regression) Analizi Sonuçları) 

Aşama  R Square 

 r² 

F P Pearson 

Korelasyon 

1  ,092 116,143 ,000 İnanç Boyutu: 

 r: ,186 P: ,000  

İbadet/Tefekkür 

Boyutu: r: ,303 

P: ,000 

2  ,106 68,183 ,000 

Aşama Bağımsız Değişkenler Beta (β) t P 

1 İbadet/Tefekkür Boyutu ,303 10,777 ,000 

2 İbadet/Tefekkür Boyutu 

İnanç Boyutu 

,275 

,123 

9,589 

4,296 

,000 

,000 

Bağımsız 

Değişkenler 

Dindarlık Alt Boyutları: İbadet/Tefekkür ve İnanç Boyutları 

Bağımlı 

Değişken 

Gelenekse/Kültürel Değerler 

Yukarıdaki tabloya göre, aşamalı regresyon modeline sokulan dindarlığın her iki 

boyutunda (ibadet-tefekkür boyutu, İnanç boyutu), bağımlı değişken (yordanan) olarak 

kabul edilen “geleneksel-kültürel değerler” üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Öncelikli olarak yapmış olduğumuz Pearson korelasyon analizine göre özellikle ibadet-

tefekkür boyutu ile geleneksel-kültürel değerler arasında karşılıklı ve oldukça anlamlı, 

pozitif yönde bir ilişki vardır (P: ,000; r: 303) Regresyon modelinde ise, ibadet-tefekkür 

boyutunun, tek başına geleneksel-kültürel değerlerdeki değişimin (toplam varyansın), 

%10’unu (r²= ,092), inanç boyutu ile %11’ni (r²= ,106) açıkladığı görülmektedir. Ayrıca 

ibadet-tefekkür boyutu ölçek puanındaki 1 birimlik standart sapma artışın, geleneksel-

kültürel değerler de 0.303 standart sapma yükselmeye neden olacaktır. (β= ,303). İki 

bağımsız değişken birlikte düşünüldüğünde ise, İnanç boyutundaki değişimin, 

değerlerde 0.123’lük bir standart sapma artışa neden olduğu görülebilir. (β= ,123) 

Yordayanlar ve yordanan arası ilişki ve açıklayıcılık gücünü yansıtan değerler, dindarlık 

ile geleneksel-kültürel değerler arasında olumlu ve açıklayıcılık gücü anlamlı bir ilişki 
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olduğunu ve dindarlığın değerlerin önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir 

(bkz. Aşama–2: β=0.275, t=9,589, p=0.000; β=0.123; t=4,296; p<0.05). Bu bulgular 

çerçevesinde, “Dindarlık ile geleneksel-kültürel değerler arasında olumlu bir ilişki ve 

etkileşim vardır ve dindarlığın ibadet-tefekkür boyutu, geleneksel-kültürel değerleri 

pozitif yönde etkiler” şeklindeki hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili diğer araştırmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin 

Kafalı, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde farklı türlerdeki liselerde okuyan 349 öğrenciyle 

dini tutum ve davranışların sosyal süreçlere etkisi hakkında yaptığı nicel çalışmasında, 

tutumların sosyal ilişkilere temel olan bazı değerlere sahip olma üzerine etkisine dair 

önemli bulgular elde etmiştir. Kafalı’nın elde ettiği bulgulara göre, dini tutumların 

diğergâmlık, adalet duygusuna sahip olma, yardımseverlik, düşünceye saygı, örf ve 

adetlere uyum, toplumsal cesaret, sosyal girişkenlik, grup adaptasyonu, dürüstlük ve 

affedicilik düzeyleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir.520  

Ayten’in dindarlık-yardım etme ilişki ve etkileşimini incelediği araştırmasında, 

dindarlığın inanç-etki boyutunun yardım etme eğilimi üzerinde olumlu katkısının 

olduğu, “muhtaçlara, komşuya yardımı ve dürüstlüğü dini sorumluluk olarak görmenin; 

başkalarına karşı anlayışlı olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve ihtiyaç anlarında 

onlara yardımcı olmayı” artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.521 

Kavun’da, lise öğrencilerinin dindarlık düzeylerine göre değer puanlarının 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğunu tespit etmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, ortalama değer puanları yüksek olan katılımcıların yüksek; ortalama değer 

                                                           
520  Hasan Kafalı, Lise Öğrencilerinde Dini İnanç ve Tutumların Sosyal İlişkilere Etkisi 

(Ergani Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2005, s. 124.   

521  Ali Ayten, Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, ss. 154-155.  
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puanları düşük olan katılımcıların orta düzeyde dindarlık grubunda olduklarını 

belirlemiştir.522   

Kuşdil ve Kağıtçıbaşı’nın 183 Türk öğretmen üzerinde Schwartz değer ölçeğini 

kullanarak yaptığı araştırmada da dindarlık ve değerler üzerine anlamlı bulgulara 

ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, dini yönelimi yüksek olan katılımcılar 

muhafazacı yaklaşım değerine daha fazla önem verirken, dini yönelimi düşük olan 

bireyler yeniliğe açıklık yaklaşımına daha fazla önem vermişlerdir. Kuşdil ve 

Kağıtçıbaşı, “aile tercihi” ve dindarlık arasındaki ilişkiye de cevap aramış ve geniş aile 

tercihi grubunun dini yönelim puan ortalamasının, çekirdek aile tercihi grubunun dini 

yönelim puan ortalamasından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulgusuna 

ulaşmışlardır.523  

Mehmedoğlu, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği araştırmada, dindarlık ile 

“gelenek, iyilikseverlik ve uyma” arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler, “hazcılık, 

uyarılım, güç ve özyönelim” değerleriyle negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit 

etmiştir.524 

Şahin’in İlahiyat fakültesi öğrencilerinin popüler kültür unsurlarına yaklaşımını 

araştırdığı çalışmasında da manidar sonuçlar çıkmıştır. Öğrencilerin %72,8’i hayatı 

                                                           
522  Yusuf Kavun, Ergenlerde Dindarlık ve İnsani Değerler, s. 149. 

523  M. Ersin Kuşdil, Çiğdem Kağıtçıbaşı, “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve 

Schwartz Değer Kuramı”, Türk Psikoloji Dergisi, C. 15, S. 45, 2000, ss. 73-74. 

524  Ali Ulvi Mehmedoğlu, “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve 

Dindarlık-Değer İlişkisi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği)”, s. 141. 
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anlamlı kılan en önemli unsur olarak dini ve inancı kabul ederken, kişisel değer 

algılarını belirleyen temel etkenin din (%82, 5) olduğunu söylemişlerdir.525 

Son olarak Karaca’da, 5 İlahiyat fakültesinde 394 öğrenci üzerinde yaptığı 

“İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri” konulu çalışmasında; 

Mehmedoğlu ile benzer şekilde dindarlığın “dinin ya da geleneksel kültürün bir takım 

adet ve fikirlerini kabul etme, bağlanma ve saygı gösterme” olarak tanımlanan 

geleneksel değer tipiyle arasında olumlu bir ilişki bulurken, “hazcılık” değer tipiyle 

arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur.526 

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin toplumsal değer algılarının şekillenişinde dini 

referansların etkili olması, sosyalleşmenin iki temel eyleyeni olan ailenin ve okul ile 

bağlantılıdır. Araştırmacı, veli görüşmelerinde ailelerin çocuklarının ev, okul, toplum ve 

devlet ile ilişkilerini dini atıflar üzerinden şekillendirmeye çalıştıklarına çoğu kez şahit 

olmuştur.  

3.2. Dindarlık ve Bilim-İş Değerleri  

Din ile bilim arasındaki mesafe, özelikle Avrupa’da rasyonalitenin, düşüncenin 

ve bilimin prensibi haline gelmesi ile büyük oranda açılmıştır. Avrupa’da 16. yüzyılda 

başlayan din-bilim çatışması, İslam dünyasında 19. Yüzyılda konuşulur hale gelmiştir. 

Bununla birlikte İslam aleminde din, hiçbir zaman tam manasıyla Batı’daki gibi bilimin 

ya da bilimsel düşüncenin önünde bir engel olarak görülmemiştir. 

                                                           
525  Mehmet Cem Şahin, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Popüler Kültür Unsurlarına 

İlişkin Yaklaşımları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara, 2007, ss. 182-187. 

526  Rüveyda Karaca, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 95. 
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 Batı’da yapılan araştırmalarda, ergenlerde bilim ile din arasında duydukları 

çatışmadan ötürü yüksek oranda dini şüphenin oluştuğu tespit edilmiştir.527 Biz ise bu 

başlık altında “bireyin dini yöneliminin şiddeti, onun bilimsel zihniyetinin oluşumunda 

ve işleyişinde ne yönde bir etkiye sahiptir” sorusuna cevap arayacağız.   

 

Tablo 38.   Dindarlık Boyutları ve Bilim-İş Değerleri Arasındaki İlişkiler (Aşamalı 

Regresyon (Stepwise Regression) Analizi Sonuçları) 

Aşama  R Square 

r²  

F P Pearson Korelasyon 

1  ,116 150,887 ,000 İbadet/Tefekkür 

Boyutu: r: ,341 P: ,000 

İnanç: r:119, P: ,000 

Aşama Bağımsız Değişkenler Beta (β) t P 

1 İbadet/Tefekkür Boyutu ,341 12,284 ,000 

Bağımsız 

Değişkenler 

Dindarlık Alt Boyutları: İbadet/Tefekkür ve İnanç Boyutları 

Bağımlı 

Değişken 

Bilim İş Değerler 

Yukarıdaki tabloya göre, yapılan aşamalı çoklu regresyon (stepwise multiple 

regression) modeline sokulan dindarlığın sadece ibadet-tefekkür boyutunda bağımlı 

değişken (yordanan) olarak kabul edilen “bilim-iş değerleri” üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Öncelikli olarak yapmış olduğumuz Pearson korelasyon analizine göre 

özellikle ibadet-tefekkür boyutu ile bilim-iş değerleri arasında karşılıklı ve oldukça 

anlamlı, pozitif yönde bir ilişki vardır (P: ,000; r: 341) Regresyon modelinde ise, ibadet-

tefekkür boyutunun, bilim-iş değerlerindeki değişimin (toplam varyansın), %12’sini (r²= 

,116) açıkladığı görülmektedir. Bunun yanı sıra ibadet-tefekkür boyutu ölçek 

puanındaki 1 birimlik standart sapma artışın, bilim-iş değerlerin de 0.341 standart 

sapma yükselmeye neden olacağı anlaşılmaktadır. (β = ,341). Dini pratikler ile bilimsel 

                                                           
527  Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler”, s. 267. 
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çalışma değerleri arası ilişki ve açıklayıcılık gücünü yansıtan değerler, ibadet-tefekkür 

boyutu ile bilim-iş değerleri arasında olumlu ve açıklayıcılık gücü anlamlı bir ilişki 

olduğunu ve dindarlığın bilim-iş değerlerinin önemli ve anlamlı bir yordayıcısı 

olduğunu göstermektedir (bkz. Aşama–1: β=0.341, t=12,284, p=0.000). Bu bulgular 

çerçevesinde, “Dindarlık ile bilim-iş değerleri arasında olumlu bir ilişki ve etkileşim 

vardır ve dinin ibadet-tefekkür boyutu, bilim-iş değerlerini pozitif yönde etkiler” 

şeklindeki hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Yurtdışında yapılan akademik çalışmalarda da bizim araştırmamızla benzer 

bulgular elde edildiği görülmüştür. Örneğin Joseph Tamney’in (1979-1980) Java 

Müslümanları üzerinde yaptığı araştırmada, dini bağlılığın eğitim ve mesleki itibar ile 

olumlu biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yani üniversite okuyanların veya 

iyi bir mesleki statüsü olanların, günlük namazlarını kılma, zekat verme ve oruç tutma 

gibi dini pratikleri gerçekleştirme düzeyleri, az eğitimli veya mesleki statüsü düşük 

seviye de olanlara göre daha yüksektir.528 

3.3. Toplumsal Değerler Arası İlişkiler  

Tablo 39.   Geleneksel-Kültürel Değerler ile Bilim-İş Değerleri Arasındaki İlişkiler 

(Basit Doğrusal Regresyon (Simple Linear Regression) Analizi Sonuçları 

 

 

Geleneksel-Kültürel 

Değerler 

R R Square 

r² 

F P Beta 

(β) 

t  Pearson 

Korelasyon 

,582 ,339 588,166 ,000 ,582 24,252 ,000 ,582 

Bağımsız Değişken Geleneksel-Kültürel Değerler     

Bağımlı Değişken Bilim-İş Değerleri     

                                                           
528  Stark, “Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme”, s. 87. 
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Dindarlığın toplumsal değerler ile ilişki ve etkileşiminin ardından, değerlerin 

kendi içerisinde bir etkileşim içerisinde olabileceği, özellikle toplum ile olan geleneksel 

ve kültürel bağlılığın örneklemin bilim ve çalışma değerleri üzerinde söz sahibi olacağı 

düşüncesi basit doğrusal regresyon analizi ile teste tabi tutulmuştur. Tablodan da 

görüleceği üzere, söz konusu değerlerin arasında oldukça anlamlı bir ilişki (F: 588,166, 

P: ,000) vardır. Geleneksel-kültürel değerler, bilim-iş değerlerindeki değişimin %34 

gibi yüksek bir miktarını açıklamaktadır. Değişimin kalan kısmı ise başka 

nedenlerdendir. Bu bulgular çerçevesinde, “geleneksel-kültürel değerler ile bilim-iş 

değerleri arasında olumlu bir ilişki ve etkileşim vardır ve geleneksel-kültürel değerler, 

bilim-iş değerlerini pozitif yönde etkiler” şeklindeki hipotezin kabul edilebileceği 

anlaşılmaktadır. 

Saygı ve aidiyet formlarına güçlü bir vurgu yapan geleneksel değerler, başarının 

ve bilimsel zihniyetin bir etiğe göre şekillenmesini talep edecektir. Okullarımızda çoğu 

veli, çocuğunun durumu hakkında görüştüğü öğretmene “hocam, ben çocuğuma 

öncelikle ahlaklı olmasını, hocalarına ve arkadaşlarına karşı saygılı olmasını öğütlerim. 

Böyle olmadıktan sonra yüksek not alması benim için önemli değildir.” cümlelerini 

içtenlikle kullanmıştır. 

4. DİNDARLIK VE TOPLUMSAL DEĞERLERİN GENEL PROFİLİ 

Araştırmanın bu kısmına kadar, geçerlilik ve güvenilirlik testlerden geçirdiğimiz 

ölçekler üzerinden yapmış olduğumuz varyans analizleri ile değişkenler arasında 

anlamlı bir farklılaşmanın ve karşılıklı bir etkileşimin var olup olmadığını ortaya 

koymaya çalıştık. Bu başlık altında ise, örneklem gruba uygulanan anketteki bütün 

maddeler -ölçek dışındakiler de dahil- cevaplara katılım yüzdelerine göre tek tek 

verilmektedir. Buradaki amacımız, özellikle dindarlık olgusunun öznel doğasından 

kaynaklanan tanımlama problemini, dinin temel inanç esaslarını ve ibadet formlarını 
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ayrı ayrı değerlendirerek “dindarlık ve değer” profiline farklı açılardan bakma 

ihtiyacıdır. Zira, toplumumuzda kimi gruplara göre dini pratiklerin şekli itibariyle 

gerçekleştirilmiş olması “dindar tip” için yeterli bir eylem iken, kimilerine göre 

dindarlığın dini bilme ve düşünme boyutlarıyla ilişkisi daha kuvvetlidir. Örneğin, dini 

metinleri sırf ibadet maksadıyla okumak ya da onu anlamaya çabalamak arasındaki fark 

gibi.  

Diğer bir problem ise, bireyin inancı ile bunun hayatına dönük uygulamaları 

arasındaki mesafenin büyüklüğüdür. Bu sebeple dini olanı özel şartları gereği bireysel 

ve toplumsal saikleri de dikkate alınarak açıklamak doğru bir davranış olacaktır. 

Özellikle örneklem grubumuzun henüz ergenlik ya da erken gençlik dönemi olarak 

ifade edilen bir yaş aralığında olması, onların toplumun nesnel dindarlık algısı ile dinin 

nass temelli öğretileri arasında muhtemel bir anlam ve itibar karmaşası yaşamasına yol 

açacaktır. 

Ayrıca bu başlık altındaki diğer bir amacımız, dini eğilimlerin ve toplumsal 

değerlerin kendi içerisindeki hiyerarşisini belirlemektir. Böylece İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinde ön plana çıkan tutumları ve değerleri daha iyi anlama olanağı bulacağız. 

4.1. Dinin Teorik Anlatımı 

Tablo 40. İnanç ve Fikir Maddelerinin Yüzdelik Oranları 

D
Ü

N
Y

A
-A

H
İR

E
T

 

M
U

V
A

Z
E

N
E

S
İ 

H
iç

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

 
K

a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

 
K

a
ra

rs
ız

ım
 

 
K

a
tı

lı
y

o
ru

m
 

 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

 
T

o
p

la
m

 (
%

) 

Allah'a inanırım ve Onu kendime yakın 

hissederim. 

0 ,3 

 

,5 

 

10,6 

 

88,6 

 

100 
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Yaptığım bütün amellerin melekler tarafından 

kaydedildiğine ve ahirette bunlardan 

sorgulanacağıma inanıyorum. 

0 

 

,3 

 

,4 

 

4,4 

 

94,9 

 

100,0 

Kur'an-ı Kerim'in Peygamber'e indiği şekliyle 

günümüze geldiğine inanıyorum. 

,4 

 

,3 

 

1,4 

 

9,6 

 

88,3 

 

100,0 

İşlerimin yolunda gittiği, sağlığımın iyi olduğu 

zamanlarda Allah'ı daha az hatırlarım. 

38,5 

 

29,7 

 

17,7 

 

10,2 

 

3,9 100,0 

Geleceğim ile ilgili planlar yaparken para, şöhret 

ya da makam kazanmak Allah'ın rızasını 

kazanmaktan daha önce gelir. 

57,5 

 

21,2 

 

6,8 

 

6,2 

 

8,3 

 

100,0 

İslam, açık ve anlaşılabilir bir dindir. 

,1 
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Tabiata ve gökyüzüne baktığımda Allah'ın 

yeryüzünde koyduğu düzen aklıma gelir. 

,4 

 

 

6,0 

 

3,2 

 

30,1 

 

60,3 

 

%100,0 

Müslüman olmanın anlamını, neden inandığınızı 

ne sıklıkla düşünür ve kendinize sorarsınız? 

4,0 

 

20,5 

 

13,6 

 

38,3 

 

23,6 

 

100,0 

Yukarıdaki bulgulara göre, katılımcıların “Allah, Melek, Ahiret, Hesap, Kur’an-ı 

Kerim ve Peygamber inancı” gibi İslam’ın amentüsü olarak bilinen iman esaslarına 

katılım düzeyi %90’ın üzerinde, İslam’da “tefekkür ve tedebbür” kavramları ile ifade 

edilen mana ve alem hakkındaki düşüncelere sahip olma düzeyi ise %65’in üzerinde 

çıkmaktadır. Bu sonuçlara göre, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dinin temel inanç 

esaslarını kabul etme düzeyi çok yüksektir. Bu sonuçlar yakın bir dönemde Konya’da İl 
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Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli derneklerle birlikte organize ettiği ve başta siyaset 

sahası olmak üzere toplumun bütün kesimlerince tartışılan “İnanç ve Gençlik” konulu 

çalıştayın sonuç bildirgesinde yer alan “İmam Hatip Lisesi öğrencileri deizme kayıyor” 

529 ifadesi ile farklı sonuçlar verdiği açıkça görülmektedir. Doğal bir din olma 

iddiasındaki deizm, Tanrı inancını kabul etmekle beraber vahiy, peygamber ve kutsal 

kitap inancını kesin olarak reddeder. Fakat bizim bulgularımız araştırma grubumuz 

açısından tam tersini söylemektedir. 

Çalıştay tartışmaları sürerken Dr. Fatma Günaydın’ın öğretmenlik yaptığı 

yıllarda gözlemlediği ve öğrencilerin İslam inancına dair kafalarında beliren soruları 

derlediği kitabının gündeme gelmesiyle deizm tartışmaları bir süre daha devam 

etmiştir.530 Bizim İmam Hatip Liselerindeki anket uygulamamızın bu tartışmalarla aynı 

tarihlere denk gelmesi, araştırmacıyı okuldaki öğretmen ve idarecilerin bu konu 

hakkındaki yoğun sorularıyla karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca İmam Hatip Liselerinde 

                                                           
529  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 

öğretmenin katıldığı çalıştayı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İKDAM Eğitim 

Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği ile 2018 yılı Nisan ayında 

ortaklaşa düzenlemiştir. Bkn. http://www.milliyet.com.tr/gencler-deizme-kayiyor-

gundem-2639815/ (Erişim, 22.07.2018) 

530  Fatma Günaydın’ın hazırladığı soruların bazıları şu şekildedir: “Öldükten sonra 

dirileceksek neden ölüyoruz? Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı. Bizler 

Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz. İnanmayan aileden 

doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam 

kullanamıyoruz. Allah'ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabiliriz?” Daha fazlası 

için bkn. Fatma Günaydın, “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde Dini Soru(n)lar”, 

Din Karşıtı Akımlar ve Deizm (Ed. Vecihi Sönmez, vd.), Ensar Neşriyat, Van, 2017, 

ss. 322-329. 
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uzun yıllar öğretmen olarak görev yapmış biri olarak, öğrencilerin zihinlerinde beliren 

bu soruların dinin inanç sahasına ait meseleler olması yönüyle yüzyıllardır insanların 

akıllarına takılan sorulardan farklı olmadığını söyleyebilirim. Bu durum alınan 

eğitimle ya da dünyevileşme olgusuyla ortaya çıkmış ya da gelişmiş olduğunu söylemek 

doğru bir ifade gibi görünmemektedir. Esasında, 16-18 yaş aralığı insanda dini 

şüphelerin en yoğun olduğu dönemdir.531 Bu sebeple şüphe etmek ya da soru sormak ile 

inançsızlık arasındaki ayrımın sınırını belirleyebilmenin gerektirdiği öznel ve nesnel 

bilgiler sağlanmadan kişiler ya da sosyal gruplar hakkında kesin yargılarda bulunmanın 

bilim adamını yanlış sonuçlara götüreceği muhakkaktır. Nasıl ki kişilerin bir dini 

kabulünde belirli kelimelerin tekrarı ya da dini ritüellerin düzenlenmesi gibi 

uygulamalar gerekli görülüyorsa, “deizm” gibi dini akımların kabulünde de en azından 

bireyin özgür beyanı esas olmalıdır.  

Bizimle aynı zamanlarda Türkiye örnekleminde 5400 kişi ile Türk halkının dine 

ve dini değerlere bakışı hakkında anket uygulaması yapan MAK Danışmanlık şirketinin 

araştırmadan elde ettiği bulgulara göre, Türk halkının %86’sı Allah’ın varlığına, 

birliğine, bizi yaratıp yaşattığına inanmaktadır. %6’sı Allah’a inanmakla birlikte her 

şeye karışacağını düşünmemektedir. %4’lük bir kesim ise Allah’a inanmamaktadır. 

Meleklere iman %75, Kutsal kitapların vahiy ürünü olduğuna iman ise %75 

düzeyindedir. Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman ve onun bizler için rol model 

olduğunu kabul %63, Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman eden ama bizler için bir 

rol model olmadığını düşününler ise %20 düzeyindedir. Ölümden sonra hayata ve 

hesaba çekileceğine iman %73, dirilişe inanmakla beraber sorguya inanmayanlar ise 

                                                           
531  Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler” s. 261. 
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%10 oranındadır.532 Türkiye halkının inanç yaşantısını resmeden bu tabloyla kıyaslama 

yapıldığında, İmam Hatip lisesi öğrencilerinin inanç yönelimlerinin bulundukları 

toplumun çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.     

“İşlerimin yolunda gittiği, sağlığımın iyi olduğu zamanlarda Allah'ı daha az 

hatırlarım.” ve “Geleceğim ile ilgili planlar yaparken para, şöhret ya da makam 

kazanmak Allah'ın rızasını kazanmaktan daha önce gelir.” sorularına katılmayan 

öğrencilerin sayısının %80’ni bulması, katılımcılarının inanç esaslarına olan bağlılığının 

sosyal hayatları ve gündelik işleri içerisinde de varlığını hissettirdiğini, dinin bir 

kenarda unutulmuş emanet durumunda kalmadığına işaret etmektedir. Kısaca, 

küreselleşen dünya ve seküler yaşam modelleri gençleri dinden uzaklaştırmamıştır.  

MAK araştırma şirketinin, örneklem içerisindeki kişilere sorduğu “Cennete 

gideceğiniz kesin olsa; şu an Cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna 

katılımcıların %15’nin evet, %65’nin ise hayır cevabı vermesi533, Türk halkının 

inancına bağlı olmakla birlikte, dünyevi hayatı yaşamaya olan güçlü bağlarına işaret 

etmektedir.  

4.2. DİNİN PRATİK ANLATIMI VE SOSYAL HAYAT 

Dindarlığın inanç ve ibadet-tefekkür boyutlarına dair bulguları değerlendirirken, 

katılımcıların inanç ortalamalarının ibadet ortalamalarından çok daha yüksek olduğunu 

                                                           
532  http://www.makdanismanlik.org/wp-content/uploads/2017/06/ MAK-

DANIŞMANLIK-TÜRKİYEDE-TOPLUMUN-DİNE-VE-DİNİ-DEĞERLERE-

BAKIŞI-ARAŞTIRMASI.pdf, (Erişim, 10.09.2018) 

533  http://www.makdanismanlik.org/wp-content/uploads/2017/06/ MAK-

DANIŞMANLIK-TÜRKİYEDE-TOPLUMUN-DİNE-VE-DİNİ-DEĞERLERE-

BAKIŞI-ARAŞTIRMASI.pdf 
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ifade etmiştik. Dini pratikler ile ilgili maddeleri tek tek değerlendirdiğimizde, 

katılımcıların İslam’ın şartları denilen temel ibadetleri yerine getirmede de farklılaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 41. İbadet ve Salih Amel Maddelerinin Yüzdelik Oranları 
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Peygamberimizin 

sünnetlerini günlük 

işlerinizde ne sıklıkla 

uygularsınız? 
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İmam Hatip Lisesi’ne çocuklarını gönderen veliler, bu okullardan beklentilerini 

öteden beri “hem okusun hem de dinini öğrensin” ifadesi ile dile getirmişlerdir. 

Dolayısıyla, dini eğilimi yüksek bireyler yetiştirmek, hem İmam Hatip Liseleri’nin bir 

misyonu hem de öğrenci velilerinin bu okullardan öncelikli beklentileri olmuştur. Bu 

beklentilerin ne düzeyde gerçekleştiğini değerlendirmek amacıyla yukarıdaki tabloya 

baktığımızda, beş vakit namazı her zaman kılanların oranı %16,1, çoğu zaman kılanların 

oranının ise %22,8 olduğu görülmektedir. Ara sıra kılanlar ise %51 oranındadır. 

Özensel ve Aydemir’in İmam Hatip öğrencileriyle Türkiye örnekleminde 2671 öğrenci 

ile yaptıkları çalışmada düzenli olarak namaz kılanların oranı %52,6, ara sıra kılanların 

sayısı ise %41,1 çıkmıştır.534  

Oruç ibadeti ise Türk halkının genelinde olduğu gibi yüksek bir oranda 

öğrenciler tarafından yerine getirilmektedir. (%93) Özensel ve Aydemir’in 

araştırmasında da bizim bulgularımızla paralel olarak Ramazan ayında oruç tutanların 

sayısı %92,9 çıkmıştır.   

Kur’an-ı Kerim’i Arapçasından ya da mealinden okuma sıklığı açısından 

katılımcılar farklılaşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’i ders haricinde her gün okuyanların 

oranı %11,2 iken, mealinden okuyanların oranı %6,6’dır. Kur’an-ı Kerim’i ders 

haricinde hiç okumayanların oranı %4,3 gibi ufak bir oran iken, mealini hiç 

okumayanların oranı %19,7 çıkmaktadır. Katılımcıların İslam dininin kutsal kitabıyla 

ilgili vahiy ürünü olması ve tahrif olmadan günümüze gelmiş olması, ayrıca İslam’ın 

anlaşılırlığı, Allah ve alem ilişkisi hakkındaki fikir ve kabullerine yönelik maddelerden 

aldıkları yüksek ortalamalara rağmen Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma oranlarının 

düşük çıkması manidardır. Çıkan sonuçlar, araştırmacının kendi öğrencilik yıllarından 

hatırladıkları ve şu an öğretmen olarak yaptığı doğrudan gözlemler ve öğrencilerle 

yaptığı görüşmelerle de örtüşmektedir. Bunun sebebini, Kur’an-ı Kerim’in Kelamullah 

                                                           
534  Özensel ve Aydemir, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, s. 84. 
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olduğuna inanç, kutsal metinlerin orijinal dilinden okunmasının kişiye manevi bir 

tatmin sağlama imkanı olarak görülebilir. Ayrıca Arapçanın ibadet dili olması ve 

öğrencilerin mesleki olarak ileride Kur’an-ı Kerimi cemaat önünde doğru ve güzel 

okuma gerekliliği de sayılabilir. Türk toplumunun sosyolojisi açısından bakılırsa, 

kandil, mevlit, mukabele, düğün ve cenaze gibi dini gün ve merasimlerde güzel sesli 

hafızların, Kur’an karilerinin, fem-i Muhsin kurra hafızların halkı mest eden 

okuyuşlarının toplum tarafından beğenilmesi ve talep edilmesi, ayrıca bir itibar ve 

dindarlık işareti olması da öğrencilerin toplum dindarlığını dikkate aldığını gösterir.  

MAK araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Türk halkının %25’i Kur’an’ı 

Kerim’i düzenli olarak okumaktadır. “Kur’an’ı Türkçe mealinden hiç okudunuz mu” 

sorusuna olumlu yanıt verenlerin sayısı ise %17’dir. 5 vakit namazı düzenli kılanların 

oranı %22, Ramazan ayının tümünde oruç tutanların oranı %45’tir.535 Araştırmadan elde 

edilen istatistikler bizim araştırma sonuçlarımız ile karşılaştırıldığında, İmam Hatip 

Lisesi öğrencilerinin 5 vakit namazı kılma oranı Türkiye halkının gerisinde kalmaktadır.  

Katılımcıların, sahip oldukları dini bilginin seviyesine yönelik öznel algıları ve 

günümüzün yaygın kullanım aracı olan sosyal medyanın güvenilirliğine karşı şüpheli ve 

sorgulayıcı duruşları da %75-85 aralığında çıkmaktadır.  

Dinin sosyolojik anlatımı ya da toplumsal etki boyutu olarak ifade 

edebileceğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma maddelerinde, katılımcıların 

“otobüste bir yaşlıya ya da engelliye yer vermek” ya da “yoldaki zararlı bir maddeyi 

yerden kaldırma” gibi basit yardım kategorisinde %75-85 aralığında yüksek bir puan 

alırken, “İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım organizasyonlarında görev alma” gibi 

daha kapsamlı ve organize yardımlarda %25 civarı düşük bir ortalamada kalmışlardır. 

                                                           
535  http://www.makdanismanlik.org/wp-content/uploads/2017/06/ MAK-

DANIŞMANLIK-TÜRKİYEDE-TOPLUMUN-DİNE-VE-DİNİ-DEĞERLERE-

BAKIŞI-ARAŞTIRMASI.pdf 



257 

Bu durum, bulundukları yaş grubunun fiziksel yetersizlik, ekonomik bağımlılık ve 

zaman yetersizliği gibi gerekçelerle açıklanabilir. Bununla birlikte İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinin bakanlık ile çeşitli dernek ve vakıfların organize ettiği yurt içi ve yurt dışı 

yardım organizasyonlarında yer aldığını hem medyada çıkan haberlerden hem de 

yaptığımız gözlemlerden doğrulamak mümkündür.536 Yine İmam Hatip Liselerinde 

öğrencilerin, kendilerinin ya da öğretmenlerin bir yakınının hastalığı ya da vefatı 

sonrasında, ya da yurt içinde ve yurt dışında yaşanan doğal afetlerde mağdur olan 

insanlar, zulme uğrayan mazlumlar için birlikte Yasin suresini ya da hatim şeklinde 

Kur’an-ı Kerim’in tamamını okumaları, toplu dua ritüelleri, öğrenciler için dışarıya 

                                                           
536  İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine Konya Karatay 

Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Afrika ülkelerinde yürüttüğü 

çalışmalar örnek verilebilir. Okulun internet sitesinde şu bilgiler yer almaktadır: 

“Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Deniz Feneri Derneği 

ortaklığında yürütülen “iyilik okulu” projeleri kapsamında bu yıl da yollardayız. 

Bilindiği gibi okulumuz, bu proje kapsamında geçen yıl üç ayrı Afrika ülkesine 

yardım ve kardeşlik taşımıştı. Susuzluktan yüreği yanan bir köye hediye edilmiş su 

kuyusu, kardeşlerimizle paylaşılan kurbanlar, İki buçuk ton civarında kıyafet ve 

nakit yardımları ulaştırmanın coşkusunu; 80 öğretmen, 1200 öğrenci ve 

velilerimizle beraber yaşadık. Bu yıl da yolumuz Sudan’a… Okulumuzun gönüllü 

öğretmen ve öğrencileriyle hazırlığa başladık. İç savaşın ve karışıklıkların sürdüğü 

başka bir Afrika ülkesine gidiyoruz. Okuldan ve çevre hayırseverlerden gelen 

giyim, okul eşyası ve nakit para ile şubat ayı başlarında yola çıkacağız. Şehrimizin 

manevi mimarlarından Şems-i Tebrizi, “BİR KARDEŞİN ÜŞÜYORSA SENİN 

ISINMA HAKKIN YOKTUR” der.” Diğer açıklamalar için bkn. 

http://mevlanaihl.meb.k12.tr/icerikler/iyilik-yarismamamiz-devam-

ediyor_6262084.html,(Erişim,10.02.2019) 

http://mevlanaihl.meb.k12.tr/icerikler/iyilik-yarismamamiz-devam-ediyor_6262084.html
http://mevlanaihl.meb.k12.tr/icerikler/iyilik-yarismamamiz-devam-ediyor_6262084.html
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karşı bir sorumluluk ve dayanışma, içerde ise ortak duyguları, acıları yaşama, 

paylaşma şeklinde bir cemaat yapılaşması olarak kabul edilebilir. 

4.3. TOPLUMSAL DEĞERLER 

Tablo 42. Toplumsal Değer Maddelerinin Yüzdelik Oranları 
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düşüncelerinin de değerli 

olabileceğini bilirim.  

2,5 

 

6,0 

 

19,9 

 

35,3 

 

36,3 

 

100,0 

Hayallerimde yeni şeyler 

tasarlarım. 

2,1 

 

7,0 

 

15,7 

 

26,1 

 

49,2 

 

100,0 

Yaptığım işlerde görev bilinci 

ve sorumluluğuyla hareket 

ederim.  

,4 

 

3,6 

 

15,8 

 

32,1 

 

48,1 

 

100,0 

Milli değerlerden kesinlikle 

ödün vermeyen bir düşünce 

5,0 

 

7,7 

 

22,9 

 

27,0 

 

37,5 

 

100,0 
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sistemi içinde yaşarım.  

Benim kültür yapıma uygun bir 

eşle mutlu olabileceğime 

inanırım. 

3,3 

 

6,5 

 

13,7 

 

22,3 

 

54,2 

 

100,0 

Çevremdeki insanların 

davranışlarının nedenlerini 

anlamaya çalışırım. 

3,0 

 

8,0 

 

20,6 

 

31,0 

 

37,4 

 

100,0 

Ortaya koyduğum 

davranışımın başkaları için 

doğuracağı sonuçlara dikkat 

ederim. 

3,4 

 

8,7 

 

22,4 

 

31,1 

 

34,3 

 

100,0 

Her ne pahasına olursan olsun 

dürüst davranırım.  

1,1 

 

4,6 

 

16,6 

 

36,4 

 

41,2 

 

100,0 

Bir aile kurduğumda eşimle 

uzun bir beraberlik 

sürdürebileceğimi düşünürüm. 

2,0 

 

2,2 

 

6,3 

 

19,4 

 

70,1 

 

100,0 

Sosyal yardımlaşmanın 

toplumun sorunlarını çözmekte 

etkili olacağına inanırım. 

2,1 

 

3,6 

 

13,0 

 

31,7 

 

49,6 

 

100,0 

Aile yönetiminde kadın etkin 

rol oynamalıdır. 

3,6 

 

4,9 

 

19,7 

 

27,8 

 

44,0 

 

100,0 

Herkesçe bilinen bilgileri 

sorgulama ihtiyacı duyarım.  

6,6 

 

13,5 

 

25,7 

 

28,7 

 

25,6 

 

100,0 

Bana güven vermeyen 

insanlarla ilişki kurmaktan 

uzak durmaya çalışırım.  

2,6 

 

4,6 

 

11,1 

 

22,7 

 

59 

 

100,0 

Başka bir ülkeden iyi bir iş 

teklifi alırsam o ülke 

vatandaşlığına geçebilirim.  

55,1 

 

13,3 

 

12,8 

 

7,1 

 

11,7 

 

100,0 

Başkalarıyla yarışma ortamı 

içinde çalışabilirim. 

11,1 

 

12,9 

 

22,4 

 

23,6 

 

30,0 

 

100,0 

Günlük hayatta israfa neden 

olacak davranışlardan uzak 

1,3 

 

5,0 

 

17,2 

 

36,9 

 

39,7 

 

100,0 
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durmaya çalışırım. 

Laiklik, din ve vicdan 

özgürlüğünün korunması 

demektir. 

13,0 

 

7,7 

 

17,7 

 

22,5 

 

39,0 100,0 

Mesleki kariyerimde paradan 

çok etik (ahlaki) değerlere 

önem veririm. 

2,2 

 

4,4 

 

14,3 

 

27,6 

 

51,6 

 

100,0 

İspatı mümkün olmayan bilgi 

ve düşüncelerin güvenilir 

olmadığına inanırım. 

7,5 

 

9,1 

 

19,7 

 

25,7 

 

38,0 

 

100,0 

Türk toplumunda sosyal hayata temel olan değerler ile ilgili yukarıdaki tabloya 

göz atıldığında ortalama puanların genel itibariyle yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

“Tamamen katılıyorum” kategorisinde en yüksek puanı “İnsanların bana güvenmesi 

önemlidir (%85,6)” ve “Ordunun ve askerlik hizmetinin kutsallığına inanırım (%75,1)” 

değer maddeleri almıştır.  

Güven problemi, değer araştırmalarında her zaman ölçümlenen ve farklı 

milletlerin güven değerleriyle kıyaslanan bir kavramdır. İnsanların birbirine olan 

güveni, “sosyal sermaye” kavramının önemli bir ögesi haline gelmiştir.537 2001 

senesinde Esmer’in koordinatörlüğünde Avrupa Değerler Araştırmasının Türkiye ayağı 

olarak gerçekleşen Türkiye Değerler Araştırmasından çıkan bulgulara göre, Türk 

halkının birbirine güven düzeyi çok düşüktür ve Avrupa ortalamasının çok altındadır.538 

Bu açıdan araştırma örneklemimizdeki gençlerin, diğer insanlardan tarafından güvenilir 

olarak görülmeye verdikleri önemin yüksekliği, Esmer’in bahsettiği gibi gençler için 

daha iyi bir iş, çevre, statü ya da gelecek için bir sosyal sermaye birikimi olarak 

görülebilir. Bununla birlikte, dinin “dürüstlük, emanete riayet, vefalılık” gibi değerlere 

verdiği önem, gençler için yönlendirici bir etki de bulunmuş olabilir. 

                                                           
537  Esmer, Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırması, s. 24. 

538  Esmer, Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırması, s. 24. 
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Orduya duyulan güvene işaret eden değer maddesiyle ilgili alınan manidar 

sonuçlara göre, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin uzun yıllar askeri okullara 

alınmayışının, sakıncalı olarak görülmesinin, onların orduya ve askerliğe verdiği değeri 

düşürmediği anlaşılmaktadır. Tabi bunun izlerini Türklerin tarihinde ve İslamiyet’in 

askerliğe, cihada verdiği önemde bulabiliriz. Zira eskiden beri Türk toplumlarında, aile 

devlete asker vermek mecburiyetindedir. Ancak bunu yaparken, devletin yararları ile 

kendi yararları arasında, bir ayrım gözetmemektedir. “Devletin” yararını kendi yararı 

gibi görmektedir.539 Türklerin orduya duyduğu güven ve sevgi bir takım araştırma 

bulgularıyla da tespit edilmiştir. Örneğin, Esmer’in Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 

kişileri içine alan araştırmasına göre, Türk halkı en çok güvenilen kurum olarak orduyu 

seçmiştir.540 Bununla birlikte, dini gelenekte ordu, peygamber ocağı olarak görülmüş, 

askerlere Hz. Muhammed’e atıfla “Mehmetçik” adı verilmiştir. Dini ve kültürel 

etkenlerin yanı sıra, son yıllarda İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin askeri okullara 

girebiliyor olması da askere ve orduya karşı sevginin muhtemel sebepleri arasında kabul 

edilebilir.  

Tarım toplumundan endüstri toplumuna doğru geçişin toplulukçu kültürden 

bireysel yaşam formlarına dönüşümü beraberinde getirmesi, ailenin de demografik 

yapısında da birtakım dönüşümlere yol açmıştır. Bununla beraber aile, Türk toplumu 

için vazgeçilmez öneme haiz bir kurumdur. Yine Esmer’in araştırmasına baktığımızda, 

Türk toplumunun en çok önem verdiği kurumların başında aile geldiğini görürüz.541 

Şahin’in doktora çalışmasında da mutlu ve güvenli bir yaşam için uyum sağlanması 

gereken sosyal çevrenin hangisi olduğu sorusuna öğrencilerin çoğunluğu (%39,5) 

                                                           
539  Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 243. 

540  Esmer, Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırması, s. 8. 

541  Esmer, Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırması, s. 7. 
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yetiştiği aile ortamı cevabını vermiştir.542 Karşılaştırmalı araştırmalara baktığımızda ise, 

bu değerin kültürel ve sosyo demografik şartlara göre değiştiği anlaşılmaktadır. 

Örneğin, 2006 yılı Shell-Gençlik araştırması 12-25 yaşları Alman gençliği arkadaşlığa 

(%97) aileden (%89) fazla değer atfettiklerini göstermiştir.543 Araştırmamızın aile 

değerleri ile ilgili sorularına göz atıldığında, katılımcıların cevaplarının “ailenin birliği 

ve devamlılığı” ile “eş seçimi ve aile içi roller” gibi değer maddelerinde farklılaştığı 

anlaşılmaktadır. “Ailemdeki bireylere büyük önem veririm”, “Bir aile kurduğumda 

eşimle uzun bir beraberlik sürdürebileceğimi düşünürüm” maddelerinde “kesinlikle 

katılıyorum ve oldukça katılıyorum” kategorilerine katılım düzeyi %90 ve üzeri iken, 

“Aile yönetiminde kadın etkin rol oynamalıdır (%71,8)” değer maddesinin daha düşük 

olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, öğrencilerin kadının aile de etkin bir rol 

oynamasını çoğunlukla onaylamakla beraber, aralarında genel bir konsensüsün oluştuğu 

söylenemez. Kuzgun ve Sevim’in, kadının çalışmasına yönelik tutumlarla dini yönelim 

arasındaki korelasyonu aradığı çalışmasında, dini yönelim düzeyi yüksek bireyler 

kadının birincil görevinin çocuk yetiştirme ve ev işi olduğunu; ev işlerini aksatmayacak 

şekilde çalışması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte araştırma sonuçları iki 

değişken arasındaki ilişkinin yüksek olmadığını göstermektedir. Sevim ve Kuzgun’un 

ifadelerine göre, dini inançlarımız, toplumda kadının çalışması ile ilgili tutumları 

etkilemektedir ama kadının çalışmasına karşı tutumların tümünün dinden 

kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Eldeki bulgular kadının çalışması üzerinde 

dini yönelimden daha çok geleneksel cinsiyet rollerinin etkili olduğunu göstermiştir. 

                                                           
542  Şahin, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Popüler Kültür Unsurlarına İlişkin 

Yaklaşımları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, s. 186. 

543  Polat, Toplumsal Yaşam Bilinci Olarak Değer, s. 19. 
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Bilhassa dini eğilimi yüksek bireyler geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili maddelere daha 

çok katıldıklarını ifade etmişlerdir.544 

“Benim kültür yapıma uygun bir eşle mutlu olabileceğime inanırım (%76,5)” 

değer maddesi de ilk iki madde ile kıyaslandığında düşüktür. Zira ülkemizdeki 

evliliklerde eşlerin benzer kültürde, zihniyette olması aranan bir özelliktir. Bu sonucun 

da beklenenden düşük çıktığı görülmektedir. Yaşları ve tecrübeleri itibariyle evlilik 

hakkındaki fikirleri netleşmemiş olması düşünülebilirken, içerisinde bulunduğu 

kültürün dışında bir hayat arayışı veyahut kendi ailesinde, benzer ailelerde görmüş 

olabileceği olumsuz tecrübeler, hayal kırıklıkları da bir takım öğrenciyi farklı 

düşünmeye sevk etmiş olması muhtemel sebeplerdendir. 

“Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum” cevap kategorisine göre katılımcılar en 

yüksek ortalamaları “Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün korunması demektir 

(%20,7)”, “Başka bir ülkeden iyi bir iş teklifi alırsam o ülke vatandaşlığına geçebilirim 

(%18,8)” ve “Başkalarıyla yarışma ortamı içinde çalışabilirim (%24)” ve “Herkesçe 

bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım. (%20,1)” değer maddelerinden almışlardır. 

Her ne kadar oranlar düşük olarak görülse de katılımcılarda laiklik ile ilgili bir 

kaygının olduğu görülmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 

görülen laiklik tartışmalarının özellikle İmam Hatip Liseleri üzerinden sürmesini ve 

İ.H.L’lerin siyasi kavgaların bir nesnesi haline gelmesini, bu kaygının temelinde yatan 

sebep olarak görmek mümkündür. Öte yandan, konuyla ilgili çalışmalara bakıldığında, 

diğer liselerde okuyan öğrenciler tarafından laikliği din vicdan özgürlüğü olarak 

algılayanların oranı İmam hatip liseleri ile benzer seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 

Örneğin, Toprak’ın Kayseri’nin ortaöğretim düzeyindeki farklı okullarda yaptığı 

                                                           
544  Yıldız KUZGUN, Seher A. SEVİM, “Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini 

Yönelim Arasındaki İlişki”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 

C. 37, S. 1, 2004, s.25. 
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araştırmasında, laikliği inanç özgürlüğü ve farklı inançların bir arada yaşayabilesi için 

gerekli görenlerin oranı %66,5 olarak çıkmıştır.545 

Araştırmaya katılan gençlerin milli değerlere sahiplik düzeyine işaret eden bir 

soru olan “İyi bir iş ve hayat sağlaması karşılığında başka bir ülkenin vatandaşlığına 

geçme” 546 davranış değeri ise, aslında Türkiye’nin geneli için ifade edilebilecek bir 

problemdir. Avrupa ve Amerika’daki daha iyi iş ve eğitim imkanları dünyanın birçok 

yerinde olduğu gibi Türk gençlerini de cezbettiği anlaşılabilecek bir durumdur. 

“Yapmak istediğim işin farklı bir yolunu ararım.” (%20,7), “Herkesçe bilinen 

bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım.” (%25,6), “Başkalarıyla yarışma ortamı içinde 

çalışabilirim.” (%30,0) soruları, anket maddeleri içerisinde “tamamen katılım” oranının 

%30 ve altında kaldığı değer ifadeleridir. Bu durum, örneklem içerisinde yer alan 

gençlerin bilimsel zihniyetine ve yenilikçi-girişimci-inovatif vasıflarına işaret eden 

soruların, gençlerde yeterli düzeyde var olmadığını göstermektedir.   

                                                           
545  Ayben Toprak, “Gençlik ve Değerler Üzerine Bir Araştırma: Tomarza ve Hacılar 

İlçeleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2010, s. 147. 

546  Bu soru ters döndürülmüş sorudur. 
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Dindarlık, geleneksel-kültürel ve bilim-iş değerlerini konu edinen bu çalışmada, 

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dini tutum ve davranışlarının, toplumsal değerler 

olarak genelleştirilen geleneksel-kültürel ve bilim-iş değerlerine sahip olma düzeylerine 

nasıl ve ne şekilde katkısının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Schwartz’ın değer 

teorisindeki bir dinin ya da kültürün, bireylere dayattığı gelenek ya da fikirlere saygı, 

bağlılık ve onların kabulü anlamına gelen gelenek değer tipine paralel olarak belirlenen 

geleneksel-kültürel değerlerin, kültürel kodlarını kaybetmeden evrensel kabul düzeyine 

çıkarılması hedeflenen bilim-iş değerleri üzerindeki rolü incelenmiştir. Bununla birlikte, 

cinsiyet, sınıf, okul, ailenin yaşadığı yer, ailenin aylık ortalama geliri, annenin eğitim 

durumu, babanın eğitim durumu, annenin öğrencinin davranışları karşısındaki tutumu, 

babanın öğrencinin davranışları karşısındaki tutumu, öğrencinin Teog başarı durumu ve 

okuduğu okuldan memnuniyeti gibi olgusal niteliklerle dindarlık ve toplumsal değer 

algıları arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Ankara’nın 7 merkez, 6 dış ilçesinde amaçlı ve 

kota örneklem metodu ile seçilmiş toplam 15 İmam Hatip Lisesinde 1150 öğrencilik bir 

araştırma grubu üzerinde yürütülen çalışma, deneysel amacına hizmet edecek bir teorik 

çerçeve üzerine kurulmuştur. Araştırmanın ilk bölümünü oluşturan teorik çerçeve, 

toplumsal değer kavramının kuramsal temelleri, sosyolojik bir olgu olarak toplumdaki 

fonksiyonları ve toplumsal değer ile ilişkisi yönünden dinin diğer sosyal kurumlarla ve 

toplumsal ilişki biçimleriyle olan işlevsel yönünü içine alacak şekilde çizilmiştir. 

İkinci bölümde, ilk olarak araştırmanını metodolojisi belirlenmiştir. Daha sonra 

araştırma alanımızı oluşturan İmam Hatip Okullarının, bir arka plan olarak Osmanlı’dan 

Cumhuriyete kadar Anadolu’da ve hakimiyet altındaki diğer coğrafyalarda din 

öğretiminin resmi kurumu olan medrese tecrübesi ve son bir asırlık zamandaki statü 

gelgitleriyle geçen sergüzeşti tarihi anekdotlar eşliğinde anlatılmıştır.  Ayrıca, araştırma 
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grubunu oluşturan öğrencilerin kişisel bilgiler ölçeğinde yer alan olgusal sorulara 

verdikleri cevaplar ve oluşan kategorilerin istatistiksel dağılımı tablolar halinde 

sunulmuştur. 

Üçüncü bölümde, öncelikle ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğine ait bulgulara 

ve maddelerden alınan aritmetik ortalamaların dağılımına yer verilmiştir. Daha sonra 

araştırma grubunun dindarlık eğilimleri ve toplumsal değerlere yönelik algı 

düzeylerinde çeşitli faktörler açısından anlamlı farklılaşmalar aranmış, ayrıca, 

dindarlığın geleneksel-kültürel ve bilim-iş değerleri üzerindeki etkisi ve geleneksel-

kültürel değerlerin bilim-iş değerleri üzerindeki rolü irdelenmiştir. Geçerlilik ve 

güvenilirliği sağlanmış ölçeklerle elde edilen istatistiki bulguların yorumlanmasından 

sonra, ankette yer alan bütün sorular deneklerin maddelerden aldıkları ortalama puanlar 

üzerinden nitel veriler ışığında tekrardan gözden geçirilmiştir. 

Değişen tüketim kalıpları, popüler kültür unsurları, siyasi gelişmeler ve en 

önemlisi bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlayan sosyal medya ve ağlar, toplumsal yapıyı 

meydana getiren kurumlar üzerinde kontrolü zor bir değişime sebebiyet vermektedir. 

Bununla beraber, bireye davranış kazandıran okul ve aile, sosyalleşmenin iki önemli 

eyleyeni olarak önemini korumaktadır. Esasında, toplumda makro düzeyde gerçekleşen 

değişmeler, ergenler üzerindeki etkisini aileleri ve okulları üzerinden göstermektedir. 

Araştırmamızda da cinsiyet, sınıf, okul, ebeveynin eğitim düzeyi, tutumu, öğrencinin 

okul memnuniyeti ve başarısı gibi sosyo-demografik değişkenlerin katılımcıların dini 

tutum ve davranışlar, geleneksel-kültürel ve bilim-iş değerleri üzerinde değişikliklere 

yol açtığı tespit edilmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, genel dindarlıkta ve ibadet-tefekkür boyutunda 

erkekler ile kızlar arasında, istatiksel açıdan kızların lehine anlamlı bir farklılaşma 

görülmüştür. İnanç alt boyutunda ise gruplar arasında betimsel olarak bir farklılık 

olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözükmemektedir. Tüm bu 
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bulgulardan hareketle, dini tutum ve davranışlarda genel itibariyle kızların erkeklere 

göre dindarlık düzeylerinin daha yüksek seviyede olduğu; namaz kılma, Kur’an ve meal 

okuma, bilgi ve tefekkür gibi günlük dini pratikler ile bu ibadetlerin sosyal hayata 

yansıması olan yardımlaşma ve canlıyı/çevreyi koruma gibi prososyal (toplum yanlısı) 

davranışlarının daha da yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Böylece, kızların 

erkeklere göre “dindarlık eğilimlerinin daha yüksek düzeyde olacağı” yönündeki 

hipotezin desteklendiği anlaşılmaktadır. Hem erkeklerin hem de kızların dinin iman, 

itaat ve bağlılık yönünden dindarlık eğilimlerinin zaten çok yüksek olması, gruplar 

arasında bir farklılaşma olmasını da engellemiştir. Bu boyut ile ilgili bulgulara göre, 

erkeklerin ve kızların dindarlığın inanç boyutunda ortak bir üst seviyeyi paylaştığını 

söyleyebiliriz. 

Geleneksel-kültürel değerler bakımından, erkekler ile kızlar arasında, istatiksel 

açıdan kızların lehine olacak şekilde anlamlı bir farklılaşma vardır. Buna göre kızların 

aile bireylerine bağlılık, vatan sevgisi, sorumluluk, sosyal yardımlaşma ve güven gibi 

toplum tarafından kabul görmüş değerleri erkeklere kıyasla daha yüksektir. Araştırma 

bulgularına göre, “kızların geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyi daha 

yüksektir” yönündeki hipotezimizin desteklendiği anlaşılmaktadır. Sevgi, saygı, bağlılık 

ve aidiyet hislerinin aşkın hale geldiği bu boyutta, kızların erkeklere nazaran daha 

yüksek ortalamalara sahip olması, onların duygusal, anaç ve özgeci karakterlerini akla 

getirmektedir. 

Bilim-iş değerleri ölçeğine göre, erkekler ile kızlar arasındaki ortalamalarda 

görülen farklılık, istatiksel olarak da anlamlıdır. Buna göre kızların, eğitim ve çalışma 

alanındaki yenilik, özgünlük, sorumluluk, çalışkanlık ve empati gibi değerlerinin 

erkeklere göre yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu durumda, “kızların bilim-iş 

değerlerine sahip olma düzeyleri erkeklere göre yüksek olacağı” hipotezi 

desteklenmektedir. Son yıllarda her alanda değişen Türkiye, geleneksel kadın rollerinde 
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de değişim göstermiş, kadının okuması ve çalışması toplum tarafından kabul görmüştür. 

Bununla birlikte, iş hayatının kadınlara daha büyük zorluklar yüklemesi ve erkeklerin 

güç gerektiren ve vasıfsız işlerde kadınlara göre daha avantajlı olmaları, kızların 

çalışmaya ve eğitime verdikleri önemi bir zorunluluk boyutuna getirmiş olabileceği 

düşünülebilir.  

Dini yönelimin yoğunluğunu gösteren ortalama puanlara göre, dindarlık genelde 

9. sınıflar ile 11. sınıflar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma 

görülmemektedir. Aynı zamanda, ibadet-tefekkür boyutunda grupların yakın aritmetik 

ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Bu durumda, ibadet-tefekkür boyutunda da 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Öte yandan, inanç boyutunda 

sınıflar arasında betimsel açıdan görülen farklılığın, istatiksel olarak da 11. sınıfların 

lehine olacak şekilde anlamlı farklılaşmanın olduğu görülmektedir. 11. sınıf 

öğrencilerinin yeni gördükleri akaid, kelam, hadis, tefsir vb. derslerin Allah’a iman ve 

yakınlık, ahiret gününe, Kutsal Kitaba iman gibi soyut aleme ilişkin algılarında etkili 

olduğu, dini inançları daha açık ve anlaşılır kıldığını söylemek mümkündür. Bunun yanı 

sıra ortaya çıkan bulgular, yaşla beraber dünya üstü alemi fark etme, inandıklarını 

anlama ve yorumlama yetisinin, çabasının artacağını da akla getirmektedir. Bu 

bulgulara dayanarak, “11. sınıf öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin 9. sınıflara göre 

yüksek olacağı” yönündeki hipotezin kısmen desteklendiğini söyleyebiliriz.    

Geleneksel-kültürel değerler ve sınıf faktörü açısından, 9. sınıflar ile 11. sınıflar 

arasında 11. sınıfların lehine olacak şekilde anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin eğitim kurumlarında üst basamaklara doğru çıktıkça, sınıf arkadaşları ve 

alt-üst sınıf öğrencileriyle etkileşimi/sosyalleşmesi, kantin, kütüphane, spor salonu ve 

mescit gibi tanışma, kaynaşma, öğrenme mekanlarının aidiyet duygularını, eğilimlerini 

güçlendirdiği söylenebilir. Araştırmanın bulgularına göre, “11. sınıfların geleneksel-
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kültürel değerlere sahip olma düzeyinin 9. sınıflardan yüksek olacağı” hipotezimizin 

desteklendiği anlaşılmaktadır.  

Bilim-iş değerleri ölçeği verilerinden, geleneksel-kültürel değerler de olduğu 

gibi 9. Sınıflar ile 11. Sınıflar arasındaki aritmetik ortalamalar üst sınıflara geçtikçe 

ortalamanın arttığı görülmektedir. Fakat bu farklılık, istatiksel olarak anlamlı değildir. 

Bu durumda, “11. Sınıfların bilim-iş değerlerine sahip olma düzeyinin 9. Sınıflardan 

yüksek olacağı” hipotezimizin desteklendiği söyleyemeyiz. Bu duruma göre, bilimsel 

değerlerin sınıf değişkeni ile değil, daha farklı motivasyonların etkisi altında geliştiği 

anlaşılmaktadır.  

Dindarlık bakımından araştırma grubunun okuduğu okullar karşılaştırıldığında, 

genel olarak dindarlık tutumlarında, en yüksek ortalamaya sahip okul Tevfik İleri A.İ.H. 

Lisesi olduğu görünmektedir. Okulların tamamında dindarlık genel ortalamaları 

betimsel olarak farklılaşmaktadır. Elimizdeki bulgulara toplu olarak bakıldığında, okul 

faktörünün dindarlığın genel oluşumunda etkili olduğu ve varyans analizi sonuçlarına 

göre de gruplar arasında istatiksel açıdan belirgin bir şekilde anlamlı farklılaşmanın 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, Haymana ve Çamlıdere 

A.İ.H. Lisesi hariç, diğer bütün örneklem okullarından anlamlı derecede daha yüksek 

puanlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine Çamlıdere ve Haymana Anadolu İmam 

Hatip Liselerinin okulların çoğuyla arasında anlamlı ilişkilerinin olduğu görülmektedir. 

Şükrü Acar A.İ.H. Lisesi ise sahip olduğu ortalamalar açısından aleyhine olacak şekilde 

Keçiören A.İ.H Lisesi, Polatlı A.İ.H. Lisesi, Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi, Çamlıdere A.İ.H. 

Lisesi ve Haymana A.İ.H Lisesi okullarının ortalamaları ile anlamlı bir farklılaşma 

göstermektedir.  

Genel dindarlık düzeyinde görülen anlamlı farklılaşma, inanç boyutunda ortaya 

çıkmamıştır. Bu durum tüm grupların inanç ortalamalarının çok yüksek düzeyde 



270 

olmasından kaynaklanmaktadır. En düşük ortalamaya sahip okul Şükrü Acar Anadolu 

İmam Hatip Lisesinin puanı 4,80’dir. Çamlıdere ilçesinin, Ali Semerkandi türbesi ile 

Ankara’nın inanç turizminde en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline gelmesinin, 

Çamlıdere İmam Hatip Lisesinin de 4.92 ortalama ile en yüksek inanç ortalamasına 

sahip okul olmasına sağlayabileceği katkıyı akla getirmektedir. 

Katılımcıların ibadet-tefekkür boyutundan aldıkları ortalamalara göre durumları, 

genel dindarlık düzeyine benzer ilişkilere sahip olduklarını göstermektedir. Fakat dini 

pratiklerin yer aldığı bu boyutta, genel dindarlık ve inanç boyutlarından alınan 

ortalamaların çok altında kalındığı gözükmektedir. Okulların, öğrencilerin namaz kılma, 

Kur’an ve meal okuma, sünnete riayet gibi dini pratikleri ve yardımlaşma, sosyal 

dayanışma gibi dinin birleştirici, bütünleştirici özelliğinin tezahürü olan sosyal 

davranışları üzerinde anlamlı bir farklılığı sağladığını göstermektedir. Çamlıdere A.İ.H. 

Lisesi ve Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi, birbirleri ve Haymana A.İ.H. Lisesi hariç kendi 

lehlerine olacak şekilde bütün okullarla anlamlı bir ilişki içerisindedir. Haymana A.İ.H 

Lisesinin de Şükrü Acar A.İ.H.L., Kocalar A.İ.H.L., Faik Güngör A.İ.H.L. ve Elmadağ 

A.İ.H.L. ile kendi lehine olacak şekilde ortalamalar bakımından istatiksel farklılaşma 

kendini göstermektedir. Yine Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi de (M:3,35), Şükrü 

Acar A.İ.H.L, Faik Güngör A.İ.H.L. ve Elmadağ A.İ.H.L ile kendi lehine olacak şekilde 

anlamlı bir farklılaşmaya sahiptir. Tüm bu bulgular göz önüne alındığında, Ankara’nın 

en eski ve en gözde İmam Hatip Lisesi olan Tevfik İleri A.İ.H. Lisesi’nin dini tutum ve 

davranışlara sahiplik bakımından, öğrencileri üzerinde diğer tüm okullardan daha fazla 

etkili olduğu açıktır. Bu üstünlüğü sağlayan fırsatları, öğrenci ve veliler tarafından bu 

okula gitmek/gönderilmek arzusu, birkaç neslin eğitim gördüğü, baba ve annesinin, 

hatta büyükbaba-büyükannesinin okuduğu sıralarda okuma şansına sahip öğrencilerin 

bulunduğu köklü ve kurumsal yapısı güçlü bir okul olması ve Ankara İlahiyat 

Fakültesine mesafe olarak yakınlığını sıralamak mümkündür. Elde edilen verilerde 
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dikkat çeken bir sonuç ise, Ankara’nın sessiz sakin okullarından Haymana Anadolu 

İmam Hatip Lisesinin dini tutum ve davranışlarda diğer birçok okulun önüne geçmiş 

olmasıdır. Bu durumu, Haymana’nın ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden göç alan, 

nüfusunun çoğunluğunu Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden gelmiş ve oraya 

yerleşmiş insanlardan oluşması, geleneksel İslam’ın şehrin iç bölgelerine göre daha 

güçlü yaşanması gibi sosyo-demografik ve dini-kültürel özelliğiyle açıklamak 

mümkündür. Tüm bulgular neticesinde, “okul faktörünün deneklerin dindarlık algısı 

üzerinde anlamlı bir etkisi olacağı” hipotezinin desteklendiğini söyleyebiliriz.        

Araştırmada, okul faktörünün geleneksel-kültürel değerlere sahip olma 

düzeyinde betimsel olarak farklılaşmaya yol açtığı ama bunun istatiksel olarak anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir. En yüksek değere sahip okul Çamlıdere A.İ.H. Lisesi, en 

düşük değer ortalamasına sahip okul ise Kızılcahamam A.İ.H. Lisesi olmuştur. 

Örneklem okullar içerisinde, coğrafi-tarihi olarak birbirine yakın ve eskiler tarafından 

“yabanabat” adı altında ortak bir isimle anılan bu iki ilçe okullarının en yüksek ve en 

düşük ortalamalara sahip olması dikkat çekicidir. Bu durumu Çamlıdere’nin 

şehirlerarası karayollarına uzaklığı ve Ankara’nın inanç turizmi merkezlerinden olması, 

Kızılcahamam’ın ise şehirlerarası karayolu üzerinde bulunması, sağlık ve doğa turizmi 

açısından şehir merkezinden ve farklı bölgelerden yerli ve yabancı turistleri ilçeye 

çekmesi ile açıklamak mümkündür. Tüm bu bulgulara göre, “okul faktörünün 

öğrencilerin geleneksel-kültürel değerleri üzerinde anlamlı bir etkisi olacağı” 

hipotezinin desteklenmediği anlaşılmaktadır. 

Bilim-iş değerlerinde, örneklem okullar içerisinde en yüksek ortalama puana 

Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız A.İ.H. Lisesi, en düşük puana ise Mahir İz A.İ.H. 

Lisesi sahip olmuştur. Okullar arasındaki puan farklılıklarının istatiksel olarak anlamlı 

olduğu varyans analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız 

A.İ.H. Lisesinin bilim-iş değerlerine sahip olma düzeylerinin diğer okullara göre 
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yüksekliği, ‘cinsiyet faktörü’nün etkisi altında gerçekleştiği söylenebilir. Elde edilen 

bulgulara göre, “okul faktörünün öğrencilerin bilim-iş değerleri üzerinde anlamlı bir 

etkisi olacağı” hipotezinin desteklendiği anlaşılmaktadır.     

Araştırmada, dindarlık ve sosyo-ekonomik statünün göstergesi olan aile geliri 

arasındaki ilişki ele alınmış, fakat aralarında istatistiki olarak bir farklılaşma tespit 

edilememiştir. Dindarlık genelde ve alt boyutlarında en yüksek ortalama puanı 4000-

4999 TL grubunda yer alan katılımcılar, en düşük puanı ise 5000 TL ve Üstü 

grubundakiler almıştır. Dindarlık ölçeğinin genel ve alt boyutlarıyla kapsamlı bir 

değerlendirme yaptığımızda aylık gelir asgari ücretin altına düştüğünde ya da ortalama 

gelirin bir basamak üzerine çıktığında dindarlık düzeylerinde artış görünmektedir. Fakat 

en üst gelir seviyesi olan 5000 TL ve üstü gelir grubunda özellikle ibadet-tefekkür 

boyutunda olmak üzere dini eğilimlerde belirgin bir düşüş tespit edilmiştir. Üst 

ekonomik gelir grubunun dini pratiklerin, bilgi ve düşünce etkinliğinin ve sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma katılımlarının yer aldığı ibadet-tefekkür boyutundan 

aldıkları bu düşük ortalama puanlar, muhtaç olma halinin Allah ile olan bağı güçlü 

tutacağı ve ibadetlerin yerine getirilme sıklığını artıracağı fikrini akla getirmektedir. 

Yaklaşık bütün dinlerde inananlar, sahip oldukları dünyalıklar dolayısıyla Tanrı ve 

ahiret gerçekliğini unutmaması, dünyanın süsüne, büyüsüne kapılmaması konusunda 

uyarılmışlardır. Eldeki bütün verilere göre, “ailesinin aylık geliri düşük olan 

katılımcıların dindarlık düzeyleri, geliri yüksek olanlara göre daha yüksek olacağı” 

şeklindeki hipotezin doğrulanmadığı görülmektedir.  

Geleneksel-kültürel değerler ve ailenin geliri açısından, en yüksek puanı 1604-

2999 TL arası grup, en düşük puanı ise 5000 TL ve Üstü grubun aldığı tespit edilmiştir. 

Betimsel olarak farklı ortalamalara sahip olan grupların, istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşma ortaya çıkarmadığı görülmektedir. Bulgulara göre “ailesinin aylık geliri 

düşük olan katılımcıların geleneksel-kültürel değerleri, geliri yüksek olanlara göre daha 
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yüksektir.” şeklindeki hipotezin doğrulanmadığı görülmektedir. Aile ve vatan sevgisi 

ifadelerinin ağırlıklı yer aldığı bu değer boyutunda ekonomik statü açısından bir 

farklılaşma olmaması, Türklerin geleneğinde ailenin ve ordunun kutsal bir konuma 

sahip olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Batının bireyci kültürünün aksine, doğu 

devletlerinin toplulukçu bir zihniyete sahip olması ve aidiyet değerlerinin tüm statü 

gruplarının üzerinde bir boyun eğiş, uyum ortaklığı olarak düşünülebilir.  

Bilim-iş değerleri boyutunda, dindarlık ve geleneksel-kültürel değerler ölçeği 

sonuçlarının aksine, çalışkanlık, yenilik, özgünlük, empati, güven, sorgulama, karşı 

fikre saygı gibi değerlerin ön plana çıktığı bu boyutta en yüksek tutum puanını 5000 TL 

ve üstü aile aylık gelirine sahip grubun elde ettiği anlaşılmıştır. Bu durumu ekonomik 

imkanların sağladığı avantajlarla aile geliri yüksek öğrencilerin, okul dışı sosyal, 

kültürel, bilimsel aktivitelere katılma imkanları açısından diğer ekonomik kategorilere 

göre daha şanslı olmaları ve toplumsal statüsünü kaybetmek istemeyen ailelerin bu 

konuda çocuklarıyla daha ilgili olabileceği fikri ile açıklanabilir. Bununla birlikte, 

gruplar arasındaki fark anlamlı değildir. Bu sebeple, “ailesinin aylık geliri yüksek olan 

katılımcıların bilim-iş değerleri, geliri düşük olanlara göre daha yüksektir.”  şeklindeki 

hipotezin reddedildiği kabul edilmiştir. 

Örneklem grubumuzun ailenin yaşadığı yere göre dini tutum ve davranışları 

incelendiğinde, kategoriler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 

Dindarlık genelde ortalamalar açısından en yüksek tutum puanına sahip yerleşim yeri 

köydür. Daha sonra ise il ve ilçe şeklinde sıralanmaktadır. İnanç ve ibadet-tefekkür 

boyutunda da sıralama değişmemiş, en yüksek tutum puanını ailesi köyde ikamet eden 

katılımcılar almışlardır. Öte yandan, ibadet-tefekkür boyutunda gruplar arasındaki 

ortalama farkın arttığı tespit edilmiştir. Namaz kılma, Kur’an-ı Kerim okuma, 

Peygamberin sünnetine uyma gibi dini pratiklerde en yüksek ortalama tutum puanını 

ailesinin ikamet yeri köy olan katılımcılar, daha sonrasında ise il ve ilçe olan 
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katılımcılar almışlardır. Köy yaşamında din ile sosyal hayatın iç içe yaşanması bu 

sonuçları anlaşılabilir kılmaktadır. Köy odası adı verilen ve köylülerin toplanıp sohbet 

ettiği, eğlendiği, toplantı ve taziye yaptığı mekanlar köy camisinin karşısına yapılır. 

Genelde odada toplanmalar Yatsı namazı çıkışı olur. Mezarlıkların köyün sınırları 

içerisinde olması da şüphesiz insanların maneviyatlarını güçlü tutmaktadır. Köydeki 

geçimin toprağa ve suya bağlı olması köylünün dua ve tevekkül anlayışları üzerinde 

güçlü etkileri olacaktır. Ayrıca köy imamının köylüleri ziyareti, akşam oturmaları yine 

yaygın adetlerdendir. Bu tür gelenekler, süreçler ve örüntüler, dinin sosyal hayatın tabii 

bir ögesi olarak varlığını sürdürmesine yardımcı olmuştur.  

Bununla birlikte eldeki bulgulara göre; “ailenin ikamet yeri ile örneklemin dini 

tutum ve pratikleri arasında anlamlı bir ilişki olacağı” hipotezinin reddedildiği 

anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların ailenin yaşadığı yere göre toplumsal değer ortalamalarına 

bakıldığında, geleneksel-kültürel değerlere sahip olma bakımından gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir.  En yüksek ortalama puana sahip 

yerleşim yeri ilçe, sonrasında köy ve il gelmektedir. Bu durumda “ailenin ikamet yerine 

göre, katılımcılarının geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyinde farklılaşacağı” 

hipotezinin desteklendiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Bilim-iş değerlerinde 

ise ortalamalar arasındaki farklılıklar istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Ailesi köy ve 

ilçede yaşayanlar ile ailesi ilde yaşayanlar arasında birincilerin lehine anlamlı bir 

farklılık vardır. Bu bulgulardan hareketle ailesi ilde yaşayanların, köyde ve ilçede 

yaşayanlara göre bilim-iş değerlerinin daha düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Ailenin yaşadığı yer/bilim iş değerlerine dair bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 

“ailenin ikamet yerine göre katılımcıların bilim-iş değerlerine sahip olma düzeyinin 

farklılaşacağı” hipotezinin desteklendiği görülmektedir. Bu durum, şehrin 

imkanlarından mahrum yaşayan köylülerin, kendilerinin tamamlayamadıkları 
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eğitimlerinin, çocukları içinde bir kader olmaması için onları okumaya teşvik etmeleri 

ve bu duygusal halin öğrencilerde en azından bir ideal olarak belirebileceği fikrini akla 

getirmektedir. 

Araştırma grubunun dindarlık eğilimleri, annenin eğitim durumuna göre 

incelendiğinde, dindarlık genelde ve ibadet-tefekkür boyutunda annenin eğitim seviyesi 

arttıkça, katılımcılarında dini tutum ve değerlerinde artış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, betimsel olarak farklılaşan grupların, Anova sonrası istatiksel olarak 

da anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dindarlık genelde, okumamış annelerin, 

aleyhine olacak şekilde lise mezunu ve üniversite mezunu annelerle anlamlı bir ilişki 

içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca üniversite mezunu annelerin lehine olacak 

şekilde ortaokul ve ilkokul mezunu annelerle çocuklarının dini tutum ve davranışları 

üzerinde anlamlı farklılaşmaları saptanmaktadır. Söz konusu bulgulara göre, anne 

eğitimi-dindarlık ilişkine dair, anne eğitimi arttıkça, öğrencinin dindarlık olgusuna 

ilişkin algı ve eğilimlerinin artış gösterdiği kesinlikle söylenebilir. Dini pratiklerin bilgi 

ve uygulama düzeyinde katılımcılardaki varoluşunun sorgulandığı ibadet-tefekkür 

boyutunda anne eğitim durumu faktörü bakımından gruplar arasında anlamlı 

farklılaşmalar olduğu açıktır.  Katılımcılara ait ortalama puanlara göre, en yüksek puan 

annesi üniversite mezunu olanlara aittir. Daha sonra sıralama yüksekten düşüğe doğru 

lise, ortaokul, ilkokul ve okumamış şeklinde devam etmektedir. İbadet-tefekkür 

boyutunda, anne eğitim durumu yükseldikçe, katılımcıların dini pratikleri bilme ve 

uygulama durumunda da yükselme olduğunu görünmektedir. Üniversite mezunu 

annelerin lise hariç, diğer bütün gruplarla lehine olacak bir farklılaşma göstermektedir. 

Lise mezunu annelerin ise ortaokul hariç diğer alt eğitim grupları ile arasında lehine bir 

anlamlı farklılaşma görülmektedir. Dindarlık genel ve ibadet-tefekkür boyutunda 

okumamış annelerden sonra en düşük puanı annesi ilkokul mezunu katılımcılar alırken, 

inanç boyutunda çok farklı bir sonuç çıkmaktadır. Mutlak bir kabulü, eksiksiz bir 
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bağlılığı, görmeden inanmayı gerektiren soruların yer aldığı inanç boyutunda, en 

yüksek ortalama puanı annesi ilkokul mezunu olan katılımcılar almıştır. Bu durum, 

eğitimsiz annelerin çocuklarının yüksek düzeyde dini inanca, düşük düzeyde ise dini 

pratiklere yerine getirme sıklığına sahip olmaları olarak açıklanabilir. Eldeki tüm 

bulgulara göre, “annenin eğitim düzeyi arttıkça, katılımcıların dindarlık düzeyleri de 

artmaktadır” hipotezinin desteklendiği görülmektedir. Konuyla ilgili diğer eğitim 

türündeki liselerde yapılan araştırmalarda anne eğitimi ile çocuğun dini yönelimi negatif 

yönde anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bizim araştırmamızda farklı bulgulara ulaşılmış 

olması, çocuklarını İmam Hatip Lisesine göndermeyi tercih eden üniversite mezunu 

annelerin, kendilerinin dini yönelimlerinin de yüksek olacağı ihtimalini 

güçlendirmektedir.     

Geleneksel-kültürel değerleri anne eğitim faktörü açısından incelendiğinde, 

grupların ortalamaları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. En yüksek puan 

ortalamaları sırasıyla ortaokul mezunu, ilkokul, lise, üniversite ve okumamış olarak 

sıralanmaktadır. Annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olan katılımcıların lehlerine 

olacak şekilde en düşük ortalama puanı alan annesi eğitim durumu okumamış olan 

katılımcılarla farklılaşmaktadır. Bu durum, ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitimini 

tamamlamış velilerin sosyalleşmenin en önemli eyleyenlerinden olan okul kurumunun 

verdiği geleneksel eğitimin bireylerin geleneksel değerlere bağlılık duygularında 

meydana getirdiği güçlü etki ile açıklanabilir. Sonuç olarak eldeki tüm bulgulara göre, 

anne eğitim durumunun geleneksel-kültürel değerler boyutu üzerinde anlamlı bir 

farklılaşmaya yol açacağı hipotezinin desteklendiği görülmektedir.   

Bilim-iş değerleri boyutunda, anne eğitim durumu bakımından istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma görünmemekle beraber beklenildiği gibi en yüksek değer 

ortalamalarını annesi üniversite ve lise mezunu olan gruplarlar almışlardır. Bu durumda 
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“anne eğitim durumunun bilim-iş değerleri boyutu üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya 

yol açacağı hipotezinin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Dini yönelimin yoğunluğunu gösteren ortalama puanlara göre baba eğitim 

durumunun dindarlık genel ve alt boyutları açısından gruplar arasında istatistiki 

farklılaşmaya yol açmadığı görünmektedir. Fakat, aritmetik puanların gruplar arası 

eğitim durumundaki artışla doğrudan orantılı şekilde arttığı gözlenmiştir. Dindarlık 

genelde ve ibadet-tefekkür boyutunda en yüksek ortalama puana babası üniversite 

mezunu olanlar almış, daha sonra sıralama lise, ortaokul, ilkokul ve okumamış şeklinde 

devam etmiştir. Öte yandan inanç boyutunda, babası ilkokul mezunu olan katılımcılar 

ön plana çıkmış, annesi ilkokul mezunları olanlar gibi gruplar arasında en yüksek inanç 

tutum puanını almışlardır. Elde edilen bulgulara göre, “baba eğitim durumunun 

yükseldikçe, katılımcıların dindarlık düzeylerinin artacağı” şeklindeki hipotez kabul 

edilmemiştir. 

Araştırma grubu baba eğitim durumu ve toplumsal değerlere yönelik algı 

bakımından incelendiğinde, ortalama puanları çeşitlilik göstermekle beraber sonuçlar 

istatistiki olarak anlamlı değildir. Geleneksel-kültürel değerler boyutunda en yüksek 

değer ortalama puanını baba eğitim durumu ortaokul mezunu alırken, en düşük değer 

ortalama puanını babası okumamış katılımcılar almışlardır. Bilim-iş değerleri 

boyutunda ise en yüksek değer puanını babası ilkokul mezunu olan katılımcılar alırken, 

en düşük değer puanını yine okumamış gruba ait katılımcılar almıştır. Tüm bu bulgulara 

göre, “baba eğitim durumunun toplumsal değerlere sahip olma düzeyi üzerinde anlamlı 

bir farklılaşmaya yol açacağı” hipotezi doğrulanmış gözükmemektedir.  

Annenin çocuklarına karşı tutumunun başta dini eğilimler olmak üzere, tutum ve 

davranışlarının geneli üzerinde etkili olacağı birçok çalışma ile teyit edilmiştir. Bu 

çalışmada da annenin araştırma grubunun davranışları karşısındaki tutumu incelenmiş 

ve istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Dindarlık genelde en yüksek ortalama 
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puanı annesi anlayışlı olan katılımcılar, sonrasında ise sırasıyla otoriter ve ilgisiz 

gruptaki katılımcılar almışlardır. Gruplar arası ilişkilere baktığımızda, lehine olacak 

şekilde otoriter-baskıcı anne tipinin ilgisiz anneye; demokrat-anlayışlı anne tipinin 

otoriter anne ve ilgisiz annenin her ikisiyle anlamlı ilişkisi vardır. Çocuğun ruhuna   

dokunma açısından demokrat ebeveynin otoriter ebeveyne; çocuğa vakit ayırma, 

ilgilenme açısından da otoriter ebeveynin ilgisizlere üstünlüğü çocuğun dini eğilimler 

kazanmasında da etkili olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İnanç boyutuna bakıldığında, 

betimsel olarak sıralamanın aynı şekilde oluştuğu görülüyor. En yüksek tutum puanını 

annesi demokrat olan grup almış, onu otoriterler ve ilgisizler takip etmiştir. Varyans 

analizi sonrası gruplar arası ilişkinin anlamlılık tespit edilmiş, demokrat annelere sahip 

katılımcılar ve otoriter-baskıcı anneye sahip katılımcılar arasında anlamlı bir farklılaşma 

olduğu anlaşılmıştır. “Allaha yakınlık”, “İslam’ın açıklığı ve anlaşılırlığı” gibi bağlılık, 

ilgi, muhatap alma, değer verme, öğretme gibi insani eylemlerin tezahürü olan bu 

duygu ve inançların, ilk öğrenme ve tecrübe yerinin “annenin dizinin dibi” olması bizim 

geleneksel aile tipimizin de bir parçası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İbadet-

tefekkür boyutunda, en yüksek davranış puanına demokrat, sonrasında otoriter ve ilgisiz 

anneye sahip katılımcılar almıştır. Ortalama puanlar istatiksel olarak da oldukça anlamlı 

çıkmıştır.  Gruplar arasında yapılan çoklu karşılaştırmalara göre, demokrat anneye sahip 

denekler, otoriter baskıcı ve ilgisiz annelere sahip denekler ile; otoriter anneye sahip 

denekler ise ilgisiz anneye sahip denekler ile anlamlı bir ilişki sergilemişlerdir. Namaz 

kılma, Kur’an ve meal okuma, salih amel, bilgi ve tefekkür gibi dini pratiklerin yer 

aldığı bu grupta anlayışla kazandırılmaya çalışılan değerler eğitiminin, karakter ve 

davranış kazandırma çabasının, dini ve manevi alışkanlıkların otorite ve zorlamaya göre 

daha etkili ve kalıcı bir yöntem olacağını kabul etmek doğru bir düşünce olacaktır. 

Eğitimin, sosyalleşmenin bir aşaması olan dini tutum ve davranışlarının oluşumu da 

anne tutumundan doğrudan etkilenmektedir. Baskı altında olma ya da dışlanmışlık hissi, 
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bireyin iç dünyasında metafizik alemle kuracağı sağlıklı ilişkiyi kısıtlarken, bireyin din 

kurumuyla ya da dini bir grupla olan entegrasyonunda da başka sorunlara yol açacağı 

şüphesizdir. Anne tutumu ve dindarlık olgusuna dair eldeki bulguları toplu olarak 

değerlendirdiğimizde, “annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan 

katılımcıların dindarlık düzeyleri, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha yüksek olacağı” 

hipotezi doğrulanmış görünmektedir. 

Toplumumuza ve kültürümüze ait bağlılık değerlerinin yer aldığı geleneksel-

kültürel değerler ölçeğinin, anne tutumu faktörü açısından bakıldığında, en yüksek 

değer ortalama puanını demokrat anneye sahip katılımcılar, sonrasında ise otoriter-

baskıcı ve ilgisiz anneye sahip katılımcılar almışlardır. Sonuçlar istatistiki olarak da 

oldukça anlamlıdır. Demokrat grubun lehine olacak şekilde otoriter-baskıcı grup ile 

anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bilim-iş değerlerinde de geleneksel-kültürel 

değerler ile benzer bulgulara ulaşılmış ve ortalamalar istatiksel olarak da anlamlı 

çıkmıştır. Demokrat anne ile otoriter anne arasında birincisinin lehine olacak şekilde 

oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak, aile içerisindeki demokratik ortamın, çocuğun 

dışardaki hayatına da olumlu yansıyacağı, arkadaşlık ilişkilerini etkileyeceği ve 

topluma karşı açık ve özgüvenli olacağını söyleyebiliriz. Tüm bu etkenler, bireyin 

toplumsal değerleri kabulünü sağlayacak sosyal zemini de hazırlayacaktır. Eldeki 

bulgulara göre, “annesinin kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların 

toplumsal değerlere sahip olma düzeylerinin, baskıcı ve ilgisiz olanlara göre daha 

yüksek olacağı” şeklindeki hipotezin doğrulandığı görülmektedir.  

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin davranışları karşısında babalarının 

tutumu ile dini eğilimleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, dindarlık genelde, en yüksek 

ortalama puanı babası demokrat-anlayışlı olan grup almış, sonrasında ise otoriter-

baskıcı ve ilgisiz gruplar şeklinde sıralanmıştır. Gruplar arası ilişkinin de istatiksel 

olarak farklılaştığı varyans analizi ile anlaşılmaktadır. Farklılaşma, lehine olacak şekilde 
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demokrat babaya sahip katılımcılar ile otoriter ya da ilgisiz babaya sahip katılımcılar 

arasındadır. İnanç boyutunda ise anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. En yüksek dindarlık 

puanına yine demokrat gruba aittir. Öte yandan ilgisiz grup bu boyutta otoriter grubun 

önüne geçmiştir. Gruplar arasındaki farkın düşüklüğü ve anlamlı farklılaşmanın 

olmaması baba tutumunun inanç değerleri üzerindeki etkisinin zayıflığına da işarettir. 

İbadet-tefekkür boyutunda, gruplar arasındaki ortalama puanlar farklılaşmış 

görünmektedir. En yüksek davranış puanını demokrat grup almış, daha sonra otorite ve 

ilgisiz şeklinde sıralanmıştır. Demokrat grup lehine olacak şekilde hem otoriterlerle hem 

de ilgisizlerle anlamlı bir ilişki içerisindedir. Mevcut bulgulara göre, “babasının 

kendisine karşı davranışları demokratik olan katılımcıların dindarlık düzeyleri, baskıcı 

ve ilgisiz olanlara göre daha yüksek olacağı” hipotezi doğrulanmış görünmektedir. 

Baba tutum faktörünün grupların toplumsal değer düzeyleri üzerinde de anlamlı 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların geleneksel-kültürel değerlere yönelik 

algısında, babası demokrat-anlayışlı olan öğrenciler ölçekten en yüksek ortalamalara 

sahip olmuşlardır. Daha sonra ise otoriter-baskıcı ve ilgisiz tutuma sahip babalar 

sıralamayı izlemiştir. Gruplar arasında demokrat grubun otoriter ve ilgisiz gruba karşı 

lehine olacak şekilde anlamlı farklılaşma oluşmuştur. Benzer şekilde bilim-iş 

değerlerinde de gruplar arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Ölçekten en 

yüksek puanı demokrat grup almıştır. Daha sonra ise ilgisiz ve otoriter grup gelmiştir. 

Çoklu karşılaştırma testine göre demokrat grup ile otoriter grup arasında anlamlı bir 

farklılaşma vardır. Bu bulgulara göre, “babasının kendisine karşı davranışları 

demokratik olan katılımcıların toplumsal değerlere sahip olma düzeylerinin, baskıcı ve 

ilgisiz olanlara göre daha yüksek olacağı” şeklindeki hipotezin doğrulandığı 

görülmektedir. Sonuç olarak ebeveyn davranışlarının, çocuğun dini yönelimlerinin 

yüksekliğini ve değerlere yönelik algılarını güçlü bir şekilde etkilediğini söylemek 

yanlış olmayacaktır. Özellikle ailenin çocuğa karşı ilgisizliği, onu toplumun diğer 
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kurumlarına karşı duyarsızlaştırmakta, inanç, değer ve tutumlarında çözülmelere yol 

açmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, başarı faktörü İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dini 

tutum ve davranışları üzerinde anlamlı farklılaşmaya yol açtığı tespit edilmiştir. 

Dindarlık genelde en yüksek ortalama puan TEOG sınavından 400-500 arası puan alan 

katılımcılara aittir. Daha sonra yüksekten düşüğe doğru 350-399, 300-349, 100-249 ve 

250-300 şeklinde sıralanmaktadır. Bu bulgulara göre, 250-299 grubu hariç, başarının 

yükselmesiyle beraber dindarlık eğilimlerinin de yükseldiğini söyleyebiliriz. Gruplar 

arası anlamlı farklılıklara bakıldığında TEOG başarı puanı 400-500 arası olan 

katılımcıların 350-400 arası TEOG başarı puanı alan katılımcılar hariç diğer bütün 

gruplarla arasında anlamlı bir farklılaşma gözükmektedir. Ayrıca 350-400 aralığındaki 

örneklemin, 300-349 ile 250-299 arasındaki örneklem grup arasındaki farklılaşma 

istatiksel olarak anlamlı gözükmektedir. 

Örneklem grubumuzun inanç boyutu sorularında anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır. Öte yandan, inanç boyutundan alınan ortalama puanlara bakıldığında, 

dindarlık genelde oluşan sıralamanın tersi bir dizilim olmuş ve ölçekten en yüksek 

ortalama puanı Teog başarı puanı en düşük olan 100-249 arası olan grup alırken, en 

düşük ortalama puanı ise Teog başarı puanı en yüksek olan 400-500 arası grup almıştır.  

Dinin pratik boyutunun tezahürleri olan ibadet, bilgi ve güzel amellerin, başarı 

durumuyla ilişkisine bakıldığında, örneklemimizi oluşturan Ankara İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinin başarı durumu, onları dini pratikleri yapma sıklığı üzerinde oldukça 

anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu boyutta dindarlık genelde olduğu gibi en 

yüksek ortalama puan en yüksek Teog başarı puanı alan katılımcılara, en düşük 

ortalama puan ise 250-299 arası TEOG başarı puanı alan gruba aittir. Gruplar arası 

anlamlı farklılıklara bakıldığında TEOG başarı puanı 400-500 arası olan katılımcıların 

350-400 arası Teog başarı puanı alan katılımcılar hariç diğer bütün gruplarla arasında 
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anlamlı bir farklılaşma gözükmektedir. Ayrıca 350-400 aralığındaki örneklemin, 300-

349 ile 250-299 arasındaki örneklem grup arasındaki farklılaşma istatiksel olarak 

anlamlı gözükmektedir. Araştırmanın dikkat çeken bir sonucu olarak, başarı puanı en 

yüksek öğrencilerin inanç boyutunda en düşük ortalamaya sahipken, dindarlık genel ve 

ibadet-tefekkür boyutlarından en yüksek puanı almaları, inancın bilgiden ziyade itaat, 

akıldan ziyade gönül meselesi olduğu, ibadet ve tefekkürün ise daha bilinçli bir tercih 

olduğu fikri ön plana çıkmaktadır. Tüm bulgulara göre, “TEOG başarı puanına göre 

katılımcıların dindarlık düzeylerinin farklılaşacağı” yönündeki hipotezin doğrulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Toplumsal değerler başlığı altında kategorileştirdiğimiz geleneksel-kültürel 

değerler ve bilim-iş değerleri ölçekleri, TEOG başarı puanı değişkeniyle ilişkisi 

bağlamında anlamlı farklılaşma sergilememiştir. Sonuç olarak “katılımcıların Teog 

puanlarına göre geleneksel-kültürel değerlere sahip olma düzeyinin farklılaşacağı” 

yönündeki hipotezin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bilim-iş değerlerinde ise en 

yüksek ortalama puanını beklenildiği gibi başarı puanı en yüksek olan 400-500 arası 

grup almıştır. Fakat gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak anlamlı kabul 

edilebilecek düzeyde değildir. Tüm bulgulara göre, “TEOG puanı yükseldikçe bilim 

işlerine sahip olma düzeyinin yükseleceği” yönündeki hipotezin doğrulanmadığı kabul 

edilmiştir. 

Araştırma grubumuzu oluşturan İmam Hatip Lisesi öğrencileri açısından, okul 

memnuniyeti onların dini tutum ve davranışlarında oldukça güçlü bir faktördür. 

Dindarlık genelde en yüksek tutum puanını okulundan en çok memnun olan öğrenciler 

almıştır, daha sonra sıralama memnunum, pek memnun değilim ve hiç memnun değilim 

şeklinde devam etmektedir. Ortalama puanlar dikkate alındığında, örneklemin okul 

memnuniyetindeki artış ile dini eğilimleri aynı düzeyde artmaktadır. Gruplar arası 

anlamlı ilişkiler, lehlerine olacak şekilde okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun 
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olanlar ile diğer bütün gruplar arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve 

hiç memnun olmayanlar arasında; pek memnun olmayanlar ile de hiç memnun 

olmayanlar arasında gerçekleşmiştir.  

İnanç boyutunda da grupların ortalama puanları arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılaşmalar oluşmuştur. Ortalama puanların sıralaması, genel dindarlık sıralaması ile 

aynıdır. Ayrıca okul memnuniyeti en yüksek olan katılımcılar ile pek memnun 

olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar arasında; okulundan memnun olanlar ile de pek 

memnun olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar arasında birincilerin lehine olacak 

şekilde anlamlı ilişki vardır. Dini pratikleri uygulama sıklığına ve bilgi-düşünce 

seviyesine göre tasarlanmış ibadet-tefekkür boyutunda, ortalama puanlar düşmüş 

olmakla beraber, memnuniyet faktörünün boyut üzerinde güçlü bir etkisi olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ölçekte en yüksek davranış puanını yine şu an ki okulunda 

okumaktan en memnun olan öğrenciler almış, sonrasında ise memnuniyet azaldıkça dini 

pratikleri uygulama sıklığı düşmüştür. Çoklu karşılaştırma testine göre, lehlerine olacak 

şekilde okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun olanların diğer bütün gruplar 

arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar 

arasında; pek memnun olmayanlar ile de hiç memnun olmayanlar arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. Okul memnuniyeti ile dindarlık olgusu arasındaki anlamlı verilere 

baktığımızda, İmam Hatip Lisesinde isteyerek okumak, bu okulların vizyonu olan dini ve 

manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek idealinde önemli bir ön şart 

olarak varlığını belli etmektedir. Okula gönülsüz kaydolan öğrencinin en temel mesleki 

ders olan Kur’an-ı Kerim öğreniminde bile isteksiz olduğu görülmektedir. Tüm bu 

bulgulara göre, “okudukları okuldan memnun olmayan öğrencilere göre memnun 

olanların dindarlıkları daha yüksek olacağı” hipotezinin kesin olarak doğrulandığını 

söylemek mümkündür. 
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İmam Hatip Lisesi öğrencileri açısından, okul memnuniyeti onların geleneksel-

kültürel değerlere bağlılık düzeyinde oldukça güçlü bir faktör olduğu görülmüştür. 

Milli, manevi ve kültürel değerlere aidiyet duygusunun ele alındığı ölçeğin en yüksek 

tutum puanını okulundan en çok memnun olan öğrenciler almış, daha sonra sıralama 

memnunum, pek memnun değilim ve hiç memnun değilim şeklinde devam etmektedir. 

Ortalama puanlar dikkate alındığında, örneklemin okul memnuniyetindeki artış ile 

kültürel değer algıları aynı düzeyde artmaktadır. Ayrıca lehlerine olacak şekilde 

okuduğu okulda bulunmaktan en çok memnun olanlar ile pek memnun olmayan ve hiç 

memnun olmayan gruplar arasında; memnun olanlar ile pek memnun olmayanlar ve hiç 

memnun olmayanlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Özgünlük, Yenilik, Sorgulama, Empati, Dürüstlük, Çalışkanlık, Açıklık, Karşı 

Fikre Saygı gibi toplumsal ve aynı zamanda evrensel referansları olan değerlere göre 

tasarlanmış bilim-iş değerleri boyutunda, memnuniyet faktörünün örneklem üzerinde 

hatırı sayılır bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. En yüksek değer puanını okulundan çok 

memnun olan öğrenciler en düşük tutum puanını ise okulundan pek memnun olamayan 

öğrenciler almışlardır. Gruplar arası anlamlı farklılaşma ise, okul memnuniyeti en 

yüksek olan katılımcıların diğer bütün gruplarla; okulundan memnun olanlar ile de pek 

memnun olmayanlar arasında anlamlı ilişki vardır. Tüm bu bulgulara göre, “okudukları 

okuldan memnun olmayan öğrencilere göre memnun olan katılımcıların toplumsal 

değerlere sahip olma düzeyi daha yüksek olacağı” yönündeki hipotezin doğrulandığı 

anlaşılmaktadır. Türk eğitim sisteminde, zorunlu 12 yıllık eğitimin son kademesi olan 

ortaöğretimde, öğrencilere verilen değerler eğitiminin, milli bayramlar, yerli malı 

haftası, Çanakkale zaferi, istiklal marşının kabulü gibi belirli gün ve haftalarda milli ve 

manevi değerlerimizi canlı tutmak için düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin değerler 

şemasında toplumsal değerleri daha belirgin ve güçlü tutabilmesinin öncelikle bu 
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öğrencilerin diğer öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve aldıkları eğitimden hoşnut 

olmalarıyla yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmada dindarlık ve toplumsal değer olgularının demografik değişkenlerle 

arasındaki ilişki incelendikten sonra, dindarlığın toplumsal değerler üzerindeki rolü 

tespit edilmiş, ayrıca aidiyet duygularıyla bezenmiş geleneksel kültürel değerlerin 

bireyin çalışma ve başarı motivasyonunu belirleyen bilim-iş değerleri boyutu üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. 

Aileye bağlılık, ordu ve vatan sevgisi, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumun 

bütünlüğüne katkı sağlayan geleneksel formdaki değerleri, başta İslam dini olmak üzere 

bütün dinler, samimi bir müminin, dini bütün bir insanın sahip olması gereken nitelikler 

olarak görmüştür. İslam’da, başta anne baba olmak üzere ihtiyarlara, toplum idaresinde 

de yöneticilere saygıya, itaat etmeye güçlü bir vurgu olduğu bilinmektedir. İslam’ın bu 

prensibi, Türklerin devlet anlayışı ve toplulukçu kültür anlayışı ile birleşerek din ve 

gelenek birlik duygusu içerisinde billurlaşmıştır. Araştırmada bu konu, dindarlık 

toplumsal değerler ilişkisi ve etkileşimine cevap verecek şekilde irdelenmiştir.  

Aşamalı regresyon analizi sonuçlarına göre, dindarlığın her iki boyutunda 

(ibadet-tefekkür boyutu, İnanç boyutu), bağımlı değişken (yordanan) olarak kabul 

edilen “geleneksel-kültürel değerler” üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Öncelikli 

olarak Pearson korelasyon analizine göre özellikle ibadet-tefekkür boyutu ile 

geleneksel-kültürel değerler arasında karşılıklı ve oldukça anlamlı, pozitif yönde bir 

ilişki olduğu anlaşılmıştır. Regresyon modeli ile yordayanlar ve yordanan arası ilişki ve 

açıklayıcılık gücünü yansıtan değerler, dindarlık ile geleneksel-kültürel değerler 

arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu ve dindarlığın değerlerin önemli bir 

yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular çerçevesinde, “Dindarlık ile 

geleneksel-kültürel değerler arasında olumlu bir ilişki ve etkileşim vardır ve dindarlığın 

ibadet-tefekkür boyutu, geleneksel-kültürel değerleri pozitif yönde etkiler” şeklindeki 
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hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, dindarlık ve değerler 

arasındaki ilişkiyi ilk defa ölçen kişi olan Rokeach’ın, dini yönelimi yüksek olan 

kişilerin “şükran, kurtuluş ve itaat” gibi geleneksel değerleri çağrıştıran değer 

tiplerinden, dini yönelimi zayıf olan deneklere göre daha yüksek değer puan aldıkları 

çalışmasıyla da paralellik arz etmektedir. 

Din-bilim arasındaki ilişkiler, Batı dünyasında çoğunlukla “çatışma” düzeyinde 

tartışılmıştır. Batı’da, ergenlerin bilim ile din arasında yaşadıkları çatışmadan ötürü 

oluşan dini şüpheyi ölçen çalışmalar yapılmıştır. Araştırmamız da “bireyin dini 

yöneliminin şiddeti, onun bilimsel zihniyetinin oluşumunda ve işleyişinde ne yönde bir 

etkiye sahiptir” sorusuna cevap aranmıştır.   

Analiz sonuçlarına göre, dindarlığın sadece ibadet-tefekkür boyutunda bağımlı 

değişken (yordanan) olarak kabul edilen “bilim-iş değerleri” üzerinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Pearson korelasyon analizine göre özellikle ibadet-tefekkür boyutu ile 

bilim-iş değerleri arasında karşılıklı ve oldukça anlamlı, pozitif yönde bir ilişki vardır. 

Regresyon modelinde ise, dini pratikler ile bilimsel çalışma değerleri arası ilişki ve 

açıklayıcılık gücünü yansıtan değerler, ibadet-tefekkür boyutu ile bilim-iş değerleri 

arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu ve dindarlığın bilim-iş değerlerinin 

önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular çerçevesinde, 

“Dindarlık ile bilim-iş değerleri arasında olumlu bir ilişki ve etkileşim vardır ve dinin 

ibadet-tefekkür boyutu, bilim-iş değerlerini pozitif yönde etkiler” şeklindeki hipotezin 

kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Değerlerin kendi içerisinde bir etkileşim içerisinde olabileceği, özellikle toplum 

ile olan geleneksel ve kültürel bağlılığın örneklemin bilim ve çalışma değerleri üzerinde 

söz sahibi olacağı düşüncesi analiz sonucu ile teyit edilmiştir. Söz konusu değerlerin 

arasında oldukça anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Geleneksel-kültürel değerler, 

bilim-iş değerlerindeki değişimin %34 gibi yüksek bir miktarını açıklamaktadır. 
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Değişimin kalan kısmı ise başka nedenlerdendir. Bu bulgular çerçevesinde, “geleneksel-

kültürel değerler ile bilim-iş değerleri arasında olumlu bir ilişki ve etkileşim vardır ve 

geleneksel-kültürel değerler, bilim-iş değerlerini pozitif yönde etkiler” şeklindeki 

hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, araştırma grubunu oluşturan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 

özellikle inanç boyutunda dini yönelimlerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar Türkiye örnekleminde farklı toplumsal kategoriler üzerinde yapılan 

araştırmalarla kıyaslandığında örneklem grubun inanç esaslarına bağlılık düzeylerinin 

anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Yakın dönemde medyada da yer alan 

“İmam Hatip Lisesi öğrencileri deizme kayıyor” iddiasının doğruluğunun kabul 

edilemeyeceği anlaşılmıştır. Örneklem grubunun, inanç boyutunda sosyo-demografik 

özelliklerine göre bazı faktörlerde aralarında anlamlı farklılaşma tespit edilmiş olmakla 

beraber, genel itibariyle ortak bir üst inancı paylaştıklarını söylemek mümkündür.  

İmam Hatip Lisesi’ne çocuklarını gönderen veliler, bu okullardan beklentilerini 

öteden beri “hem okusun hem de dinini öğrensin” ifadesi ile dile getirmişlerdir. 

Dolayısıyla, dini eğilimi yüksek bireyler yetiştirmek, hem İmam Hatip Liseleri’nin bir 

misyonu hem de öğrenci velilerinin bu okullardan öncelikli beklentileri olmuştur. 

Bununla birlikte, dini pratikleri yerine getirme sıklığı açısından, ibadet-tefekkür boyutu 

ortalamalarının inanç boyutu ortalamalardan %30 civarında daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anketteki sorular, cevaplara katılım yüzdelerine göre incelendiğinde, 

katılımcıların, 5 vakit namaz kılmak gibi günlük ibadetlerde düşük, Ramazan orucu 

tutmak gibi senenin belirli bir ayında ifa edilen ibadetlerde yüksek puanlara sahip 

oldukları görülmüştür. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’i Arapçasından okumak gibi fiziksel 

çaba ve sabır isteyen ibadetlerde yüksek, Kur’an-ı Kerim’i mealinden okumak gibi 

zihinsel çaba ve kavrayış yetisi isteyen ibadetlerde düşük puanlar aldıkları görülmüştür.  
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Dinin sosyolojik anlatımı ya da toplumsal etki boyutu olarak ifade 

edebileceğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma maddelerinde, katılımcıların 

“otobüste bir yaşlıya ya da engelliye yer vermek” ya da “yoldaki zararlı bir maddeyi 

yerden kaldırma” gibi basit yardım kategorisinde %75-85 aralığında yüksek bir puan 

alırken, “İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım organizasyonlarında görev alma” gibi 

daha kapsamlı ve organize yardımlarda %25 civarı düşük bir ortalamada kalmışlardır. 

Bu durum, bulundukları yaş grubu için fiziksel yetersizlik, ekonomik bağımlılık, zaman 

yetersizliği ve yönlendirici-teşvik edici bir çevreden yoksunluk gibi gerekçelerle 

açıklanabilir. 

Araştırma grubunun, aileye ve topluma olan aidiyet duyguları oldukça üst 

seviyededir. Fakat bilim ve çalışma değerlerinden alınan puanlar, geleneksel 

değerlerden alınan puanların gerisinde kalmıştır. Sonuç olarak İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinin geleneksel değerlere yönelik algılarının oldukça yüksek, bilim ve çalışma 

değerlerine yönelik algılarının ise ortanın üstü derecede olduğunu söyleyebiliriz.  

Türk toplumunda hakim olan değerler ile “Tamamen katılıyorum” kategorisinde 

en yüksek puanı “İnsanların bana güvenmesi önemlidir (%85,6)” ve “Ordunun ve 

askerlik hizmetinin kutsallığına inanırım (%75,1)” değer maddeleri almıştır. Türk 

toplumunun orduya duymuş olduğu güvenin İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 

da yüksek düzeyde paylaşıldığı görülmektedir. “Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum” 

cevap kategorisine göre katılımcılar en yüksek ortalamaları “Laiklik, din ve vicdan 

özgürlüğünün korunması demektir (%20,7)”, “Başka bir ülkeden iyi bir iş teklifi alırsam 

o ülke vatandaşlığına geçebilirim (%18,8)” ve “Başkalarıyla yarışma ortamı içinde 

çalışabilirim (%24)” ve “Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım. 

(%20,1)” değer maddelerinden almışlardır. Her ne kadar oranlar düşük olarak görülse 

de katılımcılarda laiklik ile ilgili bir kaygının olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren görülen laiklik tartışmalarının özellikle İmam 
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Hatip Liseleri üzerinden sürmesini ve İ.H.L’lerin siyasi kavgaların bir nesnesi haline 

gelmesini, bu kaygının temelinde yatan sebep olarak görmek mümkündür. 

Dindarlık ve toplumsal (geleneksel-kültürel ve bilim-iş) değerler ilişki ve 

etkileşimi konusunda Türkiye’de yapılan ilk araştırmalardan biri olan bu çalışma, 

zaman, mekan ve ekonomik sebeplerden kaynaklı bazı sınırlılıkları da içerisinde 

barındırmaktadır. Dolayısıyla, ileride bu konuda yapılacak çalışmaların bu araştırmanın 

eksik bıraktığı noktaları tamamlayabilmesi için şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

1. Dindarlık ve toplumsal değer düzeyleri, örnekleme uygulanan nicel bir ölçek 

formuyla tespit edilmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda, öğrenciler okul içerisinde, 

sınıf, kantin, mescit ve kütüphane gibi sosyalleşme mekanlarındaki davranışları 

gözlemlenerek onların doğal ortamlarından sosyolojik çıkarımlarda bulunulabilir. 

2. Araştırma da toplumsal değerler ölçeği geleneksel-kültürel ve bilim-iş 

değerleri ile sınırlı kalmıştır. Türk toplumuna ait daha farklı değerler tespit edilerek 

ölçek genişletilebilir. 

3. Araştırma grubunun dine, geleneğe ve bilime olan yaklaşımları, 

sosyalleşmenin iki önemli eyleyeni olan aile ve okul faktörleri esas alınarak tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Fakat günümüzde, sosyalleşmenin üçüncü bir eyleyeni olarak 

gelişen bilişim teknolojileri ve internet ön plana çıkmıştır. İnternet, sosyal medya ve 

sosyal ağların gençlerin dindarlık ve değer algılarında yaptığı etkiler üzerine daha 

kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 

4. Araştırmada, dindarlık genel ve alt boyutlarıyla tek bir yapı olarak görülmüş, 

dindarlık maddelerinden alınan ortalama puanlar ile örneklemin dindarlık düzeyleri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Yine bu   ortalama dindarlık puanları ile katılımcıların 

toplumsal değerlere sahip olma durumları arasındaki ilişki ve etkileşim açıklanmaya 

çalışılmıştır. Halbuki, din sosyologları tarafından oluşturulmuş muhafazakar-demokrat, 

iç güdümlü-dış güdümlü, geleneksel-ilmihalci, modernist-hümanist, normatif-popüler 
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dikotomileri ile kavramsallaştırılan dindarlık yönelimleri bulunmaktadır. Dindarlığın 

farklı ifadelerini temsil eden bu yönelimlerin, örneklemin toplumsal değer algıları 

üzerindeki farklılaşan rollerinin tespit edilmesinin din sosyolojisi alanına katkısı 

olacaktır.  Bununla birlikte, küreselleşme ve modernleşmenin dindarlık olgusu üzerinde 

oluşturduğu farklılaşmanın boyutlarını ve yönünü tespit etmek, Türk halkının da dinsel 

hayatını kategorileştirmeyi, farklı boyutlarıyla yeniden kavramsallaştırmayı 

kolaylaştıracaktır.  

5. Geleceğin zanaatkarları, sanatkarları, memurları, idarecileri, siyasetçileri 

olacak ergenlerin dini hayatlarını araştırmaktan korkulmamalıdır. Bu konuda yapılacak 

araştırmalar, başta eğitim olmak üzere sosyal politikaların toplumun gerçekleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı bir şekilde oluşturulmasında eğitimcilere, bilim 

adamlarına, yöneticilere ve siyasetçilere ışık tutacaktır.     
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EKLER 

Ek-1: Anket Formu 

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü’nde doktora 

tez çalışması kapsamında öğrencilerin din ve sosyal değer algılarının düzeyini ve ilişkisini 

incelemektir. Bu çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırmada kimliğe 

dair herhangi bir bilgi açık edilmeyeceği için verdiğiniz cevaplar bilinmeyecektir. Soruları 

kimsenin baskısı ve telkini altında kalmadan her soruya kendi doğru cevaplarınızı vermenizi ve 

hiçbir soruyu atlamamanızı rica ediyoruz. Her soru da sadece 1 şıkkı işaretleyiniz. Anketi 

istediğiniz zaman yarım bırakabilirsiniz. 

       KEMAL COŞKUN 

 Ankara Üniversitesi SB. Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Cinsiyetiniz? 

a) Kız  b) Erkek 

 

2. Sınıfınız? 

a) 9. Sınıf b) 11. Sınıf 

 

3. Okulunuzun adı?   ………………………………………….. 

 

4. Ailenizin ekonomik seviyesi nedir? 

a) 1603 TL ve altı         b) 1604-2999 TL           c) 3000-3999 TL        d)4000-4999 TL        e) 5000 TL ve 

üstü  

5. Aileniz nerede yaşamaktadır? 

a) Köy               b) İlçe              c) İl  

 

6. Annenizin eğitim durumu nedir? 

a) Okumamış     b) İlkokul     c) Ortaokul     d) Lise     e) Üniversite 

7. Babanızın eğitim durumu nedir? 

a) Okumamış     b) İlkokul     c) Ortaokul     d) Lise     e) Üniversite 

8. Annenizin sizin davranışlarınızdaki tutumu nasıldır? 

a. Otoriter-Baskıcı      b. Demokrat-Anlayışlı     c. İlgisiz 
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9. Babanızın sizin davranışlarınızdaki tutumu nasıldır? 

a) Otoriter-Baskıcı      b) Demokrat-Anlayışlı     c) İlgisiz 

 

10. Teog başarı puanınız nedir? (Tam sonucu hatırlamıyorsanız lütfen yaklaşık bir sonucu 

yazınız) ………………….. 

11.  Şu an ki okulunuzda okumaktan memnun musunuz? 

a. Çok Memnunum    b. Memnunum    c. Pek Memnun Değilim    d. Hiç Memnun Değilim   

 

DİN ANLAYIŞI ÖLÇEĞİ 

1. Allah’a inanırım ve Onu kendime yakın hissederim. 

a) Hiç Katılmıyorum           b) Katılmıyorum             c) Kararsızım          d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

2. Yaptığım bütün amellerin melekler tarafından kaydedildiğine ve ahirette bunlardan 

sorgulanacağıma inanıyorum. 

a) Hiç Katılmıyorum         b) Katılmıyorum            c) Kararsızım             d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

3. Kur’an-ı Kerim’in Peygamber’e indiği şekliyle günümüze geldiğine inanıyorum. 

a. Hiç Katılmıyorum            b) Katılmıyorum             c) Kararsızım           d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

4. İşlerimin yolunda gittiği, sağlığımın iyi olduğu zamanlarda Allah’ı daha az hatırlarım. 

a) Hiç Katılmıyorum          b) Katılmıyorum             c) Kararsızım           d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

5. Geleceğim ile ilgili planlar yaparken para, şöhret ya da makam kazanmak Allah’ın rızasını 

kazanmaktan daha önce gelir. 

a)  Hiç Katılmıyorum        b) Katılmıyorum            c) Kararsızım           d) Katılıyorum   e) Tamamen 

Katılıyorum 

 

6. Beş vakit namaz ile ilgili davranışınız aşağıdakilerden hangisine uygundur? 

a) Hiç Kılmam                      b) Ara sıra kılarım         c) Kararsızım           d) Çoğu Zaman kılarım     

e) Her zaman kılarım. 

 

7. Ders saati haricinde Kur’an-ı Kerimi hangi sıklıkta okursunuz? 

a) Hiç Okumam          b) Ramazan ayında ve kandillerde Okurum        c) Belirsiz            d) Haftada 

Bir İki Defa Okurum          e) Her gün Bir Miktar Okurum     

            

8.   Çok yorgun bile olsam otobüste yaşlı ya da engellilere yer veririm. 

a) Hiçbir zaman        b) Nadiren    c) Bilemiyorum    d) Çoğu zaman      e) Her zaman     
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9.   Oruç tutma ibadetiyle ilgili davranışınız aşağıdakilerden hangisine uygundur? 

a)   Oruç tutmam      b) Ramazan’ın bir Kısmında Tutarım         c) Belirsiz                          d) 

Ramazan ayında oruç tutarım       e) Her hafta belli günlerde oruç tutarım. 

 

10.  İhtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım organizasyonlarında görev alma sıklığınız nedir? 

a) Hiçbir zaman       b) Ara sıra       c) Belirsiz      d) Çoğu zaman     e) Her zaman                         

 

11.  Yola atılmış, canlılara ya da araçlara zarar verecek bir maddeyi gördüğünüzde nasıl 

hareket edersiniz? 

a) İlgilenmem           b) Bir şey Yapmam       c) Bilemiyorum            d. Onu alır ve yol kenarına 

bırakırım      e) Onu alır ve içine atabileceğim bir çöp tenekesi ararım          

 

12. Peygamberimizin sünnetlerini günlük işlerinizde ne sıklıkla uygularsınız? 

a) Hiçbir zaman      b) Ara Sıra          c)    Belirsiz         d) Genellikle        e) Her zaman         

 

13. Ders haricinde Kur’an-ı Kerim’i Türkçe mealinden okuma sıklığınız nedir? 

a) Hiç okumam     b) Senede bir iki defa okurum      c) Belirsiz        d) Ayda bir iki defa okurum    e) 

Her gün bir miktar okurum    

 

14. Çevredeki insanlardan ya da sosyal medyadan duyulan dini bilgileri sorgulamadan doğru 

kabul etmek gerekir. 

a) Hiç Katılmıyorum        b) Katılmıyorum          c) Kararsızım          d) Katılıyorum         e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

15. Tabiata ve gökyüzüne baktığımda Allah’ın yeryüzünde koyduğu düzen aklıma gelir? 

a) Hiçbir Zaman        b) Ara Sıra        c) Belirsiz         d) Genellikle      e) Her Zaman   

 

16. Dini vecibelerimi/ibadetlerimi tam olarak yerine getirebilecek seviyede bilgi sahibi 

olduğumu düşünüyorum. 

a) Hiç Katılmıyorum            b) Katılmıyorum            c) Kararsızım          d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

17. İslam, açık ve anlaşılabilir bir dindir. 

a) Hiç Katılmıyorum            b) Katılmıyorum             c) Kararsızım          d) Katılıyorum   e) 

Tamamen Katılıyorum 

 

18. Müslüman olmanın anlamını, neden inandığınızı ne sıklıkla düşünür ve kendinize 

sorarsınız? 

a) Hiç                 b) Ara Sıra              c) Belirsiz               d) Sık              e) Çok Sık  
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ÇOK BOYUTLU SOSYAL DEĞERLER ÖLÇEĞİ 
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Ailemdeki bireylere büyük önem veririm.       
Yapmak istediğim işin farklı bir yolunu ararım.      

Çalışkan, işe yarar biri olmak benim için önemlidir.       

İnsanların bana güvenmesi önemlidir.      

Ordunun ve askerlik hizmetinin kutsallığına inanırım.       

Karşıt fikirdeki insanların düşüncelerinin de değerli 

olabileceğini bilirim.  
     

Hayallerimde yeni şeyler tasarlarım.      

Yaptığım işlerde görev bilinci ve sorumluluğuyla hareket 

ederim.  
     

Milli değerlerden kesinlikle ödün vermeyen bir düşünce 

sistemi içinde yaşarım.  
     

Benim kültür yapıma uygun bir eşle mutlu olabileceğime 

inanırım. 
     

Çevremdeki insanların davranışlarının nedenlerini 

anlamaya çalışırım. 
     

Ortaya koyduğum davranışımın başkaları için doğuracağı 

sonuçlara dikkat ederim. 
     

Her ne pahasına olursan olsun dürüst davranırım.       
İspatı mümkün olmayan bilgi ve düşüncelerin güvenilir 

olmadığına inanırım. 
     

Bir aile kurduğumda eşimle uzun bir beraberlik 

sürdürebileceğimi düşünürüm. 
     

Sosyal yardımlaşmanın toplumun sorunlarını çözmekte 

etkili olacağına inanırım. 
     

Aile yönetiminde kadın etkin rol oynamalıdır.      
Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı duyarım.       

Günlük hayatta israfa neden olacak davranışlardan uzak 

durmaya çalışırım. 
     

Bana güven vermeyen insanlarla ilişki kurmaktan uzak 

durmaya çalışırım.  
     

Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün korunması demektir.      
Başka bir ülkeden iyi bir iş teklifi alırsam o ülke 

vatandaşlığına geçebilirim.  
     

Mesleki kariyerimde paradan çok etik (ahlaki) değerlere 

önem veririm. 
     

Başkalarıyla yarışma ortamı içinde çalışabilirim.      
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ÖZET 

Dindarlık, geleneksel-kültürel değerler ve bilim-iş değerleri bu çalışmanın odak 

noktasını oluşturmaktadır. Amaçlı ve kota örnekleme prosedürleri uygulanarak 

Ankara'da 15 İmam-Hatip Lisesindeki 1150 öğrenciden oluşan bir çalışma örneği 

belirlenmiştir. Araştırmada kesitsel ve ilişkisel tarama modeli ve anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. Dindarlık ölçeği, geleneksel-kültürel değerler ölçeği ve bilim-iş 

değerleri ölçeği kullanılmıştır. Veriler Statistical Package for Social Science (SPSS) 

programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde, faktör ve iç 

tutarlılık, t-test, ANOVA, Pearson Korelasyon ve Çoklu Regresyon analiz teknikleri 

kullanılmıştır. 

Giriş bölümünde, araştırmanın konusu, amacı, problemleri, hipotezleri ve değer 

kavramıyla ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Birinci bölümde, toplumsal değer 

kavramının kuramsal temelleri, toplumdaki fonksiyonları ve din ile değerin diğer sosyal 

kurumlarla olan işlevsel yönü incelenmiştir. İkinci bölümde, araştırmanın metodolojisi 

belirlenmiş, İmam Hatip Okullarının tarihi gelişimi ve örneklem grubunun sosyal 

profiline yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, öncelikle ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenilirliğine ait bulgulara ve ölçekteki maddelerin aritmetik ortalamalarının 

dağılımına yer verilmiştir. Daha sonra araştırma grubunun dindarlık eğilimleri ve 

toplumsal değerlere yönelik algı düzeylerinde çeşitli faktörler açısından anlamlı 

farklılaşmalar olup olmadığı incelenmiş, ayrıca, dindarlığın geleneksel-kültürel ve 

bilim-iş değerleri üzerindeki etkisi ve geleneksel-kültürel değerlerin bilim-iş değerleri 

üzerindeki rolü irdelenmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin dindarlık ve toplumsal 

değerler algısı üzerinde çeşitli toplumsal parametrelerin etkisini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kavramlar:  Din, Toplum, Değer, Toplumsal Değerler, Gelenek, Kültür, 

İmam Hatip Lisesi 
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ABSTRACT 

Religiousness, traditional-cultural values and science-occupation values 

constitute the focus of this study. By implementing a purposive and quota sampling 

procedures, a study sample of 1150 students from 15 Imam-Hatip high schools in 

Ankara was determined. The study employed a cross-sectional, correlational, and 

survey research designs. A religiousness scale, traditional-cultural values scale, and 

science-occupation values scale were used to collect data. The data were analyzed via 

the Statistical Package for Social Science software. Factor analysis, internal 

consistency, t-test, ANOVA, Pearson’s correlation, and multiple regression analysis 

were employed to evaluate the findings. 

The introduction presented the subject, purpose, questions, hypotheses of the 

study and reviewed studies on the concept of value. In Chapter I, the theoretical 

foundations of the concept of social value, its functions in society, and the functional 

aspect of religion and value associated with other social institutions were examined. 

Chapter II determined the study’s methodology and introduced the historical 

development of Imam-Hatip high schools and the social characteristics of the sample. 

Chapter III presented the reliability and validity of the scales and the distribution of 

arithmetic scores of the survey items. Following this, it was investigated whether the 

participants’ tendency of religiousness and their perception levels towards social values 

differ by various factors. Furthermore, the influence of religiousness on traditional-

cultural and science-occupation values and the influence of traditional-cultural values 

on science-occupation values were investigated.  

Key Concepts: Religion, Society, Value, Social Values, Tradition, Culture, Imam-

Hatip High School  

 




