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ÖNSÖZ 

İnsanlara Allah tarafından gönderilen mesajların iletilmesi, açıklanması, uygulama 

şeklinin gösterilmesi vb. ihtiyacı yine insan cinsi aracılığı ile olması, ilahi iletişimin 

gereklerinden olduğu şüphesizdir. Bu ilahi mesajda öğretici peygamberler olmuştur. Biz 

de, madem Allah, emirlerini insan cinsinden biriyle bize öğretmiş, Onu hayatımıza 

yaklaştırmada nasıl bir katkımız olur düşüncesi çalışmamızın ana fikrini oluşturmaktadır. 

Hz. Peygamber’in anlaşılmasında konumunun belirlenmesi çok önemlidir. Tanrıyı Tanrı 

makamında, Peygamber’i Peygamber makamında, evliyaları evliya makamında görmek 

yeterli olmamakta, özellikle insan cinsinden olan din ve kültür büyüklerinin, liderlerinin 

olmadığı sıfatlara büründürülmesi en büyük tehlikelerden olduğunu düşünmek yanlış 

olmasa gerek. Hz. Peygamber’e sadece bir mikrofon görevi vermek nasıl aşırılık ise, 

Tanrısal bazı özellikleri O’na yüklemek te o kadar aşırılıktır. Her iki durum da Onu 

hayatımızdan uzaklaştırmak olur. 

Bu araştırmanın yürütülmesi sürecini kolaylaştıran ve engin hoşgörüsünü ve pozitif 
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danışman Hocam Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN’a,  Anketin ve bu çalışmanın içeriğinin 

oluşturulmasında desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN’e, Prof. Dr. 

Niyazi AKYÜZ’e, Prof. Dr. Recai DOĞAN’a, Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU’na, Yard. 

Doç. Mualla YILDIZ’a, Dr. Elif KARA’ya ve Dr. F. Zeynep BELEN’e teşekkür 

borçluyum. 

Araştırma anket ve ölçeğinin uygulanmasında önemli katkıları olan: Diyanet İşleri 
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Pursaklar), Antalya(Alanya, Muratpaşa, Korkuteli), Bilecik(Osmaneli, Söğüt), 

Bolu(Gerede, Yeniçağa), Burdur, Bursa(Yıldırım, Nilüfer), Çanakkale, Çankırı(Ilgaz, 
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1 GİRİŞ 

1. 1. Problem Durumu  

“Tarih boyunca Hz. Peygamber, gerek bilginler, gerekse geniş halk kitleleri arasında iki 

farklı boyutta algılanmaya çalışılmıştır. Bir tarafında yaptığı her faaliyette, söylediği her 

sözde olağanüstülüklerle bezenmiş bir peygamber portresi, diğer tarafta vahyi tebliğ etme 

haricinde hiçbir fonksiyonu bulunmayan, sıradan bir insan portresi şeklinde bir algı 

bulunmaktadır.”(Bağcı, 2012: 20-25) 

“Hz. Peygamber’i hem beşerî hem de nebevî yönden bir rehber olarak bizlere, kimlik ve 

kişiliğiyle tanımak, model olarak etkin olması, gerçek manada hayatımızın içine 

girebilmesi için şu çerçeveler çizilmelidir: Hz. Peygamber’in beşerî özellikleri Kur’an, 

sünnet, aklın bedihî gerçekleri ve realite ışığında ele alınmalı, normal bir insanda olması 

gereken fıtrî ihtiyaçlar, beşerî fonksiyonlar ve özellikler Hz. Peygamber için de geçerli 

olduğu göz önünde tutulmalı, evren için konulan kurallara, doğa kanunlarına Hz. 

Peygamber’in de bağlı olduğu dikkate alınmalı, Allah’ın izni ve yardımı olmadıkça 

birtakım insanüstü tavır ve davranışlar göstermesinin mümkün olmadığı sınır olarak 

görülmelidir. Ayrıca, O’nun hakkında söylenen her olağanüstü söz, fiil ve olay, 

peygamber olması nedeniyle hiçbir kritiğe tabi tutulmaksızın alınıp kesin yargılar 

şeklinde kabul etmekten kaçınılmalıdır.”(Bağcı, 2012: 13-14) “Bu gibi ayıklama, kritik 

ve tedbirler alınmadığında, O’nun hakkında, anlatılan masal ve menkıbeler, kendisine 

isnat edilen olağanüstü olaylar, diğer insanların O’nu doğru tanımasını engelleyecek 

tarzda, gerçek kimliğine ve kişiliğine perde oluşturmaktadır. Bu bağlamda ulaşılması 

imkânsız Hz. Peygamber’e yakıştırılmış süper özellikler,  Kur’an’ın güzel örnek(usve-i 

hasene) diye tanıttığı bir insanı, örnek alınması mümkün olmayan bir varlık hâline 

getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aşırı yüceltme Hz. Peygamber’in anlaşılmasına 
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engel olmuş ve Müslümanların duygusal ve bilişsel bağ kurmasını da engellemiştir. Hatta 

Hz. Muhammed’in insanî yönünü destekleyen ve Kur’an- Kerim’in çizdiği peygamber 

tasviriyle paralellik arz eden rivayetler(özellikle ilk dönem hadis kaynaklarında) ve Hz. 

Peygamber’i beşerî-zatî bakımdan olağanüstü ve mucizevî bir yapıya büründüren 

rivayetler(özellikle son döneme ait hadis kaynakları ve delâil ve hasâis türü eserlerde) 

olarak ikiye ayrılabilmektedir.”(Bağcı, 2012: 11, 181-192; Sağ, 2010: 50-51, 54, 66, 291-

295, 571-573, 711; Azimli, 2013: 13-21, 29, 32-33, 117-118, 523-525) 

“Kişilik bireyin tüm ilgi, yetenek, konuşma şekli, dış görünüş ve çevresine uyumuna ait, 

bireyde kendine özel ve dengeli bütün meydana getirerek kişiliğini oluşturan niteliklerini 

içine alan kavramdır.”(Uysal, 1966: 31) Bu terimin geniş bir alanı olduğu kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum Psikologların uzlaştıkları bir tek, genel bir kişilik tanımı 

yapamamalarında da görüyoruz. “Allport’un 50 civarında değişik kişilik tanımı olduğunu 

söylemiş olması bunu göstermektedir.”(Öztabağ, 1970; İnanç, 2010: 3; Zel, 2011: 9-10). 

Günümüzde bu tanım farklılığının, psikolojideki alt dalların çoğalmasına paralel olarak 

içerik ve şekil bakımından daha da arttığını söyleyebiliriz. 

Tüm bu gerçeklikten hareketle bir bireyin kişilik özelliklerinin bir kuramla 

açıklanmasının zorluğu da ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmada Hz. Peygamber’in Kişilik Özelliklerini değerlendirirken ve Peygamber 

Algısı Anketini oluştururken Pozitivist anlayıştan uzaklaşma yolunda Batı dünyasının da 

günümüzde yöneldiği Varoluşçuluğun kaynaklık ettiği Varoluşçu Psikoloji, 

Humanist/İnsancıl Psikoloji, Transpersonal Psikoloji ve Pozitif Psikoloji Kuramları 

seçilmiştir. Çünkü uzun bir süre aşkın alanla ilgili yaşantılar hastalık olarak görülmüş, 

günümüzde bu kuramlarla benötesi alan bilimsel incelemelere konu edilmiştir. Aşkın 

alanı kabul etmeyen, psikoz olarak değerlendiren kişilik kuramları ile peygamber olması 

bağlamında Peygamber Algısını incelemenin isabetli olmayacağı düşünülmüştür.   



 

3 
 

1.1.1. Hz. Peygamber’in Kişilik Gelişimi 

“Hz. Peygamber’in doğuncaya dek birtakım harikülade olaylar(annesinin rüyası, 

babasının alnındaki nur, doğumunda meleklerin yardımı, sütannesi Halimenin yanında 

bazı fevkalâdelikler, Hristiyan, Yahudi bilgin ve kâhinlerin O’nun peygamberlerin 

sonuncusu olacağı vb.) ile ilgili rivayetler vardır.”(DİA, 30/409, 446; Azimli, 2013: 66-

70) Ayrıca Duhâ(93/6-8) ve İnşirâh(94/1-4) sûrelerinin içeriğine baktığımızda da bunu 

görebiliriz. 

Hz. Peygamber 6 yaş civarı annesini kaybettiğine göre, Hz. Peygamber, annesinin 

rüyasını, meleklerin doğumunda yardım ettiğini, alındaki nur olayını dinlemiştir. Bu 

sebeple kendisinde de bir beklenti oluşturduğunu düşünebiliriz. Yani aşkınla ilişki, 

rüyaların etkinliği, meleklerin varlığı ve görünmesi gibi holotropik birliktelik varlığını 

keşif gerçeğine yatkınlık doğurmuş, yetiştiği çevreyi de buna göre değerlendirmiş 

olabilir. 

Kaynakları incelediğimizde Annesinin bebekken çocuğunu fazla emziremediği, birkaç 

kadının O’na sütanneliği yaptığını görüyoruz. İletişiminde kullandığı dildeki mesajın 

netliğinin kaynağı olarak düşünülebilecek ve duru Arapça eğitiminin de verildiği çölde 

yaşayan sütannesi Halimenin yanında yaklaşık dört yılını geçirmiştir.  

Bedevî bir aileye ait olan Halimenin yanında köy kültüründe çocukluk kişiliği oluşmasına 

rağmen, medenî bir dine insanları dönüştürmesi dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Kişilik oluşum dönemleri özellikle çocukluk dönemi, kendi ailesi yanında değildir. Bu 

sebeple sütannesi ve babası ile kabilesinin durumu anlaşılması Hz. Peygamber’in 

kişiliğini anlamada yardımcı olabileceği söylenebilir.  

“6 yaşında Hz. Peygamber anneden de yetim kalınca, Mekke’nin yöneticisi dedesi 

Abdülmuttalib, toplantılara O’nu da götürür hatta kimsenin oturamadığı minderine 
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oturttururdu.”(Azimli, 2013: 85-86) “8 yaşında dedesinin vefatı ile tüccar olan amcası 

Ebû Tâlib’in yanında kalmaya başlamış, on yaşlarında koyun gütmüştür. Hz. Peygamber 

amcasının eşi Fâtıma bint Esed’e de ikinci annem demiştir.”(Buhârî, İcâre 2, 3/48; DİA; 

30: 409) Hz. Peygamber amcasının yanında ticareti öğrenmiş, ticarî faaliyet amaçlı farklı 

panayır ve yerlere yolculuk etmiştir.(Müsned 3/425; Hamîdullah, 1972: I, 56-57) Bu 

yolculuklarının farklı insan gruplarını, din, dil, siyasal ve sosyal durumları hakkında bilgi 

sahibi olmasını sağladığını söyleyebiliriz. Bakara suresindeki (2/16), ticaretleri kar 

etmedi ayeti ticaret kültürü birikimi üzerinden uyarma, iletişimi sağlama ve ikna olarak 

algılanabilir. 

“Yetiştiği sosyal çevrede öç alma önemli bir kabul olmasına, intikam alabilecek konuma 

kavuşmasına rağmen, yaşamında kişisel öç almamıştır.”(Dâvûd, büyu’ 5, 3/628; Buhârî, 

edep 80, 7/101; DİA, 30: 444)  

1.1.2. Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Varoluşçu Kurama Göre Ele Alınması 

“Varoluşçu kuramı, belirmek, ortaya çıkmak, varolmak, kabuğundan soyunmak 

anlamlarına gelmektedir. Bu kuram bireyi birim ve mekanizmaların bileşimi olarak değil 

olmakta olan bir varlık olarak anlamaya çalışır.”(Özdoğan, 2009a: 11)  

Varoluşçu filozofların üzerinde durdukları temalar, özgürlük, irade, karar, sorumluluk, 

insanın sonluluğu, yeis, suçluluk, yabancılaşma, endişe ve ölüm gibi konulardır. 

Varoluşçu düşünce biçimi insanın kendisini anlama veya hayatına bir anlam verme çabası 

olarak görülürse uzun bir tarihsel geçmişinden söz edilebilir. Fakat burada tarihsel 

geçmişten ziyade katılımcıların Peygamber Algısı üzerindeki varoluşçu kuramın 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

“Varoluşçu felsefecilerin(Nietzsche, Heidegger) etkilerinde kalan Boss, Biswanger, 

Jaspers ve Frankl gibi düşünürlerin görüşlerinden ve öncü psikologların çalışmalarından 

etkilenen R. May, ABD'de varoluşçu perspektifin psikoloji ve psikoterapi alanına 
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taşınmasında öncü olmuş ve varoluşçu bir kişilik kuramı geliştirmiştir. Varoluşçulara 

göre kişi, en iyi kendi bakış açısıyla anlaşılabileceği bir dünyada varolmaktadır. Kişi ve 

çevresi arasındaki bu temel birlik, 'burada= hier/orada=dort olmak' anlamına gelen, 

Almanca 'dasein' sözcüğü ile anlatılır.”(İnanç, 2010: 334-335; Çüçen, 2003: 39; 

Maclntyre, 2001: 33-44) 

“Kur’ânda Allah insanları denemek için ve halife olarak yaratmıştır.”(10/14 vd.) 

Tasavvufta nûr-u Muhammedî ve Hakîkati Muhammedî teorileri varlıkların Hz. 

Peygamber’in nurundan çıktığını ifade etmesi bakımından varoluş anlayışlarını 

özetlemektedir.(Çişti, 2001: 35; Mesnevî, III: 319, 342; Bağcı, 2012: 462-487; DİA, 3: 

410, 35: 193) 

Araştırmayı varoluşçu anlayış açısından değerlendirmek için uygulanan alan 

araştırmasında irade, karar alma, sorumluluk, suçluluk vb. konular ele alınmıştır. 

Katılımcılara Hz. Peygamber’in Kişiliği hakkında yöneltilen sorular varoluşçu anlayış 

açısından değerlendirmeye çalışılmıştır.  

1.1.3. Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Humanistik/İnsancıl/Benlik/Kendini 

Gerçekleştirme Kuramlarına Göre Ele Alınması 

“İnsancıl Kuram, insan doğasına iyimser bakış açısı ile bakan ve kişinin özgür iradesine 

inanarak, kim olduğundan, nasıl davrandığından kişiyi sorumlu tutan bir kuramdır. Bu 

yaklaşımı aynı zamanda diğer yaklaşımlardan ayıran temel noktadır.” (İnanç, 2010: 293) 

Bu kuramlar bireyin sağlığı ve sağlıklı ilerlemesi için çalışmalarında doğuştan gelen 

potansiyeller üzerine yoğunlaşmışlardır. 

“İnsancıl Kuramı, hem Freud'un pesimist insan doğası görüşüne ve biyolojik determinist 

yaklaşımına hem de özgür irade ve insan onuru gibi insan kişiliğinin önemli boyutlarını 

yok sayan davranışçılığın determinizmine bir tepki olarak yeni bir akım şeklinde ortaya 
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çıkmıştır. Kuram, duyguların doğrudan deneyimlenmesi ve ifade edilmesi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. “(İnanç, 2010: 293-294; Grof, 2002: 38) 

“Benlik kuramcılarına göre insan doğası sürekli mutluluğu arar, kendisi, doğasıyla uyum 

içinde, mutlu yaşamak için bilinçli seçim yapar, kendi kaderi üzerinde karar verir. Geçmiş 

değil, şimdi önemlidir.”(Cüceloğlu, 2002: 427-428) 

Maslow, her bireyin bir kısmı kendine özgü, bir kısmı da bütün insanlıkla müşterek bir 

içsel tabiata sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre insan temelde iyidir, kötü 

olan(sadizm, nefret vs.) temel özelliği olmayıp ihtiyaç sıralamasındaki ihtiyaçların 

karşılanması engellendiğinde ortaya çıkan tepkilerdir. 

Araştırmayı İnsancıl/Benlik kuramına göre değerlendirmek için Hz. Peygamber’in 

insanüstü bir varlık olarak algılanıp-algılanmama durumunu ortaya çıkaracak şekilde, Hz. 

Peygamber’in Kişiliği hakkında sorular sorulmuştur. Hz. Peygamber’in davranış 

tutumları(ödüllendirme ve ceza yöntemi), karar verme durumları vb. sorularla 

İnsancıl/Benlik kuramı açısından değerlendirilerek katılımcıların Peygamber Algıları 

incelemek hedeflenmiştir.  

1.1.4. Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Benötesi(Transpersonal/Kişilik Ötesi Psikoloji) 

Kuramına Göre Ele Alınması 

“Türkçe'ye birey/kişi ötesi, ben ötesi ve ego ötesi şeklinde çevrilen Transpersonel 

kavramı, bireysel olanın, psişenin ötesinde ve üstünde gibi anlamlara gelir. Bu kavram, 

benliğin olağan sınırları aşması, daha büyük ve anlamlı bir gerçeklikle bağlantı kurmasını 

kapsadığı gibi maskenin altında kalan yönlere, yani kişiliğin gizli kalmış yönlerini de 

ortaya çıkarmaya işaret etmektedir. “(Ayten, 2010: 95, 101) 

“Transpersonal Psikoloji kuramı, evrenin canlı ve başlı başına bir anlam taşıdığını, 

sevgiyi evrendeki temel faktörlerden birisi olarak görmekte ve ölümü yok oluş değil bir 
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tür hal değişikliği; insanın ruhunu "ölümsüz" olarak değerlendirir.” (Ayten, 2010: 105; 

Grof, 2002: 304) 

Din psikolojisi ilgilendikleri konular açısından, transpersonel psikolojiyle ilişkilendirilen 

alanlar bulunmaktadır. “Dini, doğal ve insani olarak üçe ayrılan, Din psikolojisi alanında 

dindarlık, kişilik ve ruh sağlığıyla olan ilişkileri nicel araştırma teknikleriyle incelenen, 

Transpersonel psikolojide, insanın benötesi bir yönü olarak görülen ve geliştirilmesi açığa 

çıkarılması gereken bir boyut olarak değerlendirilen Maneviyat, dinî tecrübe, bilinç 

durumları, ölüm eşiği deneyimler, parapsikoloji, merhamet, empati, tevazu vb. konular, 

din psikolojisi ve transpersonel psikolojinin ilgilendiği ortak konular arasında yer 

almaktadır. Ancak bu konulardan, ölüm eşiği deneyimleri ve parapsikoloji, bazı din 

psikologları tarafından din psikolojisinin konuları arasında görülmemektedir. 

Parapsikoloji, transpersonel psikolojiye telepati, duru görü, telekinezi, önceden bilme, 

psişik iyileşme gibi konularda açıklayıcı bilgiler sunabilir.”(Ayten, 2010: 108-111) Bilme 

konusundaki, ilm-i yakîn, ayne’l yakîn, hakke’l yakîn, muhâdara, mükâşefe, müşâhede; 

tevâcüd, vecd, vücûd gibi üçlü sınıflandırmalar da transperosanal hallerin başka bir ifade 

şekli gibi görebilmektedir. 

Bu çalışma daha çok Peygamberlerdeki Transpersonal hallerle diğer insanlarda (inanan-

inanmayan insana göre) olan halleri birbirinden ayırmak istenmiştir. Başka bir ifade ile 

Hz. Peygamber’in Transpersonal halleri sorularak, araştırmaya katılan katılımcıların 

Peygamber Algılarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  

1.1.5. Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Pozitif Psikoloji(Mutluluk Bilimi) Kuramına 

Göre Ele Alınması 

“Daha önceki geleneksel psikolojinin hastalık modelinin aksine Pozitif psikoloji sağlık 

modelini esas alır. Bireylerin olumsuz, eksik, sorunlu yönlerinden çok, olumlu 

özelliklerine, güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan bir yaklaşımdır.” (Hefferon, 
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2014: XI) “Pozitif psikoloji, ruhsal sağlık alanında sadece zihin-beden yaklaşımlı 

kavramlar ve tekniklerin eğitimine ek olarak sezginin öncülüğünü de 

açıklamaktadır.”(Tarhan, 2013: 46) 

“Pozitif psikoloji; derin, farklı düşünce beceriniz varsa öfke gibi krizleri 

yönetilebileceğini savunmaktadır. Hatta böylesine derin düşünce ve güçlü duygusal 

destek öğrenilerek kazanılabileceğini amaçlamaktadır.”(Tarhan, 2013: 25-27) 

“Ekonomide olduğu gibi mutluluk için zihinsel yatırıma ihtiyaç olduğunu savunan Pozitif 

Psikoloji(mutluluk bilimi), mutsuzluğun kendiliğinden geldiğini, mutluluk için ise 

çalışmaya gerek olduğunu söyler. Korku, öfke, mutsuzluk dış dünyadan gelen tehlikelere 

karşı reaksiyonlarken, zevklerle ilgili hislerimiz Yaratıcıdan bizi çekici durumlara 

cezbetmek amacıyla geliştirilmiştir.”(Tarhan, 2013: 46-47) Kur’an ve Hz. Peygamber 

mutluluk için zihinsel yatırım yapmıştır. Örneğin: Zannı, dedikoduyu, ilgilendirmeyen 

şeyin ardına düşmeyi yasaklamıştır.( 17/36; 49/11-12)  
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1. 2. İlgili Araştırmalar 

Peygamber Algısı ile ilgili alan yazınının taranması sonucunda nicel araştırmaya 

rastlanmamıştır. Peygamber algısı üzerinde herhangi bir araştırmanın olmaması 

çalışmamızı özgün bir duruma getirmektedir. Hz. Peygamber’in kişiliği hakkında yapılan 

çalışmaların teorik çalışma olduğu görülmüştür.   

Kur’an ve Hadislerde Hz. Peygamber’in kişiliği ile ilgili çalışmalardan teorik bilgi 

bağlamında faydalanılmıştır. (Abişoğulları, 2010; Yakar, 2011; Aktürk, 2000; Ayğan, 

2011; Bayraktar, 1987; Biler, 1998); Kur’an’da kişilik eğitimiyle ilgili ilkeler(Abay, 

2011), Hz. Peygamber'in Fetânet sıfatı, örnekliği (Akdemir, 2014), beşeri yönü (Bağcı, 

1999), Hayata bakışı, ilişki ve iletişim (Gül, 2007), ayetlerdeki vasıfları (Gündoğar, 1998; 

Akgül, 1997) konuları ele alınmıştır. 

 Yine Batılı yazarların Hz. Peygamber tasavvuru ile ilgili çalışmalardan(Armağan, 2012; 

Metin, 2015) yararlanılmıştır. Çocuklarla İletişim (Çıtak, 2009); Tasavvufta Hz. 

Peygamber (Döner, 210151); Tanrı Algısı (Erdoğan, 2015); Aile reisi olarak şahsiyeti 

(Kavuştu, 2006); İslam tarihi çalışmalarında Hz. Peygamber algısı -1923-1938 yılları 

arası- (Öztürk, 2011) konularında çalışmalara bakılmıştır. 

Bu çalışmalardan teorik bilgi açısından faydalanılmıştır.    

 1. 3 Problem Cümlesi  

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İl ve İlçe Müftülükleri personelinin “Peygamber Algısı 

ile Tanrı Algısı nedir?” sorusu araştırmanın problem cümlesidir. 
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2. YÖNTEM 

2.  1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

En iyi öğrenme yollarından biri de, diğer alanlarda olduğu gibi din alanında da model 

alma şeklindeki öğrenmedir. Hz. Peygamber’in, peygamberlik kişiliğinin insanüstü bir 

olgu ile sunulması, insanların O’nu farklı bir varlık boyutuna taşımalarına neden olduğu 

düşüncesiyle, bu çalışmamızla önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca insanî boyutunu 

ele almaya çalışarak, beşerî kişiliğinden uzaklaştırma ve dışta bırakmak olan 

kutsallaştırma probleminin aşılıp, Hz. Peygamber dünyalarımıza yaklaştırılmaya 

çalışılmıştır. Müslümanların Hz. Peygamber’i insanüstü algılamaları sonucu sorunlar 

olduğunu oysa mucizevî unsurlar katılmadığında insanî olarak Hz. Peygamber’in diğer 

peygamberlerden daha fazla insanî özelliklere sahip olduğu ortaya çıkacağından model 

alınması kolaylaşacaktır. 

Hz. Peygamber, insanüstü bir konuma yerleştirilerek, mucize gibi olağanüstü olaylar ile 

sarıp-sarmalanması, insan yönünün perdelenmesi ve O’nu insanların dünyasından 

uzaklaştırılmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. “Biz öyle olamayız”, “ O ulaşılmaz, 

O’na benzeyemeyiz, O’nun gibi yapamayız vs.” gibi birçok yaygınlaşmış anlayışların 

gerek klasik gerekse günümüz eserlerinde görmekteyiz. Örneğin, “Bedir harbinde 

melekler geldi, işi bitirdi gitti” gibi bir algının, Hz. Peygamber’in korkularını, kaygılarını, 

tedbirlerini, çalışma ve gayretini içeren insanî yönü ihmaline sebep olduğu 

görülebilmektedir. Bu amaçla Peygamber Algısı Anketi ile Tanrı Algısı Ölçeği alanda 

uygulanmış, çıkan sonuçlar analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak, DİB Taşra 

Teşkilatı(İl ve İlçe Müftülükleri) personelinin Peygamber ve Tanrı algıları incelenmiştir.  

Çalışmamızın, katılımcıların Peygamber Algılarını irdeleyen, Tanrı ve Peygamber 

algıları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir alan çalışması olması hedeflenmiştir. 
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Hz. Peygamber insan cinsindendir. Melek vs. varlıklardan gönderilmemiştir. Yani, Hz. 

Peygamber insan ve içimizden biri olması zaafını, karar alma süreçlerini, çözüm 

önerilerini, iyi veya kötü yönlerini kısacası kişilik özelliklerini bilmeyi ve 

değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu durumun da Hz. Peygamber’i hayatımıza 

yaklaştırması açısından önemlidir. 

Hem vahiy alma, hem uygulama, hem aktarma görevi Hz. Peygamber’i dinde ideal ben 

olma sorumluğunu doğurmuş, bu da Tanrı’nın algılanmasında büyük rol oynamıştır. 

Günümüzde Tanrı ve Peygamber algılarının aktarılmasında önemli görev yüklenen 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin durumu da önemli bir yere sahiptir. Bu önem Dinin 

özelde Tanrı ve Hz. Peygamber’in anlatılmasında, algılanmasında şekillendirilmesindeki 

rolleri sebebiyledir. Din hizmetinin devamlılığı ve sunumu, bireylerde hem sunan hem de 

sunulan arasında sürekli bir ilişkiyi sağlar. Doğru algı ve bilgi hitabettiği kitlenin de doğru 

algısını ve bilgisini sağlayacağı gibi olumlu Tanrı ve Peygamber algısına da pozitif etki 

yapacağı söylenebilir.    

Din hizmeti sunan görevlilerin görev alanları oldukça çeşitlenmiştir. Toplumsal 

gelişmeye paralel olarak ta çeşitlilik artmaktadır. Din görevlilerinin bu hizmetlerinde 

korkulan, cezalandıran Tanrı algısı, yine cezalandıran, insanüstü özellikte vs. algılanan 

bir peygamber algısı sunumları toplumdaki bireylerin bireysel ve toplumsal yaşantılarına 

da yansıyacaktır. Korkulan bir Tanrı, insanüstü bir peygamber insan hayatında fazla yer 

tutmadığı gibi kaygı kaynağı olarak ta işlev görebilecektir. Din görevlilerinin Tanrı ve 

Peygamber algılarının tespiti, onların eğitimlerinde, irşad hizmetlerinde vs. yol haritası 

olarak katkı sağlayacaktır. Bu tespit ise çözüm yollarının belirlenmesi açısından da 

önemlidir. Bu sebeple çalışmamız, DİB Taşra Teşkilatında(İl ve İlçe Müftülüklerinde) 

görevli personelin, hem Tanrı hem de Peygamber Algısının belirlenmesi açısından önem 

arz etmektedir. Din görevlilerinin Tanrı ve Peygamber algısına yönelik olarak yapılmış 
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kapsamlı nicel bir çalışmanın olmaması, sonra yapılacak araştırmalara kaynak olması 

açısından da çalışmamız, bu önemini güçlendirmektedir. 

Yine Batı’nın pozitivist anlayıştan uzaklaşarak varoluşçu anlayışın kaynaklık ettiği ve 

insanın sadece fiziki yapıdan ibaret olmadığını aşkın, manevî, duygusal yönünü de bir 

bilimsel gerçeklik olarak kabul eden varoluşçu, humanist, benötesi ve pozitif psikoloji 

kuramları bağlamında Peygamber Algısı Anketi sorularının oluşturulması, çağdaş bir 

bakış açısıyla bakılması açısından önemlidir. Ayrıca daha önce Peygamber Algısı 

üzerinde herhangi bir çalışmanın olmaması Din psikoloji alanındaki önemini ön plana 

çıkarmaktadır.  

2.  2  Hipotezler 

- Hz. Peygamber insanüstü bir kişilik değildir. İnsandır. 

- İnsanî yönü yaşamında yer tutmuş olup, getirdiği ölçülere anlamlı bir etki etmiştir. 

- Hz. Peygamber ulaşılabilir bir kişiliktir. 

- Hz. Peygamber insanî özelliklere sahiptir. Hz. Peygamber’i bize yaklaştırabiliriz. 

- Tanrı korku yönelimli, Peygamber ise sevgi yönelimli algılanmaktadır. 

2. 3 Sınırlılıklar 

Araştırmada kullanılan ölçme araçları Aralık-2015 ile Ocak 2016-Nisan 2016 aylarında 

uygulanmıştır. Araştırma bu zaman aralığında ve 1050 kişi için geçerlidir. 

Bazı kavramlar örneğin ankette düal birlik(fenâfillah) gibi tam anlaşılamamış olup anket 

uygulamasından önce mutlaka bu gibi kavramların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Türkiye genelinde uygulandığı için Tanrı kelimesine antipati olacağı düşünülerek Özlem 

Gülerden izin alınarak Tanrı Algısı yerine Allah Algısı başlığı kullanılmıştır.  
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Anketteki açık uçlu sorular(11/a, b ve 58. Soru) ile 17. Soru, analizleri ile tasniflerindeki 

çeşitlilik ve çalışmamızın hacmini çok genişleteceği için analize alınmayacak şekilde 

sınırlandırılmıştır.     

Araştırmada veri toplama aracının oluşturulmasında, kapsam geçerliğinin sağlanmasında: 

Peygamber Algısı Anketi için yapılan ön test analizi ve geçerliliği ile uzman görüşleri; 

Tanrı Algısı Ölçeğinde de Özlem Güler’in geçerlilik çalışması yeterli görülmüştür. 

Anketi ve Ölçeği cevaplayanların içtenlikle doğru cevapladığı varsayılmaktadır. Ancak 

konu Tanrı ve Peygamber olunca düşüncelerini açıkça belirtmekten sakınmış olabilirler. 

2. 4. Örneklem 

Doğrudan alanda yüz yüze din hizmetini sunmaları ve bu sunum sonucu Tanrı Algısı ve 

Peygamber algısının oluşmasında doğrudan etkileri sebebiyle araştırmanın Evrenini 

Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kadın-Erkek) 

personeli oluşturmaktadır. Sayısal veri olarak, DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

(Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanlığı)’nın 2015/Ankara, Personel 

İstatistik Bilgileri yayını kullanılmıştır. 

Bu bilgilere göre: 117.714 toplam personel içinde, 18.593 kadın, 99.121 erkek personel 

bulunmaktadır. Erkek personel fazlalığına rağmen kadın ve erkek eşit olarak 

(525+525=1050) belirlenmiştir. Örneklem alınırken coğrafi yedi bölge temel alınmış 

olup, personelin bu bölgelere dağılımındaki yüzdelik esas alınmıştır. Bu yüzdeliğe göre 

bölgelerdeki sayısal örneklem belirlenmiştir. Ancak bölgesel bazda 60 kadın, 60 erkek 

olarak minimum sayısal değerin altına inilmemiştir.  

Örneklem seçiminde sayısal değerlerin bölgesel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 2. 1 Bölgelere Göre Örneklem Dağılımı 

 

Bölge 

Örneklem 

sayısı 

 

Uygulama yapılan İller ve İlçeler 

Akdeniz 60+60 Adana(Merkez), Antalya(Merkez, Alanya, Muratpaşa, 

Korkuteli), Burdur(Merkez), Kahramanmaraş(Merkez),  

Ege 60+60 Afyon(Merkez, Şuhut), Denizli(Tavas, Buldan, Çivril), 

İzmir(Merkez, Karşıyaka), Manisa, 

Marmara 60+60 Bilecik(Osmaneli, Söğüt), Bursa(Merkez, Yıldırım, Nilüfer), 

Çanakkale(Merkez), İstanbul(Merkez, Kartal, Zeytinburnu, 

Sultangazi). 

Karadeniz 125+125 Amasya(Merkez), Bolu(Gerede, Yeniçağa), Çorum, 

Kastamonu, Samsun, Sinop ve Trabzon merkezleri. 

İç Anadolu 100+100 Ankara(Merkez, Çankaya, Sincan, Keçiören, Pursaklar, 

Yenimahalle), Çankırı(Merkez, Ilgaz, Çerkeş, Korgun) 

Doğu Anadolu  

60+60 

Elazığ(Merkez), Erzincan(Merkez), Erzurum(Aziziye, 

Palandöken, Yakutiye), Malatya(Battalgazi), Muş(Merkez),  

Güneydoğu 

Anadolu 

60+60 Adıyaman(Merkez), Diyarbakır(Merkez), Gaziantep(Merkez, 

Eyyûbiye, Şehitkamil), Kilis(Merkez), Şanlıurfa(Merkez). 

 

Örneklem seçiminde, veri toplanacak örneklem grubunun belirlenmesinde bölgeleri 

kapsayacak şekilde mümkün olduğu kadar farklı olması amaçlanmıştır.  

2. 4. 1 Örneklemin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı: 

2. 4. 1. 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi:  

Tablo 2. 2 Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Sayı (N) Yüzdelik (%) 

K. 525 50, 0 

E.  525 50, 0   
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Topl. 1050 100, 0   

 

Çalışmaya 1050 kişi katılmıştır. Katılımcıların yarısı erkek yarısı kadından oluşmaktadır.  

2. 4. 1. 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımının İncelenmesi:  

Burada çalışmaya katılanların yaş dağılımı incelenmişidir. Tablo 2. 3’de de görüleceği 

üzere 1050 kişilik grubumuzda 1010 kişi yaşını belirtmiş, 40 kişi yaşını söylememiştir. 

Katılımcıların ortalama yaşı 38 olup yaş aralığı 18-64 arasında değişmektedir.  

Tablo 2. 3. Katılımcıların Yaş Dağılımı  

Sayı (N) 1010 

Cevapsız 40 

Ortalama 38,7624 

Std. Sapma 8,74759 

Varyans 76,520 

Minimum Değer 18,00 

Maksimum Değer 64,00 

 

2. 4. 1. 3. Katılımcıların Mesleklerine Göre Dağılımının İncelenmesi 

1050 kişilik çalışmada 1 kişi mesleğini beyan etmemiştir.  

Tablo 2. 4. a Katılımcıların Meslek Dağılımı  

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Müftü 26 2,5 

Vaiz/vaize 95 9,0 

Kuran Kursu Öğreticisi 499 47,5 

İmam Hatip 204 19,4 
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Müezzin Kayyım 89 8,5 

Din Hizmetleri Uzmanı 19 1,8 

Diğer 117 11,1 

Toplam 1049 99,9 

Cevapsız 1 ,1 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 2. 4 a’da görüleceği üzere katılımcıların % 47,50’si kuran kursu öğreticisi, % 

19,40’ı imam hatip, % 9’u vaiz/vaize, % 8,50’u müezzin kayyım, % 2,5 müftü, % 1,80’i 

din hizmetleri uzmanı, % 11,1’i de diğer meslek gruplarında görev almaktadır. 

Katılımcıların cevap verdiği diğer meslek grupları Tablo 2. 4 b’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 4b. Katılımcıların Diğer Meslek Grupları 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

 Cevapsız 35 29,91 

Ayniyat saymanı 1 0,85 

Eğitim uzmanı 3 2,56 

Hizmetli 8 6,84 

Memur 14 11,97 

Murakıp 6 5,13 

Psikolojik Danışman 1 0,85 

Şef 11 9,40 

Şoför 8 6,84 

Şube müdürü 9 7,69 

Tekniker 1 0,85 

VHKİ 20 17,09 
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Toplam 117 100,0 

 

Tablo 2. 4 b’de diğer meslek grubunda yer alan katılımcıların % 17,09’u VHKİ, % 

11,97’si memur, % 9,40’ı şef, % 7,69’u şube müdürü, % 6,84’ü hizmetli ve şoför, % 

5,13’u murakıp, % 2,56’sı eğitim uzmanı ve % 0,85’i ayniyat saymanı, psikolojik 

danışman ve tekniker olarak görev yapmaktadır. Diğer meslek grubunda yer alan 

katılımcıların geriye kalan % 29,91’i de meslek grubunu söylememiştir.   

2. 4. 1. 4. Katılımcıların DİB.’da Toplam Hizmet Sürelerine Göre Dağılımının 

İncelenmesi 

Tablo 2. 5’te görüleceği üzere 1050 kişilik çalışma grubunda 129 kişi DİB’daki toplam 

hizmet süresini beyan etmemiştir. Katılımcıların ortalama hizmet süresi 12,9989 olarak 

bulunmuş ve toplam hizmet süreleri 1- 41 yıl arasında değişmektedir. 

Tablo 2. 5. Katılımcıların Toplam Hizmet Süresi  

Sayı (N) 921 

Cevapsız 129 

Ortalama 12,9989 

Std. Sapma 9,81375 

Varyans 96,310 

Minimum Değer 1,00 

Maksimum Değer 41,00 

  

2. 4. 1. 5. Katılımcıların Medenî Durumuna Göre Dağılımının İncelenmesi 

Medenî Durum olarak evli, bekâr, boşanmış ve ayrı olacak şekilde 4 gruba ayrılmıştır.  

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 2. 6’da gösterilmiştir.  
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Tablo 2. 6. Medenî Durum 

 Medeni Durum Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Evli 901 85,8 

Bekâr 122 11,6 

Boşanmış 19 1,8 

Ayrı 4 ,4 

Toplam 1046 99,6 

Cevapsız 4 ,4 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 2. 6’da katılımcıların %85,8’i evli, %11,6’si bekâr, %1,8’i boşanmış, %0,4’ü 

ayrıdır. Katılımcılardan 4 kişide medenî durumunu ifade etmemiştir.  

2. 4. 1. 6. Katılımcıların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımının İncelenmesi 

Öğrenim durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2. 7 Katılımcıların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı   

Öğrenim Durumu  Sayı (N) Yüzdelik (%) 

İlkokul 2 ,2 

Ortaokul 7 ,7 

 Lise 96 9,1 

 Önlisans 454 43,2 

Lisans 387 36,9 

Y.Lisans 98 9,3 

Doktora 3 ,3 

Toplam 1047 99,7 

Cevapsız 3 ,3 
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Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 2. 7’de çalışmaya katılanlardan 3 kişi mesleğini beyan etmemiştir. Katılımcıların 

%43,20’si önlisans, %36,9’u lisans, %9,3’ü yüksek lisans, %9,1’i lise, %0,7’si ortaokul, 

%0,30’u doktora ve  %0,20’si de ilkokul mezunudur. Katılımcıların çoğunluğunun 

önlisans mezunu olduğu söylenebilir.  

2. 4. 1. 7. Katılımcıların Yaşamlarını En Çok Geçirdiği Yere Göre Dağılımın 

İncelenmesi 

Çalışmada yaşamlarını en çok geçirdiği yerler mezra, köy, kasaba, ilçe, il ve büyükşehir 

şeklinde gruplandırma yapılmıştır. Değerler aşağıdaki tablodadır: 

Tablo 2. 8. Katılımcıların Yaşamlarını En Çok Geçirdiği Yere Göre Dağılımı  

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Mezra 3 ,3 

Köy 131 12,5 

Kasaba 12 1,1 

İlçe 210 20,0 

İl 426 40,6 

 Büyük Şehir 265 25,2 

Toplam 1047 99,7 

Cevapsız 3 ,3 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 2. 8’den de görüleceği üzere 3 kişi yaşamlarını en çok geçirdiği yeri beyan 

etmemiştir. Katılımcıların %40,6’sı ilde, %25,20’si büyükşehirde, %20’si ilçede, %12,5’i 
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köyde, %1,1’i kasabada ve  %0,30’u da mezra da yaşamlarını geçirmektedir. 

Katılımcıların çoğunluğu, daha çok yaşamlarını il’de geçirmektedir.  

 2. 4. 1. 8. Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımının İncelenmesi 

Tablo 2. 9’da görüleceği üzere çalışma, tüm bölgelere uygulanmıştır.  

Tablo 2. 9. Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımı 

 Bölgeler Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Ege 107 10,2 

Akdeniz 98 9,3 

Doğu Anadolu 125 11,9 

Karadeniz 218 20,8 

İç Anadolu 278 26,5 

Marmara 123 11,7 

Güneydoğu Anadolu 101 9,6 

Toplam 1050 100,0 

 

Katılımcıların %26,5’i İç Anadolu, %20,8’i Karadeniz, %11,9’u Doğu Anadolu, %11,7’si 

Marmara, %10,2’si Ege, %9,6’sı Güneydoğu Anadolu ve %9,3’ü de Akdeniz bölgesinde 

bulunmaktadır.  

2. 4. 1. 9. Katılımcıların Hz. Peygamberle İlgili Olarak En Çok Bilgi Edindiği Yer 

Burada katılımcıların Hz. Peygamberle ilgili olarak en çok bilgi edindiği yerler 

incelenmiştir. Hz. Peygamberle ilgili bilgi elde edinme şekli olarak, dinî grup, K. Kursu, 

özel, aile, ortaokul, lise, İLİTAM, kitaplardan, İ-H-L meslek dersleri, ilahiyat fakültesi 

ve iş ortamı olmak üzere 13 gruba ayrılmıştır.  



 

21 
 

Tablo 2. 10. Katılımcıların Hz. Peygamberle İlgili Olarak En Çok Bilgi Edindiği 

Yere Göre Dağılımı 

Bilgi Elde Edinme Yerleri  Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Dini Grup 38 3,6 

K.Kursu 150 14,3 

Özel 47 4,5 

Aile 38 3,6 

Ortaokul 8 ,8 

Lise 29 2,8 

İLİTAM 9 ,9 

Kitaplardan 390 37,1 

İ. H. L. Meslek Dersleri 184 17,5 

İlahiyat Fakültesi 118 11,2 

İş Ortamında 33 3,1 

Toplam 1044 99,4 

Cevapsız 6 ,6 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 2.10’dan da görüleceği üzere katılımcılardan 6 kişi cevap vermemiştir. 

Katılımcıların %37,10’u kitaplardan, %17,50’si İ.H.L. Meslek derslerinden, %14,30’u 

kuran kursundan, %11,20’si ilahiyat fakültesinden, % 4,50’i özelden, % 3,6’sı dinî 

gruptan ve aileden, %3,10’u iş ortamından, %2,8’i liseden, %0,9’u İLİTAM’dan, %0,8’i 

de ortaokuldan bilgi elde edinmiştir. Tablo 2. 9’a göre katılımcıların Hz. Peygamberle 

ilgili olarak en çok bilgi edindiği yer kitaplardır.  
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2. 5.  Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın hipotezlerini sınamak ve araştırmada değişkenler üzerinde Peygamber 

Algısının etkisini incelemek için Onam Formu, Peygamber Algısı Anketi1 ile Tanrı 

Algısını değerlendirmek için Tanrı Algısı Ölçeği2 kullanılmıştır.   

2. 5. 1 Bilgilendirilmiş Onam Formu: 

Bu form, katılımcıların Onayını almak amaçlı düzenlenmiş; Araştırmayla ilgili bilgiler 

verilmiştir.3 

2. 5. 2 Tanrı Algısı Ölçeği4: 

Uzm. Psikolog Özlem GÜLER’in (2007 yılı) hazırladığı bu çalışma bireylerin Tanrı 

algılarını ölçmeyi amaçlayan bir ölçek olup, olumlu ve olumsuz Tanrı algısının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu formda bireylerin Tanrı Algısının ölçülmesi amacıyla 22 

tutum ifadesi ve seçenekler beşli likert tip olarak hazırlanmıştır.   İfadeler sevgi-öz, korku 

şekil yönelimini karşılamaktadır. Ölçekle Tanrı’ya yönelik atıflar ve diğer pek çok 

değişken arasındaki ilişkilerin incelenebileceği beklenmiştir. Güler’in çalışmasında Tanrı 

Algısı Ölçeği(TA)’nin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu görülmüştür. Sevgi ifadeleri 

düz, korku ifadeleri ters yönde puanlanır. 1, 4-6, 9, 11-13, 17, 19, 20, 22 no’lu ifadeler 

düz, ötekiler ters puanlanmaktadır.   

2. 5. 3 Peygamber Algısı Anketi Formu, Prof. Dr. Öznur Özdoğan’ın danışmanlığında 

tarafımızdan 2015 yılında hazırlanmıştır. Sorular Varoluşçu, Humanist, Transpersonal ve 

Pozitif Psikoloji kuramları ile Liderlik Kuramları ve Literatürden faydalanılarak 

oluşturulmuştur. Öntest ve gerekli analizler yapılarak Cronbach’s alpha değeri düşük 

                                                           
1 Çalışmamızın ekler bölümünde. 
2 Çalışmamızın ekler bölümünde. 
3 Çalışmamızın ekler bölümünde. 
4 Güler, ÖZLEM(Uzm. Psk), Ankara Üni. Sos. Bil. Enst. AÜİFD, XLVIII (2007), sayı I, s. 123-133 
e-posta: aramissis@hotmail.com. 
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olanlar ile güvenilirliği %70’in altında çıkan sorular çıkarılarak, bazı açık uçlu sorular, 

kapalı uçlu sorulara dönüştürülmüştür. Anket 91 sorudan 58 soruya indirilmiştir. 

Peygamber Algısı Anketinin 11 yönelimli soru dağılımı şu şekildedir: 

 a. Liderlik Soruları: Kapalı uçlu sorular: 18(liderlik tipi), 20(Problem çözme), 21 

(Etkili 5 özelliği), 22(Ceza yöntemi), 23(Giyimi), 1. Tip Likert(Kesinlikle Katılmıyorum-

Katılmıyorum-Kararsızım-Katılıyorum-KesinlikleKatılıyorum): 24 (deneyime açıklık), 

25(uyum), 26(başarı kaynağı), 27(liderlik taksimi), 28(çözüm metodu), 29(işbirliği), 

30(vizyon-misyon), 31(bireyi tanıma), 34(yetki devri), 43(başarı kaynağı), 44(otoritesine 

tabi olma). 2. Tip Likert: 45(Öngörüsü), 46(kişisel gelişime değer vermesi), 47(morale 

verdiği önem), 48(rasyonel değişimi uygulama isteği),    

b. İletişim Soruları: 10.(kapalı uçlu) ve buna bağlı 11/a, b soru açık uçlu olarak 

sorulmuştur. 1.  tip likert: 37(yerküre dışı varlıklarla iletişimi), 38(iletişimde dua), 

c. İlişki Soruları: 1. tip likert: 35(ilişki düzeyi), 39(beddua), 43(başarısının kaynağı), 2. 

tip likert: 54(insan ilişkilerini düzenleme),  

d. Aile yaşantısı: Kapalı uçlu sorular: 13(Baba olarak), 15(Hz. Hatice ile evliliği), 1.  tip 

likert: 41(ev işlerine katılımı),  

e. Kadına Bakışı: 2. Tip likert: 55(Kadının çalışma hayatına bakışı), 

f. Peygamberlik: 1. tip likert: 36 (dual birlik), 2. tip likert: 56(Allah’ın ikazı), 

g. Beşerî Yönü: 12(kapalı uçlu-insanî ve peygamberlik yönü) 

h. Duygu: 19(kapalı uçlu: Hz. Peygamber’e salavât), 1. tip likert: 40(duyguların öne 

alınması), 42(sevgi), 2. tip likert: 50(coşku, inanç, övünç ve güven duygusu) 

ı. Tutumu: 16(suça karşı tutumu), 14(soruna karşı tutumu), 22(cezalandırma tutumu), 

32(1. Tip likert: amaçlara ulaşmada tutumu), 33(1. Tip likert: İşleri yaptırmada tutumu), 
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49(2. Tip likert: riske atılma, özveri ve bedel ödeme), 51(2. Tip likert: Zamanı kullanma), 

53(2. Tip likert: Hastalığa karşı tutumu), 57(savaşa karşı tutumu) 

i. Örnek Oluşu: 2. tip likert: 52(rehberlik etmesi) 

2.  6. İşlem 

Araştırmada DİB Taşra Teşkilatı(İl ve İlçe Müftülükleri) personelinin Tanrı Algısı Ölçeği 

ve Peygamber Algısı Anketi ile bağımsız değişkenler arasında farklılaşma olup-olmadığı 

incelenmiştir. 

Birden çok değişken arasındaki etkileşim incelendiğinden İlişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda Tanrı Algısı Ölçeği ile Peygamber Algısı Anketi 

kullanılarak veriler toplanmış, hipotezler sınanmıştır. 

Bu çalışmanın verileri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.   

Tanrı algısının dağılımını incelemek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Yapılan 

test analizinde Tanrı algısı normal dağılmadığından dolayı analizlerde non-parametrik 

testler uygulanmıştır. 

Non-parametrik testlerde bağımsız değişken 2 değişkenli olduğunda Mann-Whitney U, 

bağımsız değişken 2’den çok olduğu durumlarda ise Kruskal Wallis test analizi 

yapılmıştır. Cinsiyet 2 değişkenli olduğundan Mann-Whitney U testi, meslek, medenî 

durum, öğrenim durumu, en çok yaşamını geçirdiği yer, bölgeler, Hz. Peygamber 

hakkında en çok bilgi edinilen yer, iletişime geçme durumu bağımsız değişkenlerinde ise 

Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. 

Yaş, toplam hizmet süresi şeklinde sürekli değişkenlerde ise koralasyon analiz yapmak 

için Kendall's tau_b koralasyon test istatistiği kullanılmıştır. Peygamber algısı soruları 

kesikli değişkenler olduklarından çapraz tablo analizi uygulanmıştır. 
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3.  BULGULAR  

Bu bölümde DİB Taşra(İl ve İlçe Müftülükleri) Personelinin Tanrı Algısı ve Peygamber 

Algısı bağımsız değişkenlere göre incelenmiştir. 

3. 1  Betimsel İstatistik 

3. 1. 1.  Katılımcıların Hz. Peygamber’le İletişime Geçme Durumu(Soru: 10) 

Burada katılımcılara “Hz. Peygamber’le iletişiminiz oldu mu?” sorusu sorulmuştur. 

Verilen cevaplar ruhaniyetle, rüyada, uyanıkken ve hiç olmadı şeklinde 

gruplandırılmıştır. Elde edilen veriler tablo 3. 1’de gösterilmektedir.   

Tablo 3. 1 Katılımcıların Hz. Peygamber’le İletişime Geçme Durumunun Dağılımı 

İletişime Geçme Durumları Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Ruhaniyetiyle 37 3,5 

Rüyada 256 24,4 

Uyanıkken 11 1,0 

Hiç olmadı 745 71, 0 

Toplam    1049 99,9 

Cevapsız  1 ,1 

Genel topl. 1050 100,0 

 

Tablo 3. 1’de katılımcılardan 1 kişi soruyu cevapsız bırakmıştır. Katılımcıların %71’i 

hiçbir şekilde Hz. Peygamber’le iletişime geçmemiştir. Katılımcıların %24,40’ı rüyada, 

%3,50’si ruhaniyetiyle, %1’i de uyanıkken Hz. Peygamber’le iletişime geçmiştir.  

3. 1. 2 Katılımcıların Hz. Peygamber’in İnsanî ve Peygamberlik Yönünün 

Değerlendirmesi (Soru: 12) 
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Burada Hz. Peygamber’in insanî ve peygamberlik yönü ile ilgili değerlendirme 

yapılmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar tablo 3. 2’de gösterilmiştir.   

Tablo 3. 2 Katılımcıların Hz. Peygamber’in İnsanî ve Peygamberlik Yönünün 

Değerlendirmesine Göre Dağılımı  

 Hz. Peygamber’in insanî ve peygamberlik yönü Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Bizim gibi insandır. 23 2,2 

Peygamberlik yönü insanî yönüne göre daha baskındır. 73 7,0 

 İnsanî yönü peygamberlik yönüne göre daha baskındır. 16 1,5 

Hem Peygamberlik hem insanî yönü etkindir 936 89,1 

Toplam 1048 99,8 

Cevapsız  2 ,2 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 2’de katılımcılardan 2 kişi değerlendirme yapmamıştır. Katılımcıların %89,10’u 

Hz. Peygamber’in hem peygamberlik hem de insanî yönünün etkin olduğunu, %7’si Hz. 

Peygamber’in peygamberlik yönü insanî yönüne göre daha baskın olduğunu, %2,2’si Hz. 

Peygamber’in bizim gibi bir insan olduğunu ve  %1,5’i de Hz. Peygamber’in insanî yönü 

peygamberlik yönüne göre daha baskın olduğunu düşünmektedir.  

3. 1. 3. Katılımcıların, Hz. Peygamber’in Baba Olarak Davranışlarını Yansıtan 

Değerlendirmeleri (Soru: 13) 

Burada katılımcıların, Hz. Peygamber’in baba olarak davranışlarının değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Katılımcılara “Baba olarak Hz. Peygamber’in davranışlarını yansıtan en 

uygun ifadeler sunulmuş olup bunlardan birini seçmeleri istenmiştir.  Katılımcıların 

verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Tablo 3. 3. Katılımcıların Hz. Peygamber’in Baba Olarak Davranışlarını Yansıtan 

Değerlendirmeleri 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Çocuklarının duygularını göz ardı ederdi. 2 ,2 

Çocuklarını ileri derecede serbest bırakırdı. 4 ,4 

Çocuklarına duygusal bağlamda rehberlik ederdi. 1044 99,4 

Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 3’de katılımcıların %99,4’ü Hz. Peygamber’in baba olarak çocuklarına duygusal 

bağlamda rehberlik ettiği düşüncesine katılmakta; %4’ü de Hz. Peygamber’in baba olarak 

çocuklarını ileri derecede serbest bıraktığını düşünmektedir. Katılımcıların %0,20’si de 

Hz. Peygamber’in baba olarak çocuklarının duygularını göz ardı ettiğini düşünmektedir.  

3. 1. 4. Katılımcıların, Sorunlu Bir Duruma Karşı Hz. Peygamber’in Sergilediği 

Tutumların Değerlendirmeleri (Soru: 14) 

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi bir sorun ortaya çıktığında, sorunlu 

duruma karşı Hz. Peygamber’in sergilediği yaklaşım tarzıdır?” şeklinde soru sorulmuştur. 

Verilen cevaplar Tablo 3. 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. 4. Katılımcıların, Sorunlu Bir Duruma Karşı Hz. Peygamber’in Sergilediği 

Tutumların Değerlendirmeleri 

 

Sayı 

(N) 

Yüzdelik 

(%) 

Sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler 

arasından uygun olanı seçmiştir. 

819 78,0 

Uygun olan çözümü kendisi üretmiştir. 25 2,4 
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Çok hızlı karar vererek ilk çözümü önermiş ve uygulamıştır. 12 1,1 

Vahyi bekler vahiyle sorunu çözerdi. 190 18,1 

Toplam 1046 99,6 

Yanıtsız 4 ,4 

Genel Topl.   1050 100,0 

 

Tablo 3. 4’te, bu soruya 4 kişinin cevap vermediği, %78’i de bir sorun ortaya çıktığında 

sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan 

öneriler arasından uygun olanı seçmiş olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %18,1’i 

bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in vahyi bekleyip 

vahiyle sorunu çözdüğünü, %2,4’ü de bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı 

Hz. Peygamber’in uygun olan çözümü kendisinin ürettiğini düşünmektedir. 

Katılımcıların %1,1’i de bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. 

Peygamber’in çok hızlı karar vererek ilk çözümü önermiş ve uygulamış olduğunu 

düşünmektedir.  

3. 1. 5. Katılımcıların, Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile Kurduğu Evlilikteki Aile 

Yapısını Değerlendirmesi (Soru: 15) 

Katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu 

evlilikteki aile yapısını, en iyi yansıtmaktadır?” şeklinde soru sorulmuştur. Katılımcıların 

verdiği cevaplar Tablo 3. 5’te gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 3. 5. Katılımcıların, Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile Kurduğu Evlilikteki Aile 

Yapısının Değerlendirmesi 
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 Sayı (N) 

Yüzdelik 

(%) 

Çekirdek, tek eşli, baba hâkimiyetine dayanan, çocuk ve 

yakınlarını içine alan kısmi ataerkil(patriarcal) aile yapısıdır.   

56 5,3 

Çekirdek, tek eşli, baba hâkimiyetine dayanan, çocuk ve 

yakınlarını içine alan katı bir ataerkil(patriarcal) aile yapısıdır. 

4 ,4 

Anne hâkimiyetine dayanan, çocuk ve yakınlarının teşkil 

ettiği anaerkil(matriarcal) aile yapısıdır. 

20 1,9 

Tek eşli anne ve babanın dengeli bir iletişim içinde olduğu 

çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısıdır. 

963 91,7 

Toplam 1043 99,3 

Cevapsız 7 ,7 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 5’te bu soruya 7 kişinin cevap vermediği, %91,7’i de Hz. Peygamber’in Hz. 

Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne ve babanın dengeli bir iletişim 

içinde olduğu çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısı olarak düşünmektedir. 

Katılımcıların %5,3’ü Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, 

çekirdek, tek eşli, “baba hâkimiyetine dayanan, çocuk ve yakınlarını içine alan kısmi 

ataerkil(patriarcal)” aile yapısı olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %1,90’u Hz. 

Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını “anne hâkimiyetine 

dayanan, çocuk ve yakınlarının teşkil ettiği anaerkil(matriarcal)” aile yapısı olduğunu 

düşünmektedir. Katılımcıların %0,4’ü ise Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu 

evlilikteki aile yapısını, çekirdek, tek eşli, “baba hâkimiyetine dayanan, çocuk ve 

yakınlarını içine alan katı bir ataerkil (patriarcal)” aile yapısı olduğunu düşünmektedir.  
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3. 1. 6. Katılımcıların Hz. Peygamber’in Suça Bakışının Değerlendirmeleri (Soru: 16)  

Burada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in suça bakışını en iyi 

tanımlayan ifadedir?” şeklinde soru sorulmuştur. Cevaplar Tablo 3. 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 3. 6. Katılımcıların Hz. Peygamber’in Suça Bakışının Değerlendirmeleri 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Suçun bireysel olduğuna inanırdı. 895 85,2 

Suçun bireysel olmadığına, öncekilerin 

yaptıklarından bireyin sorumlu olduğuna inanırdı. 

141 13,4 

Her bireyin doğuştan suçlu olduğuna inanırdı. 5 ,5 

Toplam 1041 99,1 

Cevapsız 9 ,9 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 6’da, soruya 9 kişinin cevap vermediği, %85,20’si Hz. Peygamber’in suça 

bakışının “Suçun bireysel olduğuna inanırdı.” şeklinde; Katılımcıların %13,4’ü Hz. 

Peygamber’in suça bakışının “Suçun bireysel olmadığına, öncekilerin yaptıklarından 

bireyin sorumlu olduğuna inanırdı.” şeklinde, % 0,5’i ise O’nun suça bakışının “Her 

bireyin doğuştan suçlu olduğuna inanırdı.” şeklinde düşünmektedir.   

3. 1. 7. Katılımcıların Hz. Peygamber’in En İleri Düzeyde Sahip Olduğu Liderlik 

Tipinin Değerlendirilmesi (Soru: 18) 

Burada katılımcılara “Siyasî liderlik”, “Askerî liderlik”, “Hâkim, Müftî”, “Saltanat 

(Krallık vb.)”, “Manevî liderlik” olmak üzere beş seçenek verilmiş olup “Bunlardan 

hangisinin Hz. Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipidir?” biçiminde 

soru sorulmuştur. Katılımcı cevapları Tablo 3. 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. 7. Katılımcılarının Hz. Peygamber’in Sahip Olduğu Liderlik Tipi 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Siyasî liderlik 113 10,8 

Askerî liderlik 9 ,9 

Hâkim, Müftî 80 7,6 

Saltanat(Krallık vb.) 6 ,6 

Manevî liderlik 833 79,3 

Toplam 1041 99,1 

Cevapsız 9 ,9 

Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 7’de görüleceği üzere 9 kişi soruyu cevapsız bırakmıştır. Katılımcıların %79,3’ü 

Hz. Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Manevî liderlik”, 

%10,8’i “Siyasî liderlik”, %7,6’sı “Hâkim, Müftî”, %0,9’u “Askerî liderlik”, %0,6’sı 

“Saltanat(Krallık vb.)” demiştir.  

3. 1. 8 Hz. Peygamber’e Salavât Getirmenin Katılımcılara İfade Ettiği Anlamın 

İncelenmesi (Soru: 19) 

Burada katılımcılara “Hz. Peygamber’e Salavât getirmenizin size ifade ettiği en önemli 

anlamı nedir?” biçiminde sorulmuş, katılımcı cevapları tablo 3. 8’da gösterilmiştir.  

Tablo 3. 8. Hz. Peygamber’e Salavât Getirmenin Katılımcılara İfade Ettiği 

Anlamların Dağılımları 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Duâ etmiş oluyorum 135 12,9 

O’nunla iletişim kurmuş oluyorum 281 26,8 
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Yardım talebinde bulunmuş oluyorum 7 ,7 

Saygımı ifade etmiş oluyorum 181 17,2 

Sevgimi ifade etmiş oluyorum 263 25,0 

Özlemimi gidermiş oluyorum 22 2,1 

Huzur buluyorum 86 8,2 

Unutmadığımı göstermiş oluyorum 65 6,2 

Fikrim yok 1 ,1 

Toplam 1041 99,1 

Cevapsız 9 ,9 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 8’de, katılımcıların %26,8’i O’nunla iletişim kurduğunu; %25’i sevgilerini ifade 

ettiğini; %17,2’si saygılarını ifade ettiklerini; %12,9’u dua etmiş olduklarını; %8,2’si 

huzur bulduklarını, %6,2’si O’nu unutmadıklarını gösterdiğini; %2,1’i özlemini 

giderdiğini, %0,7’si de yardım talebinde bulunduğunu düşünmektedir. Bu soruya 1 

kişinin fikri yokken, 9 kişide cevap vermemiştir. 

3. 1. 9. Hz. Peygamber’in Problem Çözme Bağlamında Katılımcıların 

Değerlendirmeleri (Soru: 20) 

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi problem çözme bağlamında Hz. 

Peygamber için en uygun ifadedir?” şeklinde soru sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri 

cevaplar aşağıdaki taboda gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 3. 9 Hz. Peygamber’in Problem Çözme Bağlamında Katılımcıların 

Değerlendirmeleri 
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 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Şeffaflığa, bilgi değişimine ve her iki taraf için de kabul 

edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkları paylaşır.    

990 94,3 

Farklılıkları göz ardı ederek karşı tarafı tahlil etmeye 

yönelik davranış gösterirdi. 

19 1,8 

Kendi otoritesini kullanarak kendi lehinde sonuçlara 

ulaşmayı amaçlardı. 

4 ,4 

Durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye yönelik 

davranışlar gösterirdi. 

1 ,1 

Her iki tarafın da birbirini tatmin eden sonuca ulaşması için 

taviz verirdi. 

22 2,1 

Toplam 1036 98,7 

Cevapsız 14 1,3 

Genel Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 9’da, katılımcıların %94,3’ü Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında 

“şeffaflığa, bilgi değişimine ve her iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye” 

yönelik farklılıkları paylaştığını; %2,1’i de Hz. Peygamber’in problem çözme 

bağlamında “her iki tarafın da birbirini tatmin eden sonuca ulaşması için taviz verdiğini”; 

%0,4’ü de Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında kendi otoritesini kullanarak 

kendi lehinde sonuçlara ulaşmayı amaçladığını; %0,1’i de Hz. Peygamber’in problem 

çözme bağlamında durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye yönelik davranışlar 

gösterdiğini düşünmektedir. Ayrıca 14 kişinin bu soruya cevap vermediği görülmektedir.  

3. 1. 10 Katılımcıları Etkileyen Hz. Peygamber’in Özellikleri (Soru: 21) 
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Burada katılımcılara Hz. Peygamber’in özellikleri verilip, kendilerini etkileyen 5 özelliği 

işaretlemeleri istenmiş, katılımcıların cevapları tablo 3. 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 3. 10. Katılımcıları Etkileyen Hz. Peygamber’in Özellikleri 

Hz. Peygamber’in Özellikleri  Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Merhameti 755 14,4 

Mutevaziliği 331 6,3 

Sabrı 421 8,0 

Adaleti 595 11,4 

Sevgisi 221 4,2 

Liderliği 271 5,2 

Ahlakı 810 15,5 

Cesareti 129 2,5 

Hoşgörüsü 243 4,6 

Doğruluğu 459 8,8 

Aile hayatı 432 8,2 

Emin/ güvenilir olması 574 11,0 

Toplam 5241 100,0 

 

Tablo 3. 10’da, katılımcıların %15,5’i Hz. Peygamber’in ahlakından, %14,4’ü 

merhametinden, %11,4’ü adaletinden, %11’i emin/güvenilir olmasından, %8,8’i 

doğruluğundan, %8,2’si aile hayatından, %8,0’i sabrından, %6,3’ü mütevaziliğinden, 

%5,2’si liderliğinden, %4,6’sı hoşgörüsünden, %4,2’si sevgisinden ve  %2,5’i de 

cesaretinden etkilenmiştir.  
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3. 1. 11 Katılımcıların Hz. Peygamber’in İlk Sırada Uyguladığı Cezalandırma 

Yöntemi Değerlendirmeleri (soru: 22) 

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in cezalandırma 

yöntemi olarak ilk sırada yer alır?” biçiminde soru sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri 

cevaplar Tablo 3. 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 11. Katılımcıların Hz. Peygamber’in İlk Sırada Uyguladığı Cezalandırma 

Yöntemi Değerlendirmeleri 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Hemen cezalandırır. 4 ,4 

Hemen cezalandırmaz. İkaz eder. 202 19,2 

Görmezden gelir. 11 1,0 

İrşad eder, eğitime dönüştürür. 833 79, 3 

Toplam  1050 100, 0 

 

Tablo 3. 11’de katılımcıların % 79,3’ü Hz. Peygamber’in cezalandırma yöntemi olarak 

ilk sırada “İrşad eder, eğitime dönüştürür.” şeklinde olduğunu; %19,2’si de Hz. 

Peygamber’in cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada “Hemen cezalandırmaz. İkaz eder.” 

şeklinde olduğunu; % 1’i de Hz. Peygamber’in cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada 

“Görmezden gelir.” şeklinde olduğunu; % 0,4’ü de Hz. Peygamber’in cezalandırma 

yöntemi olarak ilk sırada “Hemen cezalandırır.” şeklinde olduğunu düşünmektedir. 

3. 1. 12. Katılımcıların Hz. Peygamber Günümüzde Yaşasaydı Giyinme Tarzı 

Hakkındaki Değerlendirmeleri (Soru: 23) 

Burada katılımcılara Hz. Peygamber günümüzde yaşasaydı nasıl giyinirdi sorusu 

sorulmuş, katılımcıların cevapları tablo 3. 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. 12 Katılımcıların Hz. Peygamber Günümüzde Yaşasaydı Giyinme Tarzı 

Hakkındaki Değerlendirmeleri 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Şık ve gösterişli 6 ,6 

Abartısız sade 578 55,0 

Yaşadığı yere, örfüne uyumlu 243 23,1 

Yine zamanındaki gibi 44 4,2 

Coğrafi ve iklim koşullarına uygun 100 9,5 

Bizim gibi, günümüz örf ve adetlerine göre 79 7,5 

Toplam 1050 100,0 

 

Tablo 3. 12’de, Hz. Peygamber günümüzde yaşasaydı katılımcıların %55’i abartısız sade, 

%23,1’i yaşadığı yere, örfüne uyumlu, %9,5’i coğrafî ve iklim koşullarına uygun, %7,5’i 

bizim gibi, günümüz örf ve adetlerine göre, %4,2’si yine zamanındaki gibi ve %0,6’sı da 

şık ve gösterişli bir biçimde giyineceğini düşünmektedir.  

3. 1. 13. Hz. Peygamber’le ilgili ifadelere katılımcıların verdikleri cevaplara göre 

frekans analizi 

Burada katılımcılara Hz. Peygamber’le ilgili ifadeler verilmiş olup katılımcıların 

verdikleri cevaplar beşli likert tipinde değerlendirilmiştir. Ölçeği yanıtlayan birey her 

soru için “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve 

“Kesinlikle katılıyorum” şeklindeki şıklardan birini işaretlemektedir. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 3. 13’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. 13 Hz. Peygamber’le ilgili ifadelere katılımcıların verdikleri cevaplara göre 

frekans analizi (1. Tip Likert: 24-44. sorular) 
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YÖNERGE: Hz. Peygamber’le ilgili 

aşağıda ifadeler verilmiştir. Lütfen 

her bir maddenin Size göre uygunluk 

derecesini, sağ tarafta bulunan 

seçeneklerden bir tanesini 

işaretleyiniz. 
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24. 24. Yeni deneyimlere açık olup, kalıp 

davranışlar yerine yaşamın her anını 

değerlendirmeye çalışmıştır.  

Sayı (N) 31 28 50 418 522 1 

Yüzdelik 

(%) 
3,0 2,7 4,8 39,8 49,7 0,1 

25. 25. Sosyal açıdan uyumlu olmakla 

birlikte toplumsal beklentilerce 

belirlenmiş rollere uymak konusunda 

diğer insanlara göre daha az 

isteklidir. 

Sayı (N) 230 352 153 229 78 8 

Yüzdelik 

(%) 
21,9 33,5 14,6 21,8 7,4 0,8 

26. 26. Başarısında, özellikle liderlik 

vasıflarının ve karizmatik şahsiyetinin 

etkisi olmuştur. 

Sayı (N) 85 233 90 393 241 8 

Yüzdelik 

(%) 
8,1 22,2 8,6 37,4 23,0 0,8 

27. 27. “Uygulamalarının bir kısmı 

Peygamberlik, bir kısmı müftülük, bir 

kısmı kadılık ve bir kısmı imâmet 

(devlet başkanlığı) niteliğine dayanır” 

şeklinde ayrıma tabi tutulması 

doğrudur. 

Sayı (N) 78 175 100 476 216 5 

Yüzdelik 

(%) 
7,4 16,7 9,5 45,3 20,6 0,5 

28. 28. Hem devlet idaresinin 

gerektirdiklerini hem de toplumun 

ihtiyaçlarını tatmin edebilecek ortak 

bir yol bulmuştur.    

Sayı (N) 22 17 20 442 545 4 

Yüzdelik 

(%) 
2,1 1,6 1,9 42,1 51,9 0,4 

29. 29. Ümmetiyle işbirliği içinde 

olan/katılımcı bir liderdir. 

 

 

Sayı (N) 24 5 4 258 758 1 

Yüzdelik 

(%) 
2,3 0,5 0,4 24,6 

72,2

0 
0,1 
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30. 30. Hem vizyona hem de misyona 

sahiptir. 

Sayı (N) 24 13 27 306 673 7 

Yüzdelik 

(%) 
2,3 1,2 2,6 29,1 64,1 0,7 

31. 31. Ümmetindeki bireysel yetenek ve 

farklılıklara dikkat etmiş, onları 

yakından tanımıştır. 

Sayı (N) 24 13 17 318 677 1 

Yüzdelik 

(%) 
2,3 1,2 1,6 30,3 64,5 0,1 

32. 32. Amaçlarına ulaşmak için 

geleneksel stratejilerden farklı, ilginç 

yollar bulmuştur. 

Sayı (N) 39 110 154 485 257 5 

Yüzdelik 

(%) 
3,7 10,5 14,7 46,2 24,5 0,5 

33. 33. Yapılmasını istediği şeylerde, 

gönüllülük esasına öncelik vermiştir. 

Sayı (N) 22 48 43 464 472 1 

Yüzdelik 

(%) 
2,1 4,6 4,1 44,2 45,0 0,1 

34. 34. Gerektiğinde yetkisini devreden 

bir liderdir. 

Sayı (N) 46 83 70 516 331 4 

Yüzdelik 

(%) 
4,4 7,9 6,7 49,1 31,5 0,4 

35. 35. Kolay ilişki kurulabilen, 

erişilebilen ve konuşulabilen bir 

liderdir. 

Sayı (N) 26 7 6 218 792 1 

Yüzdelik 

(%) 
2,5 0,7 0,6 20,8 75,4 0,1 

36. 36. Allah ile "düal birlik" (fenafillah) 

yaşamıştır. 

Sayı (N) 56 59 201 328 376 30 

Yüzdelik 

(%) 
5,3 5,6 19,1 31,2 35,8 2,9 

37. 37. Yerküre dışı varlıklar(cin vb.) ve 

dünyalarla(cennet, cehennem vs.) 

ilgili deneyimler yaşamıştır.   

Sayı (N) 29 38 107 439 429 8 

Yüzdelik 

(%) 
2,8 3,6 10,2 41,8 40,9 0,8 

38. 38. İletişimde bir teknik olarak duayı 

kullanmıştır.    

Sayı (N) 20 34 65 473 446 12 

Yüzdelik 

(%) 
1,9 3,2 6,2 45,0 42,5 1,1 

39. 39. Hz. Peygamber yerine göre 

beddua etmiştir. 

 

 

Sayı (N) 148 188 80 467 165 2 

Yüzdelik 

(%) 
14,1 17,9 7,6 44,5 15,7 0,2 
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Burada katılımcılara Hz. Peygamber ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Katılımcıların 

verdikleri cevaplar:  

24. soru: Katılımcıların %49,7’si Hz. Peygamber’in yeni deneyimlere açık olup, kalıp 

davranışlar yerine yaşamın her anını değerlendirmeye çalıştığı ifadesine kesinlikle 

katılırken katılımcıların %39,8’i de bu ifadeye katılmaktadır. 

25.  soru: Katılımcıların %21,9’u Hz. Peygamber’in “sosyal açıdan uyumlu olmakla 

birlikte toplumsal beklentilerce belirlenmiş rollere uymak konusunda diğer insanlara 

göre daha az isteklidir” ifadesine kesinlikle katılmazken; katılımcıların %33,5’i ise bu 

ifadeye katılmamaktadır. 

40. 40. Hz. Peygamber’in 

uygulamalarında sevgi, saygı, kendini 

gerçekleştirme gibi ihtiyaçları 

gidermek; yeme, içme, barınma vs. 

gibi ihtiyaçlara kıyasla daha 

önemlidir. 

Sayı (N) 31 68 98 466 381 6 

Yüzdelik 

(%) 
3,0 6,5 9,3 44,4 36,3 0,6 

41. 41. Ev işlerine katılımı görev olarak 

görmüştür. 

Sayı (N) 23 70 82 555 317 3 

Yüzdelik 

(%) 
2,2 6,7 7,8 52,9 30,2 0,3 

42. 42. Hz. Peygamber’i düşündüğümde 

içimden gelen tek duygu sevgidir. 

Sayı (N) 23 72 36 341 571 7 

Yüzdelik 

(%) 
2,2 6,9 3,4 32,5 54,4 0,7 

43. 43. Peygamber olmasından dolayı 

başarıları İlâhî kaynaklıdır. 

Sayı (N) 45 147 117 444 285 12 

Yüzdelik 

(%) 
4,3 14,0 11,1 42,3 27,1 1,1 

44. 44. Hz. Peygamber ne söylemiş ve ne 

yapmışsa yorum yapmadan aynen 

yapılmalıdır. 

Sayı (N) 40 190 101 354 358 7 

Yüzdelik 

(%) 
3,8 18,1 9,6 33,7 34,1 0,7 
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26. Soru: Katılımcıların % 22,2’si başarısında, özellikle liderlik vasıflarının ve 

karizmatik şahsiyetinin etkisi olmuştur ifadesine kesinlikle katılmazken % 8,6’sı bu 

ifadeye katılmamakta, %  37,4’ü bu ifadeye katılmakta % 23,0’ı bu ifadeye kesinlikle 

katılmakta olduğunu ifade etmişlerdir.  

27. soru: Katılımcıların %7,4’ü “Hz. Peygamber’in uygulamalarının bir kısmı 

Peygamberlik, bir kısmı Müftülük, bir kısmı Kadılık ve bir kısmı İmâmet(devlet 

başkanlığı) niteliğine dayanır, şeklinde ayrıma tabi tutulması doğrudur ifadesine 

kesinlikle katılmazken,  katılımcıların %16,7’si de katılmamaktadır. Oysa katılımcıların 

%45,3’ü bu ifadeye katılmakta, %20,6’sı da bu ifadeye kesinlikle katılmaktadır.  

28. soru: Katılımcıların %42 Hz. Peygamber’in hem devlet idaresinin gerektirdiklerini 

hem de toplumun ihtiyaçlarını tatmin edebilecek ortak bir yol bulmuştur”ifadesine 

katıldığı, % 51,9’nun da bu ifadeye kesinlikle katıldığı görülmektedir.  

29. Soru: Katılımcıların % 14,1’i Ümmetiyle işbirliği içinde olan/katılımcı bir liderdir 

ifadesine kesinlikle katılmadığını, % 17,9’u bu ifadeye katılmadığını, % 7,6’sı kararsız 

olduğunu,   % 44,5’i de katıldığını, % 15,7’si de bu ifadeye kesinlikle katıldığını 

belirtmişlerdir. 

30. Soru: Katılımcıların %  29,1’i Hem vizyona hem de misyona sahiptir ifadesine 

katılırken % 64,1’i aynı ifadeye kesinlikle katılmaktadır. 

31. Soru: Katılımcıların % 30,3’ü Ümmetindeki bireysel yetenek ve farklılıklara dikkat 

etmiş, onları yakından tanımıştır ifadesine katılırken % 64,5’ü kesinlikle katıldığını 

belirtmişlerdir. 

32. soru: Katılımcıların %42,2’si Hz. Peygamber’in Amaçlarına ulaşmak için geleneksel 

stratejilerden farklı, ilginç yollar bulmuştur ifadesine kesinlikle katılırken katılımcıların 

%24,5’i de bu ifadeye katılmaktadır.  
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33. soru: Katılımcıların %45,0’si “Yapılmasını istediği şeylerde, gönüllülük esasına 

öncelik vermiştir.” ifadesine kesinlikle katılırken katılımcıların %44,2’si de katıldığını 

belirtmiştir. 

34. Soru: Katılımcıların % 7,9’u Gerektiğinde yetkisini devreden bir liderdir. İfadesine 

kesinlikle katılmadığını, % 6,7’si bu ifadeye katılmadığını, % 49,1 bu ifadeye katıldığını, 

%31,5’i kesinlikle katıldığını ifade etmişlerdir. 

35. soru: Katılımcıların %75,4’ü Hz. Peygamber’in “Kolay ilişki kurulabilen, 

erişilebilen ve konuşulabilen bir liderdir” ifadesine kesinlikle katılırken katılımcıların 

%20,8’i de bu ifadeye katılmaktadır.  

36. soru: Katılımcıların %5,6’sı Hz. Peygamber’in Allah ile "düal birlik"(fenafillah) 

yaşamıştır ifadesine kesinlikle katılmazken %19,1’i ise bu ifadeye katılmamıştır. Bu iki 

dağılımı topladığımızda toplam %24, 7 etmektedir. Aynı ifadeye katılımcıların % 31,2‘si 

katılırken, % 35,8’i de kesinlikle katılmaktadır.   

37. Soru: Katılımcıların %41,8’i Hz. Peygamber’in Yerküre dışı varlıklar(cin vb.) ve 

dünyalarla(cennet, cehennem vs.) ilgili deneyimler yaşamıştır ifadesine katılırken 

%40,9’u ise bu ifadeye kesinlikle katılmaktadır. Katılma oranı toplam% 82, 7 olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

38. Soru: Katılımcıların % 3,2’si iletişimde bir teknik olarak duayı kullanmıştır. İfadesine 

kesinlikle katılmadığını, %6,2’si katılmadığını,  % 45,0’ı katıldığını,  % 42,5’i kesinlikle 

katıldığını ifade etmişlerdir.  

39. soru: Beddua ettiğine dair % 44, 5 ile katılıyorum en fazla çıktığını görüyoruz. 

40. soru: Katılımcıların % 44,4’ü Hz. Peygamber’in uygulamalarında sevgi, saygı, 

kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları gidermek; yeme, içme, barınma vs. gibi ihtiyaçlara 
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kıyasla daha önemlidir ifadesine katılırken % 36,3’ü de bu ifadeye kesinlikle 

katılmaktadır. 

41. Soru: Katılımcıların % 2,2’si Ev işlerine katılımı görev olarak görmüştür. İfadesine 

kesinlikle katılmadığını, % 6,7’si katılmadığını, % 7,8’si kararsız, % 52,9’u katıldığını % 

30,2’si ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

42. Soru: Katılımcıların % 2,2’si Hz. Peygamber’i düşündüğümde içimden gelen tek 

duygu sevgidir ifadesine kasenlikle katılmadığını,%6,9’u katılmadığını, %3,4’ü kararsız 

olduğunu, % 6,9’u katılmadığını, % 32,5’i katıldığını, % 54,4’ü de kesinlikle katıldığını 

ifade etmiştir. 

43. Soru: Katılımcıların %42,3’ü Peygamber olmasından dolayı başarıları İlâhî 

kaynaklıdır ifadesine katıldığını, %27,1’i bu ifadeye kesinlikle katıldığını belirtmişlerdir. 

44. Soru: Katılımcıların %3,8’i Hz. Peygamber ne söylemiş ve ne yapmışsa yorum 

yapmadan aynen yapılmalıdır ifadesine kesinlikle katılmadığını, katılımcıların %18,1’i 

ise bu ifadeye katılmaktadır.   

3. 1. 14. Hz. Peygamber’le ilgili ifadelere katılımcıların verdikleri cevaplara göre 

frekans analizi (II. Tip Likert Ölçeği) 

Burada katılımcılara Hz. Peygamber’le ilgili ifadeler verilmiş olup katılımcıların 

verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. İfadeler beşli likert tipinde değerlendirilmiştir. 

Ölçeği cevaplayan birey her soru için “Hiçbir Zaman”,“Çok Nadir”, “Bazen”, “Çoğu 

Zaman” ve “Her Zaman” şeklindeki şıklardan birini işaretlemektedir. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 3. 14’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 14. Hz. Peygamber’le İlgili İfadelere Katılımcıların Verdikleri Cevaplara 

Göre Frekans Analizi (II. Tip Likert: 45-56. Sorular) 
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YÖNERGE: Hz. Peygamber’le ilgili 
aşağıda ifadeler verilmiştir. Lütfen 
her bir maddenin size göre uygunluk 
derecesini, sağ tarafta bulunan 
seçeneklerden bir tanesini 
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45. 45. Lider olarak, öngörüde 

bulunurdu.   

Sayı (N) 34 31 232 482 262 9 

Yüzdelik (%) 3,2 3,0 22,1 45,9 25,0 0,9 

46. 46. Ümmetinin kişisel gelişimi ve 

ilerlemeleri ile ilgilenirdi. 

Sayı (N) 3 7 33 313 694 0 

Yüzdelik (%) 0,3 0,7 3,1 29,8 66,1 0 

47. 47. Yapılacak işin miktarı ile 
ümmetinin moralini dengede 
tutmaya çalışan uzlaştırmacı bir 
liderdir. 

Sayı (N) 5 2 12 272 757 2 

Yüzdelik (%) 0,5 0,2 1,1 25,9 72,1 0,2 

48. 48. Toplumun bulunduğu durumdan 

oldukça farklı rasyonel değişimleri 

uygulama cesaretine sahiptir. 

Sayı (N) 27 31 110 384 485 13 

Yüzdelik (%) 2,6 3,0 10,5 36,6 46,2 1,2 

49. 49. Riske atılır, özveride bulunur ve 

ortak amaçlar uğruna büyük bedel 

öderdi. 

Sayı (N) 68 37 145 326 468 6 

Yüzdelik (%) 6,5 3,5 13,8 31,0 44,6 0,6 

50. 50. Ümmetinde coşku, inanç, övünç 

ve güven duygusu oluştururdu.   

Sayı (N) 2 6 15 179 846 2 

Yüzdelik (%) 0,2 0,6 1,4 17,0 80,6 0,2 

51. 51. Zamanı planlı kullanmayı 

önemserdi. 

Sayı (N) 2 3 4 117 915 9 

Yüzdelik (%) 0,2 0,3 0,4 11,1 87,1 0,9 

52.  52 Rehberlik ve yardım ederek 

ümmetini motive ederdi. 

Sayı (N) 3 1 12 117 914 3 

Yüzdelik (%) 0,3 0,1 1,1 11,1 87,0 0,3 

53. 53. Rukye/dua ile şifa yöntemi 

uygulamıştır. 

Sayı (N) 11 41 399 291 295 13 

Yüzdelik (%) 1,0 3,9 38,0 27,7 28,1 1,2 

54. 54. İnsan ilişkilerini, verimliliği 

sağlamak adına düzenlerdi. 

Sayı (N) 18 10 95 455 459 13 

Yüzdelik (%) 1,7 1,0 9,0 43,3 43,7 1,2 

55. 55. Hz Peygamber kadının çalışma 

hayatını desteklerdi. 

Sayı (N) 52 101 359 319 196 24 

Yüzdelik (%) 5,0 9,6 34,2 30,3 18,7 2,3 

56. 56. Allah bazı yaptıklarından dolayı 

Hz. Peygamber’e İkaz/uyarıda 

bulunmuştur. 

Sayı (N) 29 386 484 46 96 9 

Yüzdelik (%) 2,8 36,8 46,1 4,4 9,1 0,9 
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Burada katılımcılara Hz. Peygamber ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Katılımcıların 

tabloda verdikleri cevaplar:   

(Soru 45) Katılımcıların %45,9’u Hz. Peygamber’in çoğu zaman; %25’i her zaman; 

%22,1’i de bazen Lider olarak, öngörüde bulunduğunu düşünmektedir.  

(Soru 46) Katılımcıların %66,1’i Hz. Peygamber’in her zaman ümmetinin kişisel gelişimi 

ve ilerlemeleri ile ilgilendiğini; %29,8’i de Peygamber’in çoğu zaman ümmetinin kişisel 

gelişimi ve ilerlemeleri ile ilgilendiğini düşünmektedir. 

(Soru: 47) Katılımcıların %72,1’i Hz. Peygamber’i her zaman “yapılacak işin miktarı ile 

ümmetinin moralini dengede tutmaya çalışan uzlaştırmacı bir lider” olarak görürken 

%25,9’u da çoğu zaman görmektedir. 

(Soru 48) Katılımcıların %46,2’si Hz. Peygamber’i her zaman, %36,6’sı çoğu zaman, 

%10,5’i ise Hz. Peygamber’i bazen toplumun bulunduğu durumdan oldukça farklı 

rasyonel değişimleri uygulama cesaretine sahip olarak düşünmektedir.  

(Soru: 49) Katılımcıların %44,6’sı her zaman, %31’i çoğu zaman, 13,8’i ise bazen Hz. 

Peygamber’in riske atılabileceğini, özveride bulunabileceğini ve ortak amaçlar uğruna 

büyük bedel ödeyeceğini düşünmektedir.  

(Soru: 50) Katılımcıların %80,6’sı her zaman, %17’si de çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

ümmetinde coşku, inanç, övünç ve güven duygusu oluşturduğunu düşünmektedir.  

(Soru: 51)Katılımcıların 87,1’i her zaman, %11,1’i çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

zamanı planlı kullanmayı önemsediğini düşünmektedir.  

(Soru 52) Katılımcıların 87’si her zaman, %11,1’i çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

rehberlik ve yardım ederek ümmetini motive ettiğini düşünmektedir.  
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(Soru 53) Katılımcıların %38’i bazen; %28,1’i her zaman, %27,70’i de çoğu zaman Hz. 

Peygamber’in rukye/dua ile şifa yöntemi uyguladığını düşünmektedir.  

(Soru 54) Katılımcıların %43,7’si her zaman; %43,3’ü de çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

insan ilişkilerini, verimliliği sağlamak adına düzenlediğini düşünmektedir.  

(Soru 55)Katılımcıların %34,20’si bazen, %30,3’ü çoğu zaman; %18,7’si de Hz. 

Peygamber’in her zaman kadının çalışma hayatını desteklediğini düşünmektedir.   

(Soru 56) Katılımcıların %46,1’i bazen Allah’ın Hz. Peygamber’in bazı yaptıklarından 

dolayı Hz. Peygamber’e İkaz/uyarıda bulunduğunu; %36,8’i ise bu durumun çok nadir 

olduğunu düşünmektedir. 

3. 1. 15. Katılımcıların Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Yaptığı 

Savaşlarda(Soru: 57) En Önemli İlk Hedefi Hakkında Değerlendirmeleri  

Burada katılımcılara “Hz. Peygamber’in Medine döneminde yaptığı savaşlarda en önemli 

ilk hedefi” sorulmuş, katılımcıların verdikleri cevaplar tablo 3. 15’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. 15 Katılımcıların Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Yaptığı 

Savaşlarda En Önemli İlk Hedefi Hakkında Değerlendirmeleri 

 Sayı (N) Yüzdelik (%) 

Müslümanların güvenliğini sağlamak 418 39,8 

İslam inancını yaymak 582 55,4 

İslam topraklarını genişletmek 19 1,8 

Mekkenin fethine zemin hazırlamak 29 2,8 

Toplam 1048 99,8 

Cevapsız 2 ,2 

Genel Toplam 1050 100,0 
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Tablo 3.15’ten de görüleceği üzere Hz. Peygamber’in Medine döneminde yaptığı 

savaşlarda en önemli ilk hedefi olarak katılımcıların %55,4’ü İslam inancını yaymak, 

%39,8’i Müslümanların güvenliğini sağlamak, %2,8’i Mekke’nin fethine zemin 

hazırlamak, %1,8’, İslam topraklarını genişletmek olduğunu düşünmektedir. 

Katılımcılardan 2 kişide bu soruya cevap vermemiştir.  
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3. 2.  Çapraz Tablo Analizi 

Burada ankette sorduğumuz bağımsız değişkenlerin(cinsiyet, yaş, meslek vb.) Hz. 

Peygamber algısı değerlendirilmiştir. Ankette kullanılan değişkenler kesikli değerlere 

sahip olduğundan çapraz tablo analizi uygulanmıştır.  

3. 2. 1. Cinsiyete Göre Hz. Peygamber Algısı Değerlendirmesi 

Burada katılımcılara “Hz. Peygamber’le iletişiminiz oldu mu?” sorusu sorulmuştur. 

Verilen cevaplar ruhaniyetle, rüyada, uyanıkken ve hiç olmadı şeklinde 

gruplandırılmıştır. Elde edilen veriler cinsiyete göre değerlendirmek üzere Tablo 3.16’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. 16. Hz. Peygamber’le İletişime Geçme Durumunun Cinsiyete Göre Çapraz 

Tablo Analizi  

 

Hz. Peygamber’le İletişime 

Geçme Durumu 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Ruhaniyetiyle Sayı (N) 14 23 37 

Yüzdelik  (%) 37,8% 62,2% 100,0% 

Rüyada Sayı (N) 135 121 256 

Yüzdelik  (%) 52,7% 47,3% 100,0% 

Uyanıkken Sayı (N) 4 7 11 

Yüzdelik  (%) 36,4% 63,6% 100,0% 

Hiç olmadı Sayı (N) 371 374 745 

Yüzdelik  (%) 49,8% 50,2% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 524 525 1049 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Tablo 3. 16’da, Hz. Peygamber’le ruhaniyette iletişime geçen katılımcıların %37,8’ini 

kadınlar, %62,2’sini de erkekler; Hz. Peygamberle rüyada iletişime geçen katılımcıların 

%52,7’sini kadınlar, %47,3’ünü de erkekler, %47,3’ü de erkekler; Hz. Peygamber’le 

uyanıkken iletişime geçen katılımcıların %36,4’ünü kadınlar, %63,6’sını da erkekler; Hz. 
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Peygamber’le hiç iletişime geçmeyen katılımcıların %49,8’ini kadınlar, %50,2’sini de 

erkekler oluşturmaktadır.  

Burada katılımcılardan Hz. Peygamber’in insanî ve peygamberlik yönü ile ilgili 

değerlendirme yapılması istenmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar cinsiyete göre Tablo 

3.17’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 17. Hz. Peygamberin Peygamberlik Ve İnsanî Durumunun Cinsiyete Göre 

Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

Hz. Peygamberin peygamberlik ve insanî 

durumunu değerlendirmesi 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Bizim gibi insandır. Sayı (N) 4 19 23 

Yüzdelik  (%) 17,4% 82,6% 100,0% 

Peygamberlik yönü insanî 

yönüne göre daha baskındır. 

Sayı (N) 43 30 73 

Yüzdelik  (%) 58,9% 41,1% 100,0% 

İnsanî yönü peygamberlik 

yönüne göre daha baskındır. 

Sayı (N) 8 8 16 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

Hem Peygamberlik hem insanî 

yönü etkindir. 

Sayı (N) 469 467 936 

Yüzdelik  (%) 50,1% 49,9% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 524 524 1048 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Katılımcıların Hz. Peygamber’in ‘Bizim gibi insan’ olduğunu düşünenlerin %17,4’ünü 

kadınlar, %82,6’sını erkekler; Katılımcıların Hz. Peygamber’in ‘Peygamberlik yönü 

insanî yönüne göre daha baskın’ olduğunu düşünenlerin %58,9’unu kadınlar, %41,1’ini 

erkekler; Katılımcıların Hz. Peygamber’in ‘İnsanî yönü peygamberlik yönüne göre daha 

baskın’ olduğunu düşünenlerin yarısını kadınlar, yarısını da erkekler; Katılımcıların Hz. 

Peygamber’in ‘Hem Peygamberlik hem insanî yönünün etkin’ olduğunu düşünenlerin 

%50,1’ini kadınlar, %49,9’unu da erkekler oluşturmaktadır. 



 

49 
 

Burada katılımcıların, Hz. Peygamber’in baba olarak davranışlarının değerlendirilmesi 

istenmiştir. Bunun için katılımcılara “Baba olarak Hz. Peygamber’in davranışlarını 

yansıtan en uygun ifadeler sunulmuş olup bunlardan birini seçmeleri istenmiştir.  

Katılımcıların verdiği cevaplar cinsiyete göre Tablo 3.18’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 18. Baba olarak Hz. Peygamber’in Davranışlarının Cinsiyete Göre Çapraz 

Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

Baba olarak Hz. Peygamber’in davranışları 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Çocuklarının duygularını gözardı 

ederdi. 

Sayı (N) 1 1 2 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

Çocuklarını ileri derecede serbest 

bırakırdı. 

Sayı (N) 0 4 4 

Yüzdelik  (%) ,0% 100,0% 100,0% 

Çocuklarına duygusal bağlamda 

rehberlik ederdi. 

Sayı (N) 524 520 1044 

Yüzdelik  (%) 50,2% 49,8% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 525 525 1050 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Katılımcıların Hz. Peygamber’in baba olarak çocuklarına duygusal bağlamda gözardı 

ettiği düşüncesine katılanların yarısını kadınlar, diğer yarısını da erkekler 

oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’in baba olarak çocuklarını ileri derecede serbest 

bırakırdı düşüncesine katılanlar sadece erkek katılımcılardır. Katılımcıların Hz. 

Peygamber’in baba olarak çocuklarına duygusal bağlamda rehberlik ettiği düşüncesine 

katılanların %50,2’sini kadınlar, %49,8’ini de erkekler oluşturmaktadır.  

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi bir sorun ortaya çıktığında, sorunlu 

duruma karşı Hz. Peygamber’in sergilediği yaklaşım tarzıdır?” şeklinde soru 

sorulmuştur. Katılımcıların verdiği cevaplar cinsiyete göre Tablo 3.19’da gösterilmiştir.  
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Tablo 3. 19. Bir Sorun Ortaya Çıktığında Hz. Peygamber’in Sergilediği Yaklaşımı 

Cinsiyete Göre Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Sorunun yapısına göre istişare 

ederek sunulan öneriler arasından 

uygun olanı seçmiştir. 

Sayı (N) 418 401 819 

Yüzdelik  (%) 
51,0% 49,0% 100,0% 

Uygun olan çözümü kendisi 

üretmiştir. 

Sayı (N) 11 14 25 

Yüzdelik  (%) 44,0% 56,0% 100,0% 

Çok hızlı karar vererek ilk 

çözümü önermiş ve uygulamıştır. 

Sayı (N) 6 6 12 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

Vahyi bekler vahiyle sorunu 

çözerdi. 

Sayı (N) 88 102 190 

Yüzdelik  (%) 46,3% 53,7% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 523 523 1046 

 Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Bir sorun ortaya çıktığında Hz. Peygamber’in sorunun yapısına göre istişare ederek 

sunulan öneriler arasından uygun olanı seçtiğini düşünen katılımcıların %51’ini kadınlar, 

%49’unu erkekler; Bir sorun ortaya çıktığında Hz. Peygamber’in uygun olan çözümü 

kendisi ürettiğini düşünen katılımcıların %44’ünü kadınlar, %56’sını erkekler; Bir sorun 

ortaya çıktığında Hz. Peygamber’in çok hızlı karar vererek ilk çözümü önermiş ve 

uygulamış olduğunu düşünen katılımcıların yarısını kadınlar yarısını da erkekler; Bir 

sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in vahyi bekleyip vahiyle 

sorunu çözdüğünü düşünen katılımcıların %46,3’ünü kadınlar, %53,7’sini erkekler 

oluşturmaktadır.  

Bu kısımda da katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Hz. Hatice 

ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, en iyi yansıtmaktadır?” şeklinde soru sorulmuştur. 

Katılımcıların verdiği cevaplar cinsiyete göre Tablo 3.20’da gösterilmiştir.  
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Tablo 3. 20. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice İle Kurduğu Evlilikteki Aile Yapısının 

Cinsiyete Göre Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu 

evlilikteki aile yapısı 

Cinsiyet  

Toplam Kadın  Erkek 

“Çekirdek, tek eşli, baba 

hâkimiyetine dayanan, çocuk ve 

yakınlarını içine alan kısmî 

ataerkil(patriarcal) aile yapısı” 

Sayı (N) 27 29 56 

Yüzdelik  (%) 

48,2% 51,8% 100,0% 

“Çekirdek, tek eşli, baba 

hâkimiyetine dayanan, çocuk ve 

yakınlarını içine alan katı bir 

ataerkil(Patriarcal) aile yapısı” 

Sayı (N) 1 3 4 

Yüzdelik  (%) 

25,0% 75,0% 100,0% 

“Anne hâkimiyetine dayanan, çocuk 

ve yakınlarının teşkil ettiği 

anaerkil(matriarcal) aile yapısı” 

Sayı (N) 2 18 20 

Yüzdelik  (%) 
10,0% 90,0% 100,0% 

Tek eşli anne ve babanın dengeli bir 

iletişim içinde olduğu çocuk ve 

yakınlarını içine alan aile yapısı 

Sayı (N) 490 473 963 

Yüzdelik  (%) 
50,9% 49,1% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 520 523 1043 

Yüzdelik  (%) 49,9% 50,1% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliğindeki aile yapısını; “Çekirdek, tek eşli, baba 

hâkimiyetine dayanan, çocuk ve yakınlarını içine alan kısmî ataerkil(patriarcal) aile 

yapısı” olarak düşünen katılımcıların %48,2’sini kadın, %51’8’ini erkekler 

oluşturmaktadır. 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını; “Çekirdek, tek eşli, 

baba hâkimiyetine dayanan, çocuk ve yakınlarını içine alan katı bir ataerkil(patriarcal) 

aile yapısı” olarak düşünen katılımcıların %25’ini kadınlar, %75’ini de erkekler 

oluşturmaktadır. 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını; Anne hâkimiyetine 

dayanan, çocuk ve yakınlarının teşkil ettiği anaerkil(matriarcal) aile yapısı olarak 

düşünen katılımcıların %10’unu kadınlar, %18’ini de erkekler oluşturmaktadır. 
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Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını; Tek eşli anne ve 

babanın dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısı 

olarak düşünen katılımcıların %50,9’unu kadın, %49,1’ini de erkekler oluşturmaktadır. 

Bu kısımda katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in suça bakışını en 

iyi tanımlayan ifadedir?” şeklinde soru sorulmuştur. Cinsiyete göre katılımcıların verdiği 

cevaplar Tablo 3. 21’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 21. Hz. Peygamber’in Suça Bakış Açısının Cinsiyete Göre Çapraz Tablo 

Analizi İle Değerlendirmesi 

 

 

Cinsiyet  

Toplam Kadın  Erkek 

Suçun bireysel olduğuna inanırdı. Sayı (N) 467 428 895 

Yüzdelik  (%) 52,2% 47,8% 100,0% 

Suçun bireysel olmadığına, 

öncekilerin yaptıklarından bireyin 

sorumlu olduğuna inanırdı. 

Sayı (N) 53 88 141 

Yüzdelik  (%) 

37,6% 62,4% 100,0% 

Her bireyin doğuştan suçlu olduğuna 

inanırdı. 

Sayı (N) 2 3 5 

Yüzdelik  (%) 40,0% 60,0% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 522 519 1041 

 Yüzdelik  (%) 50,1% 49,9% 100,0% 

 

 

Hz. Peygamber’in suça bakış açısının “Suçun bireysel olduğuna inanırdı.” şeklinde 

olduğunu düşünen katılımcıların %52,2’sini kadınlar, %47,8’ini de erkekler; Hz. 

Peygamber’in suça bakış açısının “Suçun bireysel olmadığına, öncekilerin yaptıklarından 

bireyin sorumlu olduğuna inanırdı.” şeklinde olduğunu düşünen katılımcıların %37,6’sını 

kadınlar, %62,4’ünü de erkekler; Hz. Peygamber’in suça bakış açısının “Her bireyin 

doğuştan suçlu olduğuna inanırdı.” şeklinde olduğunu düşünen katılımcıların %40’ını 

kadınlar, %60’ını da erkekler oluşturmaktadır.  
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Burada katılımcılara Hz. Peygamber’in liderlik tipi olarak beş seçenek verilmiş olup 

“Bunlardan hangisinin Hz. Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipidir?” 

biçiminde soru sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 3.22’de cinsiyete 

göre sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 3. 22. Cinsiyete Göre Hz. Peygamber’in En İleri Düzeyde Sahip Olduğu 

Liderlik Tipinin Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

Hz. Peygamber’in En İleri Düzeyde Sahip 

Olduğu Liderlik Tipi  

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Siyasî liderlik Sayı (N) 64 49 113 

Yüzdelik  (%) 56,6% 43,4% 100,0% 

Askerî liderlik Sayı (N) 6 3 9 

Yüzdelik  (%) 66,7% 33,3% 100,0% 

Hâkim, Müftî Sayı (N) 39 41 80 

Yüzdelik  (%) 48,8% 51,3% 100,0% 

Saltanat(Krallık vb.) Sayı (N) 4 2 6 

Yüzdelik  (%) 66,7% 33,3% 100,0% 

Manevî liderlik Sayı (N) 406 427 833 

Yüzdelik  (%) 48,7% 51,3% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 519 522 1041 

Yüzdelik  (%) 49,9% 50,1% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Siyasi liderlik” 

olduğunu düşünen katılımcıların %56,6’sını kadınlar, %43,4’ünü de erkekler; Hz. 

Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Askeri liderlik” olduğunu 

düşünen katılımcılardan %66,7’sinin kadınlar, %33,3’ünü de erkekler; Hz. Peygamber’in 

en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Hâkim, Müftî” olduğunu düşünen 

katılımcılardan %48,8’inin kadınlar, %51,3’ünü de erkekler; Hz. Peygamber’in en ileri 

düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Saltanat(Krallık vb.)” olduğunu düşünen 

katılımcılardan %66,7’sinin kadınlar, %33,3’ünü de erkekler; Hz. Peygamber’in en ileri 

düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Manevî liderlik” olduğunu düşünen 

katılımcılardan %48,7’sini kadınlar, %51,3’ünü de erkekler oluşturmaktadır. 
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Burada katılımcılara “Hz. Peygamber’e Salavât getirmenizin size ifade ettiği en önemli 

anlamı nedir?” biçiminde soru sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar cinsiyete 

göre değerlendirmek üzere tablo 3. 23’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 23. Hz. Peygamber’e Salavât Getirmenin Cinsiyete Göre Çapraz Tablo 

Analizi İle Değerlendirmesi 

Hz. Peygamber’e Salavât Getimenin Önemi  

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Dua etmiş oluyorum Sayı (N) 40 95 135 

Yüzdelik  (%) 29,6% 70,4% 100,0% 

O’nunla iletişim kurmuş 

oluyorum. 

Sayı (N) 161 120 281 

Yüzdelik  (%) 
57,3% 42,7% 100,0% 

Yardım talebinde bulunmuş 

oluyorum 

Sayı (N) 3 4 7 

Yüzdelik  (%) 
42,9% 57,1% 100,0% 

 Saygımı ifade etmiş oluyorum Sayı (N) 94 87 181 

Yüzdelik  (%) 51,9% 48,1% 100,0% 

 Sevgimi ifade etmiş oluyorum Sayı (N) 133 130 263 

Yüzdelik  (%) 50,6% 49,4% 100,0% 

 Özlemimi gidermiş oluyorum Sayı (N) 13 9 22 

Yüzdelik  (%) 59,1% 40,9% 100,0% 

 Huzur buluyorum Sayı (N) 43 43 86 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 Unutmadığımı göstermiş 

oluyorum 

Sayı (N) 33 32 65 

Yüzdelik  (%) 
50,8% 49,2% 100,0% 

 Fikrim yok Sayı (N) 0 1 1 

Yüzdelik  (%) ,0% 100,0% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 520 521 1041 

 Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’e salavât getirmekle dua etmiş olduklarını düşünen katılımcıların 

%29,6’sını kadınlar %70,4’ünü erkekler; Hz. Peygamber’e salavât getirmekle O’nunla 

iletişim kurmuş olduğunu düşünen katılımcıların %57,3’ünü kadınlar %42,7’sini 

erkekler; Hz. Peygamber’e salavât getirmekle yardım talebinde bulunmuş olduklarını 
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düşünen katılımcıların %42,9’unu kadınlar %57,1’ni erkekler; Hz. Peygamber’e salavât 

getirmekle saygısını ifade ettiğini düşünen katılımcıların %51,9’unu kadınlar %48,1’ini 

erkekler; Hz. Peygamber’e salavât getirmekle sevgisini ifade ettiğini düşünen 

katılımcıların %50,6’sını kadınlar %49,4’ünü erkekler; Hz. Peygamber’e salavât 

getirmekle özlemini gidermiş olduğunu düşünen katılımcıların %59,1’ini kadınlar 

%40,9’unu erkekler; Hz. Peygamber’e salavât getirmekle huzur bulduğunu düşünen 

katılımcıların yarısını kadınlar diğer yarısını erkekler oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’e 

salavât getirmekle unutmadığını göstermiş olduğunu düşünen katılımcıların %50,8’ini 

kadınlar, %49,2’sini erkekler oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’e salavât getirmekle ne 

yaptığı hakkında fikri olmayan 1 erkek katılımcı bulunmaktadır.  

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi problem çözme bağlamında Hz. 

Peygamber için en uygun ifadedir?” şeklinde soru sorulmuştur. Katılımcıların cevapları 

cinsiyete göre tablo 3. 24’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. 24 Hz. Peygamber’in Problem Çözmedeki Tutumlarının Cinsiyete Göre 

Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

         Cinsiyet  

Toplam Kadın  Erkek 

“Şeffaflığa, bilgi değişimine 

ve her iki taraf için de kabul 

edilebilir çözüm geliştirmeye 

yönelik farklılıkları paylaşır.” 

Sayı (N) 
502 488 990 

Yüzdelik  (%) 

50,7% 49,3% 100,0% 

“Farklılıkları göz ardı ederek 

karşı tarafı tahlil etmeye 

yönelik davranış gösterirdi.” 

Sayı (N) 
8 11 19 

Yüzdelik  (%) 
42,1% 57,9% 100,0% 

Kendi otoritesini kullanarak 

kendi lehinde sonuçlara 

ulaşmayı amaçlardı.  

Sayı (N) 0 4 4 

Yüzdelik  (%) 

,0% 100,0% 100,0% 

Sayı (N) 0 1 1 
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Durumları erteleme, kaçma 

gibi ötelemeye yönelik 

davranışlar gösterirdi. 

Yüzdelik  (%) 

,0% 100,0% 100,0% 

Her iki tarafın da birbirini 

tatmin eden sonuca ulaşması 

için taviz verirdi. 

Sayı (N) 8 14 22 

Yüzdelik  (%) 

36,4% 63,6% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 518 518 1036 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’in problem çözmedeki tutumu olarak “Şeffaflığa, bilgi değişimine ve her 

iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkları paylaşır.” 

Biçiminde düşünen katılımcıların %50,7’sini kadınlar, %49,3’ünü erkekler; Hz. 

Peygamber’in problem çözmedeki tutumu olarak “Farklılıkları göz ardı ederek karşı tarafı 

tahlil etmeye yönelik davranış gösterirdi.” Biçiminde düşünen katılımcıların %42,1’ini 

kadınlar, %57,9’unu erkekler oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’in problem çözmedeki 

tutumu olarak “Kendi otoritesini kullanarak kendi lehinde sonuçlara ulaşmayı amaçlardı.” 

Biçiminde düşünen sadece 4 erkek katılımcı bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in problem 

çözmedeki tutumu olarak “Durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye yönelik davranışlar 

gösterirdi.” Biçiminde düşünen sadece bir erkek katılımcı bulunmaktadır. Hz. 

Peygamber’in problem çözmedeki tutumu olarak “Her iki tarafın da birbirini tatmin eden 

sonuca ulaşması için taviz verirdi.” Biçiminde düşünen katılımcıların %36,4’ünü 

kadınlar, %63,6’sını erkekler oluşturmaktadır.  

 

Burada katılımcılara Hz. Peygamber’in özellikleri verilip, kendilerini etkileyen 5 özelliği 

işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar cinsiyete göre sonuçları 

Tablo 3. 25’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 25. Katılımcıları Etkileyen Hz. Peygamber’in Özelliklerinin Cinsiyete Göre 

Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 
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Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Merhamet Sayı (N) 350 405 755 

Yüzdelik  (%) 46,35% 53,65% 100,0% 

Mutevazi Sayı (N) 201 130 331 

Yüzdelik  (%) 60,73% 39,27% 100,0% 

Sabrı Sayı (N) 246 175 421 

Yüzdelik  (%) 58,44% 41,56% 100,0% 

Adaleti Sayı (N) 233 362 595 

Yüzdelik  (%) 39,15% 60,85% 100,0% 

Sevgi Sayı (N) 139 82 221 

Yüzdelik  (%) 62,9% 37,1% 100,0% 

Liderlik Sayı (N) 132 139 271 

Yüzdelik  (%) 48,7% 51,3% 100,0% 

Ahlak Sayı (N) 394 416 810 

Yüzdelik  (%) 48,64% 51,36% 100,0% 

Cesaret Sayı (N) 57 72 129 

Yüzdelik  (%) 44,18% 55,82% 100,0% 

Hoşgörü Sayı (N) 151 92 243 

Yüzdelik  (%) 62,14% 37,86 100,0% 

Doğruluk Sayı (N) 184 275 459 

Yüzdelik  (%) 40,0% 60,0% 100,0% 

Aile Hayatı Sayı (N) 291 141 432 

Yüzdelik  (%) 67,36% 32,64% 100,0% 

Emin Sayı (N) 236 338 574 

Yüzdelik  (%) 41,12% 58,88% 100,0% 

Toplam Sayı (N) 522 525 1047 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Tablo 3. 25’te, katılımcıları etkileyen Hz. Peygamber’in özelliklerinden merhameti 

işaretleyenlerin %46,35’ini kadınlar %53,65’ini erkekler; Mütevazî olmasını 

işaretleyenlerin %60,73’ünü kadınlar %39,27’sini erkekler; Sabrını işaretleyenlerin 

%58,44’ünü kadınlar %41,56’sını erkekler; Adaletini işaretleyenlerin %39,15’ini 

kadınlar %60,85’ini erkekler; Sevgisini işaretleyenlerin %62,9’unu kadınlar %37,1’ini 

erkekler; Liderliğini işaretleyenlerin %48,7’sini kadınlar %51,3’ünü erkekler; Ahlakını 

işaretleyenlerin %48,64’ünü kadınlar %51,36’sını erkekler; Cesaretini işaretleyenlerin 

%44,18’ini kadınlar, %55,82’sini erkekler; Hoşgörüsünü işaretleyenlerin %62,14’ünü 

kadınlar %37,86’sını erkekler; Doğruluğunu işaretleyenlerin %40’ını kadınlar %60’ını 
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erkekler; Aile hayatını işaretleyenlerin %67,36’sini kadınlar %32,64’ünü erkekler; Emin 

olmasını işaretleyenlerin %41,12’sini kadınlar %58,88’ini erkekler oluşturmaktadır.  

Burada katılımcılara “Sizce aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in cezalandırma 

yöntemi olarak ilk sırada yer alır?” biçiminde soru sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri 

cevaplar cinsiyete göre sonuçları Tablo 3. 26’da gösterilmiştir.  

Tablo 3. 26. Hz. Peygamber’in Cezalandırma Yöntemini Cinsiyete Göre Çapraz 

Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Hemen cezalandırır. Sayı (N) 1 3 4 

Yüzdelik  (%) 25,0% 75,0% 100,0% 

Hemen cezalandırmaz.  

İkaz eder. 

Sayı (N) 105 97 202 

Yüzdelik  (%) 
52,0% 48,0% 100,0% 

Görmezden gelir.  Sayı (N) 5 6 11 

Yüzdelik  (%) 45,5% 54,5% 100,0% 

İrşad eder, eğitime dönüştürür. Sayı (N) 414 419 833 

Yüzdelik  (%) 49,7% 50,3% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 525 525 1050 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’in cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada “Hemen cezalandırır.” şeklinde 

olduğunu düşünen katılımcıların %25’ini kadınlar %75’ini erkekler; Hz. Peygamber’in 

cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada “Hemen cezalandırmaz. İkaz eder.” şeklinde 

olduğunu düşünen katılımcıların %52’sini kadınlar, %48’ini erkekler; Hz. Peygamber’in 

cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada “Görmezden gelir.” şeklinde olduğunu düşünen 

katılımcıların %45,5’ini kadınlar, %54,5’ini erkekler; Hz. Peygamber’in cezalandırma 

yöntemi olarak ilk sırada “İrşat eder, eğitime dönüştürür.” şeklinde olduğunu düşünen 

katılımcıların %49,7’sini kadınlar, %50,3’ünü erkekler oluşturmaktadır. 

Burada katılımcılara Hz. Peygamber günümüzde yaşasaydı nasıl giyinirdi sorusu 

sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar cinsiyete göre sonuçları Tablo 3. 27’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 3. 27. Hz. Peygamber’in Günümüzde Yaşasaydı Giyim Tercihinin Cinsiyete 

Göre Çapraz Tablo Analizi İle Değerlendirmesi 

 

Cinsiyet 

Toplam Kadın  Erkek 

Şık ve gösterişli Sayı (N) 1 5 6 

Yüzdelik  (%) 16,7% 83,3% 100,0% 

Abartısız sade Sayı (N) 319 259 578 

Yüzdelik  (%) 55,2% 44,8% 100,0% 

Yaşadığı yere, örfüne uyumlu Sayı (N) 114 129 243 

Yüzdelik  (%) 46,9% 53,1% 100,0% 

Yine zamanındaki gibi Sayı (N) 16 28 44 

Yüzdelik  (%) 36,4% 63,6% 100,0% 

Coğrafi ve iklim koşullarına 

uygun 

Sayı (N) 43 57 100 

Yüzdelik  (%) 
43,0% 57,0% 100,0% 

Bizim gibi, günümüz örf ve 

adetlerine göre 

Sayı (N) 32 47 79 

Yüzdelik  (%) 
40,5% 59,5% 100,0% 

Toplam 

 

Sayı (N) 525 525 1050 

Yüzdelik  (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Hz. Peygamber’in günümüzde yaşasaydı şık ve gösterişli giyineceğini düşünen 

katılımcıların %16,7’sini kadınlar, %83,3’ünü erkekler; Hz. Peygamber’in günümüzde 

yaşasaydı abartısız sade giyineceğini düşünen katılımcıların %55,2’sini kadınlar, 

%44,8’ini erkekler; Hz. Peygamber’in günümüzde yaşasaydı yaşadığı yere, örfüne 

uyumlu giyineceğini düşünen katılımcıların %46,9’unu kadınlar, %53,1’ini erkekler; Hz. 

Peygamber’in günümüzde yaşasaydı yine zamanındaki giyineceğini düşünen 

katılımcıların %36,4’ünü kadınlar, %63,6’sını erkekler; Hz. Peygamber’in günümüzde 

yaşasaydı coğrafi iklim ve koşullarına uygun giyineceğini düşünen katılımcıların 

%43’ünü kadınlar, %57’sini erkekler; Hz. Peygamber’in günümüzde yaşasaydı bizim 

gibi günümüz örf ve adetlerine uygun giyineceğini düşünen katılımcıların %40,5’ini 

kadınlar, %59,5’ini erkekler oluşturmaktadır. 
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3. 2.  2. Tanrı Algısının Demografik Değişkenler Üzerinde Etkisinin İncelenmesi 

Araştırmada DİB taşra teşkilatındaki personelinin Tanrı Algısında demografik 

değişkenlerin etkisi ile katılımcılara sorulan değişkenler arasında anlamlı farklılaşma 

olup olmadığı incelenmiştir. Bunun için öncelikle Tanrı algısının dağılımı incelenmiştir. 

Tanrı algısının dağılımını incelemek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 28’da gösterilmiştir.   

Tablo 3. 28. Tanrı Algısının Dağılımını İncelemek İçin Yapılan Kolmogorov-

Smirnov Test Analizi Sonuçları 

 

 
TA Korku TA Sevgi TA 

Sayı (N) 1050 1050 1050 

Normal  

Parametreler (a)  

Ortalama 43,0629 56,4467 99,5095 

Std. Sapma 4,50525 3,88141 6,28967 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,287 5,832 3,260 

P değeri ,000 ,000 ,000 

a  Normal dağılım altında analizler yapılmıştır.  

 

Burada Tanrı algısı “normal dağılıyor varsayımı” altında analiz yapılmıştır. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi (p<0,05) olduğundan Tanrı algısı, korku yönelimli ile sevgi yönelimli 

tanrı algısının dağılımının normal olmadığı sonucu elde edilmiştir. Tanrı algısı normal 

dağılmadığından dolayı analizlerde non-parametrik testler uygulanacaktır.  

Tanrı Algısı Ölçeğinden alınan puanlar üzerinde cinsiyet, yaş, meslek, toplam hizmet 

süresi, medenî durum gibi demografik değişkenlerin etkili olup almadığına bakılmıştır. 

Tanrı algısı normal dağılmadığından dolayı(Tablo 28) demografik değişkenlerin 

değişken sayısına göre non-parametrik testler uygulanmıştır.  

Tablo 3. 28a Tanrı Algısının Demografik Değişkenler Üzerinde Etkisinin Analizi 
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Bağımsız 

Değişkenler 

 Uygulanan Test 

İstatistiği 

Korku 

yönelimli TA 

Sevgi 

yönelimli TA TA 

Cinsiyet Mann-Whitney 

U Değeri 

118881,500 127600,500 128542,000 

P Değeri ,000 ,037 ,056 

Yaş 

Karelasyon 

Katsayısı** 

-,014 ,057 ,014 

 P değeri  ,531 ,012 ,524 

Meslek Ki-Kare Değeri* 23,845 13,585 13,101 

P Değeri 0,001 0,035 0,041 

Toplam Hizmet 

Süresi 

Karelasyon 

Katsayısı** 

-,021 ,072 ,023 

P değeri  ,364 ,003 ,328 

Medeni Durum Ki-Kare Değeri* 2,8000 7,757 4,721 

P Değeri ,424 ,051 ,193 

Öğrenim Durumu Ki-Kare Değeri* 23,099 13,613 29,999 

P Değeri ,001 ,034 ,000 

Yaşamını En Çok 

Geçirdiği Yer 

Ki-Kare Değeri* 19,511 7,051 6,102 

P Değeri ,002 ,217 ,296 

Bölge Ki-Kare Değeri* 5,554 12,377 12,407 

P Değeri ,475 ,054 ,053 

Hz. Peygamber 

Hakkında En Çok 

Bilgi Edindiği 

Yerler 

Ki-Kare Değeri* 14,084 8,696 17,089 

P Değeri 

,169 ,561 ,072 
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* Kruskal Wallis Test istatistiği sonucu elde edilen Ki-Kare değerleridir.  

** Kendall's tau_b Test istatistiği sonucunda elde edilen koralasyon katsayıları 

değerleridir.  

Öncelikle cinsiyetin Tanrı Algısı, korku ve sevgi yönelimli Tanrı algısında herhangi bir 

etkinin olup-olmadığı yani kadınlar ile erkeklerin Tanrı algısı, korku yönelimli ve sevgi 

yönelimli Tanrı algısı arasında anlamlı bir fark olup-olmadığı incelenmiştir. 

Tanrı Algısı normal dağılmadığından dolayı ve cinsiyet 2 değişkenli olduğundan Mann-

Whitney U non-parametrik testi uygulanmıştır. Benzer şekilde korku yönelimli ve sevgi 

yönelimli Tanrı algısında cinsiyetin etkisi de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 

28. b ve Tablo Tablo 28. e arasında gösterilmiştir. 

Tablo 28. b. Korku Yönelimli Tanrı Algısının Cinsiyete Göre Sıralaması  

 

 

Cinsiyet Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Sıralama 

Toplamı 

TA 

Korku 

Kadın 525 561,56 294818,50 

 Erkek 525 489,44 256956,50 

Toplam 1050   

 

 

Tablo 28. c Sevgi Yönelimli Tanrı Algısının Cinsiyete Göre Sıralaması  

 

 
Cinsiyet Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Sıralama 

Toplamı 

TA 

Sevgi 

Kadın 525 507,84 266617,00 

 Erkek 525 543,16 285158,00 

Toplam 1050   

 

 

Tablo 28. d. Tanrı Algısının Cinsiyete Göre Sıralaması  

 Cinsiyet Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Sıralama 

Toplamı 

Tanrı Algısı Kadın 525 544,95 286099,50 

 Erkek 525 506,05 265675,50 

Toplam 1050   
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Tablo 28. e. Tanrı Algısının Cinsiyete Göre Elde Edilen Mann-Whitney U Test 

İstatistikleri Değerleri 

 TAkorku TAsevgi TA 

Mann-Whitney U 118881,500 127600,500 128542,000 

Wilcoxon W 256956,500 265675,500 266617,000 

Z -3,864 -2,082 -1,915 

P değeri ,000 ,037 ,056 

 

 

Tablo 28 a, 28 e’de, korku yönelimli Tanrı algısında Mann-Whitney U değeri 118881,500 

sevgi yönelimli Tanrı algısının Mann-Whitney U değeri 127600,500 ve toplamda Tanrı 

algısının Mann-Whitney U değeri 128542’dir. Burada cinsiyetin Tanrı algısı üzerinde 

ilişkisi incelenmiş olup elde edilen analiz sonuçlarına göre (p<0,05)  korku yönelimli ve 

toplam Tanrı algısında cinsiyetin ilişkisi olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile 

kadınların Tanrı algısı ile erkeklerin Tanrı algısında anlamlı bir farklılık vardır. Yine 

kadınların korku yönelimli Tanrı algısı ile erkeklerin korku yönelimli Tanrı algısı 

arasında da anlamlı bir farklılık vardır. Kadınların korku yönelimli Tanrı algısı değerleri 

erkeklerin korku algısı değerlerinden daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum toplam 

Tanrı algısı içinde geçerlidir. Fakat sevgi yönelimli Tanrı algısında cinsiyetin bir 

etkisinden bahsedilemez.  

Burada katılımcıların yaşı ile Tanrı algısı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 

Yani yaş arttıkça(veya azaldıkça) Tanrı algısının değişip değişmediğine bakılmıştır. 

Bilindiği üzere Tanrı algısı non-parametrik dağılmaktadır.(tablo 28) Tanrı algısının, yaş 

ile koralasyon analizini yapmak için Kendall's taub koralasyon test istatistiği 

kullanılacaktır. Elde edilen sonuçlar korku yönemli tanrı algısı Tablo 28 f’de, sevgi 

yönelimli tanrı algısı Tablo 28 g’de, toplam tanrı algısı Tablo 28 h’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 28 f. Katılımcıların Yaşları İle Korku Yönelimli Tanrı Algıları Arasındaki 

İlişkiyi İnceleyen Korelasyon Analizi 
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 Yaş 

TA 

Korku 

Kendall's tau_b 

 

 

 

  

Yaş 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 -,014 

P değeri . ,531 

Sayı (N) 1010 1010 

TA Korku 

  

Korelasyon Katsayısı -,014 1,000 

P değeri ,531 . 

Sayı (N) 1010 1050 

 

 

Tablo 28 f’de görüldüğü üzere katılımcıların korku yönelimli Tanrı algısı ve toplamda 

Tanrı algısı ile yaşları arasındaki koralasyon değerleri sırasıyla -0,014 ve 0,014 olarak 

hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi sonucu (p<0,05) katılımcıların yaşları ile korku 

yönelimli Tanrı algısı ve genel Tanrı algısı değerleri arasında bir ilişkiden bahsedilemez. 

Tablo 28 g. Katılımcıların Yaşları İle Sevgi Yönelimli Tanrı Algıları Arasındaki 

İlişkiyi İnceleyen Korelasyon Analizi 

 

TA 

Sevgi Yaş 

Kendall's tau_b 

 

 

 

  

TAsevgi 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 ,057 

P değeri . ,012 

Sayı (N) 1050 1010 

Yaş 

  

Korelasyon Katsayısı ,057 1,000 

P değeri ,012 . 

Sayı (N) 1010 1010 

 

Tablo 28 g’de katılımcıların sevgi yönelimli Tanrı algısı ile yaşları arasındaki koralasyon 

değeri 0,057 olarak hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi sonucunda (p<0,05) 

katılımcıların yaşları ile sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri arasında bir ilişkiden 

bahsedilebilir. Hatta pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 

katılımcıların yaşları arttıkça sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri de artmaktadır. Hatta 

pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmektedir. Başka bir ifade ile katılımcıların yaşları 

arttıkça sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri de artmaktadır. 

  

Tablo 28 h. Katılımcıların Yaşları İle Tanrı Algıları Arasındaki İlişkiyi İnceleyen 

Koralasyon Analizi 
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 Yaş TA 

Kendall's tau_b 

 

 

 

  

Yaş 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 ,014 

P değeri . ,524 

Sayı (N) 1010 1010 

TA 

  

Korelasyon Katsayısı ,014 1,000 

P değeri ,524 . 

Sayı (N) 1010 1050 

 

Tablo 28 h’de, katılımcıların Tanrı algıları ile yaşları arasındaki koralasyon değeri 0,014 

olarak hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi sonucunda (p<0,05) katılımcıların 

yaşları ile Tanrı algısı değerleri arasında bir ilişkiden bahsedilemez.  

Burada katılımcıların Tanrı algısı değerlerinde mesleklerin bir etkisinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Başka bir ifade ile müftünün, vaiz/vaizenin, kuran kursu öğreticisinin, 

imam hatibin, müezzin kayyımın, din hizmetleri uzmanın Tanrı algısı ile diğer meslek 

dallarında görev yapanların Tanrı algısı arasında anlamlı bir faklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve meslekler 7 değişkene 

sahip olmalarından Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar 

Tablo 28 ı ve Tablo 28 i’de gösterilmiştir.  

Tablo 28 ı. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Mesleklere Göre Sıralaması 

 

Meslekler 

Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Müftü 26 546,00 628,08 561,83 

Vaiz/vaize 95 622,15 467,11 564,83 

Kuran Kursu Öğreticisi 499 514,03 518,15 537,72 

İmam Hatip 204 468,22 522,64 469,23 

Müezzin Kayyım 89 458,53 524,42 481,47 

Din Hizmetleri Uzmanı 19 586,13 467,39 546,89 

Diğer 117 512,74 592,23 557,03 

Toplam 1049    

 

 

Tablo 28 i. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Mesleklere Göre Yapılan 

Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik Değerleri(A) 
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 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 23,845 13,585 13,101 

Serbestlik Derecesi 6 6 6 

P değeri 0,001 0,035 0,041 

a  Kruskal Wallis Test  

 

Tablo 28 i’de, katılımcıların Tanrı algısında mesleklere göre incelenmesi için yapılan 

Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku 

yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 23,845, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare 

değeri 13,585 ve genel Tanrı algısının ki-kare değeri 13,101 olarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısı ile sevgi yönelimli ve korku 

yönelimli Tanrı algısında da mesleklerin etkisinin olduğu söylenebilir. Korku yönelimli 

Tanrı algısında vaiz/ vaizelerin aldıkları ortalama değerler diğer mesleklere göre daha 

yüksek olduğu Tablo 28 ı’da görülmektedir. Sevgi yönelimli Tanrı algısında ise 

müftülerin aldıkları ortalama değerlerin diğer mesleklere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Genel Tanrı algısında ise vaiz/vaizelerin aldıkları ortalama değerlerin diğer 

mesleklerden yüksek olduğu görülmektedir.  

Burada katılımcıların toplam hizmet süreleri ile tanrı algısı arasında bir ilişki olup 

olmadığı incelenmiştir. Toplam hizmet süreleri arttıkça(veya azaldıkça) tanrı algısının 

değişip değişmediği incelenmiştir. Bilindiği üzere tanrı algısı non-parametrik 

dağılmaktadır. Tanrı algısının, toplam hizmet süresi ile koralasyon analizini yapmak için 

Kendall's tau_b korelasyon test istatistiği kullanılacaktır. Elde edilen sonuçlar korku 

yönelimli tanrı algısı Tablo 28 k’da, sevgi yönelimli tanrı algısı Tablo 28 l’de, toplam 

tanrı algısı Tablo 28 m’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 28 k. Katılımcıların Toplam Hizmet Süreleri İle Tanrı Algıları Arasındaki 

İlişkiyi İnceleyen Korelasyon Analizi 
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Toplam 

Hizmet 

Süresi 
TA 

korku 

Kendall's tau_b 

 

 

 

  

Toplam Hizmet 

Süresi 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 -,021 

P değeri . ,364 

Sayı (N) 921 921 

TA korku 

  

Korelasyon Katsayısı -,021 1,000 

P değeri ,364 . 

Sayı (N) 921 1050 

 

 

Tablo 28 k’de katılımcıların korku yönelimli Tanrı algısı ile toplam hizmet süreleri 

arasındaki koralasyon değeri -0,021 olarak hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi 

sonucu (p<0,05) katılımcıların toplam hizmet süreleri ile korku yönelimli Tanrı algısı 

değerleri arasında bir ilişkiden bahsedilemez.  

Tablo 28 l. Katılımcıların Toplam Hizmet Süreleri İle Tanrı Algıları Arasındaki 

İlişkiyi İnceleyen Korelasyon Analizi 

 

   

Toplam Hizmet 

Süresi TA sevgi 

Kendall's 

tau_b 

 

 

 

  

Toplam Hizmet 

Süresi 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 ,072 

P değeri . ,003 

Sayı (N) 921 921 

TAsevgi 

  

Korelasyon Katsayısı ,072 1,000 

P değeri ,003 . 

Sayı (N) 921 1050 

 

 

Tablo 28 l’de katılımcıların sevgi yönelimli tanrı algısı ile toplam hizmet süreleri 

arasındaki koralasyon değeri 0,072 olarak hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi 

sonucu (p<0,05) katılımcıların toplam hizmet süreleri ile sevgi yönelimli Tanrı algısı 

değerleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Hatta pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Başka bir ifade ile katılımcıların hizmet süreleri arttıkça sevgi yönlü Tanrı 

algı değerleri de artmaktadır.  
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Tablo 28 m. Katılımcıların Toplam Hizmet Süreleri ile Tanrı Algıları arasındaki 

ilişkiyi inceleyen Korelasyon Analizi 

 

   

Toplam Hizmet 

Süresi TA 

Kendall's 

tau_b 

 

 

 

  

Toplam Hizmet 

Süresi 

  

Korelasyon Katsayısı 1,000 ,023 

P değeri . ,328 

Sayı (N) 921 921 

TA 

  

Korelasyon Katsayısı ,023 1,000 

P değeri ,328 . 

Sayı (N) 921 1050 

 

 

Tablo 28 m’de, katılımcıların genel Tanrı algısı ile toplam hizmet süreleri arasındaki 

koralasyon değeri 0,023 olarak hesaplanmıştır. Burada koralasyon analizi sonucu 

(p<0,05) katılımcıların toplam hizmet süreleri ile genel Tanrı algısı değerleri arasında bir 

ilişkiden bahsedilemez.  

Burada katılımcıların tanrı algısı değerlerinde medenî durumu bir etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Başka bir ifade ile evli, bekar, boşanmış ve medenî durumu ayrı 

olan katılımcıların tanrı algısı arasında anlamlı bir farklılık olup-olmadığı incelenmiştir. 

Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve medenî durum 4 değişkene sahip 

olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 

28 n ve Tablo 28 o’da gösterilmiştir.  

Tablo 28 n. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Medenî Duruma Göre 

Sıralaması 

 

Medeni Durum Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Evli 901 523,22 529,42 527,04 

Bekar 122 509,22 511,09 506,45 

Boşanmış 19 644,87 363,61 496,32 

Ayrı 4 446,63 329,00 375,88 

Toplam 1046    
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Tablo 28 o. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Medeni Duruma Göre 

Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik Değerleri(a) 

 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 2,8000 7,757 4,721 

Serbestlik Derecesi 3 3 3 

P değeri ,424 ,051 ,193 

a  Kruskal Wallis Test 

 

 

Tablo 28 o’da, katılımcıların tanrı algısında medenî duruma göre incelenmesi için yapılan 

Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku 

yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 2,8000, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare 

değeri 7,757 ve genel Tanrı algısının ki-kare değeri 4,721 olarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısı ile sevgi yönelimli ve korku 

yönelimli Tanrı algısında medenî durumun bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Başka bir 

ifade ile evli, bekar, boşanmış katılımcılar ile medenî durumu ayrı katılımcıların Tanrı 

algısı arasında anlamlı bir faklılık olmadığı söylenebilir. 

Burada katılımcıların Tanrı algısı değerlerinde öğrenim durumunun bir etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Başka bir ifade ile ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora mezunlarının Tanrı algıları arasında anlamlı bir faklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve öğrenim durumu 7 

değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen 

sonuçlar Tablo 28 o ve Tablo 28 ö’de gösterilmiştir.  

Tablo 28 ö. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Öğrenim Durumuna Göre 

Sıralaması 

 

Öğrenim 

Durumu Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

İlkokul 2 587,00 291,00 534,00 

Ortaokul 7 443,29 279,57 310,57 

 Lise 96 644,73 558,97 631,29 

 Ön lisans 454 531,26 544,69 545,98 
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Lisans 387 489,64 495,49 474,64 

Y.Lisans 98 519,42 532,58 533,55 

Doktora 3 290,83 397,00 310,83 

Toplam 1047    

 

  

Tablo 28 p. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Öğrenim Durumuna Göre 

Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik Değerleri(a) 

 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 23,099 13,613 29,999 

Serbestlik Derecesi 6 6 6 

P değeri ,001 ,034 ,000 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 28 p’de, katılımcıların tanrı algısında öğrenim durumuna göre incelenmesi için 

yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. 

Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 23,099, sevgi yönelimli tanrı algısının ki-

kare değeri 13,613 ve genel tanrı algısının ki-kare değeri 29,999 olarak hesaplanmıştır. 

Elde edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde tanrı algısı ile sevgi yönelimli ve korku 

yönelimli Tanrı algısında öğrenim durumunun bir etkisinin olduğu söylenebilir. Genel 

Tanrı algısı ile Korku ve sevgi yönelimli tanrı algısında lise mezunların aldıkları ortalama 

değerlerin diğer mezunlara göre daha yüksek olduğu Tablo 28 ö’de görülmektedir.     

Burada Tanrı algısı değerlerinde katılımcıların yaşadığı alanın bir etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Başka bir ifade ile mezrada, köyde, kasabada, ilçede, il’de ve 

büyükşehirde yaşayan katılımcıların Tanrı algısı arasında anlamlı bir farklılık olup-

olmadığı incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından (tablo 28) ve en çok 

yaşamını geçirdiği yer olarak 6 değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis test analizi 

yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 28r ve Tablo 28s’de gösterilmiştir. 

Tablo 28 r. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Yaşam Alanına Göre 

Sıralaması 
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En Çok 

Yaşamını 

Geçirdiği Yer Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Mezra 3 762,17 523,67 792,83 

Köy 131 622,98 483,06 560,25 

Kasaba 12 426,83 475,75 468,79 

İlçe 210 499,31 548,80 524,66 

 İl 426 513,67 510,10 507,55 

Büyük Şehir 265 512,95 549,11 531,46 

Toplam 1047    

 

Tablo 28 s. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Yaşam Alanına Göre Yapılan 

Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik Değerleri(a) 

 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 19,511 7,051 6,102 

Serbestlik Derecesi 5 5 5 

P değeri ,002 ,217 ,296 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 28 s’den de görüleceği üzere katılımcıların tanrı algısında en çok yaşamını 

geçirdiği alanın etkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde 

edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare 

değeri 19,511, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 7,051 ve genel Tanrı 

algısının ki-kare değeri 6,102 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda 

(p<0,05) genelde Tanrı algısında ve sevgi yönelimli Tanrı algısında katılımcıların en çok 

yaşadığı alanın bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Korku yönelimli Tanrı algısında ise 

katılımcıların en çok yaşadığı alanın bir etkisinin olduğu söylenebilir. Tablo 28 r’den de 

görüleceği üzere en çok yaşamını köy ve mezrada geçiren katılımcıların korku yönelimli 

tanrı algıları değerleri diğer yerlerde yaşamını geçiren katılımcılara oranla daha yüksektir.  

Burada Türkiye genelinde uygulanan bir çalışma olmasından Tanrı algısında bölgesel 

bazda bir etkinin olup olmadığı, anlamlı bir farklılık olup-olmadığı incelenmiştir. Tanrı 

algısı normal dağılmadığından ve bölgeler 7 değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis 

test analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 28ş ve Tablo 28t’de gösterilmiştir. 
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Tablo 28 ş. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Bölgelere Göre Sıralaması 

 

Bölgeler Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Ege 107 534,04 519,90 515,94 

Akdeniz 98 512,06 548,36 532,68 

Doğu Anadolu 125 558,66 601,46 603,66 

Karadeniz 218 499,12 491,39 490,39 

İç Anadolu 278 520,32 525,01 519,56 

Marmara 123 518,87 517,95 507,80 

 Güneydoğu Anadolu 101 567,72 499,42 545,60 

Toplam 1050    

 

 

 

Tablo 28 t. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Bölgelere Göre Yapılan Analiz 

Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik Değerleri(a) 

 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 5,554 12,377 12,407 

Serbestlik Derecesi 6 6 6 

P değeri ,475 ,054 ,053 

a  Kruskal Wallis Test 

 

 

Tablo 28 t’de katılımcıların Tanrı algısında bölgenin etkisinin incelenmesi için yapılan 

Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku 

yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 5,554, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare 

değeri 12,377 ve genel Tanrı algısının ki-kare değeri 12,407 olarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısında, sevgi yönelimli ve korku 

yönelimli Tanrı algısında bölgelerin bir ilişkisinin, anlamlı bir faklılığın olmadığı 

söylenebilir.   

Burada katılımcıların Tanrı algısı değerlerinde Hz. Peygamberle ilgili en çok bilgi 

edindiği yerin bir ilişkisinin olup-olmadığı incelenmiştir. Tanrı algısı normal 

dağılmadığından(tablo 28) ve Hz. Peygamber hakkında en çok bilgi edinilen yerler 

olarakta 11 değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. 

Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 28 u ve Tablo 28 ü’de gösterilmiştir.  
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Tablo 28 u. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamber Hakkında En 

Çok Bilgi Edindiği Yere Göre Sıralaması 

 

Hz. Peygamber Hakkında En 

Çok Bilgi Edindiği Yerler 
Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Dini Grup 38 507,38 462,87 470,30 

K.Kursu 150 507,50 524,88 513,01 

Özel 47 589,32 521,80 590,88 

Aile 38 608,75 548,70 604,46 

Ortaokul 8 487,75 424,69 397,56 

Lise 29 552,62 497,28 544,84 

İlitam 9 542,61 392,33 452,94 

Kitaplardan 390 522,47 524,59 525,26 

İ.H.L. Meslek Dersleri 184 541,78 552,67 555,85 

İlahiyat Fakültesi 118 450,17 520,47 457,69 

İş Ortamında 33 541,58 446,91 476,74 

Toplam 1044    

 

  

Tablo 28 ü. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamber Hakkında En 

Çok Bilgi Edindiği Yere Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik 

Değerleri(a) 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 14,084 8,696 17,089 

Serbestlik Derecesi 10 10 10 

P değeri ,169 ,561 ,072 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 28 ü’de, katılımcıların Tanrı algısında Hz. Peygamber hakkında en çok bilgi 

edinilen yerin herhangi bir ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test 

sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı 

algısının ki-kare değeri 14,084, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 8,696 ve 

genel Tanrı algısının ki-kare değeri 17,089 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz 

sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısında, sevgi ve korku yönelimli Tanrı algısında 

Hz. Peygamber hakkında en çok bilgi edindiği yerin bir etkisinin olmadığı söylenebilir. 
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3.  3. Tanrı Algısında, Peygamber Algısı ilişkisinin İncelenmesi  

Her bireyin zihninde bir Tanrı algısı ve Peygamber algısı bulunmaktadır.  Bu algılar dış 

ve iç etkenlerden etkilenmektedir. Burada bireylere Hz. Peygamber hakkında sorular 

sorularak verdikleri cevaplara göre Tanrı algısında etkisi incelenmiştir. Başka bir ifade 

ile katılımcıların Peygamber algısı ile Tanrı algısı, sevgi yönelimli ve korku yönelimli alt 

boyutlar arasında bir ilişki olup-olmadığı incelenmiştir.   

Tablo 3. 29 Tanrı Algısında Peygamber Algısınin Etkisinin Analizi 

Hz. Peygamber Hakkında 

Değerlendirmeler 

Uygulanan 

Test İstatistiği 

Korku 

yönelimli TA 

Sevgi 

yönelimli TA 
TA 

Katılımcıların Hz. 

Peygamberle iletişime 

geçmesi 

Ki-Kare 

Değeri 
,086 2,637 1,532 

P değeri ,993 ,451 ,675 

Hz. Peygamberin 

Peygamberlik ve İnsani 

Durumu Değerlendirmeler 

Ki-Kare 

Değeri 
5,150 ,691 6,155 

P değeri ,161 ,875 ,104 

Katılımcıların Hz. 

Peygamber’in Çocuklara 

Karşı Tutumunun 

Değerlendirmeleri 

Ki-Kare 

Değeri 
1,402 1,493 1,404 

P değeri 
,496 ,474 ,496 

Hz. Peygamber’in bir sorun 

ortaya çıktığındaki tutumu 

Ki-Kare 

Değeri 
1,782 5,356 1,229 

P değeri ,619 ,147 ,746 

Hz. Peygamber’in Suça 

Bakış Açısı 

Ki-Kare 

Değeri 
7,063 1,236 5,207 

P değeri ,029x ,539 ,074 

Hz. Peygamber’in Liderlik 

Özelliklerine Göre 

Değerlendirmeleri 

Ki-Kare 

Değeri 
1,705 4,711 1,941 

P değeri ,790 ,318 ,747 
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Burada Tanrı algısı değerlerinde katılımcıların Hz. Peygamberle iletişime geçme 

durumunun bir ilişkisinin, anlamlı bir farklılığın olup-olmadığı incelenmiştir. Tanrı algısı 

normal dağılmadığından(tablo 28) ve iletişime geçme durumu 4 değişkene sahip 

olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 

29a ve Tablo 29b’de gösterilmiştir. 

Tablo 29a. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamberle İletişime 

Geçme Durumuna Göre Sıralaması 

 

Hz. Peygamberle 

iletişime geçme 

durumu 

Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Ruhaniyetiyle 37 515,49 518,12 532,32 

Rüyada 256 525,79 550,59 544,44 

Uyanıkken 11 505,55 551,09 538,82 

Hiç olmadı 745 525,49 516,16 517,75 

Toplam 1049    

 

 

Tablo 29b. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamberle İletişime 

Geçme Durumuna Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik 

Değerleri(a) 

 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare ,086 2,637 1,532 

Serbestlik Derecesi 3 3 3 

P değeri ,993 ,451 ,675 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 29b’de, katılımcıların Tanrı algısında Hz. Peygamberle iletişime geçme 

durumunun herhangi bir ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test 

sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı 

algısının ki-kare değeri 0,086, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 0,451 ve 

genel Tanrı algısının ki-kare değeri 0, 675 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz 
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sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısında, sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı 

algısında Hz. Peygamberle iletişime geçmenin bir etkisinden bahsedilemez.  

Burada Tanrı algısı algısı değerlerinde katılımcıların Hz. Peygamber’in insanî ve 

peygamberlik durumu üzerine değerlendirmelerinin bir etkisinin olup-olmadığı, anlamlı 

bir faklılık olup-olmadığı incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından ve Hz. 

Peygamber’in peygamberlik ve insanî durumunun değerlendirilmesi 4 değişkene sahip 

olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 

29c ve Tablo 29 d’de gösterilmiştir.  

Tablo 29 c. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamber’in 

Peygamberlik Ve İnsani Durumuna Göre Sıralaması 

 

Hz. Peygamberin Peygamberlik 

ve İnsani Duruma Göre 

Değerlendirmeler 

Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Bizim gibi insandır. 23 601,17 562,87 641,91 

Peygamberlik yönü insani 

yönüne göre daha baskındır 
73 529,79 506,00 514,66 

 İnsani yönü peygamberlik 

yönüne göre daha baskındır 
16 686,22 512,97 635,34 

Hem Peygamberlik hem insani 

yönü etkindir 
936 519,44 525,20 520,49 

Toplam 1048    

 

 

Tablo 29 d. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamberin Peygamberlik 

ve İnsani Durumuna Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik 

Değerleri(a) 

 TAkorku TAsevgi TA 

Ki-kare 5,150 ,691 6,155 

Serbestlik Derecesi 3 3 3 

P değeri ,161 ,875 ,104 

a  Kruskal Wallis Test 
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Tablo 29’de katılımcıların Tanrı algısında Hz. Peygamber’in peygamberlik ve insanî 

durumunun herhangi bir ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test 

sonucunda elde edilen ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı 

algısının ki-kare değeri 5,150, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 0,691 ve 

genel Tanrı algısının ki-kare değeri 6,155 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz 

sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısında, sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı 

algılarında katılımcıların Hz. Peygamber’in peygamberlik ve insanî durumları hakkında 

değerlendirmelerinin bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir.  

Burada katılımcıların Hz. Peygamber’in baba olarak davranışlarını 

değerlendirmelerinde, Tanrı algısının bir ilişkisinin, anlamlı bir faklılığın olup-olmadığı 

incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve Hz. Peygamber’in 

çocuklara karşı tutumunun değerlendirmesi 3 değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis 

test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 29e ve Tablo 29f’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 29 e. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamber’in Çocuklara 

Karşı Tutumuna Göre Sıralaması 

 

Katılımcıların Hz. 

Peygamber’in Çocuklara 

Karşı Tutumunun 

Değerlendirmeleri 

Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Çocuklarının duygularını 

göz ardı ederdi 
2 679,25 299,00 507,00 

Çocuklarını ileri derecede 

serbest bırakırdı 
4 667,00 613,13 704,00 

Çocuklarına duygusal 

bağlamda rehberlik ederdi. 
1044 524,66 525,60 524,85 

Toplam 1050    
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Tablo 29 f. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamber’in Çocuklara 

Karşı Tutumuna Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik 

Değerleri(a) 

 

 TA korku TA sevgi TA 

Ki-kare 1,402 1,493 1,404 

Serbestlik Derecesi 2 2 2 

P değeri ,496 ,474 ,496 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 29f’de katılımcıların Tanrı algısında, Hz. Peygamber’in çocuklara karşı tutumunun 

herhangi bir ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen 

ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 

1,402, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 1,493 ve genel Tanrı algısının ki-

kare değeri 1,404 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde 

Tanrı algısı ile sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı algısında katılımcıların Hz. 

Peygamber’in çocuklara karşı tutumları hakkında değerlendirmelerinin bir ilişkisinin 

olmadığı söylenebilir.  

Burada katılımcıların Hz. Peygamber’in bir sorun ortaya çıktığındaki tutumunu 

değerlendirmelerinde, Tanrı algısının bir ilişkisinin, anlamlı bir faklılığın olup olmadığı 

incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve Hz. Peygamber’in bir 

problem karşısındaki tutumunun değerlendirilmesi 4 değişkene sahip olduğundan 

Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 29g ve Tablo 

29 h’de gösterilmiştir. 

Tablo 29g. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamberin Soruna 

Karşı Tutumuna Göre Sıralaması 

 

 

Sayı 

(N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 
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Sorunun yapısına göre istişare 

ederek sunulan öneriler 

arasından uygun olanı seçmiştir. 

819 515,57 517,03 513,24 

Uygun olan çözümü kendisi 

üretmiştir. 
25 522,22 443,38 458,58 

Çok hızlıkarar vererek ilk 

çözümü önermiş ve 

uygulamıştır. 

12 556,88 594,92 578,58 

Vahyi bekler vahiyle sorunu 

çözerdi. 
190 555,75 557,42 572,79 

Toplam 1046    

 

 

Tablo 29h. Katılımcıların Tanrı Algısı Değerlerinin Hz. Peygamberin Sorunlara 

Karşı Tutumuna Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test İstatistik 

Değerleri(a) 

 

 TA korku TA sevgi TA 

Ki-kare 1,782 5,356 1,229 

Serbestlik Derecesi 3 3 3 

P değeri ,619 ,147 ,746 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 29h’de katılımcıların Tanrı algısında Hz. Peygamber’in sorunlara karşı tutumunun 

herhangi bir ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen 

ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 

1,782, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 5,356 ve genel Tanrı algısının ki-

kare değeri 1,229 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde 

Tanrı algısı ile sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı algısında katılımcıların Hz. 

Peygamber’in sorunlara karşı tutumları hakkında değerlendirmelerinin bir ilişkisinin 

olmadığı söylenebilir.  
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Burada katılımcıların Hz. Peygamber’in suça bakış açısındaki değerlendirmelerinde, 

Tanrı algısının bir ilişkisinin, anlamlı bir faklılığın olup-olmadığı incelenmiştir. Tanrı 

algısı normal dağılmadığından ve katılımcıların Hz. Peygamberin suça bakış açısındaki 

değerlendirmeleri 3 değişkene sahip olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. 

Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 29 ı ve Tablo 29 i’de gösterilmiştir. 

Tablo 29 ı. Tanrı Algısı Değerlerinde KatılımcılarınHz. Peygamber’in Suça Bakış 

Açısından Değerlendirmelerine Göre Sıralaması 

 

 Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Suçun bireysel 

olduğuna inanırdı. 
895 530,97 524,77 514,32 

Suçun bireysel 

olmadığına, 

öncekilerin 

yaptıklarından bireyin 

sorumlu olduğuna 

inanırdı. 

141 459,82 499,94 560,37 

Her bireyin doğuştan 

suçlu olduğuna 

inanırdı. 

5 461,20 439,50 606,30 

Toplam 1041    

 

Tablo 29 i. Tanrı Algısı Değerlerinde KatılımcılarınHz. Peygamber’in Suça Bakış 

Açısından Değerlendirmelerine Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde Edilen Test 

İstatistik Değerleri(a) 

 

 TA korku TA sevgi TA 

Ki-kare 7,063 1,236 5,207 

Serbestlik Derecesi 2 2 2 

P değeri ,029 ,539 ,074 

a  Kruskal Wallis Test 
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Tablo 29 i’de katılımcıların Tanrı algısında Hz. Peygamber’in suça karşı bakış açısının 

herhangi bir etkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen 

ki-kare değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 

7,063, sevgi yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 1,236 ve genel Tanrı algısının ki-

kare değeri 5,207 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde 

ve sevgi yönelimli Tanrı algısında katılımcıların Hz. Peygamber’in suça bakış açısı 

hakkında değerlendirmeleriyle bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir. Fakat korku 

yönelimli Tanrı algısında katılımcıların Hz. Peygamber’in suça bakış açısı hakkında 

değerlendirmeleriyle bir ilişkisinin olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile sorunun 

şıklara veren katılımcıların cevap dağılımları incelendiğinde bunlar arasında korku 

yönelimli Tanrı algısı arasında anlamlı bir faklılık olduğu söylenebilir.  

Burada katılımcıların Hz. Peygamber’in liderlik özellikleri açısından 

değerlendirmelerinde, Tanrı algısının bir ilişkisinin, anlamlı bir faklılığının olup 

olmadığı incelenmiştir. Tanrı algısı normal dağılmadığından(tablo 28) ve katılımcıların 

Hz. Peygamberin liderlik özellikleri açısın değerlendirmeleri 5 değişkene sahip 

olduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar Tablo 

29 k ve Tablo 29 l’de gösterilmiştir. 

Tablo 29 k. Tanrı Algısı Değerlerinde KatılımcılarınHz. Peygamberin Liderlik 

Özellikleri Açısından Değerlendirmelerine Göre Sıralaması 

 

 Sayı (N) 

TA korku 

Sıralama 

Ortalamaları 

TASevgi 

Sıralama 

Ortalamaları 

TA 

Sıralama 

Ortalamaları 

Siyasî liderlik 113 491,49 549,43 512,02 

Askerî liderlik 9 566,94 595,44 592,78 

Hâkim, Müftî 80 507,49 561,56 548,42 

Saltanat(Krallık vb.) 6 544,25 397,33 423,33 

Manevî liderlik 833 525,64 513,33 519,51 
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Toplam 1041    

 

  

Tablo 29 l. Tanrı Algısı Değerlerinde Katılımcıların Hz. Peygamberin Liderlik 

Özellikleri Açısından Değerlendirmelerine Göre Yapılan Analiz Sonucunda Elde 

Edilen Test İstatistik Değerleri(a) 

 

 TA korku TA sevgi TA 

Ki-kare 1,705 4,711 1,941 

Serbestlik Derecesi 4 4 4 

P değeri ,790 ,318 ,747 

a  Kruskal Wallis Test 

 

Tablo 29 l’de katılımcıların Tanrı algısında, Hz. Peygamber’in liderlik özellikleri 

ilişkisinin incelenmesi için yapılan Kruskal Wallis test sonucunda elde edilen ki-kare 

değerleri sırasıyla verilmiştir. Korku yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 1,705, sevgi 

yönelimli Tanrı algısının ki-kare değeri 4,711 ve genel Tanrı algısının ki-kare değeri 

1,941 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda (p<0,05) genelde Tanrı algısı 

ile sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı algısında katılımcıların Hz. Peygamber’in 

liderlik özellikleri hakkında değerlendirmelerinin bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir. 
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3. 4 Peygamber Algısında, Tanrı Algısı İlişkisinin İncelenmesi 

Tanrıya yönelik algı, olumlu veya olumsuz biçimde şekillenebilir. Tanrıya ilişkin sevgi, 

şefkat, affedici vs. gibi olumlu durumlar  “sevgi yönelimli Tanrı algısı” olarak ifade 

edilirken, Tanrıya ilişkin korku, cezalandırma vs. gibi olumsuz durumlar ise “korku 

yönelimli Tanrı algısı” olarak ifade edilmiştir. Burada bireylere Hz. Peygamber hakkında 

ifadeler sorularak bu ifadelere katılım durumuna göre Tanrı algısı ilişkisi incelenmiştir. 

Başka bir ifade ile katılımcıların peygamber algısı ile Tanrı algısı arasında bir ilişki olup 

olmadığı incelenmiştir. Sadece Tanrı algısında değil ayrıca “sevgi yönelimli Tanrı algısı”  

ile “korku yönelimli Tanrı algısı” alt boyutlarında da katılımcıların peygamber algılarının 

bir ilişkisi olup olmadığı incelenmiştir. Burada Tanrı algısı ve alt boyutları normal 

dağılmadığından(tablo 28) ve Hz. Peygamber hakkındaki ifadeler 5’li likert ölçeğinde 

sorulduğundan Kruskal Wallis test analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar 

Tablo 30a ve Tablo 30b’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. 30 a Peygamber Algısında, Tanrı Algısı İlişkisinin İncelenmesi  

  TA Korku TA Sevgi  TA 

24. 24. “Yeni deneyimlere açık olup, kalıp 

davranışlar yerine yaşamın her anını 

değerlendirmeye çalışmıştır.” 

Ki-Kare  1,524 33,786 12,307 

P değeri ,822 ,000* ,015* 

25. 25. “Sosyal açıdan uyumlu olmakla 

birlikte toplumsal beklentilerce 

belirlenmiş rollere uymak konusunda 

diğer insanlara göre daha az isteklidir.” 

Ki-Kare  6,213 17,448 14,549 

P değeri ,184 ,002* ,006* 

26. 26. Başarısında, özellikle liderlik 

vasıflarının ve karizmatik şahsiyetinin 

etkisi olmuştur. 

Ki-Kare  7,771 30,699 9,794 

P değeri ,100 ,000* ,044* 



 

84 
 

27. 27. “Uygulamalarının bir kısmı 

Peygamberlik, bir kısmı müftülük, bir 

kısmı kadılık ve bir kısmı imâmet 

(devlet başkanlığı) niteliğine dayanır” 

şeklinde ayrıma tabi tutulması 

doğrudur. 

Ki-Kare  2,105 15,582 5,325 

P değeri ,717 ,004* ,256 

28. 28. Hem devlet idaresinin 

gerektirdiklerini hem de toplumun 

ihtiyaçlarını tatmin edebilecek ortak bir 

yol bulmuştur. 

Ki-Kare  2,266 25,951 14,998 

P değeri ,687 ,000* ,005* 

29. 29. Ümmetiyle işbirliği içinde 

olan/katılımcı bir liderdir. 

Ki-Kare  2,030 4,676 4,052 

P değeri ,730 ,322 ,399 

30. 30. Hem vizyona hem de misyona 

sahiptir. 

Ki-Kare 2,547 9,672 6,469 

P değeri ,636 ,046* ,167 

31. 31. Ümmetindeki bireysel yetenek ve 

farklılıklara dikkat etmiş, onları 

yakından tanımıştır. 

Ki-Kare  1,892 8,581 9,908 

P değeri ,756 ,072 ,042* 

32. 32. Amaçlarına ulaşmak için 

geleneksel stratejilerden farklı, ilginç 

yollar bulmuştur. 

Ki-Kare 1,494 10,530 8,223 

P değeri ,828 ,032* ,084 

33. 33. Yapılmasını istediği şeylerde, 

gönüllülük esasına öncelik vermiştir. 

Ki-Kare  ,820 17,190 14,128 

P değeri ,936 ,002* ,007* 

34. 34. Gerektiğinde yetkisini devreden bir 

liderdir. 

Ki-Kare  1,380 17,408 8,028 

P değeri ,848 ,002* ,091 

Ki-Kare  2,624 9,377 2,763 



 

85 
 

 

Tablo 3. 30 b. Katılımcıların Peygamber Algısında, Tanrı Algısı İlişkisinin 

İncelenmesi (Devamı) 

 

Burada katılımcılara uygulanan anketin 24-44. sorularda verdikleri cevapların Tanrı algısı 

üzerinde ilişkisi incelenmiştir. Tablodan da görüleceği üzere genellikle katılımcıların 

35. 35.Kolay ilişki kurulabilen, erişilebilen 

ve konuşulabilen bir liderdir. 

P değeri ,623 ,052 ,598 

36. 36. Allah ile "düal birlik"(fenafillah) 

yaşamıştır. 

Ki-Kare  5,953 24,324 4,365 

P değeri ,203 ,000* ,359 

  TA Korku TA Sevgi  TA 

37. 37. Yerküre dışı varlıklar(cin vb.) ve 

dünyalarla(cennet, cehennem vs.) ilgili 

deneyimler yaşamıştır.   

Ki-Kare  2,927 25,455 10,561 

P değeri ,570 ,000* ,032* 

38. 38. İletişimde bir teknik olarak duayı 

kullanmıştır.    

Ki-Kare  2,792 15,130 9,704 

P değeri ,593 ,004* ,046* 

39. 39. Hz. Peygamber yerine göre beddua 

etmiştir. 

Ki-Kare  8,649 8,695 6,154 

P değeri ,071 ,069 ,188 

40. 40. Hz. Peygamber’in uygulamalarında 

sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme gibi 

ihtiyaçları gidermek; yeme, içme, barınma 

vs. gibi ihtiyaçlara kıyasla daha önemlidir. 

Ki-Kare  1,731 15,169 10,669 

P değeri ,785 ,004* ,031* 

41. 41. Ev işlerine katılımı görev olarak 

görmüştür. 

Ki-Kare  1,485 25,134 11,168 

P değeri ,829 ,000* ,025* 

42. 42. Hz. Peygamber’i düşündüğümde 

içimden gelen tek duygu sevgidir. 

Ki-Kare  3,197 60,555 26,542 

P değeri ,525 ,000* ,000* 

43. 43. Peygamber olmasından dolayı 

başarıları İlâhî kaynaklıdır. 

Ki-Kare  11,862 22,088 5,151 

P değeri ,018* ,000* ,272 

44. 44. Hz. Peygamber ne söylemiş ve ne 

yapmışsa yorum yapmadan aynen 

yapılmalıdır. 

Ki-Kare  9,022 36,393 8,354 

P değeri ,061 ,000* ,079 
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peygamber algısı, sevgi yönelimli Tanrı algısı ile ilişkisi görülmüştür. Katılımcıların 

peygamber algısında Hz. Peygamberle ilgili olarak anketin 29.,  31., 35., 39. Sorularda 

verilen ifadeler de katılımcıların sevgi ve korku yönelimli Tanrı algısında bir ilişkisinden 

bahsedilemez. 

Genel olarak peygamber algısı sevgi yönelimli Tanrı algısını etkilediği görülmektedir.  

Fakat Hz. Peygamberle ilgili olarak “Peygamber olmasından dolayı başarıları İlâhî 

kaynaklıdır.” ifadesine katılımcıların çoğunluğu katılmamakta, buna rağmen 

peygamberin başarılarının ilahi kaynaklı olma durumu katılımcıların korku yönelimli 

Tanrı algısı ile ilişkili olduğu görülmüştür.  

Genel olarak Tanrı algısında ise peygamber algısı yarı yarıya etki etmektedir. Başka bir 

ifade ile katılımcıların peygamber algısında Hz. Peygamberle ilgili olarak, 24., 25., 26., 

28., 31., 33., 37., 38., 40., 41., 42. Sorularda verilen ifadelerin katılımcıların genel Tanrı 

algısında bir ilişkisinin olduğu söylenebilir. Diğer maddeler için ise katılımcıların genel 

Tanrı algısına bir ilişkisi olmadığı görülmektedir.  

Özet olarak katılımcılar Hz. Peygamber’i sevgi yönelimli olarak görmektedir. Ankette 

katılımcılara yöneltilen sevgi yönelimli 42. soru incelendiğinde “Hz. Peygamber’i 

düşündüğümde içimden gelen tek duygu sevgidir.” ifadesine %86,9‘u gibi bir çoğunluk 

katılmaktadır. Verilen bu ifadede katılımcıların genel Tanrı algısında bir ilişki görülmüş, 

Hz. Peygamber’e olan sevginin, Tanrı algısında sevgiye sebep olduğu söylenebilir. 
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3.  5. Hz. Peygamber’in Merhamet Özelliğinden Etkilenen Katılımcıların Bağımsız 

Değişkenlerine Göre Tanrı Algısının Değerleri ve Analiz Sonucu 

Burada katılımcıların Hz. Peygamber’e karşı sevgi yönelimli bir duygu besledikleri 

görülmektedir. Katılımcılara Hz. Peygamber’in en çok etkilendiğiniz özellikleri nelerdir? 

Sorusuna verilen cevaplardan merhamet özelliği ön plana çıkmaktadır. Hz. Peygamber’in 

sizi etkileyen 5 özelliğinden merhameti işaretleyenlerin Tanrı algısı değerlerini 

incelediğimizde Tablodaki gibi sonuçları elde edebiliriz. Öncelikle Hz. Peygamber’in 

merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların bağımsız değişkenlerine (yaş, meslek, 

medeni durum vb.) göre Tanrı algısının değerleri incelenmiştir. Yapılan Kruskal Wallis 

Test istatistiğine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 31’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. 31. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

bağımsız değişkenlerine göre Tanrı algısının değerleri ve Analiz sonucu 

 
Korku yönelimli TA TA Sevgi yönelimli TA 

Sayı (N) 755 755 755 

Ortalama 43,0238 99,5775 56,5536 

Std. Sapma 4,68215 6,43476 3,88710 

Varyans 21,923 41,406 15,110 

Minimum 24,00 72,00 37,00 

Maksimum 50,00 110,00 60,00 

 

Burada öncelikle katılımcılara sorulan “Hz. Peygamber’in sizi etkileyen 5 özelliğinden 

merhameti işaretleyenlerin Tanrı algısı değerleri incelenmiştir. Tablo 31’de 755 kişi Hz. 

Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenmektedir. Merhamet özelliğinden etkilenen 

katılımcılardan korku yönelimli Tanrı algısı ortalama puanı 43,0238, sevgi yönelimli 

Tanrı algısı ortalama puanı 56,5536 ve toplam Tanrı algısı puanı 99,5775 olarak 

bulunmuştur. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcılardan korku 
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yönelimli Tanrı algısı puanları 24-50 arasında değişirken, sevgi yönelimli Tanrı algısı 

puanı 37-60 arasında değiştiği görülmektedir.  

Tablo 3. 31. a Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

bağımsız değişkenlerine göre Tanrı algısının değerleri birleştirilmiş: 

Bağımsız 

Değişkenler 

 
Korku 

yönelimli 

TA 

Sevgi 

yönelimli TA TA 

Cinsiyet 
 

Mann-Whitney U 63513,500 64831,500 68028,500 

P Değeri ,013* ,039* ,340 

Yaş Ki-Kare Değeri ,283 4,433 1,621 

P Değeri ,963 ,218 ,655 

Meslek Ki-Kare Değeri 15,359 4,554 11,363 

P Değeri ,018* ,602 ,078 

Medenî Durum Ki-Kare Değeri 1,874 1,896 2,916 

P Değeri ,599 ,594 ,405 

Öğrenim Durumu Ki-Kare Değeri 6,041 5,052 1,111 

P Değeri ,302 ,410 ,953 

Yaşamını En Çok 

Geçirdiği Yer 

Ki-Kare Değeri 6,439 6,357 11,708 

P Değeri ,266 ,273 ,039* 

Bölge Ki-Kare Değeri 5,098 14,086 10,089 

P Değeri ,531 ,029* ,121 

(‘*’ sembolü Pdeğeri <0,05 olduğu durumlarda kullanılmıştır.) 

Tablo 3. 31. a’da Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların yaş, 

medenî durum ve öğrenim durumu bağımsız değişkenleri üzerinde Tanrı algısının 

anlamlı bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden 

etkilenen katılımcıların meslek, bölge ve yaşamlarını en çok geçirdiği alanların Tanrı 

algısı değerleri üzerinde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca Hz. 

Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların yaşı arttıkça, Korku 

yönelimli, Sevgi yönelimli ve genel Tanrı algısı değerlerinin de artmaya meyilli olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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Tablo 31. b Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

Cinsiyete göre Analizi  

 Cinsiyet Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Sıralama 

Toplamı 

Korku yönelimli TA Kadın 350 399,03 139661,50 

 Erkek 405 359,82 145728,50 

Sevgi yönelimli TA Kadın 350 360,73 126256,50 

 Erkek 405 392,92 159133,50 

TA Kadın 350 386,13 135146,50 

 Erkek 405 370,97 150243,50 

Toplam 755   

 

Tablo 31. c. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

Cinsiyete göre Analizinin Test İstatistiği 

 
Korku yönelimli TA Sevgi yönelimli TA TA 

Mann-Whitney U 63513,500 64831,500 68028,500 

Wilcoxon W 145728,500 126256,500 150243,500 

Z değeri -2,470 -2,059 -,954 

P değeri ,013 ,039 ,340 

 

Tablo 31. c’de, Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcılardan korku 

ve sevgi yönelimli Tanrı algısının cinsiyet ile ilişkili olduğu görülmektedir. Başka bir 

ifade ile Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcılardan kadınların 

korku yönelimli Tanrı algısı değerleri erkeklere göre daha yüksek iken erkeklerin sevgi 

yönelimli Tanrı algısı değerleri kadınlara göre yüksek olduğu bu Tabloda görülmektedir.  

Tablo 31. d. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların Yaşa 

göre Analizinin Test İstatistiği 

 
Yaş  Sayı (N) 

Sıralama 

Ortalaması 

Korku Yönelimli TA 

 

 

(18-22)Gençlik 2 134,50 

(22-35)Genç 

Yetişkinlik 
140 158,75 
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(35-60)Orta Yaş 171 161,99 

(60 ve üstü)Yaşlı5 7 166,43 

Toplam 320  

Sevgi Yönelimli TA 

 

 

 
 

Gençlik 2 120,00 

Genç Yetişkinlik 140 153,23 

Orta Yaş 171 164,54 

Yaşlı 7 218,79 

Toplam 320  

TA 

 
 

Gençlik 2 125,50 

Genç Yetişkinlik 140 155,16 

Orta Yaş 171 164,18 

Yaşlı 7 187,43 

Toplam 320  

 

 Test Statistics 

 

 
Korku yönelimli TA Sevgi yönelimli TA TA 

Ki-Kare Değeri ,283 4,433 1,621 

Serbestlik Derecesi 3 3 3 

P değeri ,963 ,218 ,655 

 

Tablo 31. d’de Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların yaşı 

arttıkça korku, sevgi, genel Tanrı algısı değerlerinin artmaya meyilli olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Tablo 31. e. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

Mesleklere göre Analizinin Test İstatistiği 

 Ranks 

 

 
Meslekler Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Korku Yönelimli TA Müftü 8 168,31 

                                                           
5 Yaş aralığı Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, s. 65-67 alınmıştır. 
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Vaiz/vaize 41 197,35 

Kuran Kursu Öğreticisi 176 172,59 

İmam Hatip 46 122,33 

Müezzin Kayyım 19 162,26 

Din Hizmetleri Uzmanı 11 156,82 

Diğer 30 156,55 

Toplam 331  

Sevgi Yönelimli TA 

 

 

 

 

 

 
 

Müftü 8 180,75 

Vaiz/vaize 41 150,22 

Kuran Kursu Öğreticisi 176 166,81 

İmam Hatip 46 156,92 

Müezzin Kayyım 19 190,84 

Din Hizmetleri Uzmanı 11 147,45 

Diğer 30 183,87 

Toplam 331  

TA 

 

 

 

 

 

 
 

Müftü 8 154,44 

Vaiz/vaize 41 178,59 

Kuran Kursu Öğreticisi 176 173,19 

İmam Hatip 46 123,86 

Müezzin Kayyım 19 178,29 

Din Hizmetleri Uzmanı 11 153,64 

Diğer 30 171,05 

Toplam 331  

  

  Test Statistics 

 

 
Korku yönelimli TA Sevgi yönelimli TA TA 

Ki-Kare Değeri 15,359 4,554 11,363 

Serbestlik Derecesi 6 6 6 

P değeri ,018 ,602 ,078 

 

Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların mesleklerinde korku 

yönelimli Tanrı algısı değerlerinde anlamlı bir faklılaşma olduğu söylenebilir. Korku 
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yönelimli Tanrı algısında vaiz/vaizelerin değerleri daha yüksek iken imam hatip olarak 

görev yapanların değerleri ise daha düşük olarak gözlemlenmiştir.  

Tablo 31. f. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

Yaşamını En çok Geçirdiği Yere göre Analizinin Test İstatistiği 

  Ranks 

 

Yaşamını En Çok 

Geçirdiği Yer 

Sayı 

(N) Sıralama Ortalaması 

Korku Yönelimli TA Mezra 2 135,75 

Köy 32 125,72 

Kasaba 6 162,25 

İlçe 57 172,39 

 İl 132 168,95 

Büyük Şehir 100 168,89 

Toplam 329  

Sevgi Yönelimli TA  Mezra 2 243,50 

Köy 32 142,20 

Kasaba 6 139,50 

İlçe 57 169,98 

 İl 132 158,56 

Büyük Şehir 100 177,92 

Toplam 329  

TA 

 

 

 

 

  

Mezra 2 214,00 

Köy 32 116,84 

Kasaba 6 156,17 

İlçe 57 176,82 

 İl 132 161,50 

Büyük Şehir 100 177,84 

Toplam 329  

 

 Test Statistics 

 

 

Korku yönelimli 

TA Sevgi yönelimli TA TA 

Ki-Kare Değeri 6,439 6,357 11,708 

Serbestlik Derecesi 5 5 5 

P değeri ,266 ,273 ,039 
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Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların en çok yaşamını 

geçirdiği Yerin genel Tanrı algısı değerlerinde anlamlı bir faklılaşma olduğu 

söylenebilir. Genel Tanrı algısında yaşamını en çok köyde geçiren katılımcıların değerleri 

en düşük iken en çok yaşamını mezrada geçiren katılımcıların genel Tanrı algısı değerleri 

ise daha yüksek olarak elde edilmiştir. Başka bir ifade ile Hz. Peygamber’in merhamet 

özelliğinden etkilenen katılımcıların en çok yaşamını köyde geçirenlerin genel Tanrı 

algısı değerleri diğer alanlarda yaşayanlara göre düşük olduğu söylenebilir.  

Tablo 31. g. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

Bölgelere göre Analizinin Test İstatistiği 

    Ranks 

 

 
Bölgeler Sayı (N) Sıralama Ortalaması 

Korku Yönelimli TA 
 

Ege 47 165,61 

Akdeniz 24 135,92 

Doğu Anadolu 32 156,05 

Karadeniz 62 158,35 

İç Anadolu 98 171,35 

Marmara 43 181,35 

 Güneydoğu Anadolu 25 179,96 

Toplam 331  

Sevgi Yönelimli TA 

 

 

Ege 47 158,55 

Akdeniz 24 166,23 

Doğu Anadolu 32 208,44 

Karadeniz 62 138,40 

İç Anadolu 98 178,30 

Marmara 43 160,66 

 Güneydoğu Anadolu 25 154,88 

Toplam 331  

TA 

 

Ege 47 165,54 

Akdeniz 24 145,10 
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Doğu Anadolu 32 181,91 

Karadeniz 62 136,78 

İç Anadolu 98 176,86 

Marmara 43 175,22 

 Güneydoğu Anadolu 25 180,60 

Toplam 331  

 

  Test Statistics 

 

 
Korku yönelimli TA Sevgi yönelimli TA TA 

Ki-Kare Değeri 5,098 14,086 10,089 

Serbestlik Derecesi 6 6 6 

P değeri ,531 ,029 ,121 

 

Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcılar bölgesel olarak 

incelendiğinde sevgi yönelimli Tanrı algısı değerlerinde anlamlı bir faklılaşma olduğu 

söylenebilir. Sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri Karadeniz bölgesinde en düşük, doğu 

anadolu bölgesinde ise daha yüksek elde edilmiştir. Başka bir ifade ile Hz. Peygamber’in 

merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların Karadeniz bölgesinde yaşayanların sevgi 

yönelimli Tanrı algısı değerleri diğer bölgelerde yaşayanlara göre düşük,  Doğu Anadolu 

bölgesinde yaşayanların sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri diğer bölgelerde 

yaşayanlara göre yüksek olduğu söylenebilir.  
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4. TARTIŞMA 

4. 1 Hipotezlerin Doğrulanma Durumu 

Hipotez 1: Hz. Peygamber insanüstü bir kişilik değildir. İnsandır. 

1. Hz. Peygamber’in insanî ve peygamberlik yönünün değerlendirildiği 12. Soru 

dağılımında, 2 cevapsız, %89,10 hem peygamberlik hem de insanî yönünün etkin, %7 

peygamberlik yönü insanî yönüne göre daha baskın, %2,2 bizim gibi bir insan ve  %1,5 

Hz. Peygamber’in insanî yönü peygamberlik yönüne göre daha baskın olduğunu 

düşünmektedir.  

Dağılımda görüldüğü gibi %7,0’lık katılımcının peygamberlik yönünün baskın olduğu 

algısı, insanüstü olduğu algısını ortaya koyarken, bu durum aynı zamanda toplamda 

%89,10’luk katılımcının insanî olduğu,  O’nun insanüstü kişilik olmadığı algısını 

göstermektedir. Bu sonuç Hipotezimizi desteklemektedir.  

2. 13. sorunun 3. şıkkındaki “Çocuklarına duygusal bağlamda rehberlik ederdi.” ifadesine 

katılımın % 99,4 (1044 kişi) oranda çıkması, Hz. Peygamber’in duygu sahibi olması 

bağlamında hipotezimizi desteklemektedir. 

Hz. Peygamber’in 4 erkek, 4 kız olmak üzere 8 çocuğu olmuştur.”(DİA, 24/538, 30/428) 

Ayrıca O’nun evinde dul eşlerinin getirdiği çocukların da bulunduğu düşünüldüğünde öz, 

üvey bir çocuk yapısına babalık etmiştir. “Kucağına aldığı bebeklerin üzerini kirletmesine 

ses çıkarmaz”(Buhârî, vudû 59, 1/62), “Torunları, O’nun omuzunda mescitte namaz kılar 

ve kıldırırdı.”(Buhari, salat 106, 1/131) 

3. Sorunlu bir duruma karşı Hz. Peygamber’in sergilediği tutumu ile ilgili 

değerlendirmeleri istendiği 14. soruda, %78 oranında “Sorunun yapısına göre istişare 
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ederek sunulan öneriler arasından uygun olanı seçtiğini;  %18,1 oranında katılımcı, vahyi 

bekleyip vahiyle sorunu çözdüğünü düşünmektedir.  

Bu dağılımda Hz. Peygamber’in insanî yönünün ağır bastığı algısını görebiliriz. Çünkü 

%18,1’i vahyi beklediğini, kalan katılımcının algılarının ise beşerî karar alma yönü ile 

ilgili olduğu, özellikle istişarenin de insanî bir husus olduğu bilindiğine göre, bu sonuç ta 

hipotezimizi desteklemektedir. 

4. Aşağıdaki soruların cevaplarındaki algı dağılımları da hipotezimizi desteklemiştir: 

Ancak 43. sorudaki cevaplardaki algı dağılımı hipotezimizi desteklememektedir.  

(Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle 

katılıyorum, cevapsız) 

26. Başarısında, özellikle liderlik 

vasıflarının ve karizmatik 

şahsiyetinin etkisi olmuştur.  

Sayı (N)  85  233  90  393  241  8  

Yüzdelik (%)  8,1  22,2  8,6  37,4  23,0  0,8  

27. “Uygulamalarının bir kısmı 

Peygamberlik, bir kısmı müftülük, 

bir kısmı kadılık ve bir kısmı 

imâmet (devlet başkanlığı) 

niteliğine dayanır” şeklinde 

ayrıma tabi tutulması doğrudur.  

Sayı (N)  78  175  100  476  216  5  

Yüzdelik (%)  7,4  16,7  9,5  45,3  20,6  0,5  

43. Peygamber olmasından dolayı 

başarıları İlâhî kaynaklıdır.  

Sayı (N)  45  147  117  444  285  12  

Yüzdelik (%)  4,3  14,0  11,1  42,3  27,1  1,1  
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48., 49., 56. Sorulardaki dağılım da (Hiçbir zaman, çok nadir, bazen, çoğu zaman, her 

zaman, cevapsız) toplamda insanî yönündeki algılarının ağırlıkta olması hipotezimizi 

desteklemektedir. 

48. Toplumun bulunduğu durumdan 

oldukça farklı rasyonel değişimleri 

uygulama cesaretine sahiptir. 

Sayı (N)  27 31 110 384 485 13 

Yüzdelik 

(%)  

2,6 3,0 10,5 36,6 46,2 1,2 

49. Riske atılır, özveride bulunur ve 

ortak amaçlar uğruna büyük bedel 

öderdi. 

Sayı (N)  68 37 145 326 468 6 

Yüzdelik 

(%)  

6,5 3,5 13,8 31,0 44,6 0,6 

56. Allah bazı yaptıklarından dolayı Hz. 

Peygamber’e İkaz/uyarıda 

bulunmuştur. 

Sayı (N)  29 386 484 46 96 9 

Yüzdelik 

(%)  

2,8 36,8 46,1 4,4 9,1 0,9 

 

5. Peygamberlik Ve İnsanî Durumunun Cinsiyete Göre Çapraz Tablodaki dağılım da 

hipotezimizi desteklemektedir. Çünkü çoğunluk insanî yönünü ortaya koyan şıkları 

ifade etmişlerdir. 

Hz. Peygamberin peygamberlik ve insanî 

durumunu değerlendirmesi  

Cinsiyet  

Toplam  Kadın   Erkek  

Bizim gibi insandır.  Sayı (N)  4  19  23  

Yüzdelik  (%)  17,4%  82,6%  100,0%  

Peygamberlik yönü insanî 

yönüne göre daha baskındır.  

Sayı (N)  43  30  73  

Yüzdelik  (%)  58,9%  41,1%  100,0%  
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İnsanî yönü peygamberlik 

yönüne göre daha baskındır.  

Sayı (N)  8  8  16  

Yüzdelik  (%)  
50,0%  50,0%  100,0%  

Hem Peygamberlik hem insanî 

yönü etkindir.  

Sayı (N)  469  467  936  

Yüzdelik  (%)  50,1%  49,9%  100,0%  

Toplam  Sayı (N)  524  524  1048  

Yüzdelik  (%)  50,0%  50,0%  100,0%  

 

Hipotez 2: İnsanî yönü yaşamında yer tutmuş olup, getirdiği ölçülere anlamlı bir 

etki etmiştir. 

Hipotezimizi şu sorulardaki dağılım desteklemiştir: 

Soru 14’ün dağılımında, %78 oranında “Sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan 

öneriler arasından uygun olanı seçtiği” algısı hipotezimizi desteklemektedir. Çünkü, 

istişarede bireysel, sosyo kültürel ve çevresel etmenlerin kararları etkileme vardır. 

Soru 20: %94,3 Hz. Peygamber’in problem çözmede “şeffaflığa, bilgi değişimine ve her 

iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkları paylaşmıştır” 

algısı, iki taraf için çözüm üretmesi, uzlaşma yapması yaşamında insanî durumun etkili 

olduğunu gösterir. 

22. sorunun dağılımında Hz. Peygamber’in ilk sırada uyguladığı cezalandırma yöntemi 

ile ilgili değerlendirmelerinde katılımcılar %79,3 oranında Cezalandırma yöntemi olarak 

ilk sırada “İrşad eder, eğitime dönüştürür.” şeklinde olduğunu belirtmiştir. 

“Kendi nefsine yönelik durumlarda sabreder, İslama ve Hz. Peygamber’in şahsına ağır 

hakaret edenler Ona gelip Müslüman olunca affederdi.”(Muvatta’, nikah 20, 2/543) 



 

99 
 

Bu sonuç,  hipotezimizi desteklemektedir. 

26. soru dağılımında, başarısı en çok karizmatik liderliğe bağlanması(%60, 4) 

Soru 27’deki liderliğinin çeşitli olduğunun kabulünü gösteren algı da hipotezimizi 

desteklemiştir. Çünkü katılımcıların toplamda %65,9’u bu ayrımı kabul ettiklerini beyan 

etmişlerdir. 

Karizmatik lider özelliklerinin sorulduğu soruların cevap dağılımları da bu hipotezimizi 

desteklemiştir. 

28. Hem devlet idaresinin 

gerektirdiklerini hem de toplumun 

ihtiyaçlarını tatmin edebilecek 

ortak bir yol bulmuştur.    

Sayı (N)  22  17  20  442  545  4  

Yüzdelik (%)  2,1  1,6  1,9  42,1  51,9  0,4  

30. Hem vizyona hem de misyona 

sahiptir.  

Sayı (N)  24  13  27  306  673  7  

Yüzdelik (%)  2,3  1,2  2,6  29,1  64,1  0,7  

31. Ümmetindeki bireysel yetenek 

ve farklılıklara dikkat etmiş, onları 

yakından tanımıştır.  

Sayı (N)  24  13  17  318  677  1  

Yüzdelik (%)  2,3  1,2  1,6  30,3  64,5  0,1  

 

32.Amaçlarına ulaşmak için 

geleneksel stratejilerden farklı, 

ilginç yollar bulmuştur.  

Sayı (N)  39  110  154  485  257  5  

Yüzdelik (%)  3,7  10,5  14,7  46,2  24,5  0,5  

Sayı (N)  34 31 232 482 262 9 
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45. Lider olarak, öngörüde 

bulunurdu.6 

Yüzdelik (%)  3,2 3,0 22,1 45,9 25,0 0,9 

51. Zamanı planlı kullanmayı 

önemserdi.  

Sayı (N)  2 3 4 117 915 9 

Yüzdelik (%)  0,2 0,3 0,4 11,1 87,1 0,9 

 

Hipotez 3: Hz. Peygamber ulaşılabilir bir kişiliktir.   

Soru 14’ün dağılımında,  %78’i sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler 

arasından uygun olanı seçtiği algısını görmekteyiz.  Çünkü istişare etmesi, hem sosyo 

kültürel ve çevresel etmenlerin kararlarını etkilediğini, hem de ulaşılabilir bir kişilik 

olarak algılandığını gösterir. 

Soru 15’in dağılımında: Katılımcıların %91,7’i Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu 

evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne ve babanın dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk 

ve yakınlarını içine alan aile yapısı olarak algılamaları ulaşılabilir bir kişilik olduğunu 

gösterir.  

18. soruda Hz. Peygamber’in liderlik tipinde katılımcılar, %79,3 oranında en ileri 

düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak “Manevî liderlik” yönünü kabul eden algı 

göstermişlerdir. “...huzurunda korkudan titreyen birisini sakinleştirmiş ve kendisinin bir 

hükümdar olmadığını söylemiştir.”(Mâce, et’ime 30, 2/1101) 

Soru 20: Katılımcıların %94,3’ü Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında 

“şeffaflığa, bilgi değişimine ve her iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye” 

yönelik farklılıkları paylaştığı algıları da ulaşılabilir olduğunu desteklemektedir. 

                                                           
645., 51. Sorular: Hiçbir zaman, çok nadir, bazen, çoğu zaman, her zaman, cevapsız 



 

101 
 

Çünkü çatışma yönetimi, duyguları ve davranışları yönetebilmek için gerekli olan, 

yaratıcılık, esneklik, farklı düşüncelere açıklık, kendine güven gibi bir takım niteliklere 

sahip olmayı gerektirir.” (Tarhan, 2013: 252-253) 

Aşağıdaki soruların dağılımlarındaki katılımcıların algıları da hipotezimizi 

desteklemektedir. 

29. Ümmetiyle işbirliği içinde 

olan/katılımcı bir liderdir.  

Sayı (N)  24  5  4  258  758  1  

Yüzdelik (%)  2,3  0,5  0,4  24,6  72,20  0,1  

31. Ümmetindeki bireysel 

yetenek ve farklılıklara dikkat 

etmiş, onları yakından 

tanımıştır.  

Sayı (N)  24  13  17  318  677  1  

Yüzdelik (%) 2,3  1,2  1,6  30,3  64,5  0,1  

                                                           
7 46, 47, 52., 54. Sorular: H.zaman,ç. nadir, bazen, ç. zaman, h. zaman, cevapsız 

33.Yapılmasını istediği 

şeylerde, gönüllülük esasına 

öncelik vermiştir.  

Sayı (N)  22  48  43  464  472  1  

Yüzdelik (%)  2,1  4,6  4,1  44,2  45,0  0,1  

35. Kolay ilişki kurulabilen, 

erişilebilen ve konuşulabilen 

bir liderdir.  

Sayı (N)  26  7  6  218  792  1  

Yüzdelik (%)  2,5  0,7  0,6  20,8  75,4  0,1  

46. Ümmetinin kişisel gelişimi 

ve ilerlemeleri ile ilgilenirdi.7 

Sayı (N)  3 7 33 313 694 0 

Yüzdelik (%)  0,3 0,7 3,1 29,8 66,1 0 

47. Yapılacak işin miktarı ile 

ümmetinin moralini dengede 

tutmaya çalışan uzlaştırmacı bir 

liderdir. 

Sayı (N)  5 2 12 272 757 2 

Yüzdelik 

(%)  

0,5 0,2 1,1 25,9 72,1 0,2 

52. Rehberlik ve yardım ederek 

ümmetini motive ederdi. 

Sayı (N)  3 1 12 117 914 3 

Yüzdelik 

(%)  

0,3 0,1 1,1 11,1 87,0 0,3 

54. İnsan ilişkilerini, verimliliği 

sağlamak adına düzenlerdi.  

Sayı (N)  18 10 95 455 459 13 

Yüzdelik 

(%)  

1,7 1,0 9,0 43,3 43,7 1,2 
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Aşağıdaki teorik bilgiler bağlamında yukardaki sorular değerlendirildiğinde liderlik 

olarak taşıdığı özellikler olarak hipotezimizi desteklediği kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Erul Sahabî’nin Peygamber algısını: “...Hz. Peygamber ile ashabı arasında oldukça tabiî 

ve samîmî bir diyalog vardı. Ashabın bazı emir ve kararlarına uymamaları, bazı 

davranışlarını sorgulamaları, itirazları, geciktirmeleri, eleştirmeleri vs. geniş düşünce 

hürriyetine sahip olduklarını gösterir...”(Erul, 2005: 144-145) 

“Michigan Üni. Araştırmaları (1947) iki lider davranışı tespit etmiştir: İşe ve kişiye 

yönelik lider. Kişiye yönelik lider yüksek moral ve başarı seviyesine ulaşmada daha etkili 

oldukları sonucuna varılmıştır.”(akt. Zel, 2011: 129-130) Bu sorulardaki dağılım, Hz. 

Peygamber’in insana yönelik lider özelliği olduğunu söyleyebiliriz. 

“Blake ve Mouton'un Yönetsel Şebeke Modelinde 5 tip lider tipi bağlamında bu yüzdelik 

dilimine göre Hz. Peygamber’in yapılacak işin miktarı ile çalışanların moralini dengede 

tutmaya çalışan uzlaştırmacı tiptir.” Hz. Peygamber’in örgüt lideri özelliğine sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. “Modele göre lider için öncelik, verimlilik değil, kişiler arası 

doyurucu ilişkilerdir.”(akt. Zel, 2011: 133-136) 

Hipotez 4: Hz. Peygamber insanî özelliklere sahiptir. Hz. Peygamber’i bize 

yaklaştırabiliriz. 

Soru 14’ün dağılımında:  %78 sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler 

arasından uygun olanı seçtiği algısı: İstişare etmesi hem Sosyo kültürel ve çevresel 

etmenlerin kararlarını etkilediğini, hem ulaşılabilir bir kişilik olarak algılandığını, hem de 

diğer bireylerin görüşlerine ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu yüzdelikte Hz. Peygamber’in 

insanî yönünün ağır bastığı algısını görebiliriz. Çünkü sadece %18,1’i vahyi beklediğini 

seçmiştir. Kalan kısım beşerî karar alma yönü ile ilgili olduğunu görebiliriz. 
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Soru 15’in dağılımında: Katılımcıların %91,7’i Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu 

evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne ve babanın dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk 

ve yakınlarını içine alan aile yapısı olarak algılamaları insanî özelliklere sahip olduğunu 

gösterir. 

29. Ümmetiyle işbirliği 

içinde olan/katılımcı bir 

liderdir.  

Sayı (N)  24  5  4  258  758  1  

Yüzdelik (%)  2,3  0,5  0,4  24,6  72,20  0,1  

39. Hz. Peygamber 

yerine göre beddua 

etmiştir.  

Sayı (N)  148  188  80  467  165  2  

Yüzdelik (%)  14,1  17,9  7,6  44,5  15,7  0,2  

41. Ev işlerine katılımı 

görev olarak görmüştür.  

Sayı (N)  23  70  82  555  317  3  

Yüzdelik (%)  2,2  6,7  7,8  52,9  30,2  0,3  

50. Ümmetinde coşku, 

inanç, övünç ve güven 

duygusu oluştururdu.   

Sayı (N)  2 6 15 179 846 2 

Yüzdelik (%)  0,2 0,6 1,4 17,0 80,6 0,2 

 

29. soru: “Amaç-yol teorisinde 4 çeşit liderlik davranışından Katılımcı Lider, işle ilgili 

konularda astlarına danışır. Onların fikirlerine değer verir.”(Zel, 2011: 141) kuramından 

hareketle işbirliği içinde bir lider olması, hayatımıza yaklaştırabileceğimizi gösterir. 

39. soru: Beddua ettiğine dair % 44,5 oranda katılıyorum tercihinin en fazla çıktığını 

görüyoruz. “Yaşamdaki başarısızlık ve hayal kırıklıkları kişinin dışa yönelik motivasyon 

ve amaçlarını engelleyebilir, bunlara zarar verebilir, tümüyle bastırabilir. ”(Grof, 2002: 

203) Bu durumda dua veya bedduaya başvurulduğunu söyleyebiliriz. İnsan hayatındaki 

bu durumun Onda görüldüğü algısı, hayatımıza yaklaştırabileceğimizi göstermektedir. 
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Soru 41: Hz. Aişe’ye O’nun evde nasıl davrandığına dair soruya şu cevabı vermiştir: “O 

insanların en yumuşağı ve en cömerdi, evinde sizden birisi gibiydi. Yama yapar, hayvan 

sağar, hizmeti kendisi yapardı.”(Buhârî, ezân 44; Müsned, 6/106, 256) Yani yaşam şekli 

bizim de aynı şekilde davranmamıza imkan verecek ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. 

Soru 47: Michigan Üni. Araştırmaları (1947) iki lider davranışı tespit etmiştir: İşe yönelik 

ve insana yönelik lider. Kişiye yönelik lider yüksek moral ve başarı seviyesine ulaşmada 

daha etkili, işe yönelik liderlerin ise, moralin bozulmasına ve başarının düşmesine sebep 

oldukları sonucuna varılmıştır.”(akt. Zel, 2011: 129-130) Bu dağılıma göre Hz. 

Peygamber’in insana yönelik liderlik özelliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Kuram 

bağlamında bu özellik O’nu hayatımıza yaklaştırma düşüncesine götürmektedir. 

Soru 50: Bass’ın, Harekete Geçirici Liderliği teorisinin dört boyutundan birisi de, 

Karizmatik Liderlik boyutundaki lider tipi, “astlarından saygı, itimat ve bağlılık beklerler, 

astlarında coşku, inanç, övünç ve güven duygusu oluştururlar.”(Zel, 2011: 230) Bu 

özelliğin Hz. Peygamberde olduğu algısı bağlamında, O’nu hayatımıza yaklaştırabiliriz. 

4. 2 Hipotezimizi doğrulamayan algılar: 

Soru 23: Hz. Peygamber günümüzde yaşasaydı katılımcıların %55’i abartısız sade 

dağılımında acımak duygusunun ön plana çıktığı şeklinde değerlendirebiliriz. Bu algı Hz. 

Peygamber’i bakımsız olduğu değerlendirmesi yaparak günümüze getiremediği 

anlaşılabilir. Bu durumda 4. Hipotezimize uymamakta, çünkü bu algı Hz. Peygamber’i 

günümüze, dolayısı ile hayatımıza yaklaştıramadığı sonucuna götürmektedir. 

44. Hz. Peygamber ne söylemiş 

ve ne yapmışsa yorum 

yapmadan aynen yapılmalıdır.  

Sayı (N)  40  190  101  354  358  7  

Yüzdelik 

(%)  
3,8  18,1  9,6  33,7  34,1  0,7  
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44. Soruda katılımcıların % 33, 7’si Hz. Peygamber ne söylemiş ve ne yapmışsa yorum 

yapmadan aynen yapılmalıdır. İfadesine katıldığını, % 34, 1’i bu ifadeye kesinlikle 

katıldığını belirtmişlerdir. Dağılımın toplamı %67,8’i bulmaktadır. Bunun önemli bir 

oran olduğunu değerlendirebiliriz. Yani Hz. Peygamber’in söz ve fiillerine zahiri 

yaklaşım anlayışı çoğunluktadır denilebilir. Bu anlayış hayatımıza yaklaştırabileceğimize 

dair çalışmamızdaki amaçlara uygun düşmemektedir. Böyle bir anlayış Hz. Peygamber’i 

hayatımıza yaklaştırma yönüyle bakıldığında zorluk yaşanacağını gösterir. Hipotezimize 

de aykırı bir dağılımdır. 

Bu dağılım Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin ayrıştırmaya tabi tutulmadan, bağlamı ve 

maksadı düşünülmeden uygulanması anlamına bir algıyı ortaya koymaktadır. Oysa Hz. 

Peygamber’in söz ve davranışlarının bağlayıcılığı konusunda gerek sahabeden gelen 

örneklere, gerekse Kur’an-ı Kerimde ve Hadis kaynaklarındaki(Erul, 2005: 118-143; 

Bağcı, 2012: 497-498) konumuna bakıldığında söz ve fiillerinin hiçbir ayrıma tabi 

tutulmadan uygulanmasını anlamakta zorlanmaktayız. Bu sebeple eğer Hz. Peygamber’i 

hayatımıza yaklaştırmak istiyorsak ictihadî yaklaşımın isabetli olduğunu düşünebiliriz. 
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4. 3 Anket sorularına verilen cevapların yorumlanması: 

10. soru dağılımının yorumlanması: 

Öncelikle aşkın alanla iletişim yollarından ruhaniyeti, uyanıkken görme ve rüyaların 

bireysel, sadece kişiyi bağlayan bir durum olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bu 

konuda suiistimal olmaması için rüya deneyimini bilgi ile tamamlanması hayati önem 

taşımaktadır. 

Katılımcıların %24,40’ı rüyada iletişimi olduğunu ifade etmişlerdir. “Rüya görme, 

uyuyan bir kimsede imajların hareketlendirilmesiyle meydana gelirler. Psikoloji 

bilginleri, bir ferdin rüyasından öğrenebileceklerimizin, o ferdin gerçek hayatını 

incelemekle öğrenebileceklerimizden daha fazla bir taraf olduğuna inanırlar. Bireyin 

sahip bulunduğu imajlarda hareketlenmeyi sağlayan faktörler: Günlük hayatımızdaki 

izlenimler, bunların bize etki dereceleri, hayatî önem taşıyan olaylar, geçmiş yaşantılar, 

uyanan arzular, temenniler, organik koşullar(iç organların çalışma şekilleri), ateşli 

hastalıklar, yatış durumu, dış etkiler, hatıra hazine zenginliği, hayal kurma yeteneği... 

daha pek çok faktörler ki rüyaların da şekline etki ederler.”(Ayten, 2002: 75)Rüyayla 

iletişime geçenler yukarıdaki sebepler bağlamında bakıldığında rüya iletişimleri şu 

sebeplerden olabilir: 

- Özlem, hasret duygusunun yoğunluğundan olmuş olabilir. 

- Rüyayla iletişim kuranlar Hz. Peygamber’e bağlılığındaki bazı suçluluk hisleri olabilir. 

“Fromm’a göre, Vicdanın bizimle konuşma şekillerinden birisi, uyku halindeyken 

kurduğu iletişimdir. Uyku, çoğu kez, insanın vicdanını susturamayacağı biricik fırsattır.” 

(akt. Özdoğan, 2010: 77-80) 
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- Rüyada bilgi edinilmiş olabilir. “Bireyin rüya vasıtasıyla kendi bilinç hallerinden 

haberdar olması sağlanır. Transpersonel psikolojide, özellikle sûfî psikolojisinde, rüyalar 

insan hayatına yön veren ilahî senaryolar olarak değerlendirilir.” (Ayten, 2010: 107)  

%1’i de uyanıkken Hz. Peygamber’le iletişime geçtiğini ifade etmiştir. Uyanıkken 

görmenin bir izahı da, telestezi olaylarından Echtoplasmie (ektoplazmi) olarak 

açıklanabilir. Bu ise, ruhların kesif/yoğun bir hal alarak ceset ve maddî şekilde 

görünmeleridir. İspritizma ise hayatta bulunan, iki kişi yerine, biri hayatta diğeri ölmüş 

olan iki kişi arasındaki fikir ve duygu aktarılmasına ruhlarla konuşma veya ispritizma 

denilir. (Pazarlı, 1982: 225, 227-231)  

Rüya ile iletişim Hz. Peygamber’in hayatında da vardır. “Sahâbe, O’nun uykusunda vahiy 

alabileceğini düşünerek, O uyurken kendisi uyanmadıkça uyandırmazlardı.”(Buhâri, 

teyemmüm 6, 1/88) “O’nun rüyaları vahydır.”(Buhâri, vudû 5, 1/44), “Hz. Âişe, ilk 

vahyin salih rüyalarla başladığını ifade eder.“(Buhârî, bedü’l-vahy 2, 1/3) 

12. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Kur’an’ın çeşitli yerinde -38 yerde- be-şe-ra olarak geçmekte, Beşer, “beşera(h)” 

sözcüğünden gelmekte olup, insanın başına, yüzüne ve bedenine ait derinin dış kısmı, 

üzerinde tüyün bulunduğu kısım, sadece insan için kullanılmıştır. (Sa’d 38/71; Hicr 

15/28, 33; Rum 30/20) Beşer demek, fizik ve biyolojik kanunları neyi gerektiriyorsa, onu 

zorunlu olarak yapan kimsedir.(Mu'minûn 23/33; Furkan 25/54) “Ayakları 

şişmiş”(Ahmed, 4/369), “şiddetli ağrı çekmiş, ateşi yükselmiştir.”(Buhârî, merdâ 3, 9, 16, 

7/3, 5, 8) Sonuç olarak, beşer kavramının tanımı içerisine bütün insanlar girdiği gibi Hz. 

Peygamber ve bütün peygamberler de dahildir.” (Bağcı, 2012: 49-50) “Diğer insanlar 

işlerini yapabilmek için ne tür tedbir alıyorlarsa o da benzer tedbirleri almaktadır.” 

(Bağcı, 2012: 490-491) 
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“Kur’an’ın Hz. Peygamber’in insan oluşunu bu derece vurgulamasının bir nedeni de 

yaratıcı ile yaratılan arasındaki ontolojik farkı ortaya koymaktır.”(Bağcı, 2012: 145) 

“Allah’ın, kendisinin de onlar gibi bir insan olduğunu insanlara söylemesini 

peygamberden istemesinin diğer bir anlamı da, onların, peygambere aşırı sevgi hamledip 

de onu, bir “rab” bir “ilah” etmemeleridir. Çünkü Hz. İsa’nın kavmi, ona olan sevgilerinin 

aşırılığı nedeniyle, Hz. İsa’yı bir “rab" bir “ilah” edindiler.” (Maide 5/17; Düzgün, 2011: 

94) “ Hz. Peygamber(öbür peygamberler de) farklı ayetlerde, diğer insanlar gibi bir insan, 

tek farklarının vahiy almaları olduğu belirtilmektedir.” (6/50; 17/93; 18/110; 41/6) 

“Peygamberlik görevi ile şükreden kul olabilme”(Buhârî, teheccüd 6, 2/44) gereği dengeli 

olduğu görülmelidir.   

Hz. Peygamber insan/beşer kavramları bağlamında dağılımda da görüldüğü üzere Hz. 

Peygamber’in denge, orta ümmet olma kavramları da düşünüldüğünde iki yönünün de 

dengede olduğu şeklinde bir yorum uygun olacaktır. 

13. Soru dağılımının yorumlanması: 

Katılımcıların %99,4’ü Hz. Peygamber’in baba olarak çocuklarına duygusal bağlamda 

rehberlik ettiği düşüncesine katılmaktadır. 

Bu sonuç Rogers’in birey merkezli aile tanımıyla da uygunluk göstermektedir. Rogers’a 

göre sağlıklı kişilik gelişimi için birey merkezli aile yapısının gerekli olduğunu bu tip 

ailede çocuğun olumlu saygı ihtiyacının giderilmesi ile olumlu öz-saygının gelişmesini 

sağlayan ortamın oluşturulmuş olduğunu ifade etmektedir. Yine bu dağılım 

incelendiğinde Hz. Peygamber’in ebeveynlik stili Duygusal bağlamda çocuğa hocalık 

eden ebeveynlik stiline uygundur diyebiliriz. Bu stil: Çocuklarının duygulanımlarını 

ciddiye alırlar. Bu, durumun doğru olarak tanımlanmasında yol göstericidirler.”(Tarhan, 

2013: 134-135; İnanç, 2010: 306) Katılımcıların %4’ü de Hz. Peygamber’in baba olarak 

çocuklarını ileri derecede serbest bıraktığını düşünmeleri düşük bir oran olması Hz. 
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Peygamber için Maslow’un, aşırı izin vericiliğin de hoş olmayan sonuçlar 

doğuracağına(akt. İnanç, 2010: 323) dair iddiasına uygun olmaktadır. Bu sebeple Hz. 

Peygamber’in baba olarak çocuklara bakışı Maslow’un tespitlerine uygun olarak 

algılandığını söyleyebiliriz. 

Baba olarak Hz. Peygamber: “Hz. Peygamber aile bireylerine, yanındakilere çok 

merhametli, nafakası üzerine olanları ihmal etmeyi de günah olarak görürdü.”(Müsned, 

3/112; Dâvut, zekat 45, 2/321), “Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın.” 

(Mâce, edep 3, 2/1211) emirleri Hz. Peygamber’in çocuklara bakışını göstermektedir.  

“Hz. Peygamber çocukların hatalarını alternatif göstererek hoşgörü ile yaklaşır; Çocuğun 

kişiliğini değil yanlış davranışını tenkit ederdi. Açlıktan hurma ağacı taşlayan çocuğu, 

taşlama yerine altına düşenleri yemesini tavsiyesi ve ona başını okşayarak duası buna 

örnektir.”(Mâce, ticârât 67, 2/771; Yörükoğlu, 1998: 212-213) 

14. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu yüzdelik dağılımında Hz. Peygamber’in İnsanî yönünün ağır bastığı algısını 

görebiliriz. Çünkü sadece %18,1’i vahyi beklediğini seçmiştir. Kalan kısım beşerî karar 

alma yönü ile ilgili olduğunu görebiliriz. 

“Hz. Peygamber’in hayatında peygamber olması nedeniyle vahiy önemli bir yer 

tutmaktadır. Hz. Peygamber’in karar almada kullandığı metotlar: Kıyas, akıl, zan ve 

tahmin, kendisinin kişisel zevk ve mizacı ile toplumun zevkleri, tecrübe, toplumun kültür, 

gelenek ve tecrübesi, tarihi tecrübe, başka milletlere muhalefet, onlara benzememe, 

istişare, Sahabi içtihadı ve rüyası gibi.” (Erul, 2005: 232-254) 

Tablo 3. 4’te görüleceği üzere katılımcıların Anketin 14. Sorusundaki 1. Seçenekte 

“Tamamen pasif kalmış, karşılaştığı sorunu çözme sorumluluğunu başkalarına 

yüklemiştir.”  seçeneğini hiç işaretlememeleri, Hz. Peygamber’in sorunu çözme sorununu 
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başkalarına yükleyerek pasif kalmadığını sorun çözmede aktif olduğunu düşündüklerini 

göstermeleri bakımından önemli bir algı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü sorunun 

çözümünün sorumluluğunu başkalarına yüklemek savunma mekanizmasını kullanmak 

anlamına gelmektedir. Bu da benlik saygısını koruması çabasından kaynaklanır. Oysa Hz. 

Peygamber benlik saygısını koruma amaçlı Yansıtma(Projection, suçu üzerinden atma) 

şeklindeki savunma mekanizmasını kullanmamıştır. Örneğin “Bedir esirlerini fidye 

karşılığı bırakılması Hz. Ebubekir’in görüşü idi.”(Avcı, 2016: 165) Hz. Ömer’in görüşü 

öldürülmeleri idi.(Müslim, cihat, 58) Hz. Peygamber fidye karşılığı bırakmayı uygulamış, 

Allah tarafından uyarılınca(Enfal 8/67-68) Hz. Ebubekir’in suçuydu ben yapmadım 

dememiştir. Suçu, Hz. Ebubekir’in üstüne atmamıştır. 

Katılımcıların %78’i bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in 

sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler arasından uygun olanı seçmiş 

olduğunu düşünmeleri Hz. Peygamber’in karar alma süreçlerini uyguladığını 

göstermektedir. Kuzgun 1992’de karar verme stratejilerine göre, içtepkisel, bağımsız 

karar vermediği, kararsız da kalmadığı, mantıklı(Karar verilirken seçenekler dikkatlice 

incelenir, haklarında bilgi toplanır, dikkatlice değerlendirilir.) (Tarhan, 2013: 245-247) 

şeklinde karar verdiği görülmektedir. Ayrıca istişare metodu dolayısı ile karar vermeyi 

etkileyen hususlardan sosyo kültürel ve çevresel etmenler’in de kararlarında etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hz. Peygamber’in peygamber olması hasebiyle ifk 

olayında (Nur 24/11-20) olduğu gibi vahyi beklediği de olmuştur.  

Katılımcıların %1,1’i de bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. 

Peygamber’in çok hızlı karar vererek ilk çözümü önermiş ve uygulamış olduğunu 

düşünmektedir. Bu düşüncede olanların bu kurama (Vroom-Yetton Liderlik kuramındaki, 

karar ağacı modeline göre Hz. Peygamber’i eldeki bilgilere göre sorunu kendi kendine 

çözümleyen Otokratik(AI) Lider olarak gördüklerini söyleyebiliriz. 
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Aslında Hz. Peygamber’in uygun olan çözümü kendisi ürettiği, istişare ettiği, çok hızlı 

karar verdiği “Uhudda yenilgiden sonra düşmanın takibi gibi”(Avcı, 2016: 173), vahyi 

beklediği kararları da olduğunu gösteren olaylar da vardır. Hatta pasif kaldığı (takriri 

sünnet), durum karşısında sustuğu olaylar da olmuştur. Sonuç olarak Hz. Peygamber’in 

durumsallık olgusuna göre hareket ettiğini söylemek daha doğru olur diyebiliriz. O 

andaki durum neyi gerektirmişse onu yapmıştır. Kuram da bu yönde bir teori belirtir: 

“Modele göre(Durumsallık/Modern Teori)”(Bozlağan, 2005: 36; Zel, 2011: 164-185, 

287-289; Zel, 1997), “Lider, çalışanların karar almada katılımlarını sağlayarak onların 

verimlilik ve etkinliğini artırmak için farklı problem çözümünde farklı karar yöntemleri 

kullanmalıdır. Lider’in aldığı kararların etkinliği çalışanlarca benimsenme derecesine 

bağlıdır.”(Zel, 2011: 159-162) 

15. Soru dağılımının yorumlanması: 

Birbirlerinin bireyselliğini müdahele olmadığından Hz. Peygamber’in aile yapısında ve 

evliliğinde tek eşli ve uzun ilişki süresiyle varoluşçu anlayışa uygun düşmemektedir. 

“Rogers’a(Humanistik) göre ise, kişiliğin sağlıklı gelişimini engelleyen sebepler olarak, 

otoriter aile, olumsuz yaklaşım olduğunu söylemekte çünkü otoriter yapının egemen 

olduğu ailelerde, tüm kararları ebeveynler verir ve birçok konuda sayısız kural 

koyar.”(akt. İnanç, 2010: 306) Tablo 3. 5’te görüldüğü üzere katılımcıların %91,7’i Hz. 

Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne-babanın 

dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısı olarak 

düşünmektedir. Bu sonuç Hz. Peygamber’in aile yapısının da birey merkezli olduğu 

algısının kabulüne bizi götürmektedir.   

16. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Hz. Peygamber Veda Hutbesinde, diğer birçok söyleminde de kişinin sadece kendi 

işlediği suçtan sorumlu olduğunu söylemiştir.”(Davut, diyat 2, 4/635; Mace, diyat 23, 26; 
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DİA, 42/592) “Hz. Peygamber kolektif suç sorumluluğu yerine kişisel sorumluluğu kabul 

etmiştir.”(DİA, 7/475) “Suçun bireysel olduğu kabulü, bireyin özgür olduğunun kabulü 

anlamına da gelir. Çünkü özgürlük isteği Rank, May, Kierkegaard’a göre suçluluk 

duygusunun doğmasına yol açmaktadır.”(akt. İnanç, 2010: 336-340; Geçtan, 2007: 44-

46, 181, 192) “Bu Ontolojik Suç anlayışının farklı bir bakışıdır. Bu sebeple suçun bireysel 

olduğu kabulü bireyin özgür olduğu kabulünü ve özgürlüğünden dolayı suçluluk 

(ontolojik suçluluk, varoluş kaynaklı suçluluk) duymasına gerek olmadığını gösterir. Bu 

bağlamda İslam Hukukunda da suç bireyseldir.”(DİA, 37/453) Buna göre Kur’an’a göre 

her bireyin eylemi kendisine etki eder, dinen sorumluluk çağındaki hiçbir birey 

başkasının işlediği suçunu sorumluluğunu taşımayacağı farklı ayetlerde tekrarlanmıştır. 

(6/164; 35/18; 53/38) “Fıkh-ı ekberde, Allah insanları imandan, küfürden nötr halde 

yaratır. İnsan istediğini seçer. İmanı seçenleri Allah destekler buna Tevfik, küfrü seçenleri 

kendi haline bırakır buna da hizlan denir.”(akt. Düzgün, 2013; 2011: 233-234, 386-395, 

421-423) 

Ama, dağılımda görüldüğü gibi Hz. Peygamberde Varoluşçuların anladığı manada: Her 

bireyin doğuştan suçlu olduğuna inanırdı ifadesi ile karşılanan Ontolojik suç anlayışı 

görülmemekte, suçun bireysel olduğuna inandığı şeklindeki algı rivayetlere ve literatüre 

uygun düşmektedir. 

18. Soru dağılımının yorumlanması: 

Katılımcıların %0,6’sı Hz. Peygamber’in en ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi 

olarak “Saltanat(Krallık vb.)” demiştir. Bu algı Kur’an ve Hadis perspektifine uygun 

olmadığını söyleyebiliriz. Ama, Hz. Peygamber’in bu sorudaki diğer liderlik tiplerinin 

olduğu, saltanat(krallık vb.) şeklinde bir liderliği ise olmadığı literatürde görülmektedir.  

“Daha önceki peygamberlere Allah’ın hikmet ve hükümranlıktan(mülk) bahsedildiğini 

belirtmesi”(2/251; 4/54; 38/20), “Ama Kur’an Hz. Peygamber için ‘hükm’ kelimesini 
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kullanması, saltanat, emirlik, hükümdarlıkla görevlendirilmediği, nebîlik, peygamberlik 

ve elçilik ile görevlendirildiğini gösterir.”(Sağ, 2010: 699), “Hz. Peygamber huzurunda 

korkudan titreyen birisini sakinleştirmiş ve kendisinin bir hükümdar olmadığını 

söylemiştir.”(Mace, etime 30, 2/1101; DİA, 30/433) 

Hz. Peygamber olmadan önce siyasal veya askerî liderliğinden söz edilemezken, 

peygamber olduktan sonra Mekke’de manevî lider; Yıllar geçtikçe Mekke’de dinî, akabe 

biatları ve hicretiyle siyasî, cihad izni ile başlayan süreçte(h. 2; 22/39) askerî liderlik 

vasfını görmekteyiz. Medine’de kurulan devlet ile de devlet başkanı olma vasfını 

kazanmıştır. “…Hz. Peygamber dinî, siyasî ve askerî liderliği bünyesinde 

toplamaktadır.”(Erul, 2005: 113, 445; DİA, 30/434) 

19. Soru dağılımının yorumlanması: 

“ O’na inanmak, itaat, izinden gitmek, sevmek, ismi anılınca”(2/157; 9/99, 103; 33/56, 

43) veya “namazda”(Buhârî, ezân 148) salâtü selamla anmak sahabe de dahil tüm 

müminlerin önemli ve geçerli vazifelerindendir. “Hz. Peygamber’in yanı sıra ailesine de 

salât okunması”(Buhârî, enbiyâ 10, 4/118) istenmiştir.”(DİA, 30/440, 443)  

Anketimizin 42. sorusundaki dağılımla kıyaslarsak: Katılımcıların % 2,2 “Hz. 

Peygamber’i düşündüğümde içimden gelen tek duygu sevgidir.” ifadesine kesinlikle 

katılmadığını, % 6,9 katılmadığını,  % 3,4’ü kararsız olduğunu,  % 32,5’i katıldığını, % 

54,4 kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. Görüldüğü gibi buradaki dağılıma bakıldığında 

salavât getirmekle sevgimi ifade etmiş olurum diyenler % 25, Ancak 42. Soruda sevgi 

duygusunu ifade edenlerden katılanların toplamı: % 86,9 gibi bir oran çıkmaktadır. Bu 

durum şunlardan kaynaklanmış olabilir: 19. soru seçeneklerinin çok olması, salavât 

kelimesinin dinî yönündeki hüküm farklılıklarının olması. Örneğin: Namazda okunması 

salavâtı dua kavramına dahil ederken, normal tekrarı zikr (hatırlama) kavramı altına 

sokmaktadır. Ancak bu farkın ayrı bir çalışmada araştırılması gerektiğini söyleyebiliriz. 
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Katılımcıların %26,8’i Hz. Peygamber’e Salavât getirmekle O’nunla iletişim kurduğunu 

düşünmektedir.“ bu oran da seçeneklerde en yüksek oran olarak ortaya çıkmıştır. İletişim 

canlılar arasında olduğuna göre bu durumu şöyle anlayabiliriz: ”Kur’anda salavât 

emri(33/56) inananlar bağlamında, Allah nezdinde O’nun makamını yükseltmesini 

istemek olarak yorumlanmıştır.”(DİA, 2/470; 30/440; 36/23-24)   

“Selam Hz. Peygamber’e müsalemet ve inkiyad manasındadır ki, teslim de budur.” 

(Çantay, 1981: 2/626-627) “Hz. Peygamber kendisine salât-selamı cennete girmeyi 

sağlayan sevap olarak nitelemiştir.”(Buhari, iman 20, 1/13; Tirmizi, kıyame 42, 4/652)  

“Hz. Peygamber, peygamber bedenlerini toprağın çürütmeyeceğini söyleyerek özellikle 

Cuma günleri çok salât-selâmı tavsiye etmiş, kendisine vefatından sonra da olsa bunların 

ulaştırılacağını ifade etmiştir.”(Dâvud, salât 201, 1047, 1/635) 

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber ile iletişim kurulmaktadır. Katılımcıların iletişim 

kurduklarını söylemesi de bu bilgiler ışığında değerlendirilebilir. Ancak rivayetler ve 

kaynaklar incelendiğinde yalnız Hz. Muhammed’e değil öteki nebiler için de durum 

aynıdır. O halde vefat etmişlerle bir şekilde iletişim vardır diyebiliriz.  

Katılımcıların %17,2’si Hz. Peygamber’e Salavât getirmekle saygılarını ifade ettiklerini 

düşünmektedir. Ahzab: 33/56 Ayeti ve zikredilen Hadisler (Zebîdî, 1972: 11/161-164, 

no:1725-1726, c. 9, no 1383) ile Hz. Peygamber’e salât ve selâmlarımızla hürmetimizi 

arz etmek farz kılınmıştır. Bu dağılım din görevlilerinin bu ayeti ve hadisleri saygı ifade 

etmek şeklinde algıladıklarını göstermektedir. 

20. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Karar dilimizde düşünme ve muhakeme sonunda hüküm, süreklilik, devamlılık, sebat, 

düzen, uygun tahmin, seçenekler arasında tercihle ilgili beden ve zihin gayretlerinin 

tamamı gibi anlamlar ifade eder. Presvelou(1972), bir konu karşısında veya bir problemin 
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çözümünde, mevcut çözüm yolları içinde duruma uygun olan birinin seçimi ve uygulama 

süreci; Kuzgun(1992), bir güçlüğü giderme sürecinde bir seçeneğe yönelme meselesi 

ve problem çözme işleminin en önemli aşaması;  Charles ve Morris (2000) karar vermeyi 

bilinen olası sonuçların olduğu bir çeşit problem çözme tipi olarak tanımlamaktadırlar.” 

(akt. Tarhan, 2013: 238-239) 

Katılımcıların %94,3’ü Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında “şeffaflığa, bilgi 

değişimine ve her iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik” 

farklılıkları paylaştığını düşünmektedir. Bu durum da karar verme teorilerine uygun 

olarak geliştiğini kararlarının belli bir aşama içinde olduğunun algılandığını 

göstermektedir. Örneğin Nelson 1989’da”(akt. Tarhan, 2013: 245-247) kişiye özgü 

sıraladığı karar verme stillerine göre Hz. Peygamber’in karar verme şekli Mantıklı karar 

verme stiline uymaktadır. Çünkü bu tür karar vermede tüm veriler değerlendirilir. 

Katılımcıların da bu çeşit bir karar alma stiline uygun bir Peygamber algısı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu durum, Duygulara dayalı, Aşırı tedbirli(Kaygı içeren, detaycı), 

Sakıngan-çekingen(Kısa vadede psikolojik rahatlama amaçlı), Düşünmeksizin-dürtüsel 

(Düşünülen ilk seçeneğe karar verme), Uysal-itaatkâr (Başkalarının beklentilerine boyun 

eğilir.), Törel(Ahlak sistemine uygun karar verilir.) stillerini büyük oranda dışarıda 

bırakmaktadır. 

Tablo 3.10’dan elde edilen verilere göre Hz. Peygamber çatışmanın çözümünde işbirliği 

stilini benimseyen bir kişilik özelliğine de sahiptir diyebiliriz. Rahim’in çatışma yönetimi 

stratejilerinden biri olan işbirliği stilinde “Çatışmalar, tarafların amaçlarına yönelik 

algılamalardan ortaya çıkar. Dolayısı ile tüm çatışmalar duygular temelinde şekillenir. 

“Goleman(1998) duygusal zekâsı yüksek bireylerin, çatışma çözümünde her iki tarafı 

tatmin eden işbirliği yöntemine daha fazla yöneleceklerini ifade etmiştir. Çatışma 

yönetimi, duyguları ve davranışları yönetebilmek için gerekli olan, yaratıcılık, esneklik, 
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farklı düşüncelere açıklık, kendine güven gibi bir takım niteliklere sahip olmayı 

gerektirir.” (akt. Tarhan, 2013: 252-253) “Özellikle kendi duygularını ve karşısındakinin 

duygularını yeterince anlayabilen bireylerin doğru karar vermede daha başarılı olduğu 

görülür.” (Tarhan, 2013: 245-247)  

Rahim’in çatışma yönetimi stratejilerinden biri olan Başkasını Tanıma stilinde: 

“Farklılıkları göz ardı ederek karşı tarafı tahlil etmeye yönelik davranışları” kapsar. 

Anketimizin 20. Sorusunun ikinci seçeneği: “Farklılıkları göz ardı ederek karşı tarafı 

tahlil etmeye yönelik” davranış gösterirdi ifadesi buna uygun düşmektedir. Yani karşı 

tarafı tahlil demek onu suçlamak anlamına geldiğini düşünebiliriz. Doğal olarak bu, 

çözümü engelleyecektir. Suçlamayı kimse kabul etmeyecektir. Hz. Peygamber de zaten 

bu duruma uygun bir stil göstermemektedir.  

Rahim’in çatışma yönetimi stratejilerinden biri olan hâkimiyet kurma stilinde Kazan-

kaybet odaklı olup bu stratejide kişi kendi gücünü otoritesini vb. kullanarak kendi lehinde 

sonuçlara ulaşmayı amaçlar. Katılımcıların %0,4’ü de Hz. Peygamber’in problem çözme 

bağlamında kendi otoritesini kullanarak kendi lehinde sonuçlara ulaşmayı amaçladığını 

düşünmektedir.   

Bu algıda olanların Hz. Peygamber’in çatışma çözümünde Hâkimiyet stilini kullandığını 

düşünmektedirler. Hz. Peygamber bu stili daha çok vahyin emrettiği hususlarda olduğunu 

söyleyebiliriz, ancak tek istisnası, kendi lehinde sonuç almak için otoritesini kullandığına 

dair bir rivayete rastlayamadık.  

Rahim’in çatışma yönetimi stratejilerinden biri olan önleme stili, durumları erteleme, 

kaçma vb. önlemeye yönelik davranışları içerir. Katılımcıların %0,1’i de Hz. 

Peygamber’in problem çözme bağlamında durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye 

yönelik davranışlar gösterdiğini düşünmektedir.   
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Bu algı da olanların Hz. Peygamber’in çatışma çözümünde önleme stilini kullandığını 

düşünmektedirler. Hz. Peygamber’in genelde bu tür çatışmalarda vahyi beklediğini 

söyleyebiliriz. İfk olayı gibi. Diğer örnekler: “Mekke’de müşriklerin müslümanlara 

yaptığı zulüm ve işkenceleri engelleyemeyen Hz. Peygamber, bazı Müslümanlara 

hristiyan Necâşî’nin ülkesi Habeşistan’a hicret etmeğe izin verdi.”(DİA, 30/413) Böylece 

riske karşı (öldürülme, yok edilme, yaralanma, işkence vs.) bir nevi önlem almış oldu. 

Ayrıca kendisinin öldürülmesi veya engellenmesini önlemek için Medine’ye hicreti de 

riski önlemeye yönelik algılanabilir. 

Rahim’in çatışma yönetimi stratejilerinden biri olan uzlaşma stili, Ver-ve- al 

yaklaşımında her iki taraf da birbirini tatmin eden sonuca ulaşmak için taviz verir.” 

(Tarhan, 2013: 251-252) Katılımcıların %2,1’i de Hz. Peygamber’in problem çözme 

bağlamında her iki tarafın da birbirini tatmin eden sonuca ulaşması için taviz verdiğini 

düşünmektedir. Çatışma çözümünde, her iki tarafı tatmin eden bir sonuca ulaşılması 

mevcut çatışmayı uzlaşmaya vardırır. Uzlaşmaya giden yolda, taraflar empati kurarak 

birbirlerini anlar, iletişim engellerini ortadan kaldırarak iletişim kurabilir, en uygun 

çözümü bulmaya çabalar. Böylece bir çatışma ortaya çıktığında; iletişimi sonlandırmak 

gibi etkin olmayan, sağlıksız çözüm yerine, kişisel gelişimi ve kişilerarası ilişkileri 

güçlendirecek, etkin, sağlıklı çözümler üretebilirler.”(Tarhan, 2013: 253)  

Bu algıda olanların Hz. Peygamber’in çatışma çözümünde Uzlaşma stilini kullandığını 

düşünmektedirler. Hudeybiye Antlaşması(DİA, 30/418) öncesi çatışma durumunda Hz. 

Peygamber’in bu stili kullandığını düşünebiliriz. 

Anketimizin 20. Sorusunun 4. Seçeneğindeki: Durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye 

yönelik davranışlar gösterirdi ifadesindeki gibi. Hz. Peygamber sorunları çözmüş 

çözümden çıkan negatif durumların suçunu kimseye yüklememiştir. Dolayısı ile Hz. 

Peygamber kaçınan stilde bir lider değildir. Ancak Hz. Peygamber’in sorunu çözmeyi 
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ertelediğini de görebiliriz. Örneğin: “Kabeyi aslî suretinde yapma isteğini ertelemiştir.” 

(Buhârî, hac 42, 2/156; Azimli, 2013: 108, dipnot: 474) 

Özet olarak Hz. Peygamber’in Rasyonel sorun çözme yönelimli olduğunu söyleyebiliriz. 

21. Soru dağılımının yorumlanması: 

Kur’an O’nun ahlakının yüce(Kalem 68/4), Hz. Aişe de O’nun ahlakının Kur’an 

olduğunu(Müslim, salâtül müsafirin 18), Hz. Peygamber de kendisinin güzel ahlakı 

tamamlamak için gönderildiğini (Müsned, 2/381)söylemiştir. 

Peygamberdeki merhamet özelliği olarak algı, merhametle acımanın anlaşıldığını 

söyleyebiliriz. “Hz. Peygamber merhamet etmeyene merhamet edilmeyeceğini” 

(Müslim, fedâil 65), “haram olmadıkça mutlaka merhamet yönü ile uygulama yapmış 

hatta bu tür bir kısım yaptıkları yüzünden Kur’an’ın eleştirisine maruz kalmıştır.” (Erul, 

2005: 129) 

Hz. Peygamber iman etmeyenlere üzüntüsünden kendini neredeyse helak edeceğini 

(Şuara 26/3) bize haber veriyor 

“Ebu Abdullah el-Kafiyeti’ye göre, nefs; akıl, gazap ve şehvetten oluşur. Bu üç nitelik 

dengede olursa adalet oluşur. Adalet, hikmet, cesaret ve iffetten oluşur. Hikmet akıl, 

cesaret gazap, iffet, şehvet özelliklerini dengeleme durumudur.” (akt. Özdoğan, 2009a: 

112) “Hz. Peygamber, kamu hakları ile ilgili suçlu kim olursa bağışlamaz ve aracı kabul 

etmezdi. Öz çocuğu da olsa cezalandıracağını”(Buhari, fedail 18) söylemiştir. “Şahitlik, 

emaneti ehline verme bağlamlarında adalet çerçevesinde ayetlerin emri de bu yöndedir.” 

(Nisa 4/42, 58, 135) “Peygamberlikten önce haksızlıkları önlemek için kurulan Hılfu’l-

Fudûl cemiyetine üye olmuş, fakir, zayıf, kimsesizleri korumaya çalışmıştır.” (Sarıçam, 

2012: 67-68) 
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Hz. Muhammed: “Adâletle hükmeden idareciler hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer 

gününde arşın gölgesinde gölgelendirileceklerdir.” (Müslim, zekat 30, no: 91, 1/715) 

“Biz bilincinin öğretildiği, Hz. Muhammed’in tebliğinde, adalet ve sevgi arasında denge 

sözkonusudur. "Ben de değerliyim sen de değerlisin, ikimizin de zarar görmesine izin 

vermeyelim.” İlkesi geçerlidir. Hz. İsa'nın: "Birisi sana vurursa öbür yanağını çevir" sözü 

Hz. Musa’nın sunduğu öğretide "birisi sana vurursa sen de ona vur” boyutundayken Hz. 

Muhammed’in sunduğu öğretide: "Birisi sana vurursa elini tut, ne sen ona vur ne de sana 

vurulmasına izin ver.” boyutuna yükselmiştir.” (Özdoğan, 2009b: 187) 

“Mekke dönemi, Peygamber olmadan önce, gençliğinde(25 yaşları) O’na, 

“Muhammed’ül-Emîn” sıfatını vermişlerdir.”(Sarıçam, 2004: 78-79; Müsned, 3/425) 

“Hz. Peygamber emaneti olmayanın imanı olmadığını”(Müsned, 3/135),  “emanete 

hıyanetin münafığın alameti olduğunu”(Buhârî, iman 24, 1/14) söylemiştir.  

“Covey’ın (2009) çalışmasında liderde aranan özellikleri: Dürüstlük, insan odaklılık, 

iletişime açıklık, vizyon sahibi olmak, işine özen göstermek, motive edicilik, cesaret 

şeklinde sıralamıştır.”(akt. Tarhan, 2013: 65-66) “Maslow yaptığı incelemeler sonucunda 

kendini gerçekleştirmiş olan bireylerde tespit ettiği özelliklerden birisi de dürüstlük”(Zel, 

2011: 51-52) olduğunu belirtmiştir. Allah, Hz. Peygamber’e: “...emrolunduğun gibi 

dosdoğru ol…”(Şûrâ 42/15) buyurmuştur.   

 “Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birr’e, o da sizi cennete ulaştırır. Kişi doğru 

olur, daima doğruyu söylerse Allah katında sadıklardan yazılır.”(Dâvud, edep 80, 5/264) 

Kur’an sabrı, bağışlamayı tavsiye eder.(Zümer 39/10; Şura 42/43; Âl-i İmran 3/200), 

Yine Allah’ın sabredenlerle olduğunu, Allah’ın yardımının sabır ve namazla geleceğini 

(2/153) buyurur. “Sabredenleri müjdele!” (Bakara 2/155) 
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“Hz. Peygamber amcası Ebu Talibin vazgeç ricasını geri çevirmiş”(Hamidullah, 2004: 

2/921), “3 yıl boykota sabretmiştir.”(Sarıçam, 2004: 94-95; Azimli, 2013: 143-153; Sağ, 

2010: 550-552) 

“O mütevazi, paylaşımcı, intikam almayan bir lider; Bedir savaşına giderken, ellerindeki 

70 deveye askerleriyle nöbetleşe binen, bazı sahâbilerin binme sırasını kendisine ikram 

etmek istemelerini geri çeviren”(Ahmed, 1/411) “mütevazi bir komutan; Kendine, 

sahabesine yapmadığını bırakmayan düşmanlarına, Mekke fethinde gücüne rağmen genel 

af çıkarmış, Uhud harbinde yaralanmış, sahabesiyle hendek kazmıştır.”(Erul, 2005: 114) 

Hz. Peygamber’in liderliği ancak modern anlayışa uygun olarak ele alındığında daha iyi 

anlaşılabilir. Çünkü Hz. Peygamber, bilimsel lider anlayışının insanı basit bir organizma 

olarak görmesi Hz. Peygamberde yoktur. Bir hadisinde: “Kâbe sen kutsalsın ama 

müminin kalbi senden daha kutsaldır.”(Tirmizi, birr ve sıla 85, 4/378) buyurmuştur. 

Bennis’in daha çok liderin kişilik özellikleri üzerinde durması(akt. Zel, 2011: 109), 

Stogdill ve arkadaşlarının liderin davranış özellikleri üzerinde durmaları indirgemeci bir 

yaklaşım olarak Hz. Peygamber’in hem kişilik özellikleri(yaşayan Kur’an olması gibi) 

hem de davranışlarının özellikleri(sünnet, vacip, farzların uygulanışı vs.) üzerinde 

durulması gerektiği gibi modern lider anlayışı ile genişletilerek Hz. Peygamber’in 

liderliği ancak anlaşılabilir ve doğru algılanabilir.  

“Liderlik, liderin astları etkilemesidir.”(Zel, 2011: 110-111) “Hz. Peygamber’in 

ganimetlerde uyguladığı fazla verme hareketi”(Yücel, 2006: 225-228), “cennet 

müjdelemeleri”(Müslim, iman 40), “Hendek harbinde istihbarat için görevlendirme 

zorluğunda yaptığı güdülemeler”(Müslim, cihad 36) örnek olabilir.   

Özdoğan O’nun özelliklerini şöyle sıralar: “Liderler, kendi toplumları içerisinde en 

güvenilir ve en itibarlı insanlardır. Tıpkı Hz. Muhammed gibi. Etrafındakilere her zaman 

tatlı dilli ve güler yüzlü, alçak gönüllü ve affedici olmuştur. Yaşamının her döneminde 



 

121 
 

şefkatli ve merhametli olmuş, kadın, erkek, büyük, küçük, renk, din, dil ve ırk ayrımı 

yapmamıştır. İnsanlara sevgiyle yaklaşmış, kimseden intikam almayı düşünmemiştir. 

Kendini hiçbir zaman başkalarından üstün görmemiş, kendisiyle konuşmak isteyenleri 

dikkatle dinlemiştir. Cesaretli, yaşamı boyunca inanç, adalet ve insan hakları için 

mücadele etmiştir.”(Özdoğan, 2009a: 139)  

“Hz. Peygamber, melik/kral-nebî olmayı değil, kul-nebî olmayı seçmiş”(Ahmed, 2/231)  

Hz. Peygamber’in sevgi özelliğinin Maslow’un varlık sevgisi tanımına uygun olduğunu 

söyleyebiliriz. “Varlık sevgisi, bir başka kişinin varlığına duyulan, gereksinimsiz ve 

bencil olmayan, bilinç düzeyinde kolayca kabul edilen, haz veren sahiplenici 

olmadığından ihtiyaçtan çok değer vermeyi vurguladığından soruna yol açmayan 

sevgidir.”(akt. İnanç, 2010: 318-319) 

Maslow’un gelişim güdüleri (İnanç, 2010: 315)  bağlamında tanımladığı sevgi türüne de 

uyan sevgisi vardır diyebiliriz.  

“Maslow yaptığı incelemeler sonucunda kendini gerçekleştirmiş olan bireylerin 

özelliklerinden birisini de yoğun duygusal tüm insanlığa yönelik empati ve sevgi 

özelliğine sahip olduğunu belirtir. İnsanların bencilliği karşısında zaman zaman onlara 

karşı öfke duyabilseler de bu öfke çoğunlukla bir diğer kişinin iyiliğiyle ilgilidir ve bu 

kişiler yine de insanları sevmeye onlara hoşgörüyle davranmaya devam ederler.”(akt. 

İnanç, 2010: 326), ”Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, üstünlük yoktur.”(DİA, 42/592) vb. 

Hz. Peygamber’in sevgisi C. R. Rogers’ın olumlu benlik gelişiminde koşulsuz sevgi 

tanımına da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Peygamber yanlış yapanları dahi sevmeyi 

bilmiştir.   
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Hz. Peygamber cesaretiyle tanınmıştır. “11 Şevval 8 (1 Şubat 630) Huneyn savaşında bir 

ara olan panikte etrafında çok az asker kalmasına rağmen dik durmuş bozgunun önüne 

geçerek zafere ulaşmıştır.”(9/25-26; DİA, 30/419)  

 Hz. Ali savaş alanlarında sıkıştıklarında, korktuklarında hemen Hz. Peygamber’in 

arkasına sığınarak güvene kavuştuklarını ifade eder.(Müsned, 1/86) 

Hz. Peygamber’in özelliklerinden aile hayatı katılımcıları etkilemektedir.   

“Hz. Peygamber Mekke döneminde hayatının yaklaşık son on yılına kadar tek eşi 

olmuştur. İlk evliliği, kendisi 25 yaşında iken 40 yaşında, yetimleri bulunan dul bir 

kadınla olmuştur. Hz. Haticeyle beraberliği 25 yıl sürmüş, bu zinde döneminde başka 

kadınla evlenmemiş, onun vefatıyla birkaç yıl yalnız yaşamıştır. Hz. Peygamber’in 

evlilikleri şehvet üzerine değildir.”(DİA, 30/410, 427-428, 42/306-307, 8/368; Azimli, 

2013: 103, 438-441) “Hz. Peygamber’in ailesinin Hz. Hatice ile evliliği döneminde dar 

veya çekirdek aile, tek eşliliğe(monogami) dayalı, baba hâkimiyetine dayanan, onun 

çocuk ve yakınlarını içine alan aileye ataerkil(pederşahî-patriarcal), Hz. Peygamber’in 

otorite oluşundan dolayı özellikle Peygamberlikten sonra ataerkil bir yapısı vardır 

diyebiliriz. Ancak bazı kararlarda dinî de olsa eşinin kararlarına uyulduğu 

görüldüğünden, tam bir ataerkil yapıdır da diyemeyiz. “Hudeybiye örneği gibi.”(Buhârî; 

hac 34, 2/152-153) Hz. Hatice’nin vefatından sonra, çok eşliliğe (poligami) dayanan aile 

yapısı gösterir.”(DİA, 2/196) Bu durumda Anketin 15. sorusundaki ifade: Hz. 

Peygamber’in Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne ve babanın 

dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısı olarak 

algılama Hz. Peygamber’in aile yapısı tanımına uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

“Evlilikte beklentilerimiz anlaşılıyor ve yeterli ölçüde karşılanıyorsa olumlu duygular 

yaşar ve evliliğimizi kaliteli olarak algılarız. Beklentilerin gerçekleşmemesi ise olumsuz 

duygulara yol açar. “İfk olayında Hz. Aişe Hz. Peygambere değil, Allah’a teşekkür 



 

123 
 

etmiştir.”(DİA, 2/202, 302, 30/417; Erul, 2005: 209; Bağcı, 2012: 159) Bu olumsuz 

duygularla başa çıkılamadığında ilişkide gerilimler yaşanır. Üstelik yaşanan 

olumsuzluklar sadece o alanla sınırlı kalmaz, yaşamın başka alanlarına da yansır. Hz. 

Peygamber’in eşlerinden dünyalık ve ahiret tercihinde serbest bırakma tecrübelerinde 

yaşanan sıkıntı gibi. Kur’ân Hz. Peygamber’in eşlerine özel kısıtlamalar getirmiştir.” 

(Ahzâb 33/4-6, 28-34, 36-40, 53)  

“Evlilik uyumu için kadın da erkek de, kendini ön yargılı düşünce ve otomatik tepkilerden 

kurtarmalı, yanlış kültürel şartlanmalardan arındırmalıdır.”(Tarhan, 2013: 156-157) Bu 

bağlamda Hz. Peygamber’in evliliği hatalı kültürel koşullardan arındırılmış bir evlilik 

olarak yorumlayabiliriz. 

“Cahiliye dönemi aile yapısı ve bu dönemde erkeklere verilen katı velayet hakkı”(DİA, 

2/198) düşünüldüğünde Hz. Peygamber’in bu gün bile her insanın ulaşmak istediği aile 

yapısına sahip olması ve bunun da böyle algılanması din görevlilerinin algılarının bu 

yönde olması oldukça sevindiricidir.  

22. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu sorunun 3. seçeneğini(görmezden gelir), Hz. Peygamber uygulamıştır. Hz. Âişe, Hz. 

Peygamber’in ahlâkını: “...kötülüğe kötülükle karşılık vermez, bağışlar hatta yüzünü 

çevirip hatayı görmezden gelirdi.”(Tirmizî, 3/249, birr 68-69) şeklinde anlatır.  

“Görgüsüz bedevîlerin kaba davranışlarına rağmen bu davranışlar karşısında 

gülümserdi.”(Dâvud, edep 1, 5/132-134) “Savaş ganimeti dağıtımında adaletli olmadığını 

söyleyen kaba birisinin bu davranışına sabretmiştir.”(Buhârî, meğâzî 56, 5/104-105), 

“Kötü ünvanlı kişilerle dahi görüşür, güler yüz gösterir, ikramda bulunurdu.”(Buhârî, 

edep 48, 7/86; DİA, 30/425) 
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Hz. Peygamber: “Mümkün oldukça Müslümanlardan cezaları kaldırınız. Eğer çıkar yol 

varsa hemen salıveriniz. Devlet başkanının affetmede hatası, cezalandırmada hata 

etmesinden daha hayırlıdır.”(Tirmizi, hudûd 2) buyurmuştur. 

Allah: “Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cevap verin. Ama sabrederseniz 

elbette o sabredenler için daha hayırlıdır.”(Nahl 16/126) buyurur; “Hz. Peygamber, 

topluma ait haklarda suçlu kim olursa bağışlamaz, bu konuda aracılığı reddeder, suçlu öz 

çocuğu da olsa cezalandıracağını söyler”(Müslim, hudûd 8-11, 2/1315-1316), “Kendi 

nefsine yönelik durumlarda sabreder, İslama ve Hz. Peygamber’in şahsına ağır hakaret 

edenler Ona gelip Müslüman olunca affederdi.”(Muvatta’, nikah 20, 2/543) 

Bu sonuç, Hz. Peygamber’in bu şefkat ve insanlara düşkünlük özelliğinin din görevlileri 

tarafından kabulü şeklinde algılandığı yorumu yapılabilir. 

23. Soru dağılımının yorumlanması: 

Abartısız ve sadeyi işaretleyenlerde acımak duygusu ön plana çıktığı şeklinde 

değerlendirilebilir. Hz. Peygamber’i bakımsız olduğu değerlendirmesi yaparak 

günümüze getiremediği anlaşılabilir. 

Ancak buradaki algıdan çıkan sonuç İslam’ın estetik ve giyim anlayışı ile uygunluk arz 

ettiği ve dogmatiklikten uzak bir algının olduğunu ortaya koyduğunu da düşünmemize 

neden olmaktadır. Çünkü %4,2’si yine zamanındaki gibi seçeneğinin dışındakiler serbest 

giyim algısını içermekte, bu seçenek ise dogmatik giyim algısını göstermektedir. %95 

civarındaki bir algı serbest, yani Hz. Peygamber’in giyiminin aynen tekrarı 

düşüncesinden uzak gözükmektedir. İslam’ın giyim yönergesi de böyledir. (A’raf 7/32; 

Buhâri, libas 1, 7/33: Erul, 2005: 238-239) Çoğunluk algısı İslam’ın giyim kabülü ile 

uyuşmaktadır.  Hz. Peygamber, birkaç şarttan başka giyime karışmamıştır. Din görevlileri 

de bunu algılamış gözükmektedir. 
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I. tip likert: 24-44. Sorular: 

24. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Rogers’a göre deneyim, herhangi bir anda farkında olunan her şeyi içerir. Rogers, 

bireyin gerçek dünyayı değil yalnızca algıladığı dünyayı(fenomenal alan) bilebileceğini 

öne sürmüştür. Fenomenal alan bireyin farkında olduğu, kendine özgü çevredir.”(akt. 

İnanç, 2010: 299-300) 

“Rogers’a göre potansiyelini tam olarak kullanan birey yeni deneyimlere açık olduğu için 

kalıp davranışlar sergilemek yerine yaşamın her anını değerlendirmeye çalışır. Bu 

değerlendirmeye göre Hz. Peygamber’in potansiyelini tam olarak kullanan bir birey 

olduğunu söyleyebiliriz. Deneyime açıklıktan dolayı, potansiyelini tam olarak kullanan 

birey başkalarının "-meli, -malı"ları yerine kendi organizmik değer verme süreçlerine 

kulak verir. İşe yaramayan seçimlerine körü körüne bağlı kalmak yerine bunları gözden 

geçirip değiştirme motivasyonuna sahiptir, çünkü hatalarını açık ve doğru bir biçimde 

algılamaktadır.”(İnanç, 2010: 307) Özdoğan’a göre, takva sahibi insanın özellikleri ile 

kendini gerçekleştiren bireyin özellikleri bir biriyle örtüşmektedir.(Özdoğan, 2009a: 101-

113) 

Yine bu algı, karmaşık fobilerden birisi olan “sosyal fobinin temelinde “Başkaları beni 

görünce ne der?" türünden, başkalarının yargılaması korkusu vardır; böyle kimseler 

toplum içinde, hatta telefonda bile başkalarıyla konuşmaktan çekinirler.”(Cüceloğlu, 

2002: 443) Bu bağlamda Hz. Peygamber’in yeni deneyimlere açık olmasının önünde 

sosyal fobinin bir engel oluşturmadığı şeklinde yorumlayabiliriz. Bu durum da din 

görevlilerinin yeni deneyimlere açık olduğu, dogmatik düşünce içinde olmadıkları 

şeklinde anlaşılabilir. 
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“Hz. Peygamber her türlü yeniliği takip eder, teknik gelişmelerden faydalanır, bunların 

eğitimi için eleman gönderir, zamanında kullanılan silahları elde etmeğe çalışırdı. 

Atıcılık, binicilik ve yüzmeyi öğrenmeyi tavsiye etmiştir.”(DİA, 30/438) 

25. Soru dağılımının yorumlanması: 

Rogers'a göre potansiyelini tam olarak kullanan bireyin özellikleri arasında saydığı bu 

özelliğin anlamı: “Çevresindekilerin onaylamayacağından korkarak yapmak istedikleri 

şeyleri yapmaktan vazgeçmezler. Önemli kararlar alırken kendi isteklerini, ilgilerini, 

ihtiyaçlarını ve değerlerini daha çok dikkate alırlar.”(akt. İnanç, 2010: 308) demektir. Bu 

durumda Hz. Peygamber’in toplumsal beklentilerce belirlenmiş rollere uymak konusunda 

diğer insanlar gibi algılandığını görebiliriz. Diğer bir ifade ile Hz. Peygamber’in 

potansiyelini gerçekleştirmede toplumsal beklentilerin bir kısıtlama oluşturduğu algısının 

var olduğu değerlendirilebilir. Bu algı iki sebepten olabilir: Birincisi, soru tam 

anlaşılmamış olabilir. Diğeri ise Hz. Peygamber’in özellikle Medine dönemi hayatının 

göz önünde bulundurularak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Hz. Peygamber 

Mekke döneminde tamamen Peygamberlik görevi rolüne çoğunlukla uymayan bir 

toplumda, Medine döneminde ise artık Peygamberlik rolüne çoğunlukla uyan bir 

toplumda yaşamaktadır. Dolayısı ile bu iki toplumun beklentileri farklı olacağından, bu 

beklentilere Hz. Peygamber’in uyma şeklinin de farklı olması tabiidir. Bu durumda, Hz. 

Peygamber Mekke döneminde toplumsal beklentilerce belirlenmiş rollere uyma 

konusunda diğer insanlara göre daha az istekli olmuş, Medine döneminde ise toplumsal 

beklentilerce belirlenmiş rollere uyma konusunda diğer insanlarla ortak hareket etmeye 

meyilli olduğunu söyleyebiliriz. 

“Allah, Hz. Peygamber’e rüczden hicret et buyurmuştur. İlk hicret emri de 

peygamberliğin başında gelen bu emirdir. Yani zihinsel hicret, katarsis(boşaltım), 

zihnimizde, kalbimizde, atalarımızdan, toplumdan size bulaşan yerleşen ata kültü olarak, 
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hâkim olarak ne varsa onlardan, 40 yıl yaşadığın toplumun belirleyici normlarından önce 

uzaklaş demektir. ”(Düzgün, 2013) 

26. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu dağılımda, toplamda katılmayanlar %30, 8’i Hz. Peygamber’in Peygamberlik 

özelliğine, katılanlar % 50,0’si ise beşerî(insanî) özelliğine bağlı kaldığını söyleyebiliriz. 

Anketimizin 43.’ü sorusu ile birlikte değerlendirilirse: Katılımcıların %14,0’ı Peygamber 

olmasından dolayı başarıları İlâhî kaynaklıdır ifadesine kesinlikle katılmadığını,%11,1’i 

katılmadığını, %42,3’ü katıldığını, %27,1’i bu ifadeye kesinlikle katıldığını 

belirtmişlerdir. Anketin 43.’ü sorusuna toplamda katılmayan: %25,1 katılan ise % 

69,4’luk dilimden oluşmaktadır. Bu dağılım Hz. Peygamber’in Peygamberlik yönünün 

ağırlıkta olduğunu kabul anlamında yorumlanabilir. Bu karşılaştırma sonucunda Din 

Görevlilerinin Hz. Peygamber’in başarılarının ilahî kaynaklı olduğu şeklinde bir eğilime 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Karizmatik Liderlik(Charismatic Leadership): “Weber, karizma kelimesini, makam 

otoritesine dayanmayan etki veya izleyenlerin liderde olağan dışı niteliklerin bulunduğu 

düşüncesine sahip olmaları”(Weber, 1996: 96-97; Zel, 2011: 186) olarak 

tanımlamaktadır. 

House’nin Teorisine göre güç, kendine güven ve ideallerine sahip olma karizmatik 

liderlerin en çok ihtiyaç duydukları konulardır. İzleyenleri etkileyebilmek için lider güce 

ihtiyaç duyar, ideallerine sahip olması ise izleyenlerin ona olan güvenlerini arttırır. 

Kendine güvenmeyen lider güven veremez.”(Bozlağan, 2005: 39)  

Bass ise ilave olarak, “karizmatik liderliğin sadece inançlı ve güvenilir olmaktan 

doğamayacağını, aynı zamanda izleyicilerin lideri insanüstü, ruhânî bir kahraman olarak 

görmelerinin söz konusu olduğunu”(akt. Zel, 2011: 186-187) ileri sürmüştür. “Karizma, 
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resmî otoritenin etkisini kaybettiği ciddî krizlerde, geleneksel değer ve düşüncelerin 

kaybedilmeye başlandığı ortamlarda filizlenir.”(Zel, 2011: 190-191) 

Bu ön bilgiden sonra bu sorudaki yüzdelik dağılımı ele alırsak: 

Bu dağılımda, toplamda katılmayanlar %30, 8’i Hz. Peygamber’in özellikle liderlik 

vasıflarının ve karizmatik şahsiyetinin etkisi olmadığını belirtirken, toplam da katılanların 

% 50,4’ünün ise bu ifadeyi kabul ettikleri görülmektedir. Anketimizin karizmatik liderlik 

özelliğinin sorulduğu, 30, 32, 48, 49 ve 51. Sorulardaki dağılıma göre bu sorudaki 

dağılımı karşılaştırırsak: 

30. soruda katılımcıların %  29,1’i Hem vizyona hem de misyona sahiptir ifadesine 

katılırken % 64,1’i aynı ifadeye kesinlikle katılmaktadır.  

Bass’ın, Harekete Geçirici Liderliği teorisinin dört boyutundan birisi de, Karizmatik 

Liderlik boyutudur. “Karizmatik özelliğe sahip yöneticiler, hem vizyona hem de misyona 

sahiptirler. Bu tür yöneticiler, astlarında coşku, inanç, övünç ve güven duygusu yaratırlar, 

astlarından saygı, itimat ve bağlılık beklerler.(akt. Zel, 2011: 230) 

Bu durumda Hz. Peygamber’in Karizmatik Liderlik özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz. 

32. soruda katılımcıların %42,2’si Hz. Peygamber’inamaçlarına ulaşmak için geleneksel 

stratejilerden farklı, ilginç yollar bulmuştur ifadesine kesinlikle katılırken katılımcıların 

%24,5’i de Hz. Peygamber’inamaçlarına ulaşmak için geleneksel stratejilerden farklı, 

ilginç yollar bulmuştur ifadesine katılmaktadır. 

“Karizmatik liderler, örgütün amaçlarına ulaşması için geleneksel stratejilerden uzak 

yollar bulur ve bu suretle sıra dışı olduklarını gösterirler. Ortaya koydukları amaçlar 

kadar, bu amaçlara ulaşmak için seçtiği ilginç yollar da karizmatik liderlerin 

özelliklerindendir.”(Zel, 2011: 187-190) 
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48. soruda katılımcıların %46,2’si Hz. Peygamber’i her zaman toplumun bulunduğu 

durumdan oldukça farklı rasyonel değişimleri uygulama cesaretine sahip olduğunu 

düşünmektedir. Katılımcıların %36,6’sı da Hz. Peygamber’i çoğu zaman toplumun 

bulunduğu durumdan oldukça farklı rasyonel değişimleri uygulama cesaretine sahip 

olarak düşünmektedir. Katılımcıların %10,5’i ise Hz. Peygamber’i bazen toplumun 

bulunduğu durumdan oldukça farklı rasyonel değişimleri uygulama cesaretine sahip 

olarak düşünmektedir. Teoride karizmatik liderin özelliğinden uç görüşlerden birisi: 

“Karizmatik olmayan lider içinde bulundukları ortamı statukocu yaklaşımla sürdürürken, 

karizmatik lider, içinde bulunulan durumdan oldukça farklı boyutlardaki ortamları hayal 

ederek, izleyicilerinde kabul edebilecekleri rasyonel değişimleri uygulama cesaretine 

sahiptirler.”(Zel, 2011: 187-190) 

49. soruda katılımcıların %44,6’sı her zaman, katılımcıların %31’i çoğu zaman, 

katılımcıların 13,8’i ise bazen Hz. Peygamber’in riske atılabileceğini, özveride 

bulunabileceğini ve ortak amaçlar uğruna büyük bedel ödeyeceğini düşünmektedir. 

Teoride karizmatik liderin özelliğinden birisi: “Kendilerini riske atarlar, özverilerde 

bulunurlar ve ortak amaçlar uğruna büyük bedeller öderler.”(Zel, 2011: 187-190) 

50. soruda katılımcıların %80,6’sı her zaman, %17’si de çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

ümmetinde coşku, inanç, övünç ve güven duygusu oluşturduğunu düşünmektedir.  

51. soruda katılımcıların 87,1’i her zaman, %11,1’i çoğu zaman Hz. Peygamber’in 

zamanı planlı kullanmayı önemsediğini düşünmektedir. Kuramda karizmatik liderin 

özelliklerinden birisi: “Zamanlama çok önemlidir.”(Zel, 2011: 187-190) şeklindedir. 

Sonuç olarak: Görüldüğü gibi algı Hz. Peygamber’in Karizmatik bir lider olduğu 

yönündedir.  
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Fiedler'ın Liderlik Teorisi bağlamında değerlendirdiğimizde, Fiedler tespit ettiği 

sonuçlara(akt. Zel, 2011: 148-149) göre, Hz. Peygamber’in Liderliğindeki etkililiğin 

sebebini anlamada kolaylık sağlayacağımızı düşünebiliriz. Fiedler’in 1. Durum dediği 

kabülüne göre: Otoritesi fazla(Hem Peygamber, hem devlet başkanı) ve görevi belli 

liderin(Vahyin anlatımı, uygulanması) varlığı, üyelerin bu lideri sevmesi durumunda 

(“sahabe konuşmasından önce: Anam babam sana feda olsun ile başlamaları” 

(Kândehlevî, 1987: 2/353, 4/21) ve yapılan iş açıkça tarif edilip belirtilirse(Hz. 

Peygamber’e ittiba) liderin etkisi kolaylaşır. Buna göre Hz. Peygamber’in etkililiğinin 

sebebi olarak, hem insanî hem nebevi otoritesinin güçlü olması, görevinin belirli olması, 

sahabesince çok seviliyor olması, yapılması gerekenlerin tanımlı olması sebepleri ile 

etkisinin büyük olduğunu varsayabiliriz. 

27. Soru dağılımının yorumlanması: 

Hz. Peygamber’in uygulamalarında, kararlarında rol farklılığının olması da Hz. 

Peygamber’in hayatı ile ilgili gerçeklere ve literatüre uygundur. 

Bu dağılım ayrıca anketimizin 14. ve 20. sorularının dağılımı ile de uyumlu olduğu 

görülmektedir. Soru 14’te katılımcıların %78’i bir sorun ortaya çıktığında sorunlu 

duruma karşı Hz. Peygamber’in sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler 

arasından uygun olanı seçmiş olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %18,1’i de bir 

sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in vahyi bekleyip vahiyle 

sorunu çözdüğünü düşünmektedir. Katılımcıların %2,4’ü bir sorun ortaya çıktığında 

sorunlu duruma karşı Hz. Peygamber’in uygun olan çözümü kendisinin ürettiğini 

düşünmektedir. Katılımcıların %1,1’i de bir sorun ortaya çıktığında sorunlu duruma karşı 

Hz. Peygamber’in çok hızlı karar vererek ilk çözümü önermiş ve uygulamış olduğunu 

düşünmektedir. Yani Hz. Peygamber’in Peygamberlik ve diğer müftülük, kadılık ve 

imamet ile ilgili kararlarında ayrıma gidilmiştir. Müftülük, kadılık ve imamet, 
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Peygamberlik algısının dışında karar alma sürecinde değerlendirilmiştir. Yine soru: 20’de 

katılımcıların %94,3’ü Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında şeffaflığa, bilgi 

değişimine ve her iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkları 

paylaştığını düşünmektedir. Katılımcıların %2,1’i de Hz. Peygamber’in problem çözme 

bağlamında her iki tarafın da birbirini tatmin eden sonuca ulaşması için taviz verdiğini, 

%0,4’ü Hz. Peygamber’in problem çözme bağlamında kendi otoritesini kullanarak kendi 

lehinde sonuçlara ulaşmayı amaçladığını, %0,1’i de Hz. Peygamber’in problem çözme 

bağlamında durumları erteleme, kaçma gibi ötelemeye yönelik davranışlar gösterdiğini 

düşünmektedir.  Bu durumda karar alma süreçlerine uygun olarak, %94 ten fazla bir oran 

Hz. Peygamber’in Peygamberlik -tabiiki vahiy kaynaklı karar verme- ile 

sınırlandırılmadan algılandığını göstermektedir. Bu bakımdan 27. Sorudaki dağılım ile 

14 ve 20. Sorulardaki dağılım algıdaki tutarlılık ile Anketin tutarlılığını göstermesi 

bakımından önemli olduğunu düşünebiliriz.  

“Kur’an’a göre, Hz. Peygamber’in verdiği hüküm, tüm Müslümanları bağlar.”(33/36; 

4/65) Karâfî ise, “Hz. Peygamber’in tasarruflarının bir kısmının müftülük, bir kısmının 

kadılık ve bir kısmının imâmet(devlet başkanlığı) niteliğine dayandığını, bir kısmında bu 

niteliklerin birleştiği, çoğunda ise risalet vasfının daha baskın olduğunu” (DİA, 30/431) 

belirtir. “Resûlullah, bütün çağlar için sabit ve geçerli olma iddiası taşıyan katı bir 

yönetim yapısı ortaya koymamış, ashabına değişen şartlara göre dinamik bir yönetim 

kurmalarını sağlayacak bir rehberliğin ana hatlarını vermiştir.”(DİA, 30/432)  

28. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu dağılıma  göre Hz. Peygamber’in karar verme stili olarak Dinklage (1967)’nin (akt. 

Tarhan, 2013: 245-247) karar verme stillerine göre değerlendirdiğimizde Hz. 

Peygamber’in karar verirken kararın çözümünü kadere bırakmadığı(kaderci), sadece 

başkalarının kararlarını uygulamayı tercih etmediği(itaatkar stil), ertelemediği,  



 

132 
 

sorumluluk aldığı halde bir şey yapmama durumunda olmadığı(Paralitik stil), 

düşüncesizce, sezgisel karar vermediği,  sonuca ulaşılamayacak derecede mücadeleci 

karar stilini uygulamadığı ortaya çıkmaktadır. Ama mantıksal bir yaklaşımla, dengeli 

karar verme adımları izlenerek karar verdiği(Planlı stil) ortaya çıkmıştır. 

Lider; işgöreni(bağlılarını) etkilemesi(motive etmesi), iş görenin(bağlıların) tek 

kaldıklarında azalan performanslarının istenen performansa çıkmasını sağlayacaktır. 

(McGregor'un ortaya attığı X Teorisi) “Liderin, organizasyon amaçlarını gerçekleştirmek 

ile astlarını ihtiyaçlarını karşılamak arasındaki sorumluluklarına “liderliğin çelişkisi” 

denilmektedir. Lider, hem organizasyonun hem de astlarının ihtiyaçlarını tatmin 

edebilecek ortak bir yol bulmak zorundadır.”(Zel, 2011: 113) Hz. Peygamber, hem 

ihtiyaçlarını giderir, hem seviyeye göre konuşur, davranırdı. “İnsanlara akıllarına göre 

davranın”(Dâvud, edep 20), hangi İslam hayırlıdır sorusuna kişiye göre, “ana-babaya iyi 

davranma, selam verme, yemek yedirmen vs.”(Buhari, cihad 2, 3/200; Müslim, iman 13-

14, 36, 1/65, 89-90) şeklinde rehberlik yapmıştır. 

“Vromm’un beklenti kuramında karar verme sürecinde kişinin beklentileri ile seçenekleri 

arasında doyum noktasına ulaşılması hedeflenir.” (akt. Tarhan, 2013: 242-243)  

“Hz. Peygamber’e ödünç deve veren bir bedevî devesini kaba üslupla geri isteyince 

sahâbîler müdahelelerini engellemiş, alacaklının konuşma hakkı vardır diyerek onları 

sakinleştirmiş, bedevîye daha iyi bir deve verilmesini”(Buhârî, vekâlet 5-6, 3/61-62) 

söylemiştir. Hz. Peygamber’in empati yaptığını söyleyebiliriz. Böylece çatışmayı 

önlemiş, orta yol bulmuştur. 

“Eşi ile cinsel ilişkide bulunarak orucunu (Buhârî, savm 29-31, 2/235-236) veya 

ziharını(Dâvûd, talâk 17, 2213, 2/660-662) bozan Seleme/Süleyman b. Sahr’ın keffareti 

konusundaki problemini çözme uygulaması ayrı bir örnektir. Hz. Peygamber, bu şahsın 



 

133 
 

keffarete imkanları olmadığını anlayınca ona sevgi ve çözümle yaklaşmış, sorununu 

halletmiştir.  

“Arap kabilelerinden 9(630) yılı ittifak için gelen elçileri, çeşitli yerlerde konaklatmış, 

onları sık ziyaret ederek sohbet etmiştir. Bu kabileler içinde rakip gruplar bulunduğundan 

onları çatıştırmadan karşılayıp göndermedeki büyük mahareti Resûlullah’ın bilge 

kişiliğini göstermektedir.”(DİA, 30/436) Böylece Hz. Peygamber ev sahibi olarak 

çatışma riskinin önüne geçmiş olur.   

29. Soru dağılımının yorumlanması: 

Durumsallık/Durum Teorilerinden, “House ve Evans’ın Amaç-yol teorisine göre, kişi, 

belirli ihtiyaçların tatminini sağlayacak ve bu ihtiyaçları tatmin etme ihtimalini yüksek 

olarak algıladığı davranışlara girişecektir.”(akt. Zel, 2011: 140) 

 “Amaç-yol teorisindeki dört çeşit liderlik davranışından Katılımcı Liderlik: İşle ilgili 

konularda astlarına danışır. Onların fikirlerine değer verir.”(Zel, 2011: 141)  

“Liderin davranışlarının uygunluğu, izleyenlerin kişilik özelliklerine, izleyenler üzerinde 

oluşacak zaman ve çevre baskısına, ayrıca işin niteliğine bağımlı olarak da değişecektir. 

Örneğin, insanın geleceğini kendi kararlarının belirleyeceğine inananlar, katılımcı bir 

liderlik tarzından tatmin duyacaklardır.”(Zel, 2011: 142) Bu dağılımdan çıkan sonuçta, 

Hz. Peygamber’in katılımcı lider olduğu algısı yüksek çıktığına göre, algıda bulunanların 

insanın geleceğinin kişinin kendi kararlarının belirleyeceğine inandıkları yorumunu da 

çıkarabiliriz. Cüz’i irade bağlamında bu İslam’a uygundur diyebiliriz. 

30. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bennis ve Kottler'e göre, Harekete Geçirici Liderin özellikleri üç ana başlık altında 

toplanır: “1. Vizyon sahibi olma(gelecekle ilgili hayallerinin olması), 2. İnsan 

ihtiyaçlarına duyarlı olma(motivasyon sağlayıcı unsurları bilmek), 3. Güçlü kişisel 
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değerlere sahip olma”(dürüstlük gibi)”(akt. Zel, 2011: 237-238) Bu soru daha önce 26. 

soru ile beraber liderlik açısından değerlendirilmiştir.  

“Hz. Peygamber hayaller içinde kaybolan, davasını ve hayatını hayallere bağlayan biri 

değildi. Aksine yakını ve uzağı kendi beşerî kabiliyeti ve kapasitesiyle görebilen gerçekçi 

bir insandı. Bir şey yapmak istediğinde sebeplerini hazırlardı. Harikulade bir olay 

beklemezdi. Bu sebepleri hazırlarken katı gerçekleri göz önüne alarak bütün gücünü ve 

dikkatini sarf ederdi."(Bağcı, 2012: 248-249) 

“Lidere yol gösteren vizyondur. Vizyon mümkün olup da henüz gerçekleşmemiş olana 

dair bir fikirdir. Nereye gittiğimizi gösterir. Özel seçimler yapıp yeni kararlar vermemize 

yardım eder. Motivasyon sağlar ve bize devamlı ilham verir. Vizyon mana ve amaç verir. 

İnsanın vizyonu yaratıcısıyla ve onun yarattıklarıyla iletişimini besler. Tutku, vizyonu 

aksiyona dönüştüren bir enerjidir. Tutku bir histir, farklı şekillerde ortaya çıkar. İlham, 

arzu, iç ivme kuvveti. Vizyonun gerçekleşmesi de tutkuya bağlıdır. Ümit, güven, merak 

gibi pozitif duyguları da beraberinde getirir. Tutku “hayırları”, “redleri” ve “engelleri" 

aşmamızı sağlar. İmkansızları gerçeğe dönüştürür.” (Özdoğan, 2009a: 138) 

Geçtan gelecek planlamasının olması gerekenini varoluş düşünce açısından şöyle açıklar: 

“Tabii ki geleceğe yönelik tasarılar geliştireceğiz. Bu tasarıları gerçekleştirmek için bazı 

hazırlıklar yapacağız ya da çaba göstereceğiz. Ama bunları yapmak, içinde 

bulunduğumuz andaki gerçeğimizi algılamamızı ve yaşamamızı engellemeli mi? Daha 

iyi yaşamak için yaşama ilişkin veri toplayan ve depolayan insanlar, erteledikleri yaşamın 

geri gelmemek üzere akıp gittiğini neden görmezden geliyorlar? Üstelik kendi 

geçmişlerinden alacaklı olmanın giderek artan yüküyle yaşamak zorunda kalarak.” 

(Geçtan, 2007: 155-156) 
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Hz. Peygamber misyon ve vizyonunda iyimserdir. Özdoğan: “Yaradanımız; Sizin şer 

bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer olabilir der ve ilahî bir hikayeyle, Yusuf 

peygamber kıssasıyla bu bakış açısını detaylandırır.”(Yusuf 4/102; Özdoğan, 2009: 133) 

31. Soru dağılımının yorumlanması: 

Lider herkesin bireysel bazda farklılık gösteren performanslarına göre davranır, herkese 

aynı davranması ise doğru değildir. Hz. Peygamber “insanlara akılları ölçüsüne göre 

davranılmasını”(Dâvud, edep 20) istemiştir. “Bizzat görev isteyenlerin isteklerini geri 

çevirmiş”(Buhârî, icâre 1, 3/48), “Liyakat görevlendirmede ölçüsü olmuş, liyakat 

eksikliği gördüklerini değiştirmiştir. Ebû Zer el-Gıfârî ve amcası Abbas’ın görev talebini 

geri çevirmesi buna örnektir.”(Azimli, 2013: 490) Hz. Peygamber’in en hayırlı amel 

nedir, sorusuna her sorana farklı cevap vermesi de bundandır. (Buhari, cihad 2, 3/200; 

Müslim, iman 13-14, 36, 1/65, 89-90)   

Liderin kullanacağı etki miktarı herkesin göstermiş olduğu performans seviyesine göre 

değişecektir. Lider, çalışanların hepsini çok yakından tanımak zorundadır. “Hz. 

Peygamber, yönetimde soyluluk ve zenginliği değil ehliyeti esas almış, herkese kabiliyeti 

çerçevesinde fırsat eşitliği tanımıştı. Ehil olan genç sahâbîlerin önemli görevlere 

getirildiği görülür.”(Müsned, 1/149-150; Dâvud, akziye 6, 4/11)  

“Bireysel yetenek ve farklılıklar ile yakından tanıma ifadesi empati/eşduyum/ 

duygudaşlık/duyarlılık kavramı ile de ilişkilidir. Empati, “içini hissetmek ve içinde 

hissetme” anlamına gelip, bir diğer insanın öznel deneyimini anlamayı ifade eder. Hem 

bilişsel hem de duygusal bir süreç olan empati, "bireyin kendini karşısındakinin 

durumunda hayal etmesi ve kendi benzer deneyimlerini hatırlamasıyla gerçekleşen bir 

süreci ifade eder" (Tarhan, 2013: 178; Ayten, 2010b: 79-81) 
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Hz. Peygamber’in bireyleri tanımada kullandığı yöntem olarak empatiyi esas aldığını 

sempatiyi esas almadığını söyleyebiliriz. “Sempati, başka birine eşlik ederek onunla acı 

çekmek demektir. Empatide, karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamak 

önemlidir. Empatide anlamak, sempatide ise karşıdakine hak vermek söz konusudur. 

Sempati duyulan kimse ile özdeşim kurmak gerekir. Oysa özdeşim kurmak empati süreci 

için zararlıdır. Sempatinin başkalarına yardım etme konusunda olumsuz etkisi varken 

empatinin etkisi olumludur.” Sonuç olarak Hz. Peygamber’in hem kendisinin farkındalık 

durumunun yüksek olduğunu hem de karşısındaki hakkındaki farkındalığının yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. “İnsan, sadece insanlara değil doğal çevresine ve diğer canlılara 

karşı da empati duyabilmelidir.” (Ayten, 2010b: 79-80) 

Hz. Peygamber’in en meşhur sözünden birisi: Kendin için istediğini din kardeşin için de 

istemesen gerçek mümin olamazsın. “Kendilerinin ne hissettiği konusunda farkındalığı 

olmayan insanlarda karşısındakinin duygusu için de bir farkındalık gelişmez. Bu, 

duygusal zekâ açısından büyük bir eksikliktir.”(Tarhan, 2013: 180) Bireyleri iyi tanıma 

özelliğinin algılanması Hz. Peygamber’in fetanet sıfatı bağlamında duygusal zekasının 

da üstün olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber empatiyi geliştiren(Ayten, 2010b: 79-

80), hazırlayan digerkamlık ve saydamlık özelliklerine sahip olduğu sonucunu da burada 

belirtebiliriz.  

32. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Reddin’e göre bir yönetici her durumda etkili olmak istiyorsa, yaklaşım esnekliği 

becerisi, durum duyarlılığı ve içinde bulunulan durumu gerektiğinde değiştirebilme 

yeteneği olan durum yönetimi becerisi de önemli bir etkendir. Bu özelliklerin hepsinin 

bir arada bulunması durumuna tecrübe denilmektedir.”(akt. Zel, 2011: 158) 

Bu yaklaşıma göre Hz. Peygamber, Allah’ın emirlerinin uygulanması sırasında duruma 

göre hareket etmiş, haram olmamak şartıyla kolayı tercih etmiş, hendek kazımını kabul 
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etmiş, uhud harbinde düşmanı dışarıda karşılanmasını isterken, genel isteğe uymuş, Hz. 

Peygamber hem yaklaşım esnekliği, hem de durum duyarlığı olan, değişen şartlara ve 

Müslümanların yararına en uygun olan düzenlemeleri yapan liderdir diyebiliriz. 

Her zaman Allah’a dayanan ve güvenen Hz. Peygamber her işinde olduğu gibi Hicretinde 

de tüm tedbirleri almıştır. Ama Allah’a güvenmeyi ihmal etmemiştir. Hicret 

hazırlığından, icrasına, yolculuk esnasında uyguladıkları ilginç metotlar, sığınma 

stratejisi, gizlilik metotları sonuçlanmasına kadar uyguladıkları ilginç yollar(rehber 

tutması, planlama, ayak izlerinin silinmesi vs.) örneği olarak orta yerde durmaktadır. 

(9/40; Buhârî, 37, icare 3, 4, 3/48, 34; buyû 57, 3/23-24; Bağcı, 2012: 234-240, dipnot: 

210, 213) 

“May insan davranışlarının anlaşılmasında hem psişik determinizmi hem de amaçlılığı 

dikkate almak gerektiğini belirtmiştir. Psikolojik açıdan sağlıklı kimseler zihinlerinde 

geleceğe dair arzulanır bir durumu canlandırıp bu duruma ulaşmak için gerekli 

davranışları sergileyebilirler. May, bu durumu irade ya da amaçlılık olarak 

adlandırmaktadır. Amaçlılık bazen bilinçli bazen ise bilinçdışı bir biçimde 

gerçekleşebilir. Özellikle de kişinin geleceğe dair beklentilerinin ve hedeflerinin temelleri 

geçmiş(çocukluk) yaşantılarına dayandığı durumlarda amaçlılık büyük olasılıkla 

bilinçdışı olacaktır. Yani May'e göre, gelecek, kişinin bugününe(bugünkü davranışlarına) 

biçim verecektir. Ancak gelecekte olmayı arzuladığımız şey ya da yaşamayı istediğimiz 

durum geçmişimizden de kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda da gelecek(kişinin bugünkü 

davranışları) geçmiş tarafından biçimlendirilmektedir.” (akt. İnanç, 2010: 340) Varoluşçu 

bu bakış açısıyla Hz. Peygamber’in 40 yaşından sonra peygamber olduğu için çocukluk 

döneminin bu amaçlarda bir etkisinin ve şekillendirmesinin olmadığını söyleyebiliriz. Bir 

diğer ifade ile May’ın söylediği bilinçdışı bir amaçlılık yoktur. 

33. Soru dağılımının yorumlanması: 
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“Lider, işgöreni etkilemesi veya motive etmesi, iş görenin tek kaldığında azalan 

performanslarının istenen performansa çıkmasını sağlayacaktır. (McGregor'un ortaya 

attığı X Teorisi) “ Bir kişiye bir şeyi yaptırmak için para ödülü veya iyi bir sicil vaat 

ederek iş yaptırabilir, eğer bunlar işe yaramaz ise ceza, makamını düşürme, işten 

kovmayla tehdit ederek veya başka yöntemlerle de iş yaptırabilir. Burada üzerinde 

durulması gereken konu ‘istek’tir. Önemli olan bir kişiye bir şeyi ‘isteyerek’ yaptırmaktır. 

Packard’a göre liderlik, yapılması gerektiğine inandığın şeyi başkasına istekle 

yaptırabilme sanatıdır.”(akt. Zel, 2011: 113) Hz. Peygamber de istek oluştururdu. Ör: 

“Kim şunu yaparsa anadan doğduğu gün gibi olur”(Buhârî, hac 4, 2/141), “şöyle yapan 

cennete girer”(Müslim, iman 40, 45, 1/94-95, 101; Buhârî, ashabu’n-nebî 7, 4/202) vs. 

gibi istek artırıcı ifadeler kullanmıştır. Ancak Hz. Peygamber ceza konusunu az 

kullanmış, af yolunu tercih etmiştir.  

Gönüllü(voluntary) tutum değişmesinde, “Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse, 

bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini, araştırmalar 

göstermiştir. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak psikolog Festınger(1957) tarafından 

önerilmiştir.”(akt. Cüceloğlu, 2002: 522-523) 

Gönüllülüğünün kaynağı olarak, “O’nun ancak tebliğ görevi olduğu"(Maide 5//99), 

“Öğüt vermekle yetinmesi ve kabul için zorba olamayacağı"(Ğaşiye 88/21-22) ayetleri 

ile "Eğer Rabb'in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman 

ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın?"(Yunus 10/99) 

Bu tür ayetlerin Hz. Peygamber’i sınırlandırdığını da düşünebiliriz. Hz. Peygamber’in 

tebliğ metodunun bu ayetler bağlamında katılımcıların uygun bir değerlendirme olduğunu 

söyleyebiliriz. 

“Hz. Muhammed de yaşamının hiçbir döneminde insanlara karşı zor kullanmamış, 

yöntemi hep sevgi olmuştur. Mekke fethinde hepsini bağışlayıp serbest bırakmıştır. 
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"Sizin dininiz size, benim dinim bana diyerek Mekkelilerin inançlarına saygı göstermiş, 

özgürlüklerini kısıtlamamıştır.” (Özdoğan, 2010b: 149-150) 

34. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Michigan Üni. Liderlik araştırmaları(1947) sonucu ortaya çıkan işe yönelik ve insana 

yönelik lider şeklinde iki lider davranışında, Hz. Peygamber’in insana yönelik lider tipi 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, “kişiye yönelik lider, yetki devrini esas alan, grup 

üyelerinin tatminini arttıracak çalışma şartlarının geliştirilmesine çalışan ve grup 

üyelerinin kişisel gelişme ve ilerlemeleri ile yakından ilgilenen bir davranış gösterir.”(akt. 

Zel, 2011: 128-129) Ancak Kur’an ifadesi ile Allah işini güzel yapanı sever(2/195) 

bağlamından bakıldığında Hz. Peygamber’in hem işe, hem kişiye yönelik liderlik 

özelliklerini taşıdığı, ama kişiye yönelik algısının daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. 

35. Soru dağılımının yorumlanması: 

Sartre: “Öz-bilinç, bir başka öz-bilinç için var olduğu ölçüde ve var olduğundan ötürü, 

kendinde ve kendisi için var olur; O, ancak kabul edilmiş ve tanınmış olmakla vardır.” 

(akt. Maclntyre, 2001: 41-42)  

İlişki türlerinden ilki simetrik/eşit ilişkidir. Kişiler birbirine aynı tür ileti gönderirler, 

sürekli birbirleriyle eşit olduklarını belirtmeye çalışırlar. İkinci tür olan Tümleyici/eşit 

olmayan ilişkide, farklı türden iletiler alınıp verilir. Biri üstün diğeri ikincil konumdadır. 

Biri verir diğeri alır, biri öğretir diğeri öğrenir, biri öğüt verir diğeri öğüdü izler, biri 

destek verir diğeri yardım alır. İki kişi arasında sürekli olarak aynı ilişki türü olmayabilir. 

İlişkiyi kim tanımlarsa o kişi ilişkiyi yönetme gücünü kazanır ve ilişkiye yön verir.  

İlişkilerde yön veren olmanın yolu da kişinin önce kendi duygu ve düşüncelerinden 

haberdar olması, tepkilerine gerektiği tarzda yön verecek şekilde duygularını 

yönetebilmesi gerekir.”(Tarhan, 2013: 223-224)  
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Nezaket/İncelikte Hz. Peygamber, “fark gözetmeden kişilere değer verir, inceliği 

bırakmaması özelliklerinden birisidir. İlk selamı O verir, erkeklerle tokalaşır, muhatabı 

elini bırakmadıkça bırakmaz, karşıdakine cephesini tam dönerek konuşur, muhatabı 

yüzünü çevirmedikçe çevirmezdi.”(Tirmizî, sıfatu’l-kıyame 46, 4/654), “güzel sözlü, 

güleryüzlü”(Buhârî, edep 68, 38), “Yaya olanın yanında binit üzerinde olmak 

istemez”(Dâvud, edep 127, 128; Nesâî, istiâze 1), “Davetlere gider, yanlış bir davranış 

veya uygunsuz kıyafetini gördüğünde utandırmamak için ona hatasını söylemez”(Dâvud, 

teheccüd 8, edep 4),  “Yaşamı boyunca hiçbir kadını incitmemiş, kişisel intikam 

almamıştır.”(Müslim, fezâil 79), “Enes b. Malik örneğinde olduğu gibi çocukları hiç 

azarlamamış, onlara kızmamıştır.”(Müslim, fezâil 51), “Çok edepli, hayâ sahibi idi. 

Hoşlanmadığı yüzünden anlaşılırdı. Bayanların bazı özel sorularına cevap verirken 

hayâsından dolayı zorlanırdı.”(Buhârî, hayız 13, 14, salât 8, menâkıb 23, edep 72, 77)  

Erul “...Ashabın bazı emir ve kararlarına uymamaları, bazı davranışlarını sorgulamaları, 

itirazları, geciktirmeleri, eleştirmeleri vs. geniş düşünce hürriyetine sahip olduklarını 

gösterir...”(Erul, 2005: 144-145) demektedir.  

36. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu dağılımda katılımcıların soruyu tam anlamadıkları veya anlasalar bile düal birlik 

kavramının algılarındaki yönü tam karşılamadığını düşünmüş olabilecekleri gibi Hz. 

Peygamber’in insanî yönünü ağırlıkta olduğunu düşünmüş olabilirler. 

Fenâ-fillah(Aneantissement): “Mutlak'la deneyimsel özdeşleşmenin inançlarda çeşitli 

isimler altında ifade edilirken, mistisizm ve sûfiyede fani olmak fenafilIah olmak daha 

çok teoIojide ve din psikolojisinde kullanılır. Sözlükte fanî olmak, mahvolmak 

mânalârına'' gelmektedir. Fena kelimesinin tam zıddını anlatmak için beka kelimesi 

kullanılır. Fenafillah nefisten fena olmak, Hak ile beka bulmaktır.” (Pazarlı, 1982: 167)  
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Grof dual birliği Transpersonel deneyimler içerisinde, uzay-zaman ve ortak gerçeklik 

içinde deneyimsel genişleme olarak görür ve bu alanın kategorilerinden olan uzamsal 

sınırların aşılması olarak değerlendirerek: “En uç noktalarda bireysel şuurumuz tüm 

sınırlamaları aşabilir. Brahman, Buddha, Kozmik Mesih, Allah, Tao vb. gibi birçok farklı 

adla bilinen Kozmik Şuur ya da Evrensel Zihinle özdeşleşebilir.”(Grof, 2002: 95, 101) 

Ama Grof bedenle ilgili bir şey söylememektedir. Yani sadece ruhsal yapı ile özdeşim 

kurar demek istiyor. 

Grof’un anlattığı krizler bağlamında bakıldığında(Grof, 2002: 209-220, 372-373) Hz. 

Peygamber’in vahiy, mirac halleri gibi hallerini şamanik kriz, şaman hastalığı, psikoz hali 

catalepsie olarak değerlendirilemez. Çünkü Hz. Peygamber’in beden ve ruh 

bütünlüğünün şuur halinin devam ettiği, bireysel bir dağılmanın veya farkındalık 

kaybının olmadığı, tamamen kendini kaybetme hali olmadığını gelen rivayetlerden 

anlıyoruz. Hz. Peygamber bazı varlıklarla(taş, ağaç, uhud dağı vs.) iletişim şeklinde bağ 

kurduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda Vecd ve İstiğrak(extase) kavramları da düal birlik kavramı dahilinde 

zikredilebilir. Hz. Peygamber de mi’racda sidretü’l-müntehadan sonra tek başına 

yolculuğa devam etmiş, sidretü’l-müntehanın da müşahede âleminin sonu olarak 

düşünüldüğünde Hz. Peygamber de tüm maddi bağlardan kurtularak düal birliği bir diğer 

ifade ile vecd ve istiğrak halini yaşamıştır diyebiliriz. “Vecit’in oluşumunu sağlayan 

durumlar(sema vb.) sonucu Hz. Peygamber’in fenafillah halinin olmadığını da 

söyleyebiliriz. Kısaca vecid, istiğrak veya dual birlik hali Hz. Peygamber söz konusu 

olunca Onun çalışması sonucu değil, tamamen Allah’ın talebi doğrultusunda olmuş, Hz. 

Peygamber’in kendi çabası sonucu olmamıştır. 

Çağdaş Psikiyatristlerin değerlendirmeleri: “Hz. Muhammed'in mistik deneyimleri 

epilepsiye atfedilmiştir. Buda, İsa, Ramakrishna gibi diğer birçok dinsel ve spiritüel 
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önemli kişi görsel deneyimleri ve "delüzyonları" yüzünden psikozlu olarak 

görülmüştür. Benzer şekilde, bazı geleneksel eğitimli antropologlar şamanların 

şizofrenik, ambülant psikotik, epileptik ya da histerik olup olmadıklarını tartışmışlardır. 

Psikosomatik tıbbın kurucularından biri olarak bilinen ünlü psikoanalist Franz Alexander, 

Budist meditasyonun bile psikopatolojik terimlerle açıklandığı ve "yapay katatoni" olarak 

söz edildiği bir makale yazmıştır.”(Grof, 2002: 296-297) 

“Psikolog Pierre Janet, bu hale düşenleri, zavallı hastalar, Dr. Charcot, bir histeri(sinir 

hastalığı), Psikolog Ribot, muvazenesini kaybeden insanlar diye tarif eder. E. Murisier 

vecit ve istiğrak hali ile dinî taassubu birer hastalık olarak gösterir.”(akt. Pazarlı, 1982: 

154) Bu değerlendirmelerin Hadis rivayetlerine ve literatüre göre kabulü mümkün 

gözükmemektedir. Yani Hz. Peygamberde delilik, abartma, yanılmanın görüldüğünü 

söylenemez. Hz. Peygamber’in bu halde algısının çok berrak, parçalanmamış bir benlik 

ile olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

“Tasavvufta Ahz hali olarak ele alınan durum gibi de Hz. Peygamber’in bu hali 

değerlendirilemez. Almak anlamındaki ahz kelimesi ilk sûfîlerce benliğinden koparılıp 

alınmış ve bir cezbeyle kendinden geçerek Allah’a ermiş meczuplara me’huz/müsteleb, 

bu hale de ahz diyorlardı. Görünüşte deliye benzeyen bu meczuplar, ilâhî celâl ve azamet 

karşısında varlıklarından uzaklaşmış ve dünyadan habersiz hale gelmiş velîlerdir.”(DİA, 

2/195) Bu düal birliğin başka bir şekli olan bu görünüm Hz. Peygamberde görülmez. 

Hz. Peygamber’in bu halleri yaşaması üstün çaba ve gayreti sonucu girdiği riyazet vs. 

sonucu elde edilen, İslam Tasavvufunda Havas İlm(Cefr, Havâssü’l-Kur’ân, Hurûfîlik) 

(DİA, 7/215, 16/522, 18/397, 408) denilen bir ilim durumudur da diyemeyiz. Elde edilen 

bilgiler tamamen Hz. Peygamber’in peygamberlik özelliğinden dolayı yaşam akışı 

içerisinde insanlarla olan ilişkilerine benzer bir halde gerçekleşmiştir. 
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 “Üstün ilke holotropik şuur hallerinde doğrudan gözlemlenebilir, ama yeterli betimleme 

ya da açıklama yönündeki herhangi bir girişim sonuçsuz kalır. Günlük yaşamın konuları 

hakkında iletişim kurmak için kullandığımız dil bu iş için yeterli değildir. Bu konuda en 

iyi anlatım yolu şiirdir.” (Grof, 2002: 379-380) Grof’un belirttiği bu tespitlerin Hz. 

Peygamberde de görüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü mirac ve miracta gördükleri 

anlatımları toplumunun bildiği şeylere benzeterek vermektedir. Bu anlatım zorluğunu Hz. 

Peygamber’in bu yolla aşmaya çalıştığını söyleyebiliriz. İslam litaratüründe emsalü’n-

nebî denen misaller Hz. Peygamber tarafından kullanılan bir anlatım yöntemidir.  

37. Soru dağılımının yorumlanması: 

Bu dağılımda Hz. Peygamber’in transpersonal deneyimlerinin var olduğunun algılandığı 

anlamına gelmektedir. Bu durum/olgu hem Kur’an’a, hem de Hadis kaynaklarındaki 

bilgilere uygun düşmektedir. 

Grof’un sıraladığı Holotropik şuur hallerinde karşılaşılan değişimler: “Şuur niteliksel 

olarak oldukça derin ve temel bir biçimde değişime uğrar. Uzay ve zaman açısından 

genellikle oryantasyon tam olarak aynı kalır ve günlük gerçeklikle bağ tümüyle 

yitirilmez. Aynı zamanda şuur alanımıza başka varoluş boyutlarından gelen içerikler 

girebilir; bu oldukça yoğun, hatta karşı konulamaz bir biçimde meydana gelebilir. Bu 

yüzden aynı anda oldukça farklı iki gerçeklik yaşanır, iki ayak da farklı bir 

dünyadadır.”(Grof, 2002: 22-23) Bu, Hz. Peygamber’in vahiy alma durumuna uyduğunu 

söyleyebiliriz. Hz. Peygamber’in Cennet ve cehennem(Buhârî, bedu’l-halk 8-10, 4/85-

90), mirac(Buhârî, bed’ul-halk 6, 4/78) ve kabirde olanları(Tirmizî, kıyamet 26) görme 

görüntülerini ashabına anlatması gibi.   

Grof, Holotropik durumlarla ilişkili duygularda değişim olabileceğini, sevinç ve üzüntü 

gibi farklı duygusal durumların olabileceğini(Grof, 2002: 23) söylemesi “Hz. 
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Peygamber’in müjde ayetlerinde sevinç hali, azap ayetlerinde üzüntü halinin” (Buhârî, 

bedül vahiy 1; Tecrid, 1/5-6, dipnot) olmasını izah etmektedir.  

Hz. Peygamber’in Şuurdışı Halleri: “Hz. Peygamber’in olağandışı şuur halleri yaşaması 

çocuklukta başlamıştır. Hz. Peygamber’in göğsünün meleklerce yarılması demek olan, 4, 

10 yaşlarında, ilk vahiy almağa başlamada, isra gecesi olmak üzere Şakk-ı Sadrolayı buna 

bir örnektir. Bazı müfessirler, İnşirâh sûresinde geçen İnşirah 94/1 âyetini şakk-ı sadr 

hadisesine işaret ettiğini belirtmişlerdir.”(DİA, 38/309-310) Hz. Peygamber sadece 

kendisinde değil annesi ve çevresindekilerin vizyon hallerine aşina olduğunu anlıyoruz. 

“Şöyle ki, Hz. Peygamber’in peygamber olmadan önce bazı olağanüstü olayların varlığını 

rivayetlerde geçmektedir: Annesinin hamileliğinde gördüğü rüya, babasının alnında 

bulunan nurun annesine geçmesi, doğumunda meleklerin yardımı, sütannesinin yanında 

iken çevresinde bazı fevkaladeliklerin görülmesi vb.”(DİA, 30/446) Duhâ(93/6-8) ve 

İnşirah(94/1-4) surelerinin içeriğinden Allah’ın Hz. Peygamber’e gençliğinde bazı 

harikulade ihsan ve yardımları olduğu gerçeği vizyon hallerine yatkınlığını ortaya 

koymaktadır. Hz. Peygamber’in olağan dışı şuur halleri olarak Vahiy, sidretü’l-münteha, 

şeytan (Araf 7/14-20, 27; Hicr 15/36-40; Yasin 36/61; Necm 53/14-17; Hac 22/52), 

Cebrail, (Necm 7-18), Miraç/İsra, Cinlerle buluşma, Büyülenme (Felak 113/1-5; Buhârî, 

fezâ’ilü'l-Kur’ân 14, tıb 47, tefsir 113; Müslim, selâm 43; Dâvûd, edep 98; Tirmizî, 

da’avât 21; Ahmet, IV, 367; VI, 57, 63, 96; Nesâî, tahrîm 20) olarak örneklendirebiliriz. 

Diğer örnekler olarak: “Vahiy, İlham, İşaret, Kalbe İlkâ, Vahy Dışı İletişim ve Hz. 

Peygamber’in rüyaları ile ilgili anlatımları sayabiliriz.” (Düzgün, 2011: 143-144, 172-

174; Pazarlı, 1982: 202-203; Erul, 2005: 194-224; Koçyiğit, 1985: 447) 

“Ayet(46/29-31, 72/5-13) ve hadisler insan-cin bağının olabileceğini, Hz. Süleyman 

örneği gibi insanların cinleri yöneterek iş gördürebileceği, Hz. Peygamber’in cinleri asıl 
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şekillerinde gördüğü anlaşılmaktadır.”(DİA, 35/201-202; Düzgün, 2011: 111-113, 120-

121; Sağ, 2010: 65; Buhârî, salât 75) 

“Özellikle karîn, melek, insan, cin, şeytan gibi varlıklar İslamdan sonra da kabul edilen, 

insanlara iyi veya kötü yönlendiren, bilgi veren ruhsal varlık ve arkadaşlar olarak kabul 

edilmektedir.”(Sâffât 37/51; Kâf 50/23; Buhârî, diyât 22; DİA, 24/490; Sağ, 2010: 96-

105) Hz. Peygamber, insanın hem melekten hem de şeytandan arkadaşı olduğunu 

belirtmiştir. (Müsned, 1/385, 397, 401, 460; DİA, 24/490; Erul, 2005: 44)  

“Ahiret inancı insanlık tarihinin her döneminde var olmuş, ancak ölüm sonrası yaşamın 

içeriği ve şekli ile ilgili çok çeşitli teoriler ve görüşler benimsenmiştir.”(Grof, 2002: 308; 

DİA, 1/543-544, 35/199, 40/444-445; Düzgün, 2010: 32-43; Sağ, 2010: 73) “Hz. 

Peygamber bir hutbesinde, cennet ve cehenneme varıncaya kadar her şeyin kendisine 

gösterildiğini, kabir azabının varlığının vahyedildiğini söylemiştir.”(Buhârî, ilim 24, 

1/29-30; Mâce, ikâme 152, 1265, I/402) 

38. Soru dağılımının yorumlanması: 

“İletişim, bir organizmanın ürettiği, başka organizmalar için anlamlı olan ve böylelikle 

onların davranışlarını etkileyen sinyallerden, işaret ve insanların ürettiği sembol(symbol: 

dil, resim, mimik, jest gibi)’dür.”(Morgan, 1989: 166-188b) “İnsanlar duygusal 

durumlarına göre, konuşmalarında ses seviyesiyle kişinin duygu durumu anlaşılabilir. 

Sözel olmayan(nonverbal) iletişim de hayatımızda önemli bir yer tutar. Sesteki perde 

(ton) ve hız, yüz ifadeleri, bakış tarzı ve uzunluğu, baş hareketleri, el kol hareketleri, 

kıpırdanmalar, yürüyüş şekli, beden duruşu gibi.”(Geçtan, 2007: 62-63; Tarhan, 2013: 

182, 189-191, 224-226, 308; Özdoğan, 2010a: 61-64), “Sessiz kalmak(takriri sünnet) bir 

etkileşim, ilişki ve iletişimdir. İlişkileri sağlıklı yönetebilmek için kendimizi, 

karşımızdakini ve ilişki sürecinde olup bitenleri bilmemiz, anlamamız ve tepkilerimizi 
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buna göre ayarlamamız gerekir.”(Tarhan, 2013: 221; DİA, 30/410-411, 418, 428-430, 

443; Düzgün, 2011: 198-204)  

“Dua insanla Allah arasında denk olmayan bir ilişki içerisindeki bir haberleşme ya da 

iletişimdir. Dua O’nunla konuşmaktır.”(Hökelekli, 1998: 212-213) 

“William James(1902), dua etmeyi kutsal kabul edilen güç ile konuşma veya kendine 

dönük/spiritüel bir paylaşım biçimidir. Çağdaş düşünürler, dua etmenin kutsal olan ile 

insan arasındaki bir ilişki kurma yöntemi olduğu ve James’in ileri sürdüğü gibi doğasının 

konuşmaya dayandığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Dua inancın özüdür.“(akt. 

Cirhinlioğlu, 2010: 112-113) 

“Dinî baş etme kuramına göre baş etmenin gayesinin menfî durumu müspet duruma 

dönüştürme veya varolan durumu koruma yoluyla müspet neticeler elde etmektir. 

Başetme dindarlığın eşsiz bir yönü kontrol edilemediği düşünülen durumlarla ilişkilidir. 

Özellikle Tanrının her şeye gücünün yettiği ve kendisini çağıran herkese cevap vermeye 

istekli olduğu konusundaki dinî görüşler daha önce kontrol edilemeyen bir durumu 

kontrol edilebilir bir duruma dönüştürebilir. Dindar bir birey Tanrıya dua ederek 

durumunu etkileyebileceğine inanabilir. Böylece birey artık kendini, kontrolü dışında 

olan bir durumda bulmaz. Bu nedenle çok az kontrol edilebileceği düşünülen bir durumda 

Tanrıya koşulları değiştirmesi için yalvarma ve Tanrının dualarına cevap vereceğine 

inanma kaygıları hafifletebilir ve çaresizlik ve ümitsizlik hislerini önleyebilir. Kontrol 

edilebilirlik hissinin sağlık ve iyilik halini sürdürebilmek için temel olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, bir miktar kontrol edilebilirliğin olduğu bazı durumlarda kararı 

Tanrıya bırakıcı bir tutum benimseme ise potansiyel olarak zararlı olmaktadır. Birey bu 

yüzden çözüme odaklanmaz.” (Cirhinlioğlu, 2010: 112-113) 

“Bir kimsenin dua etmesi basit, şekil ve merasime tabi olmadan bağlandığı kutsaI varlıkla 

bir münasebet kurmaktır. Dua, Müminlerin Tanrıya hitap etmeleri, ona yaklaşmaya 
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çalışmaları için yapılan bir cehttir.”(Pazarlı, 1982: 105, 193-194) Tarhan:” Dua, ibadet 

bu dünyada yaşamak için ödediğimiz kiradır.”(Tarhan, 2013: 73) 

“Kur'anda(2/186) vurgulandığı gibi dua Allah ile kul arasında karşılıklı bir iletişimdir.” 

(Özdoğan, 2009b: 168) 

“Allah’ı her durumda anıp zikreden Hz. Peygamber’in”(Müslim, hayız 117) “günlük dua 

ve zikirleri vardır. Yerken ve içerken, evine girerken ve çıkarken, yatarken ve kalkarken, 

elbisesini değiştirirken çeşitli dualar okurdu.”(Buhârî, teheccüd 1, da’avât 3; Müslim, 

zikir 42; Nesâî, cenâiz 103; DİA, 30/427; Erul, 2005: 170) 

“Hz. Peygamber huy güzelliğini Allahtan istemiş”(Müsned, 1/403; 6/68, 155) “Hz. Ali’ye 

görevinde başarılı olması için dua etmiştir.”(Ahmed, 1/149-150; Dâvud, akzıye 6) 

Özdoğan, “duada insan dinamik bir farkındalık içerisinde Yaratıcısına yönelir.” 

(Özdoğan, 2010b: 167-168) “Hz. Peygamber önce gücü yettiğince tedbir almış, 

gevşeklik, tembellik etmemiş, sebat ve gayret etmiş sonra dua etmiştir.” (DİA, 30/448) 

39. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Yaşamdaki başarısızlık ve hayal kırıklıkları kişinin dışa yönelik motivasyon ve 

amaçlarını engelleyebilir, bunlara zarar verebilir, tümüyle bastırabilir. Bu durum 

duygusal sorunlardan bir kaçış olarak dış etkinlikleri kullanmayı güçleştirir ve psikolojik 

içe çekilmeye, dikkatin içe dönmesine yol açar. Bilinçdışı içerikler bilince gelebilir, 

kişinin günlük deneyimlerini engelleyebilir, tümüyle de bastırabilir.”(Grof, 2002: 203) 

Bu durumda dua veya bedduaya başvurulduğunu söyleyebiliriz. 

“Hz. Peygamber açık davet emri üzerine Mekke’de kureyşlilerle yaptığı iki davet 

toplantısında da başarısızlık yaşamıştır. Açık davetle Kureyşlilerin tutumları sertleşince 

Mekke dışına yönelmiş Taife gitmiş ancak orada da başarısız olmuştur. Dönüşte 

taşlanmışlar, vücutlarında yaralanmalar olmuştur. Bu zor anında beddua etmemiş, Hz. 
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Peygamber’in Allah’a sığınışı, teslimiyet ve rızasını istemesini dile getiren duası 

ünlüdür.”(Avcı, 2016: 104-107) 

P. Tillich: "İnsanın varoluşu ona yalnızca verilmemiştir, ondan istenir de. İnsan 

varoluşundan sorumludur ve kendisiyle ne yapmış olduğu ona sorulduğunda cevap 

vermekle yükümlüdür. Bu soruyu ona yönelten kendi yargıcıdır.(vicdan) Bu halde 

Suçluluk anksiyetesi yaşanır. Bu kendini aşağılama ve lanetleme anksiyetesidir." (Geçtan, 

2007: 180)   

Duanın etkileri: “Dua ve bedduanın tesirleri, nazar ve şirinlik de telekinezi olayları içine 

girmektedir.”(Pazarlı, 1982: 229-230) 38. Soruda belirttiğimiz duanın etkilerinin beddua 

için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 

“Bi’r-i maûne Safer 4(Temmuz 625)  faciasını vahiyle öğrenen Resûlullah, çok üzülmüş, 

bir müddet sabah namazları, bu katliama yol açanlara beddua ve lanet etmiştir.”(DİA, 

30/417; Azimli, 2013: 308) 

“Hz. Peygamber, (Muharrem 7/Mayıs 628) ‘Muhammed Rasulullah’ mühürlü 

mektubunu yırtan Kisrâ Hüsrev Pervize beddua etmiştir.”(DİA, 30/418) 

Ancak Hz. Peygamber: “Ben lanetçi olarak gönderilmedim.”(Müslim, birr 87), “Bir 

mümine lanet(beddua), onu öldürmek gibidir.”(Buhârî, edep 44), “Haksız yere yapılan 

lanet(beddua) sahibine döner.”(Tirmizî, birr 48; Dâvud, edep 45) buyurmuştur.  

Katılımcılar, Hz. Peygamber’in en çok merhamet özelliğinden etkilendiğini (21. soru) 

ifade etmişlerdi. Burada ise katılımcıların çoğunluğunun Hz. Peygamber’in beddua 

ettiklerine katılmaları, merhameti acıma anlamlı algılamanın bir sonucu olduğunu 

değerlendirebiliriz. Bu değerlendirme, Beddua sorusu ve merhamet sorusu arasındaki 

çelişkili durumu açıklamaktadır. 

40. Sorunun dağılımının yorumlanması: 
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“Motivasyonla ilgili birçok kuram vardır. Bunlardan bir kısmı doğuştan getirdiğimiz 

özelliklerin bir yansıması olarak motivasyonu tanımlamakta, bir kısmı ise düşünsel 

süreçler sonucu harekete geçtiğimizi söylemektedir.”(Tarhan, 2013: 193) 

“Maslow, ihtiyaç duyulan bir nesnenin yetersizliğinden kaynaklanan, gerilimin 

azaltılmasını hedefleyen, kişinin kendisi dışındaki insanlar ya da nesneler yoluyla 

doyurulabilen, doyurulmazlarsa hastalığa sebep olan eksiklik güdüleri(açlık, susuzluk, 

sevgi ve saygı görme gibi) ve bir ihtiyacın doyurulmasından çok artmasına neden 

olabilen, gerilimi, gelecekteki hedefleri elde etmek için canlı tutan, insanı hayvandan ya 

da bir yetişkini bebekten ayıran, kişinin kendi içsel potansiyelini ve kapasitesini 

geliştirme, diğerlerine bencil ve sahiplenici olmadan sevgi verme ve merak gibi zevk 

verici dürtülerin artmasını içeren gelişim güdüleri şeklinde iki tür güdülenmeden 

bahseder:”(akt. İnanç, 2010: 315-316; Özdoğan, 2007: 171) 

“Üst düzeydeki ihtiyaçların hissedilmesi ve doyurulması için alt düzeydeki ihtiyaçların 

%100 karşılanmış olması gerekmez. Alt düzeydeki ihtiyaçlar belli ölçüde 

doyurulduğunda ancak üst düzey ihtiyaçlar ortaya çıkabilmekte ve doyurulmaktadır. İki 

farklı ortamda yetişen bireylerin güdü piramitleri, birbirlerinden farklı gelişmeler 

gösterir.”(İnanç, 2010: 316)  

“Tasavvuftaki nefis mertebeleri anlayışının gelişim özellikleri ile Maslow’un ‘ihtiyaçlar 

hiyerarşisi’ arasında çok yakın bir benzerlik görülmektedir. Örneğin, Yunus Emre ‘Bir 

ben vardır bende benden içeri’ anlayışı çerçevesinde yaşamın anlamını arayan bir kimse 

için, maddi kazanç ve başarılar pek önemli bir rol oynamaz; onun aradığı mutluluk, 

Mevlânâ’nın ve Yunus Emre’nin aradığı türdendir.”(akt. Cüceloğlu, 2002: 237; Kuşat, 

2002: 121) 

Maslow’un piramidin en üstüne koyduğu kendini gerçekleştirme(self-actualization) 

ihtiyacı:“En üst düzeydeki ihtiyaç kişinin kendine özgü doğuştan getirdiği potansiyelini, 
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kapasitesini keşfetmesi ve yaşama geçirmesini içerir. Önceki tüm ihtiyaçlar doyurulsa 

bile yine de kişi kendisini bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık hissi içinde bulacaktır. 

Maslow’a göre bu durumda kişiyi güdüleyici güç kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.”(akt. 

İnanç, 2010:319-320) “Çok az insan potansiyellerini tam olarak geliştirebildikleri konum 

olan kendini gerçekleştirme noktasına ulaşabilmektedir.”(Cüceloğlu, 2002: 429-430) “Bu 

düzeyde pek çok ikilik çözülür, zıtlar birlik içinde görülmeye başlanır. Kendini 

gerçekleştiren insanlarda bencillik ve bencil olmamak daha yüksek bir düzeyde birleşir. 

Benlik ile tüm diğerleri arasındaki içsel-dışsal ayrım silikleşmeye, belirginliğini 

yitirmeye başlar ve kişilik gelişiminin en üst düzeylerinde bu ikisinin birleştiği 

görülür.”(Özdoğan, 2007: 173) 

Din ve Kendini Gerçekleştirme: “Kendini gerçekleştiren insanların karakteristik 

özellikleri, dinlerin ortaya koyduğu ideallerle aynı doğrultudadır. Benliğin aşkınlığı, diğer 

insanlara katkı, bilgelik, dürüstlük ve doğallık, bencil kişisel güdüleri aşkınlık ‘daha alt 

düzeydeki’ tutkuların ‘daha yüce olan’ için terk edilmesi, arkadaşlık ve incelik, 

amaçlar(dinginlik, huzur ve barış) ile araçların(para, güç, statü) rahatlıkla ayırt 

edilebilmesi, düşmanlık ve acımasızlık gibi duyguların azalması vb.(Bununla birlikte 

kararlılık, haklı öfke, kızgınlık ve kendini ortaya koyma da artabilir)...”(Özdoğan, 2007: 

172-176; 2009b: 94, Tablo I) 

“Kendini gerçekleştirme, Rogers’ın kuramındaki gerçekleştirme kavramına benzer. Tek 

fark kendini gerçekleştirmenin fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi ve saygı ihtiyacının en 

azından kısmen tatmin edilene kadar ortaya çıkmaması ve fark edilmemesidir.”(akt.  

İnanç, 2010: 320) Hz. Peygamber Hendek harbinde kıtlık ve açlığa rağmen güvenlik 

ihtiyacına daha fazla önem vermiştir.(Yücel, 2006; 151-154) 

“Hazların meydana gelmelerinde etkili olan öğrenmeler, eğitilmeler, alışkanlık 

kazandırmalar farklı kültürel yaşayışlara göre değişmektedir. Duygularımız, kültürel 
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şartlanmalara göre şekil almaktadırlar. Bireyin günlük yaşantısı, kültürel şartlanmalara 

göre elde ettiği alışkanlıklarla devam etmektedir. Bu türden şartlanmalar... bazen bireyin 

elem tepkileri ile haz tepkilerinin tamamen değişik, şekilde ortaya çıkmasına da yol açar: 

Bazı kimselerde acı, bir elem ve uzaklaşma meydana getirir. Bazı kimselerde ise acının 

meydana getirdiği elem bir haz sağlar: Dinlerde, itikâfa çekilme, çile çıkartma gibi, açlık 

ve susuzluk yolu ile ibadetin meydana getireceği elem duygusunu haz duygusu haline 

çevirir.”(Öztabağ, 1970: 164-165) 

Hz. Peygamber’in erdem, ahlak tavsiyeleri üst düzey ihtiyaçları içindir. Ancak zekat, 

sadaka tavsiyeleri her isteyene verme özelliği düşük ihtiyaçların da önemli olduğunu 

gösterir. Nefis mertebeleri de düşük ve üst düzey ihtiyaçların giderilmesi bağlamında 

değerlendirilebilir. (Buhârî, rikâk 17; Tirmizî, zühd 34) 

42. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Çeşitli heyecanların meydana getirdikleri, farklı heyecan yaşantılarını anlatan yaşayış 

şekillerine duygu=his(sentiment) denir ki, içinde haz(hoşa giden hal) ve elem(hoşa 

gitmeyen hal) unsuru bulunan her türlü ruhsal olaylardır.”(Pazarlı, 1982: 92) “Jung’a göre 

duygu hadiselere verdiğimiz uygun veya uygun olmayan bir değerlendirmedir.”(akt. 

Uysal, 1996: 21) “Duygular, beynimizin kimyasal mesajlarıdır. Heyecanlar, duyguların 

çoğu sözsüz ifade edilir.(%85) Bir heyecan tepkisi, bedenimizde iç ve dış değişmeler 

meydana getirir. Duygular her dilde ve kültürde farklı ifade edilmektedir.”(Öztabağ, 

1970: 161-162, 165-171; Cüceloğlu, 2002: 266-269, 272-275) 

“Duyguları yönetmek, duyguların kaynağı olan düşünceleri fark etmek ve 

davranışlarımızı hayatımıza, ilişkilerimize olumlu yön verecek şekilde ayarlamaktır. 

Sağlıklı ilişki ve etkili iletişim için otomatik tepkilerden kaçınmamız ve bilgi sahibi 

olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Farklılıkların yarattığı çatışmalara düşmemek için her 

iki tarafa ait farkların bilincinde olup olaylara kendi duygu ve düşüncelerinin dışına 
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çıkarak kuşbakışı bakabilme esnekliği gösterebilen kişiler ilişkilerini daha iyi 

yönetebilirler.”(Tarhan, 2013: 226, 230-231)  

“May, varoluşumuzu(daseinımızı) onaylamanın en yapıcı yolu kendisi de ontolojik 

nitelik taşıyan sevgi, diğer bir insanın varlığından hoşlanmak ve onun değerini ve 

gelişimini kendimizinki kadar onaylamaktır. ”Sevginin yayılması için selamı yayınız.” 

(Müslim, iman 22, 1/74) “Kendin için istediğini başkası için de iste.”(Müslim, iman 17, 

1/67-68) şeklindeki tavsiyelerini bu bağlamda değerlendirebiliriz.  

“May, dört temel bileşenin karışımından oluşan dört tür sevgi tanımlamıştır.”(akt. İnanç, 

2010: 341) Bunlardan ikisi konumuzla ilgili olabilir: “Dostça ya da arkadaşça sevgi 

anlamına gelen iki insan arasındaki, cinsel içerik taşımayan hoşlanma duygusu Filia 

(Philia), (Avcı, 2016: 114) Hz. Ebubekir’e sıddik lakabının verilmesi gibi. Yine karşıdaki 

kişiye sahip olma isteği taşımadan o kişiye duyulan adanmışlık duygusudur. Diğerlerine 

duyulan saygı, hiçbir kazanç gözetmeksizin diğerlerinin refahını önemseme, karşılıksız 

ve çıkarsız sevgi olarak tanımlanan fedakarca sergilenen sevgi olan Agape, diğer kişinin 

davranışlarından bağımsız ve koşulsuz bir sevgidir. Hz. Peygamber’in Hz. Ebubekir 

tarafından sevilmesi. “Sahabenin anam babam san feda olsun”(Kândehlevî, 1987: 2/353, 

4/21), Ensarın denizin yanına götür gir dersen gireriz.(Berkî, 1993; 125) demeleri birer 

örnektir. Hz. Peygamber’in Agapesi ise ümmete kendini adamasıdır.  

Bu dağılımda Din Görevlilerinin sevgisi Filia veya Agape olarak değerlendirilebilir. 

Geçtan’ın dediği gibi Batı kültürünün etkisiyle oluşan(Geçtan, 2007: 101) yeni sevgi 

anlayışı değildir. Çünkü bu etkide sevgi bir nesne gibi algılanmaktadır. Katılmayanların 

katılmayış sebebi, tek duygu sevgidir ifadesinde “tek” kelimesi ile ilgili olabilir. Başka 

bir ifade ile Hz. Peygamber ile ilgili başka duyguları da olduğunu, içlerinden seçim 

yapamadıklarını düşünebiliriz. 
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Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde üçüncü sırada olan Sevgi ve bir gruba bağlılık 

ihtiyacı açısından da hem Anketimizin 42. Sorusuna hem de Tanrı Algısı Ölçeğinin 4. 

Sorusunun yorumunda kullanmak uygun olacaktır. 

“Sevgi ve bir gruba bağlılık döneminde kişi hem sevmek ve hem de sevilmek ister.  Denk 

geldiği nefis mertebesi Nefsi Mülhime(Şems 91/8-9): Bu seviyede din insanın bağlanma 

gereksinimi ve neticede yüce bir Yaratıcı tarafından sevilmiş olmakla sevgi gereksinimini 

gidermektedir. St. Augustine’nin, ‘bir şeyi yalnızca onu sevdiğiniz derecede 

anlayabilirsiniz?’, esprisinin arkasında, Tanrı’yı ve insanı anlayabilmek için onları sevme 

ve değer verme gerçeğinin yattığı belirtilmektedir. Gerçek sûfîler, mistikler(ve kendini 

gerçekleştirme seviyesine ulaşabilmiş olan kimseler) hem manevî ve hem de insanî 

sevgiye önem verirler. Böyle insanlar Mevlânâ’nın dediği gibi insanları din, dil, mezhep, 

ırk, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden severler. Bu sebeple bütün sûfîlerde Allah’ın sonsuz 

sevgisine ulaşma istek ve arzusu vardır. Çünkü insanın yaratılışı gereği ekmek ve sudan 

sonra en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir.”(Kuşat, 2002: 124) Salavât emri(33/56), 

Miraç ile yanına ziyarete çağırması(17/1; Buhârî, salât 1, 1/91-93), “Ebeveyninden, 

evlatlarından, diğer insanlardan Hz. Peygamber’i daha çok sevmeyen iman etmiş 

olmaz.”(Buhârî, iman 8, 1/9) vb. talimatlar, Allah’ın Hz. Peygamber’in sevgi ihtiyacını 

giderdiği örneklerdendir. 

Hz. Peygamber’i Sevmenin Ölçüsü: “İslamda Peygamber sevgisi çok önemlidir ama tüm 

sevgilerin üstünde Allah sevgisi vardır.”(Bakara 2/165) “Yahudi ve Hristiyanların 

peygamberlerini tanrısal konuma çıkarttıkları için tevhidden uzaklaşmalarına benzer bir 

tehlikeye düşülmemelidir.”(9/30)  Hz. Peygamber: “Onu överken veya hürmette aşırıya 

kaçanları uyarmış ve yasaklamıştır.”(Ahmed, 4/256, 381; Müslim, cuma 48, 1/594) 

43. Soru dağılımının yorumlanması: 
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Bu dağılım Hz. Peygamber’in Peygamberlik yönünün ağırlıkta olduğunu kabul 

anlamında yorumlanabilir. Oysa Hz. Peygamber örneğin, davetinde hem kendi 

kişiliğinden kaynaklı hem de vahyin gözetiminde strateji ve metot kullanmıştır.(Ayetler: 

12/108; 16/125; 22/67-68; 28/87; 42/7) 

“Hz. Peygamber’in olağanüstü başarısı iki farklı bakışla açıklanmaya çalışılmıştır: 1. 

Başarısının ilahî kaynaklı olduğu, 2. Başarısının tarihî ve diğer tecrübî nedenlere 

dayandığı, özellikle liderlik vasıflarının ve karizmatik şahsiyetinin bu konuda etkisinin 

bulunduğu şeklindedir. İlki genelde din bilginleriyle diğer inananların, ikincisi Batılı 

araştırmacılarla tarihçilerin metodudur. Oysa bu iki durum birbiriyle çelişmemektedir. 

Allah’ın elçisine yardımı, desteği bir mümin için açık ve tartışılmaz olmakla birlikte 

Resûlullah’ın başarısını izahta sahip bulunduğu üstün vasıfları göz ardı etmek, O’nun bir 

insan olarak büyüklüğünü sadece ilâhî mesajı nakleden önemsiz bir vasıta seviyesine 

düşürme tehlikesini taşır. Bu durumda getirdiği mesajı bizzat anlayıp yaşayarak insanlara 

gösterme ve toplumu dönüştürme misyonunu, sosyal hayattaki kılavuzluk rolünü 

kavramada da zorlukla karşılaşılır.”(DİA, 30/431) 

TDV İslam Ansiklopedisinde “O’nun başarısının temelinde vahyin bulunduğu ve 

toplumu bunun kılavuzluğunda yönettiği şüphesizdir.”(DİA, 30/431) denilerek başarısı 

vahye bağlanmaktadır. 

44. Soru dağılımının yorumlanması: 

Katılmayan ve Kesinlikle katılmayanların psikolojik yönden şöyle bir değerlendirmesi 

yapılabilir: “Biyolojide, beynin paleopallium denilen katmanındaki globus pallidus ve 

substansia nigra adlı bölgelerin bu tür eğilimlere katkısı vardır. Nedeni ne olursa olsun, 

insanın otoriteye boyun eğme, bir liderin izinden gitme eğilimi taşıdığını, bunun yine 

insan doğasında var olan bireyleşme ve kendini yaratma eğilimiyle çatışma halindedir.” 

(Geçtan, 2007: 113) 
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Katılan ve kesinlikle katılanların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunu da zahiri 

yaklaşım olarak Hz. Peygamber’e baktıklarını söyleyebiliriz. 

“Zâhirî yaklaşım, Hz. Peygamber’in emrine lafzî, uygulamasına şeklî yaklaşan sevginin 

ön plana çıktığı, duygusal anlamanın hâkim olduğu sahabî eğilimleridir. Tenkitsiz aynen 

taklit olan bu durum sünnet değil, kendini tatmin, teselli ve canlandırarak aktarma 

amaçlıdır. Sünnet diye dayatılmamalıdır.”(Erul, 2005: 446) 

Katılmayan ve Kesinlikle katılmayanlar iki kabulle hareket etmiş olabilir: 

Fıkhî veya ictihadî yaklaşım düşüncesinden bu algıyı belirtmiş olabilirler. 

“Fıkhî yaklaşımlar: Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarını anlamaya, kavramaya çalışan 

fakih sahabîlerin eğilimidir. O’nun ne demek istediğini, neyi amaçladığını tespite 

çalışmışlar, rivayetin yanı sıra dirayete önem vermişlerdir. İctihâdî yaklaşımlar ise, 

müctehit sahabilerin karşılaştıkları problemlere kendi ictihatlarıyla çözüm üretmeleridir. 

Onlar, rivayetten çok, dirayete dayalı tahliller yapmışlardı. Sünnetleri, Hz. Peygamber’in 

gözetmiş olduğu illet ve maksatlar ışığında ele almakla kalmamışlar, ayrıca onun itibar 

ettiği maslahatlar doğrultusunda değerlendirmişler, özellikle zaman-zemin, ortam ve 

şartlara azami riayet etmişlerdi.”(Erul, 2005: 447-448) Kanaatimizce çalışmamızın 

amaçlarından da birisi olan Hz. Peygamber’i hayatımıza yaklaştırmanın yolu da bu 

metottur diyebiliriz. Aksi takdirde şekilcilikten, dogmatiklikten kurtulamayız. 

“Bir otoritenin olması insan doğası gereğidir. İnsan her ne kadar barış içinde yaşamayı en 

doğal seçenek olarak görse de, bu yönde onu zorlayan ve kontrol eden otorite yahut değer 

ortadan kalkınca, yeniden en doğal hâline yani tutkuların egemen olduğu sabit insan 

tabiatı hâline dönme eğilimindedir. Bu tutkuları kontrol eden değer yahut otorite çözülür 

giderse, ruhsuz bir bedene olan şey topluma da olur: Kaos. “İnsanın değerlerden azade, 

başıboş bırakılmadığını”(75/36) ve “Ülkelerin merkezi yerlerine insanların kaosa 
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sürüklenip yok olmalarını engelleyecek değerleri hatırlatan Peygamberlerin 

gönderildiğini” beyan eden Kur’an âyetlerini(28/58-59) bu çerçevede okumak gerekir.” 

(Düzgün, 2011: 349-350) 

Bu dağılım Fromm’un tanımladığı Otoriter Ahlak tanımına da uymaktadır. Fromm’a 

göre, otoriter ahlakta en büyük suç, otoritenin kuralına isyandır. İtaatsizlik en büyük 

günah, itaat en büyük erdemdir. İtaat, otoritenin üstün gücünü, aklını ve bilgeliğini, kendi 

verdiği kararlara göre emretme, mükafatlandırma ve cezalandırma hakkını kabul etmiş 

olmayı gerektirir. Liberal ve ilerici eğitim sistemleri bu durumu sandığımız kadar 

değiştirmemiştir. Açık otoritenin yerini anonim otorite, açık emirlerin yerini ‘bilimsel’ 

şekilde hazırlanmış formüller almıştır; ‘Bunu yapma’ cümlesi ‘bunu yapmak istemezsin’ 

cümlesi ile yer değiştirmiştir.”(akt. Özdoğan, 2009b: 71-73) Yani din görevlileri otoriter 

ahlak isteğinde olduğu şeklinde bir anlayışa sahiptir yorumunu yapabiliriz. 

Ayrıca bu dağılım biz Onun gibi olamayız kanısını da göstermekte bu da paradoks 

oluşturmaktadır. Şöyle ki, hem Onun gibi olamayız diyeceksiniz hem de zahiri yaklaşımla 

Onun söz ve emirlerine aynen uyacaksınız. Bu nasıl mümkün olur? Geçtan’a göre ise 

Otorite olanın dinlemesinin dinlediği kişiye sağaltım etkisi yaptığı(Geçtan, 2007: 92-93) 

kanaatinde olduğu ifadesi, bu algının din görevlilerinde iyileştirme, kendini huzurlu 

hissetme gibi hallere yol açtığı yorumunu da yapabiliriz.   

Fromm, tüm otoritelere hayır diyor. Fromm insanın üst hedeflere(varoluşsal özgürlük, ilk 

doğal ilişki, yabancılaşmadan kurtulma) varabilmesinin yolu olarak, otoritenin 

reddedilmesi, kişilerin insanî potansiyellerini sevgi için de kullanmaları gerekmektedir. 

Hayatın gayesi, insanın sevgisini bu sevginin kaynağını açıklamaktır. İnsanın diğer 

aktiviteleri bu amaçtan sonra gelir.(akt.Ayten, 2010a: 78-81) 

Bu dağılımın tam karşılığı: Örnek İslam toplumu ancak etkili otorite ile sağlanabilirdi. 

“O’nun Müslümanlar üzerindeki otoritesi Kur’an’da ‘hükm’ kavramı ile ifade 
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edilmiştir.”(Nîsâ 4/64-65) Bu ayetlere göre: “Hz. Peygamber’i hâkim kabul edip verdiği 

hükmü tartışmasız benimsemeyi(Nisa 4/59), Allah ve Peygamberden birisine itaatin 

diğerine itaatin göstergesi kabul edilmiştir.”(Nîsâ 4/80) “O’na itaat, sadece ibadet 

alanlarıyla sınırlı olmayıp tüm sosyal yaşamın tüm alanlarıyla da ilgilidir.”(DİA, 30/432-

433) 

“Milan Kundera katı kuralcılık ve yargılayıcı düşünce, "ben"i yaşayamamanın doğrudan 

bir sonucudur. Kendi seçimlerinin hiçbir hükmü olmadığına inanmış bir insanın, benliğini 

egemen güçlere terk etmiş olmasının anlatımıdır. Bu, kültürde süregelen değerlerden 

tümden bağımsız olma anlamına gelmez, ama insan toplumsal normların getirdiği 

ölçülere indirgenemez.”(Geçtan, 2007: 40) “Hz. Peygamber, haram olmadığı sürece en 

kolayını seçerdi. Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız.”(Buhari, 4/166, 7/101) 

Aynen taklidi çağrıştıran bu sonuç ancak duygusal yönden izah edilebilir. M. İkbal “Hz. 

Peygamber’i bütün yönleriyle taklid etmeyi sevgi felsefesi içerisinde değerlendirir. Zira 

sevgi, sevileni taklit ile kuvvetlendirilir.” M. Saîd Ramazan el-Bûtı,  Abdullah b. Ömer 

gibi bazı sahâbîlerin bu hususa olan düşkünlüklerini: “Onu Hz. Peygamber’i birçok cibillî 

amellerinde taklid etmeye sevk eden şey, ona olan aşırı sevgisidir. ” (Erul, 2005: 181-

182) şeklinde izah eder.   

II Tip Likert- 45-56 

45. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Psikolojik yöntemlere dayanarak davranışların incelenmesi geleceğe dönüktür. 

Psikoloji, geçmiş, şimdiki durum ve davranışlardan, gelecekteki durum ve davranışları 

öngörür.”(Zel, 2011: 71-72) “Lider olarak Hz. Peygamber’in birçok yaralı olmasına 

rağmen, Uhud savaşından sonra müşrikleri takip etmiştir.”(Sağ, 2010: 600) Atatürk de 



 

158 
 

bunun askerî bir dehâ olduğunu ifade ederek hayranlığını belirtmektedir. Hz. 

Peygamber’in Lider olarak, psikolojik yönden öngörü sahibi olduğunu göstermektedir. 

“Hz. Peygamber gelecekle ilgili öyle teşhisleri vardır ki bunlar, gerçekten hayatın 

realitesini bilen ve toplumun yapısını ve cereyan eden hadiseleri iyi tahlil eden, 

dolayısıyla toplumun ve insanlığın seyri ve akıbeti konusunda gerçekçi yaklaşım 

sergileyen biri tarafından da yapılabilir. Hz. Peygamber’in ümmeti hakkında gelecekteki 

korkularını belirten rivayetler böyledir. Hz. Peygamber’in genel nitelikte olmak üzere ve 

gelişen her toplumda ortaya çıkması muhtemel bazı olumsuz gelişmelere karşı, lüks, israf, 

sefahat; fuhuş, haksız kazanç, iktidar hırsı vb. Müslümanlara bazı tavsiye ve uyarılarda 

bulunmuştur. Onun gelecekle ilgili itikadî, sosyal ve ahlâkî çözülmeye parmak basmakta 

ve tüm insanlığın dikkatlerini bu noktalara çekmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bu ve 

benzeri haberler gaybten haber vermek değil, Hz. Peygamber tarihî hadiselerin işleyişine 

nüfuz etmede emsalsiz bir feraset sahip olması nedeniyle gelecekte olması muhtemel bazı 

olayları analiz etmesidir.”(Bağcı, 2012: 162)    

46. Soru dağılımının yorumlanması: 

Hersey-Blanchard'ın Durumsallık Teorisi açısından bakıldığında Hz. Peygamber’in 

Sahabenin yetiştirilmesinde, olgunlaştırılmasında, bedevî bir toplumdan Medenî bir 

topluma dönüştürmesindeki gerçeklere bakıldığında Hz. Peygamber’in Liderliğinin bu 

yönünü de değerlendirmiş olmaktayız.   

“Teori, bir lideri lider yapan temel değişkenlerin onu izleyenlerin(burada Sahâbe) 

olgunluk düzeyi olduğunu savunmaktadır. Lideri izleyenlerin olgunluğunu belirleyen alt 

değişkenleri: Uzmanlık, kişilik özellikleri, yaşantı, örgüt içindeki bağımsızlık düzeyleri, 

yeterlilik, lideri algılama biçimleri, iş bilgisi, özelliklerinin düzeyi, makam, liderden 

beklentilerdir.”(akt. Zel, 2011: 151) Bu durumda Hz. Peygamber’e teori bağlamında 

bakıldığında: Amaçlarını gerçekleştirme uğrunda onlarla beraber çalışmıştır. Hem istişare 
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metodu ile fikir çalışması, hem de Hendek kazımı gibi fizikî çalışmayı beraber yapmıştır. 

(Avcı, 2016; 175-180) Yani teorinin “Amaçlar üzerinde izleyenleri ile birlikte çalışarak, 

onlara erişilebilir” ifadesi gerçekleşmiş olur. Hz. Peygamber amaçları gerçekleştirmede 

gönüllülük esasını uygulamış, sorumluluk almalarını da temin etmiştir. Hatta Hz. 

Peygamber görme özürlü birini devlet başkanlığı makamına kendi yerine vekil 

bırakmıştır.(80/1-16; Dâvud, harac 3) Zaten teoriye göre: “Örgütsel amaçlar, ancak 

gönüllü olmaları, sorumluluk almalarıyla gerçekleştirilebilir.”(Zel, 2011: 151-152) 

Liderin etkililiğini sağlayan diğer husus: “İzleyenlere kendilerini yetiştirme, geliştirme 

imkanı verebilir, amaçları benimsetip, gerçekleştirme yeterliliği kazandırabilir.” Hz. 

Peygamber sahabesinin yetiştirilmesinde tüm bu metotları, yolları kullandığını hayatı 

incelendiğinde görebiliriz. Suffe ashabı denilen eğitilmiş bir kesimin varlığı(Avcı, 2016; 

140-141), ordu ve seriyye komutanlarının seçimi(Yücel, 2006; 255-256), Muaz gibi 

idareci olanların uyması gerekenleri söyleyip diğerlerini kendi ictihatlarına bırakması 

(Müsned, 1/233, 5/230) bu yönü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, Hz. Peygamber 

sahabesini olgunlaştırarak onların üzerindeki etkinliğini sağlamıştır. 

Bu kurama göre: “Astların olgunluğu, yüksek ama ulaşılabilir hedefler belirleyebilme 

kapasitesi, sorumluluk alma isteği, konuyla ilgili sahip olduğu eğitim ve tecrübenin 

miktarıdır. Bir kişi belli bir işte hayli olgun olsa da, başka bir işte o kadar olgun 

olmayabilir. Olgunluğun iki temel unsuru vardır: Kabiliyet (=teknik bilgi+tecrübe+ 

beceriler) ve istektir(=sahip olunan güven+bağlılık+motivasyon).” (Zel, 2011: 152-153). 

Hz. Peygamber’in şu sözü liderlik özelliğini ortaya koyar: İşi ehline veriniz. İşi ehline 

vermezseniz kıyameti bekleyiniz.(Nisa 4/58; Buhari, ilim 2) Ezanı Hz. Bilale okutmuş 

(Buhârî, ezan 2, 1/150), ama Yemen’e Vali olarak Muaz b. Cebeli göndermiştir. Hz. 

Peygamber’in gizli ve açıktan tebliğ dönemi, Mekke ve Medine dönemi, gazvelerden 

sonraki dönem, devletini kurduktan sonraki dönem gibi ayırarak bu teoriyi 
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uygulayabiliriz. Örneğin, Hz. Peygamber, hastalığında cemaate çıkamamış, bir defasında 

sahabesinin saf saf namaz kıldıklarını gördükçe mutlu olmuştur(Yücel, 2006; 258-259).  

Hz. Peygamber, “genç ve yetenekli kumandanların yetişmesine çok önem vermiş, 

komutanlık görevi de vermiştir. Her türlü yeniliği takip etmiş, teknik gelişmelerden 

faydalanmış, bunların eğitimi için eleman göndermiştir. Atıcılık, binicilik ve yüzmeyi 

teşvik etmiş bu hususta yarışlar düzenlemiştir.”(DİA,30/438) 

Bu dağılıma bakıldığından Hz. Peygamber’in ümmetinin kişisel gelişimi için yatırım 

yaptığı algısını görebiliriz. 

47. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Michigan Üni. Araştırmaları (1947) iki lider davranışı tespit etmiştir: İşe yönelik ve 

insana yönelik lider. Kişiye yönelik lider yüksek moral ve başarı seviyesine ulaşmada 

daha etkili, işe yönelik liderlerin ise, moralin bozulmasına ve başarının düşmesine sebep 

oldukları sonucuna varılmıştır.”(akt. Zel, 2011: 129-130) Bu dağılıma göre Hz. 

Peygamber’in insana yönelik liderlik özelliğinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu yüzdelik dilimine göre Hz. Peygamber’in yapılacak işin miktarı ile çalışanların 

moralini dengede tutmaya çalışan uzlaştırmacı tiptir. ifadesinin karşılığı olarak Hz. 

Peygamber’in örgüt lideri özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. “Blake ve Mouton'un 

Yönetsel Şebeke Modeline göre lider için öncelik verimlilik değil, kişiler arası doyurucu 

ilişkilerdir. Lider, öncelikle çalışanların moralini yükseltip, astlarının işine karışmadan 

onların iş planlamalarına, düzenlemelerine yardım ederek duygusal destek sağlamalı, 

astlarını genel denetimle denetlemeli, astlarının ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.”(akt. Zel, 

2011: 133-136) 

48. Soru dağılımının yorumlanması: 
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Hersey-Blanchard'ın Durumsallık Teorisi bağlamında bakıldığında bu kuram daha çok 

Sahabenin yetiştirilme seviyesine göre Hz. Peygamber’in değerlendirilmesi anlamına 

gelir. Yani bir nevi çalışanlardan, Hz. Peygamber olduğunda izleyicilerden lidere giderek 

Onun değerlendirilmesidir. 

“P. Hersey ve K. Blanchard’ın Durumsal Liderlik(Situational Leadership) teorisi, bir 

lideri lider yapan temel değişkenlerin onu izleyenlerin(burada Sahabe) olgunluk düzeyi 

olduğunu savunmaktadır. Lideri izleyenlerin olgunluk düzeyi Liderin özelliğini 

belirler.”(akt. Zel, 2011: 151) 

“Lideri etkili kılan durum, izleyenlerin olgunluk düzeyine uygun olarak göreve ve iş 

görene yönelimini ayarlayıp birleştirebilmesidir. Lider, bu düzenlemeyi ne kadar iyi 

dengeleyebilirse etkinliğini o kadar arttırır. Teoride, lider kendini izleyenleri(sahabe) 

olgunlaştırarak onların üzerindeki etkinliğini arttırabilmesi yapılması gerekenler: 1. 

İzleyenleri ile çalışmalıdır. Örneğin Hz. Peygamber, Hendek kazımını belirledi, onlarla 

beraber istişare etti ve çalıştı. 2. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gönüllü 

olmalarını sağlayarak, sorumluluk almalarını temin edebilir. Hz. Peygamber yapılacak 

işlerde gönüllülük esasını uygulamıştır. 3. İzleyenlere kendilerini yetiştirme, geliştirme 

imkanı vererek, amaçları benimsetip, gerçekleştirme yeterliliği kazandırabilir.”(Zel, 

2011: 152) “Hz. Peygamber bu konuda mescitte ashab-ı suffa denilen kimsesizleri 

yetiştirmiş dinin anlatım ve uygulamasında onlara görev vermiştir. Dil(Müsned, 5/136) 

ve harp aletleri öğrenimi için bazı sahabeyi teşvik etmiştir.”(DİA, 36/194-195) 

“Hersey-Bianchard’ın durumsallık teorisinde, düşük olgunluk seviyelerinde kararları 

lider, olgunluk yükseldikçe kararları astların kendileri vermektedir. Astlar, düşük 

olgunlukta lidere daha fazla ihtiyaç duymakta, maksimum olgunluk düzeyine yaklaştıkça 

lidere duydukları ihtiyaç azalmaktadır.”(akt. Zel, 2011: 153-154) Hz. Peygamber ve 

ashabına bu anlayış yani teorinin bu kabulünün uymadığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. 
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Ömer, kim Muhammed öldü derse kılıcımla başını koparırım demesi, Hz. Ebu Bekirin 

onu uyarması(Buhârî, ashabu’n-nebî 5), “Hz. Bilâl’in bir gün Medine’de ezan okuyunca 

herkesin ağlaması”(DİA, 6/152), Hz. Peygamber döneminin tavsifi olarak, asr-ı saadet 

dönemi tanımlamasının altında, O’ndan sonra saadet dönemi yaşanmadı demektir. 

Sahabe olgunlaştıkça Hz. Peygamber’in liderliğine ihtiyacı aynen devam etmektedir. 

Bunun sebepleri ayrıca incelenmelidir.  

Burns’un, dönüşümcü liderliği bağlamında ele alırsak: “Burns’a göre, dönüşümcü lider, 

liderin ve izleyicilerin moral ve motivasyon konularında birbirlerini takviye ettikleri 

süreçtir. Dönüşümcü lider, özgürlük, adalet, eşitlik, huzur ve insancıl olmak gibi yüksek 

moral değerlerini, kıskançlık, korku, hırs ve nefret duygularının karşısında daha canlı 

tutmak için devamlı çaba harcar.”(Zel, 2011: 188) 

Anketin bu sorudaki dağılımı ile 30, 34, 46, 48, 52. Soruların dağılımı bağlamında 

düşünüldüğünde, temelini, izleyenleri "nasıl etki altına alınacağı" hususu oluşturan, 

Burns’un dönüşümcü lider özelliklerine(akt. Bozlağan, 2005: 47-48;Zel, 2011: 189) Hz. 

Peygamber’in uyduğunu görebiliriz. O halde Hz. Peygamber karizmatik, entelektüel, 

ilham verici ve dönüşümcü bir liderdir diyebiliriz. Bu da 23 yılda bulunduğu toplumu 

dönüştürmesine dair tarihi gerçekliğe de uygun olduğunu kabul etmemiz hiçte zor 

olmayacaktır. 

Hz. Peygamber’in de toplumun değişiminde ikna ve gönüllülük esasını aldığı düşünülürse 

Hz. Peygamber için bu algı şekli doğru olarak algılandığını söyleyebiliriz. İslam kaba ve 

hoyrat adetlerin karşısına hilm ve şefkati koydu. “Hz. Peygamber, bir olan Allah’a itaat 

temeline dayalı bir ahlâkî ve dinî birlik sağlama görevini üstlenmiş” (Âl-i İmran 3/103); 

“İslam’ın öğretileri, Allah’ın yaratıklarına karşı merhametli olmayı, beşerî ilişkilerde 

dürüstlük ve güvenilirliği, karşılıksız sevgi ve fedakarlığı, samimiyet ve iyi niyeti, kötü 

eğilimlerin bastırılmasını ve daha birçok faziletleri yerleştirmiştir.”(DİA, 2/1) 
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“Yapılan çalışmalar, hippocampusun ödül ve ceza faktörlerinden bağımsız olarak bilgi 

kaydettiğini ve yenilik arama türündeki davranışların bu bölgenin işlevleriyle yakından 

ilintili olduğunu ortaya koymuştur. Bazı nörofizyolojik yöntemlerle hippocampustan 

alınan tek hücre kayıtları, bu bölgenin bilgi kaydetmesini sağlayan faktörün ödül değil 

yenilik olduğunu açıkça ortaya koymuştur.”(Geçtan, 2007:  81-83) Acaba Hz. Peygamber 

yenilikçi olduğu için mi çok etkili oldu? Getirdiği din, yenilikçi bir din oluşu cazibeyi 

artırmış olabilir. Bu sebeple Hz. Peygamber davranışçılığın aksine(yani ödül-ceza yerine) 

sevgi, saygı görmüştür. 

“Resûlullah, kabile düşmanlıklarını, sosyal adaletsizlikleri ve doğuştan üstünlük 

kavramını ortadan kaldırdı; Kardeşlik, dayanışma ve sevgi esasına dayanan bir toplum 

meydana getirdi. Kız çocuklarının öldürülmesini ve kadınlara kötü muamele yapılmasını 

önledi.”(DİA, 30/434) 

49. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Evinde iki ay boyunca/peşpeşe üç hilal geçerdi de yemek pişirmek için evinde ateş 

yanmaz, bu sürede hurma ve sudan başka bir şey bulunmazdı, bazen Ensar komşusunun 

deve ve koyun sütü ikramı olurdu, doyasıya yiyecek hurma bulamadığı olurdu, doyasıya 

arpa ekmeği yememiş, vefatına kadar peşpeşe iki gün arpa ekmeği bulup yiyememiştir.” 

(Buhârî, hibe 1; Müslim, zühd 22, 34; Tirmizî, zühd 38) “Hz. Peygamber insanların en 

cömerdi idi, en cömert olduğu ay Ramazan ayıydı.”(Buhârî, edep 39) “Hz. Peygamber 

Necran cinsi kenarları süslü bürdesini isteyen bedevîye hemen hediye etmiştir.”(Buhârî, 

libas 18) “Yetimlerin ihtiyacını gidermeyi üstlenenlerle kendisinin cennette yan yana 

olacağını, dul kadınlara ve yoksullara yardım edenlere cihad ve devamlı oruç tutanın 

sevabı verileceğini söylerdi.”(Buhârî, imân 22, nafakât 1, edep 24; Müslim, zühd 41) “İlk 

vahiyle endişeye kapılan Hz. Peygamber’i eşi Hz. Hatice kısaca şu sözlerle teskin 
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etmiştir: Sen sıla-ı rahim yaparsın, doğru sözlüsün, ihtiyacı olanlara yardım edersin 

misafire ikram edersin, haklıdan yana olursun.”(Müslim, imân 252) 

50. Soru dağılımının yorumlanması: 

Lider çeşitlerinden bir taksimatta Hz. Peygamber’in içten Lider tipine uygun algılandığını 

söyleyebiliriz. Bu tipe uygun düşmesi anketimizin: 30, 32, 35, 49, 52. sorulardaki 

ifadelerdeki dağılım da göz önünde bulunduğunda bu sorulardaki algı ile uyumlu 

olduğunu söyleyebiliriz. 

“Eğer bir kişi kendini biliyorsa, yaptığı çalışmaların sonuçlarını kontrol ediyorsa, o kişi 

aynı zamanda insanlarla iletişime geçmişse, en önemlisi vizyon ve tutku sahibiyse, riski 

göze alabiliyorsa, ileri doğru kılavuzluk ediyorsa, sonuç üretiyorsa, yönetiminde 

bulundukları ile iç içe ise, herkesin düşüncesine değer verirse, başkalarına yardımcı 

olmak, olgunlaşmak, gözetmek arzusu varsa o kişiye “içten lider” diyebiliriz. Birçok 

insan içinde o ilktir, ilkleri yaşar. Onunla çalışan kişiler daha şevkli, üretken, mutlu 

kişilerdir.”(Özdoğan, 2009: 137-138) 

Davranış teorilerinden ‘Ohio Üniversitesi Liderlik Araştırmaları bağlamında Hz. 

Peygamber’in lider davranışı da bireyi esas alan, bireyi önemseme boyutunu taşıdığını; 

Blake ve Mouton'un Yönetsel Şebeke Modeline göre, güven bağlamında Hz. 

Peygamber’in ekip lideri stilini taşıdığını; Bass’ın, Harekete Geçirici Liderliği teorisine 

göre ise, astlarından saygı, itimat ve bağlılık bekleyen, astlarında coşku, inanç, övünç ve 

güven duygusu oluşturan lider, Karizmatik Liderdir.”(akt. Zel, 2011: 124-126, 133-134, 

230) Bu bağlamda, katılımcıların Hz. Peygamber’in karizmatik lider özelliğine sahip 

olduğu algısına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

“Hz. Peygamber tüm insanlara müjdeci oluşu, ideal ben olma görevlerindendir.”(2/ 119; 

34/28) “İnsanlara ümit, aşk, şevk, heyecan vererek motive etmek anlamına müjdelemeyi, 
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hem Hz. Peygamber bizzat yapmış, yöntem olarak ashabına da emretmiştir.”(Buhârî, 

iman 29, 1/15; ilim 11, 1/25; Müsned, 4/402, 411) 

“Kendi gerçek kimliğimiz ve kozmik statümüz de dahil olmak üzere varoluşun 

transpersonel boyutları konusunda yeterince deneyimsel bilgiye sahip olduğumuzda, 

günlük yaşam çok daha kolay ve daha karşılık verici olur.”(Grof, 2002: 397) 

Hz. Peygamber söz konusu olunca güven ve huzur duygusunun kaynağı konusunda 

sekîne kavramı gündeme gelir. “Sekîne(ruh ve zihin dinginliği): Mâtürîdî, Tevbe 9/26. 

ayetteki sekîne kavramını, şiddetli bir korku ve üzüntüden sonra kalbin yatışması, güven 

ve huzur bulması(itmi’nân) şeklinde açıklar.” (akt. Düzgün, 2011: 245-246) 

51. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Zaman, insanın yaşadığı ömür, yılın belli dönemleri demektir. Zamanla ilişkili olarak, 

an, asır, emed, dehr kelimelerini de değerlendirilebilir.”(DİA,  44/111) 

“Zaman, hayatta eşit dağıtılan tek kaynaktır. Tek fark bu zamanı nasıl kullandığımızdır.” 

(Tarhan, 2013, 192-193, 197, Alıştırma 1) 

Geçtan, “Varoluşçu psikiyatride varoluşun zaman boyutu çok önemlidir. İnsanı ‘-dır’, ‘-

mış’, ‘-di’ durumları yerine, ‘-yor’ ya da ‘-makta’ takısının ifade ettiği gibi, ‘her an 

olmakta olan’ bir süreç olarak ele alır. Geleneksel düşünce, insanı öncelikle mekân 

boyutuyla ele alarak, orada ya da şurada bulunmakta olan nesneler olarak algılama 

eğilimindedir. Üstelik çoğumuz yaşadığımız ânı, vaktiyle Aristo'nun tanımlamış olduğu 

gibi, "daha önce yaşanmış olanlara ve gelecekte yaşanması tasarlananlara göre" 

değerlendirme eğilimindeyizdir. Bundan ötürü, Bergson'un da dediği gibi, kendimizi fark 

edebildiğimiz, dolayısıyla özgür olabildiğimiz anların sayısı oldukça azdır.”(akt. Geçtan, 

2007: 46-47) Geçtan’a göre, bunun bir nedeni de saatlere tutsak edilmemizdir. Saatin 
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farkında olduğumuz an, birlikte olduğumuz kişi, konu ya da işle aramızdaki bağ da 

kopmuş olur. (Geçtan, 2007: 47) 

“Varoluşçu psikiyatri, geleceğin, varoluşun zaman boyutuna, şimdiki zaman ve geçmişe 

oranla daha egemen olduğu görüşündedir. Varoluşçu psikiyatri geçmişi yadsımaz, ama 

geçmişin de geleceğin ışığında anlaşılabileceği görüşünü vurgular. Geçmiş, şimdiki 

zamandan bağımsız olarak vaktiyle yaşanmış olan bazı olaylar topluluğunun depolandığı 

statik bir yer değildir.” (Geçtan, 2007: 48-49) 

“Varoluş vakumu, varoluşun zaman boyutunda yaşanan bir anksiyeteyi de içerir. 

Varoluşun zaman boyutu açısından ‘olmak’, içinde bulunulan andan bir sonraki ana 

hareket etmekte olmayı, yani ‘olmakta olmayı’  tanımlar. Olmak yerine yapmaya yönelik 

bir yaşantıda ise geleceği güvence altına alma kaygısı açık ya da üstü kapalı olarak 

yaşanır. Geleceği güvence altına alma kaygısının etkisi altındaki insan, içinde bulunduğu 

zamanı yaşayamadığını göremez. İçinde bulunulan zamanın yaşanamamasının yarattığı 

boşluk sonucu insan, sürekli geleceği ısmarlamaya çalışarak yaşamını tüketir.”(Geçtan, 

2007: 154-155) 

“Varoluşun zaman boyutunu psikiyatri kapsamında incelemiş olan Minkowski, anksiyete 

ve depresyonun, depresif şizofrenik kişinin zamanla olan ilişkisinin bozularak "gelecek" 

kavramını yitirmesi sonucu yaşandığını, süreklilik duygusunu yitirdiklerini de 

söylemiştir.”(akt. Geçtan, 2007: 48)   

Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin, dedesini şöyle anlatır: ”Resûlullah evine girdiği 

zaman vaktini üçe taksim ederdi. Birini Allah'a ibadet ve taate, birinde eşleriyle meşgul 

olup evinin ihtiyaçlarına, birinde de dinlenip şahsî işlerine ayırırdı. Kendisine ait olan 

zamanı diğer insanlarla paylaşırdı.”(DİA, 38/497-498) İslamda zaman çok önemlidir. 

Namaz vakitleri, Hac, oruç, zekat vs. ibadetler hep zamana dayandırılmıştır. 5 vakit 
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namaz ibadeti bile zamanın planlı kullanılması açısından çok önemli olduğunu gösteren 

en güzel örneklerden birisidir. 

52. Sorunun dağılımının yorumlanması: 

“Ahlakî yargılar da empati becerimiz üzerine şekillenirler. Acı çeken, tehlikede olan, 

mahrumiyet yaşayan veya zarara maruz kalan insanların sıkıntısını paylaşabilmemiz 

empati becerimizin gelişkinliği sayesinde mümkün olur.”(Tarhan, 2013: 181) 

“Hz. Muhammed birtakım emirler, yasaklar ve dinî hükümlerle gönderilmiş ve o, bunları 

insanlara tebliğ ettiği gibi ilk uygulayıcı vasfını da kazanmıştır. O’nu Kur’an usve-i 

hasene olarak takdim etmektedir.(Ahzab 33/21) Yani peygamber, dinî hükümleri tebliğ 

edip açıklamakla kalmayıp aynı zamanda uygulamasını da göstermek ve rehber olmak 

konumundadır.”(Bağcı, 2012: 151-152) 

 “Bir rivayette insanlar, emaneti/sorumluluk duygusunu öncelikle fıtrattan almışlar, 

vahyin inmesiyle bunun teorisini Kur’an’dan, pratiğini ise Hz. Peygamber ve sünnetinden 

öğrenmişlerdir.” (Erul, 2005: 32-33) 

“Allah elçileri, insanları Allah’a ibadete çağırmak (Enbiyâ 21/25), “onlara doğru yolu 

göstermek”(İbrahim 14/5), güzel örnek olmak (Ahzâb 33/21) ilahî mesajın kapalı kalan 

yönlerini açıklamak(beyan/tebyin)(16/44) gibi görev ve sorumlulukları vardır.”(Düzgün, 

2011: 85-91; Azimli, 2013: 34) 

Bu sonuç, “Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği hükümlerin ve gerçekleştirmeyi hedeflediği 

zihniyet değişim ve dönüşümünün doğru anlaşılabilmesi O’nun olumsuz bulduğu 

davranışlarla ilgili sözlerini bizzat kendisinin yapmama şeklindeki uygulamalarıyla 

pekiştirmesi önemlidir.  Örneğin: Köleliği bir anda kaldıramamış ama Kitap ve Sünnet 

köleliğin aşamalı kalkmasını sağlayan düzenlemeler yapmıştır. Kölelere aileden biri gibi 

davranılmasını, zor işlerde yardım edilmesini vs. ısrarla istemiş, bizzat kendisi de 
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kendisine ait köleye hürriyetini vermiştir.”(Buhârî, iman 22; DİA, 30/443)  Bu durum da 

rehberlik etmesinin bir ifadesidir. 

“Hz. Peygamber hatları düzeltirken ne eleştirir, ne de kızardı.”(Müslim, mesacid 33, 

1/381-382; Müsned, 7/447-448) 

53. Soru dağılımının yorumlanması: 

Metapsişik terimini Charles Richet ortaya çıkarmıştır. Metapsişik(ruh-ötesi, mâ-bader-

ruhî): “Doğal hayatta veya zihin hayatında bugünkü bilimsel metotlarla açıklanması 

mümkün olmayan bütün olaylara metapsişik veya parapsikoloji de denilir.”(Pazarlı, 1982: 

213, 222-224) Bu olaylardan birisi olan telekinezi/ manyetizma, herhangi bir şeyi maddî 

bir vasıta olmadan uzaktan hareket ettirmektir. Telekinezi, hayatta bulunan kimseler 

tarafından yapıldığı gibi, medyumlar aracılığıyla ruhlar tarafından da yapılabilir. Hayatta 

bulunan kimseler tarafından telekineziyi uygulayanlar, hastaları dokunmak, üflemek veya 

konuşmak suretiyle iyi ederler, gerisör = şifa verenler vardır. Dua ve bedduadan, nazardan 

doğan sonuçlar buraya girerler.”(Pazarlı, 1982: 229-230) 

Transpersonel açısından Grof bu durumu şöyle açıklar: “Transpersonel deneyimlerin 3. 

kategorisi vitalizmin kurucusu Hanns Driesch tarafından türetilen ve Jung’un 

benimsediği terimi kullanarak psikoit olgularını kapsamaktadır. Psikoit deneyimler eş 

zamanlıklar, ruhsal şifa, törensel majiden psikokinezi ve yogik literatürde siddhi olarak 

bilinen zihnin madde üzerindeki hâkimiyetini ifade eden fenomenlere kadar çok geniş bir 

alanı kapsar.”(Grof, 2002: 101) 

“Sözlükte, yukarı çıkmak, okuyup üfleyerek tedavi tedavi etmek demek olan rukye (raky, 

rukıyy) kelimesi terim olarak, şifa veya korunma amacıyla Kur’an’dan bir bölümü, ilâhî 

isim ve sıfatları yahut bir duayı okuyup üflemek(râk/râki: 75/27; neffâsât: 113/4) 

anlamında masdar ve üfürük, nazarlık, muska anlamında isim olarak kullanılır. Bu 
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duaların kağıt üzerine yazılıp taşınan şekline muska denir. Rukye ve muskacılık Câhiliye 

Arapları’nda uygulanmaktaydı. Rukye’nin, tükürüksüz üfleme, elle mesh, ipe üfleyip 

düğümleme, suya okuyup içirmek vb. çeşitli uygulamaları vardır.”(DİA, 35/219-221)  

Burada katılımcıların dağılımına bakıldığındı Hz. Peygamber’in rukye ile tedavi 

uyguladığı algısının hâkim olduğunu görmekteyiz. Bu durum Hadis kaynaklarındaki 

rivayetlere de uygun düşmektedir. “Hz. Peygamber’in zehirli hayvanların zehrinden 

kurtulması için okunmasına izin vermiştir.”(Zebîdî, 1972: 12/87, 1929, 1934) “Hz. 

Peygamber bizzat kendisi nefes etmiştir.(göz değmesi için, Allahın ismiyle, tükürük ve 

toprak ile elle mesh ederek)”(Zebîdî, 1972: 10/270, 1611, 12/91, 1935) Bu algının Hz. 

Peygamber’in uygulamalarına uygun olduğu yönünde değerlendirilebilir. “Hz. Aişe Hz. 

Peygamber’in hastalara okuyup tükürüksüz üflediğini rivayet etmiştir. Kur’an 

şifadır.(Yûnus 10/57) Ama bu ayetler incelendiğinde şifanın din ve ahlak gibi mânevî 

hayata yönelik hastalıklara dair olduğu anlaşılır. Yani bir çeşit psikolojik destek 

denilebilir. (Felâk 113/1-5; Nâs 114/1-6) Yalnız maddî şifa yollarının ihmal edilmesi 

anlamına kesinlikle anlaşılmamalıdır. Hz. Peygamber’in çeşitli yollarla tedaviyi tavsiye 

ettiği bilinmektedir.(DİA, 35/220-221) 

“Cebrâil Hz. Peygamber rahatsızlaşınca O’na okumuş”(Müslim, selâm 39-40, 55-60), 

“Hz. Peygamber de kendisine, torunları Hasan ve Hüseyine şeytan, zehirli haşerattan ve 

nazardan korunmaları için, hem de bazı hastalara okuyup üflemiştir.” (Buhârî, tıp 32-34, 

39, merdâ 13, enbiyâ 10; Mâce, tıp 36) 

54. Soru dağılımının yorumlanması: 

Blake ve Mouton’un Yönetsel Şebeke Modelinde beş lider tipinden biri olan en etkili 

liderlik olduğu kabul edilen ekip lideri, kendini göreve adayan kişilerle yüksek verime 

yönelmiş, karşılıklı güven, saygı üst seviyededir. Herkes birbirine bağımlı olduğunun 

farkındadır. İşin zenginleştirilmesi ve astların karara katılması durumlarında ekip 



 

170 
 

liderinin etkisi daha da artacaktır.(akt. Zel, 2011: 133-134) Bu dağılıma göre Hz. 

Peygamber’in bu özelliğinden dolayı ekip lideri özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. 

55. Soru dağılımının yorumlanması: 

“Genel olarak İslam’ın kadına bakışı Hristiyanlığın Hz. Âdem’in cennetten 

çıkarılışını(aslî suç/günah) Hz. Havvâ’ya”(Künas, 2007: 7-32) ve onun şahsında bütün 

kadınlığa yükleyen anlayışından çok farklı olup kadın ilk günahın vebalini 

taşımamaktadır. “Kur’an’a göre Hz. Âdem’i aldatan ve onun cennetten çıkmasına sebep 

olan eşi Havvâ değil şeytandır.”(2/36; 7/20) “Hattâ bazı ayetlerde suç sadece Âdemindir.” 

(20/115) “Din ve toplum nazarındaki durumu da buna göre şekillenmektedir. O kocası 

karşısında bağımsız bir kişiliğe sahip olduğu gibi ekonomik bakımdan da bağımsızdır.  

Ayrıca kadın erkekler gibi kocasının müdahelesi olmadan mirasa ehildir. İslam 

hukukunda kadın ve erkek esas itibarı ile eşittir. Hz. Peygamber kadınları erkeklerin 

mülkiyetindeki bir mal olarak değil aynı haklara sahip kimseler olarak takdim 

etmektedir.(Dâvud, tahâret 94; Tirmizî, tahâret 82; Dârimî, vudû 76; Müsned, 6/256, 377)  

“İslam’a göre Allah, insan ve diğer varlıkları çiftler halinde yarattığından erkeklik 

üstünlük nedeni değildir.”(Ayetler: 7/189; 4/1; 16/72; 42/11) 

Veda Hutbesinde kadınların haklarına riayeti tavsiye etmiş, erkek ve kadının birbiri 

üzerinde hakları olduğunu, kadınlar konusunda Allah’tan korkulması ve kadınlara iyi 

davranılmasını emretmiştir. (DİA, 42/592)  

“Sosyal gerçeklik olarak kadının mağduriyetini dikkate alan Hz. Peygamber, erkekler 

hakkında en iyi olmanın ölçütünü eşine iyi davranma şeklinde belirlemiş, kendisi de 

eşlerine nazik davranmıştır.”(Mâce, nikâh 51; Tirmizî, radâ 11) 

“Bütün varlıklar birbirinden farklıdır. Her birini diğerinden ayıran özellikler vardır. İki 

gürgen ağacını birbirinden ayıran kendine has özellikleri vardır. Bu ayrımlar kadın ile 
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erkekler arasında doğalarındaki görevlerinden dolayı daha belirgin olduğu için Kur’an 

her ikisinin görevleri konusunda her birine eşit dağıtımda bulunarak, her birinin kendi 

emeği ve çabasını değerli kılmaktadır. Kendilerine verilen bu farklı üstünlüklerle, kadın 

ve erkeğin hayata katkıda bulunmaları istenmektedir. Bu farklılıkların yarattığı sonuçlara 

karşılıklı olarak göz dikmemeleri talep edilmektedir.(4/32) Buna mal kazanımı da 

dâhildir ve âyet, ikisinden hiçbirinin diğerinin malına göz dikmesine ve onu haksız yere 

arzu etmesine izin vermemektedir. Kur’an’ın bu yöndeki vurgusuna rağmen, evlilik, 

boşanma gibi kadın-erkek ilişkilerinde kadının mağduriyeti, maalesef devam etmektedir.” 

(Düzgün, 2011: 341-342) 

“Hz. Peygamber Medine pazarını denetlemesi için Semrâ bint Nuheyk ismindeki bir 

hanım sahâbîyi görevlendirmiştir.”(Sarıçam, 2004: 309) 

“Hz. Peygamber’in beşerî-fıtrî özelliklerinden birisi de kadınların güzelliklerinin hoşuna 

gitmesidir. Ayette evlenmesine sınırlama getirilmiştir.(Ahzab 33/52) Bu beşerî özellikler, 

Hz. Peygamber’in hem salt fiziki-biyolojik hem de ruhî-psikolojik yanını ortaya 

koymaktadır.”(Bağcı, 2012: 151) 

“Hz. Hatice’nin tavsiye üzerine Hz. Peygamber’e, evlenmeden ve Peygamber olmadan 

önce ortaklık teklifinde bulunduğu, yapılan antlaşmadan sonra Hz. Peygamber’in, 

Hatice’nin yardımcısı Meysere ile Suriye’ye gittiği ve karlı bir yolculuğun ardından 

Mekke’ye döndüğünü tüm kaynaklarda görmekteyiz.”(DİA, 30/410) Bu Hz. 

Peygamber’in kadınların ticaret hayatına hatta bir kadınla erkeğin ticarette ortaklığına 

bakışı açısından önemlidir diye düşünebiliriz.   

“Hz. Peygamber hayatında hiçbir kadını ve köleyi dövmemiş, şahsına yapılan 

haksızlıktan dolayı intikam almamıştır.”(Müslim, fezâil 79)   
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Kur’anı Kerim, Hadislerde genel kuralların dışında(dürüstlük, çalışkanlık, aldatmamak, 

harama girmemek vs.) cinsiyetle ilgili bir belirlemeyi görememekteyiz. Dolayısı ile bu 

soru bile gereksiz diyebiliriz. Ancak sevindiren taraf, din görevlilerinin kadının çalışma 

hayatına olumlu bakmaları bunu da Hz. Peygamber’in algısında da göstermeleridir. 

56. Soru dağılımının yorumlanması: 

Genelde dinin temel esaslarıyla ilgili olmayıp günlük birtakım uygulamalardaki hatalarla 

ilgili(harp stratejisi ile ilgili veya dini tebliğde nasıl bir metot izleneceği vb.) Allah’ın 

ikazları/uyarılarda bulunması olmuştur. Dolayısı ile bu algı Hz. Peygamber’in hayatına 

ait bilgilere ve Kur’anı Kerime uygundur. Bu durum Hz. Peygamber’in beşer özelliğini 

de ortaya koymaktadır. 

Kur’an da “sakın şüphecilerden olma!”(Bakara: 2/147; En’âm 6/114), “sakın 

müşriklerden olma" (En’am 6/14; Kasas 28/88), “sakın cahillerden olma” (Enam 6/35), 

“kâfirlere arka çıkma”(Kasas 28/86), “Sen ancak bir uyarıcısın!"(Hud 11/12) vb. direkt 

Hz. Peygamber’i uyaran birçok âyete rastlayabilmekteyiz. 

Allah, Peygamber bazı sözleri Allah adına uydurmuş olsaydı kudretiyle yakalayıp şah 

damarını keseceğini belirtmiştir.(Hâkka 69/44-46)  

Nebîlere itâb/sitem, Allah’ın izni olmadan kendiliklerinden yaptıkları işler dolayısıyla 

gelmiştir, bu işler övgüye değer olsalar bile. Örneğin: Abese suresindeki “yüz ekşitme ve 

yüz çevirme" (Abese 80/1-12) olayı; Helal bir şeyi kendisine haram etmesi; bedevîlere 

savaşa katılmama(muhallefûn) izni vermesidir.”(9/43, 83-85, 113; 8/67-68; 18/6; 26/3) 

57. Soru dağılımının yorumlanması: 

Hz. Peygamber geçerli gerekçesi(savunma, engelleme vs.) olmayan savaşı yapmamış, 

savaşta da olsa insan onurunu kırıcı davranışlara yasaklamıştır.(Davûd, 3/54, cihâd 

82;Ahmed, 3/435, 4/24; Darimî, siyer 25) Aykırı davranışları düzeltmiş, bazen düşman 
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da olsa zarar görenlere tazminat ödemiştir. Kötülük yapanlara iyilikle, af ile karşılık 

vermiştir. Mekke fethi ve Hevâzin örneklerinde olduğu gibi. 

Şeytansı(Daimonic): “Her ne kadar saldırganlık 'dasein' kaybı nedeniyle ortaya çıkan 

güçsüzlük duygularına dayalı ise de May, insanların doğuştan getirdikleri hem iyi hem de 

kötü yönü olan güdülerce yönetildiklerini belirtmektedir. İyi yönlerini cinsellik, eros, 

tutku ve üreme oluştururken; kötü yönlerini kabalık, düşmanlık, öfke “Gerçek pehlivan 

öfkesine hâkim olandır.”(Buhârî, edep 76, 7/99) ve güç peşinde koşma oluşturmaktadır. 

Bunlar bizim şeytansı yönlerimizdir. Psikolojik sağlığımıza kavuşmak için şeytansı 

yönümüzü kabul edip kontrol altına almaya çalışmamız gerekir. “Hz. Peygamber benim 

şeytanım Müslüman oldu.”(Müsned, 1, 385, 397, 401, 460) Yoksa şeytansı yönümüz bizi 

egemenliği altına alabilir veya bilinçdışında tutulan bu yönümüz, diğer ülke insanlarına 

veya etnik gruplara yansıtılarak savaş ve şiddete yol açabilir.”(İnanç, 2010: 342) 

Kur’an şeytanın içki, kumarla insanlar arasına kin, düşmanlık sokmak istediğini (5/91), 

ayrıca falcılık, haksız öldürme vb. fiilleri şeytan işi saymıştır.(5/90; 28/15) 

“Dünyanın çeşitli ülkelerinden çağlar boyunca,  milyonlarca asker ve sivil her çağda 

savaşlarda ve devrimlerde ya da başka tür gaddarlıklar içinde öldürülmüştür. Bu eğilim 

20. y.yıla kadar tam bir moda şeklinde devam etmiştir. Grof, bunun en büyük yanlışlığı 

Tanrı adına hareket edilerek yapılmasıdır. Yüz binlerce masum kurban işkence görmüş, 

öldürülmüş ya da ortaçağ Engizisyonu tarafından autos-da-fe'de diri diri yakılması 

örneklerden bazılarıdır. Grof’a göre, Tanrı adına iş yapma iddiası, kitlelere eğlenceli bir 

gösteri sunmak, düşmanları kurban etme, dünyevî ve dinsel hırslar, şiddet ve amansız 

açgözlülük, genişlemecilik ırk ayrımı duygusuzca kan dökmenin sebeplerindendir. 

“(Grof, 2002: 400-401) 

“Grof, çok eski zamanlardan beri insanlık tarihini yönlendirmiş olan ve psikospiritüel 

kökleri bulunan iki temel güç: 1. Şiddet eğilimi ve Saldırganlık 2. Doymak bilmez 
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açgözlülük olmuştur. Üçüncü bir sebep olarak Grof, “Batı biliminin monistik materyalist 

dünya görüşünün bu teknolojik gelişmede ve spiritüel değerlerin kaybedilmesinde rol 

oynamıştır.” diyerek Batı’yı suçlamıştır.”(Grof, 2002: 400) 

Saldırganlık: “Saldırgan davranışlardan bazıları engellenme duygusunu ortaya çıkaran 

durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur(uyuma götürücü saldırganlık), bazılarıysa 

durumu daha da kötüleştirir(uyumu bozucu saldırganlık).”(Cüceloğlu, 2002: 312-313) 

“Hz. Peygamber’in askeri hareketleri olsa olsa en uç anlamda dahi uyuma götürücü 

saldırganlık olarak değerlendirilebilir. Hudeybiyede engellenilmiş ama bir antlaşma ile 

Hz. Peygamber bu engellenmeyi aşmıştır. Yer Değiştirmiş (displaced) saldırganlık Hz. 

Peygamberde göremeyiz. Engellenme sonucu ortaya çıkan kızgınlık ve ‘bozum olma’ 

duygusu bazen ifade edilemez. Örneğin, bizden kuvvetli ya da otorite olan kişiye olan 

kızgınlığımızı ifade edemez, bu kızgınlığı bizden daha zayıf birinden veya çevreden 

acısını çıkartırız. Bunun adı yer değiştirmiş saldırganlıktır. Engellenme yer değiştirmiş 

saldırganlık yalnız birey düzeyinde değil, toplum düzeyinde de görülür. Ekonomik sıkıntı 

yaşayan ülkelerde herkesin duyduğu engellenme duygusu yer değiştirerek azınlıklar 

suçlanmaya, yakalanıp dövülmeye, her kötülüğün altında onların yattığı söylenmeye 

başlanır.”(Cüceloğlu, 2002: 313-314) Hudeybiye örneğinde görüldüğü gibi bu durum Hz. 

Peygamber de görülmez. Engellenilmesine rağmen hiçbir şeye zarar verilmeden antlaşma 

sonucu Medine’ye geri dönülmüştür.“Esirlere işkenceyi yasaklaması”(Dârimî, siyer 23-

25, 2/539-540) Bu örnekler Hz. Peygamberde yer değiştirmiş saldırganlık halinin 

görülmediğini göstermektedir. 

Diğer bir sebebin doyumsuzluk/açgözlülük olduğunu belirten Grof’un aksine, Hz. 

Peygamber bir vadi dolusu altını olanın ikincisini isteyeceği(Müslim, zekât 39, 1/726) 

sözü bağlamında Hz. Peygamber’in askerî hareketlerinde aç gözlülüğün görülmediğini 

rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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Doymak bilmez açgözlülüğün Transpersonel nedenleri: “En genel anlamıyla, doymak 

bilmez açgözlülüğün en derin transpersonel kökleri Ken Wilber'in Atman Project(Atman 

Yansıtması) kavramı çerçevesinde anlaşılabilir. Bizim gerçek doğamız tanrısaldır -Tanrı, 

Kozmik Mesih, Allah, Buda, Brahma, Tao- ve yaratılış süreci bizi kaynağımızdan ayırıp 

yabancılaştırsa da bu gerçekle ilgili farkındalık asla tümüyle kaybolmaz. Sonuç: 

İnsandaki şiddetin ve doymak bilmez açgözlülüğün köklerinin akademik psikiyatrinin 

sandığından çok daha ötelere transpersonal alana ulaştığı ve psişedeki birikimlerinin 

gerçekte muazzam olduğu bulgusudur.”(Grof, 2002: 432-433) 

Perinatal Etki gölgesinde Savaş ve Düşman: 

Savaş: Grof’a göre insanlık tarihinde kesinlikle haklı savaş örnekleri bulabilsek de savaş 

etkinliklerini başlatanlar genellikle kişisel öz keşifte gerektiği gibi yüzleşmek durumunda 

oldukları kendi psişelerindeki öğelerin yerine geçen dışsal hedeflerdir. Savaş, tehlikeli 

perinatal eğilimleri genellikle kontrol altında tutan psikolojik defansları yenme fırsatı 

sağlar. Sınırlanmış ve uygarca davranış gerektiren bir psikolojik güç olan Freud'un süper 

egosunun yerini "savaş süper egosu" alır. Cinayet, ayrım gözetmeksizin yok etme ve 

yağmalama için övgüler ve madalyalar alırız; oysa aynı davranışlar barış zamanında 

kabul edilebilir davranışlar değildir ve bizi cezaevine gönderecektir. Cinsel şiddet de 

savaş sırasında yaygın bir uygulama olmuştur ve genellikle hoş görülmüştür. Askerî 

liderler çoğu kez askerlerine onları savaşa motive etmek için fethedilen bölgedeki 

kadınlara istediklerini yapabilecekleri sözü verirler. (Grof, 2002: 420-421) 

Oysa Hz. Peygamber hiçbir zaman yağma, cinsel istismara müsaade etmemiş, ganimet 

sistemi getirilerek, yağmanın önüne geçilmiştir. Kadınlar çocuklar din adamlarına 

dokunulmaması savaşta özellikle emretmiştir.(Dârimî, siyer 25, 2/539; Mâce, cihad 30, 

2/947) Bu da bu kuramın bu tespitine uymamaktadır. Hz. Peygamber mal, ganimette pay 

için savaşanın gerçek mücahit veya muhacir hatta ahirette şehid sayılmayacağını 
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(Muvatta, 2/459, 25) belirterek engel koyar. Huneyn zaferinden sonra ele geçen kadınları 

geri göndermiştir. (Yücel, 2006; 222-224)  

“Mekke fethi günü, komutanlardan Sa’d b. Ubâde’nin, bugünün Mekke’nin başını eğdiği, 

yağmalama günü olduğunu ima eden sözünü duyunca Resûlullah: Bu günün bağışlama 

günü olduğunu ve Allah’ın Mekke’yi asıl bugün yücelteceğini belirterek onu görevden 

alması yerine oğlu Kays’ı tayin etmesi ve Kureyşlileri genel af ile serbest bırakması 

halkın İslam’ı kabul etmesine vesile olmuştur.”(DİA, 30/436) 

Grof, savaş patlak verince, zarar verici perinatal itkiler serbestçe harekete geçer. Standart 

perinatal betimlemelere ait olan çeşitli köşeye sıkışmışlık durumları, sadomazoşistik 

cinsel parti ve şiddet, vahşice ve demonik davranış, büyük miktarlarda patlayıcı 

enerjilerin serbest kalması, skatoloji savaşlarda ve devrimlerde olağanüstü bir canlılık ve 

güçle eyleme geçirilir. (Grof, 2002: 421) 

Hz. Peygamberde böyle sevinçler değil, şükre yönelik ibadet hayatı görülür. Önce 

mescide gider şükreder, ibadet eder sonra evine gider, arkadaşlarına da bunu tavsiye 

ederdi. Eğlencesi bundan ibarettir. 

Lider: “Lider, perinatal enerjilerin ortalama kişilere göre daha güçlü etkisi altında olan 

kişidir. Kendi kabul edilemez duygularını(Jung'a göre Gölge) yadsıma ve bunları dışsal 

bir duruma yansıtma yeteneğine sahiptir. Kolektif rahatsızlık düşmana yüklenir ve çözüm 

olarak askeri saldırı önerilir.”(Grof, 2002: 421) Oysa Hz. Peygamber’in hiçbir savaşı 

saldırı amaçlı olmamış daima savunma amaçlı olmuştur.  

Düşmanı tasnifte Perinatal Semboller: “Düşmanın değerlendirilmesinde, Şuurdışının 

perinatal alanını sembolleyen karakteristikleri olan sembolik imgelerin çoğunluğunu 

açığa çıkarır. Düşman tipik olarak tehlikeli bir ahtapot, saldırgan bir ejderha, dev bir 

zehirli tarantula olarak resmedilir.”(Grof, 2002: 419-420) Hz. Peygamberde düşmanları 
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böyle sembollerle değerlendirme görülmez. Huneyn bozgununda esirleri geri vermiş, 

çoğu zaman onlar sizin kardeşleriniz ifadesini kullanmıştır.(Yücel, 2006; 222-224) 

Aralarında büyük bir fark olmasına rağmen Grof,  İslam’ın yayılması ile Haçlı seferlerini 

bir tutarak dinsel ve dünyevî hırsla yapılmış hareket olarak görmesi Batı önyargılı 

düşüncesinin bir sonucudur diyebiliriz. Oysa verdiği iki örnekteki ölü sayısı bile bu 

yargıyı boşa çıkarmaktadır. Şöyle ki: Grof’un ifadesi ile sadece I. Dünya savaşında 10 

milyon asker ve 20 milyon sivil, savaşa bağlı nedenlerden (açlık, hastalık vs.) ise yine 

milyonlarca insan ölmüş, 2. Dünya savaşında da yaklaşık iki katı kadar insan kaybı 

olduğunu söylemektedir.(Grof, 2002: 401)  

“Hz. Peygamber savaşlarda can ve mal zayiatını enaz seviyede olmasına büyük önem 

vermiştir. Örneğin çatışma olmasın diye gizliliğe önem verir, savaşmadan önce anlaşma 

yollarını arardı. Medine döneminde 10 yıl içinde Hz. Peygamber’in katıldığı 9 savaşta 

Müslümanların kaybı en çok 147, düşmanın kaybı ise 288’dir.”(DİA, 30/437; Azimli, 

2013: 328) Görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in askerî hareketlerinde amaç yok etme, 

saldırı vs. değil barış esastır.  

Hz. Peygamber, Kur’an kaynaklı(60/8-9) barışçı ve ılımlı politika önceliği olmuştur.” 

(Azimli, 2013: 242-245, 253-365) Kur’an savaşı, zorunlu durumda başvurulacak bir yol 

kabul eder.(Maide 5/64) Hz. Peygamber’in hayatında da savaş zorunlu durumda, 

savunma amacı ile yapılmış olduğunu görebiliriz. 

Cihad: “Cihad etmek, çaba göstermek, gayret etmek demektir. Gayret kelimesinin 

manasında olumsuzluk yoktur, tam tersine olumlu bir anlam vardır. İyilik, güzellik, 

mutluluk ve huzur için, yani barış için gayret etmelidir.”(Özdoğan, 2009a:74-75)   

“Hz. Peygamber, ilişkilerinde iyiliği, barışı esas almakla birlikte Müslümanların 

Mekke’de yaşadıkları acı tecrübe askerî bakımdan güçlü olmalarını gerektiriyordu. 
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Kur’an saldırılara karşı savaş izni vermiş(Hac 22/39) ve düşmana karşı hazırlıklı 

olmalarını istemiştir.(Enfâl 8/60) O’nun Mekke dönemi konuşmalarında yalnız İslam’a 

davet teması, Medine devrinde ibadetleri yerine getirme çağrısından başka fetih, savaş, 

barış, iç ve dış siyaset, ahlak vb. konuları yer almıştır. Medine dönemi ise saldırganları 

cezalandırmak, düşman güçlerinin birleşmesini önlemek, yol ve ticaret güvenliğini 

sağlamak vb. amaçlı bir dizi askerî harekât ve savaşla geçmiştir.” (DİA, 30/430, 439) 
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4. 4. Tanrı Algısının, Demografik Değişkenler Üzerindeki İlişkisinin Yorumlanması 

Erkeklerde sevgi yöneliminin fazla çıkmasının sebepleri şöyle olabilir: “Benson ve 

Spilka’nın elde ettikleri sonuca göre benlik değeri düşük olan bireyler Tanrı’yı 

cezalandıran, affetmeyen olarak algılama eğilimindedir.”(akt. Güler, 2007: 1/124) Bu 

durumda erkeklerin benlik değerlerinin yüksek olduğu, suçluluk ve günahkârlık 

duygularının düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

Tanrı’ya yönelik müspet atıflar, Tanrı’nın çok seven, koruyan, şefkatli, affedici gibi 

özelliklerle algılanmasıdır. Olumlu bir Tanrı algısı olan birey aynı zamanda Tanrı’ya 

karşı da olumlu ve sevgi yönelimli bir tutum sergilemektedir. Bu yönde atıfları baskın 

olan bireylerin Tanrı algılarının sevgi yönelimli olduğu söylenebilir. 

Bu duruma da erkeklerin hayır, hasenat konusunda daha fazla harcama yaptıkları 

düşüncesi ile günah ve hatalarının daha kolay affedileceği düşüncesi yatabilir. Çünkü 

cenaze namazı dahil tüm toplu ibadet ve dini faaliyetler erkeklerin tekelindedir 

denilebilir. Bunun sonucu olarak Tanrının daha kolay affedeceği yani Ey Tanrım ben 

senin dinini yaşadım ona yardım ettim eh artık sen de beni affedersin ve beni daha çok 

seversin. Allport’un dediği dışsal dindarlığın sonucu bir anlayış olabilir. 

Tanrı korkusu, kutsalın korkutucu olarak düşünülmesi sonucu da doğabilir. “Kutsal 

bilinmezlikler içerir; bu da bireyin ondan korkması ve kendi acizliğini görmesine neden 

olur. Hem kutsalın kendi büyüklüğü ve gücü hem de insanın sınırlılıkları ve güçsüzlüğü 

bu korkuya neden olmaktadır.”(Güler, 2007 akt. Yapıcı, 1996) 

Korku yöneliminin sebepleri şöyle olabilir: Dini öğretilere göre suçlu insan, Tanrı 

tarafından yargılanacağı için korku ortaya çıkabilir. “İnsan mutlaka hata yapar. Bu 

nedenle de Tanrı’nın cezalandırıcı özelliklerine odaklanmış olan birey, Tanrı’nın 

azabından korkmaktadır.”(Güler, 2007: 1/123-133) 
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Ataerkil toplumlarda erkek ve toplumsal egemenlik daha çok kadınlar üzerinde 

uygulanmakta, bu uygulamada daha çok korkutma şeklinde olmaktadır. Erkekler ön 

planda olup erkeklerin duygularını daha rahat ifade etmeleri teşvik edilmektedir. Oysa 

kadınların cinsiyete bağlı özgür ifadeleri ayıplanma, günah, Allah ne der? Şeklinde 

baskılanmaktadır. Bu durum korku yönelimli Tanrı Algısında korku yöneliminin 

kaynaklarından olabilir. Kadınların korku yöneliminin nedenlerinin hem içsel hem de 

sosyal korkuların yansıması olarak görülebilir.   

Buna bağlı olarak Din Hizmeti sunan görevlilerin irşat hizmetlerinde Cehennem, ceza 

gibi hususlarda kadın temalı olumsuz örnekli dini verilerin fazlaca kullanılması, bu 

temaların aile içinde yetişen bu kadınların çocukluklarındaki bilinçaltının etkisi kaynaklı 

olabilir. Yani korku yöneliminin çocukluklarında ailedeki algının dışa vurumudur 

diyebiliriz. “Tanrı algısı kişinin sosyal-kültürel çevresinden, aldığı eğitimden ve içsel 

yaşantılarından etkilendiğini söylemek mümkündür. Tanrı imgesine dayanan tutarlılık 

teorisine göre bireyin benlik imgesi Tanrı imgesini belirler. Benson ve Spilka’nın elde 

ettikleri sonuca göre benlik değeri düşük olan bireyler Tanrı’yı cezalandıran, affetmeyen 

olarak algılama eğilimindedir. Cezalandıran, korkutan, gaddar gibi yüklemeler de 

Tanrı’ya yönelik olumsuz atıflardır. Bu atıfları baskın olan bireylerin Tanrı algıları korku 

yönelimlidir denebilir”(Güler, 2007: I/123-133 Akt.: Benson, 1973: 297-310) Bu 

bağlamda Freud, yapısal modeli(id, ego ve süperego) geliştirmesi ile birlikte kaygı 

konusundaki açıklamalarında da kaygının egonun bir işlevi olduğu    yönüyle, Ahlakî 

(moral) Kaygı da diyebiliriz. “Ego ve süperego arasındaki çatışmadan kaynaklanan kaygı, 

moral kaygı olarak adlandırılmaktadır.”(İnanç, 2010) 

Bu korku yönelimi, hem Kierkegaard hem de daha sonraki varoluşçular, özgürlük ve 

sorumluluk arasındaki dengeden söz etmişlerdir. İnsanlar öz-farkındalıklarını artırarak 

davranışlarında ve davranışlarının sorumluluğunu kabul ederek de istedikleri gibi hareket 
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etmede özgürlük kazanırlar. Ancak özgürlük ve sorumluluğun kazanılması kaygıya yol 

açar. İnsanlar kendi yazgılarından sorumlu olduklarını anladıklarında özgürlüğün 

sıkıntısını ve sorumluluğun acısını hissetmeye başlarlar.(akt. İnanç, 2010: 334) Bu 

durumda kadınların öz farkındalıklarının erkeklerden fazla olduğunu da yorumlayabiliriz. 

Özgürlük ve sorumluluğun acısını, kaygı ve kaygının ileri noktası olan korku olarak 

niteleyebiliriz. 

Kadınlarda korku yöneliminin fazla çıkması Güler(2007) ve Koç(2011)’un çalışmaları ile 

uyumlu olmadığını göstermektedir. Bacanlı tarafından yapılan bir araştırmada(Bacanlı, 

1995: 2, 155-163; Akt: Bacanlı, 2002)Tanrıyı korkulan değil sevilen bir Tanrı olarak 

algılamışlardır. Bu araştırma ile de uyumlu olmadığı görülmektedir. Hıristiyan üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada (Güler, 2007: 126 akt. Hammersla, 1986: 

25(4): 424-435) gençlerin Tanrı kavramları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Buna 

göre kadınlar, erkeklere göre, Tanrı’yı daha dikkat çekici, saygın ve saygıyla karışık bir 

korkuya neden olan olarak gördüğü gözlemlenmiştir. Bizim çalışmamızda çıkan sonuç 

bununla uyumlu gözükmektedir. 

Yaşın etkisinin yorumlanması: Ülkemizde yaş ilerledikçe cami cemaati olma oranı 

arttığı varsayımıyla, tövbe gibi suçun değil affedilmenin esas olduğunun kutsal 

metinlerde(ayet ve hadislerde) vurgulanmasının da olumlu katkısı olabilir. Bu vurguyu 

sık sık din görevlilerinden duyan kişi bunu ferahlatıcı bulur. Din Görevlileri bazında 

düşünüldüğünde vaazlar, sohbetlerin ağırlık noktası tövbe mutlaka geçmekte bu da ümidi 

ve Tanrıdan korku eğilimini azalttığını düşündürmektedir. 
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4. 5. Tanrı Algısında, Peygamber Algısı İlişkisinin Yorumlanması 

Suça Bakışı: Suçun yükünün sadece kendilerinde olduğunu, kararlarını özgür iradeleri 

ile verdikleri için sorumluluklarının da kendilerine ait olduğunu düşünmeleri bu sonucu 

doğurmuş olabilir. Diğer şıklarda suç yükünün sorumluluğunun dağılımı onları Tanrı 

algısında sevgi yönelimine yöneltmiş olabilir. 

4. 6 Peygamber Algısında, Tanrı Algısı İlişkisinin Yorumlanması 

”İslamda Peygamber sevgisi önemli ama Allah sevgisi en üstünüdür.(Bakara 2/165) Hz. 

Peygamber kendisinin İsa peygamber gibi övülmesini istememiştir.(Müsned, 1/23-24; 

111, 249; Buhârî, hudûd 31) demiş, bu sebeple sevgisi Allah sevgisinden üstün olamaz. 

Bu bağlamda, bu sevgi türü olarak Varoluşçu Rollo May’ın söylemiyle: “Dostça ya da 

arkadaşça sevgi anlamına gelen filia iki insan arasındaki, cinsel içerik taşımayan, 

hoşlanma duygusudur. Kardeşler, uzun yıllardır dost olan insanlar arasındaki ilişkilerde 

olduğu gibi zamanla gelişir. Filia için karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edip, onunla 

birlikte olmamız ve onunla birlikte olmaktan hoşlanmamız yeterlidir”(İnanç, 2010: 341). 

“Varoluşçu Rollo May’ın deyimiyle Agape, karşıdaki kişiye sahip olma isteği taşımadan 

o kişiye duyulan adanmışlık duygusudur. Diğerlerine duyulan saygı, hiçbir kazanç 

gözetmeksizin diğerlerinin refahını önemseme, karşılıksız, çıkarsız sevgi olarak 

tanımlanan agape, fedakarca sergilenen sevgidir. Agape diğer kişinin davranışlarından 

bağımsız ve koşulsuz sevgidir.”(İnanç, 2010: 34) Bu durumda bu sevginin Filia ve Agape 

cinsi bir sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kesinlikle katılıyorum diyenlerin sevgisi 

Agape, katılıyorum diyenlerin sevgisini Filia olarak da yordanabilir. Ama bu sevgi, aşkın 

yarattığı kontrolsüzlük(Yusuf 12/30) olan şeğaf değildir. Mâtürîdî, âyette geçen şeğaf 

kavramının kalbin örtülmesi, sevgiyle kaplanması, mecnunluk şeklinde farklı anlamları 

olduğunu söyler. Şe‘âf ise, aklı yitirecek derecede sevmektir.” (Düzgün, 2011: 244)  
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

DİB İl ve İlçe Müftülüklerinde görevli personelin Peygamber Algısı ile Tanrı Algısı 

araştırılmış ve bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların örneklemini 

Türkiyenin 7 bölgesinden seçilen DİB İl ve İlçe Müftlülüklerinde görevli 525 kadın, 525 

erkek personele uygulanmıştır. Bu amaçla önce özgün olarak Peygamber Algısı, ön test 

yapılarak %70 güvenilirlik seviyesini geçen sorulardan oluşturulmuş, Tanrı Algısında ise 

daha önce güvenilirlik çalışması Özlem Güler’in hazırlayıp uyguladığı Tanrı Algısı 

Ölçeği kullanılmış, veriler Windows için hazırlanmış SPSS 15.0 paket programı ile analiz 

edilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Peygamber Algısı Anketi ile Tanrı Algısı Ölçeği 

soru formları kullanılmıştır. Örneklem grubu 18-64 yaş arasında değişen toplam 1050 

kişiden oluşmaktadır. Verilen cevapların dağılımında, katılımcıların dağılımda yüksek 

değerler esas alınarak gidilirse Peygamber Algısı ile ilgili şu sonuçlar çıkmıştır 

diyebiliriz: Hz. Peygamberle Rüya, ruhaniyet ve vizyon şeklinde bir iletişiminin 

olmadığı, Hz. Peygamber’in hem peygamberlik hem de insanî yönünün etkin, baba olarak 

çocuklarına duygusal bağlamda rehberlik ettiği, bir sorun ortaya çıktığında sorunlu 

duruma karşı, sorunun yapısına göre istişare ederek sunulan öneriler arasından uygun 

olanı seçtiği, Hz. Hatice ile kurduğu evlilikteki aile yapısını, tek eşli anne ve babanın 

dengeli bir iletişim içinde olduğu çocuk ve yakınlarını içine alan aile yapısına sahip, 

Suçun bireysel olduğuna inandığını ifade ettikleri görülmüştür.   

En ileri düzeyde sahip olduğu liderlik tipi olarak Manevî lider, Salavât getirmekle 

O’nunla iletişim kurduğunu, problem çözme bağlamında şeffaflığa, bilgi değişimine ve 

her iki taraf için de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkları paylaştığını, 

ahlak özelliğinin birinci sırada olduğu, cezalandırma yöntemi olarak ilk sırada “İrşad 
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eder, eğitime dönüştürür.” şeklinde olduğu, günümüzde yaşasaydı katılımcıların abartısız 

sade giyineceğini, Medine döneminde yaptığı savaşlarda en önemli ilk hedefi olarak 

İslam inancını yaymak olduğunu ifade etmişlerdir.   

Başarısında, özellikle liderlik vasıflarının ve karizmatik şahsiyetinin etkisi olduğu,  

“Uygulamalarının bir kısmı Peygamberlik, bir kısmı müftülük, bir kısmı kadılık ve bir 

kısmı imâmet(devlet başkanlığı) niteliğine dayanır” şeklinde ayrıma tabi tutulmasının 

doğru olduğu, hem devlet idaresinin gerektirdiklerini hem de toplumun ihtiyaçlarını 

tatmin edebilecek ortak bir yol bulduğunu, hem vizyona hem de misyona sahip, 

ümmetiyle işbirliği içinde olan/katılımcı bir lider olduğu, ümmetindeki bireysel yetenek 

ve farklılıklara dikkat ettiği, onları yakından tanıdığını, amaçlarına ulaşmak için 

geleneksel stratejilerden farklı, ilginç yollar bulduğu, yapılmasını istediği şeylerde, 

gönüllülük esasına öncelik verdiği, gerektiğinde yetkisini devreden, kolay ilişki 

kurulabilen, erişilebilen ve konuşulabilen bir lider olduğu,  Allah ile "düal birlik" 

(fenafillah) yaşadığı, yerküre dışı varlıklar(cin vb.) ve dünyalarla(cennet, cehennem vs.) 

ilgili deneyimler yaşadığı,  iletişimde bir teknik olarak duayı kullandığı, yerine göre 

beddua ettiği, uygulamalarında sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları 

gidermek; yeme, içme, barınma vs. gibi ihtiyaçlara kıyasla daha önemli olduğu, ev 

işlerine katılımı görev olarak gördüğü, Hz. Peygamber’i düşündüğünde içinden gelen tek 

duygunun sevgi olduğu, başarılarının İlâhî kaynaklı,  ne söylemiş ve ne yapmışsa yorum 

yapmadan aynen yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Hz. Peygamber’in çoğu zaman lider olarak, öngörüde bulunduğunu, her zaman 

ümmetinin kişisel gelişimi ve ilerlemeleri ile ilgilendiğini, her zaman yapılacak işin 

miktarı ile ümmetinin moralini dengede tutmaya çalışan uzlaştırmacı bir lider olduğu, her 

zaman toplumun bulunduğu durumdan oldukça farklı rasyonel değişimleri uygulama 

cesaretine sahip, her zaman Hz. Peygamber’in riske atıldığı, özveride bulunduğu ve ortak 
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amaçlar uğruna büyük bedel ödediği, her zaman ümmetinde coşku, inanç, övünç ve güven 

duygusu oluşturduğu, her zaman zamanı planlı kullanmayı önemsediği, her zaman 

rehberlik ve yardım ederek ümmetini motive ettiği, bazen rukye/dua ile şifa yöntemi 

uyguladığı, her zaman insan ilişkilerini, verimliliği sağlamak adına düzenlediği, bazen 

kadının çalışma hayatını desteklediği, Allah’ın bazı yaptıklarından dolayı Hz. 

Peygamber’e ikaz/uyarıda bulunduğunu düşünmektedir. 

Genellikle katılımcıların peygamber algısı sevgi yönelimli Tanrı algısını etkilediği, korku 

yönelimli Tanrı algısında ise, peygamber algısının bir etkisinden bahsedilemeyeceği, 

peygamberin başarılarının ilahi kaynaklı olma veya olmama durumu katılımcıların korku 

yönelimli Tanrı algısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcılardan kadınların korku 

yönelimi Tanrı algısı değerleri erkeklere göre daha yüksek iken erkeklerin sevgi 

yönelimli Tanrı algısı değerleri kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların yaş, medenî durum ve 

öğrenim durumu bağımsız değişkenleri üzerinde Tanrı algısının anlamlı bir etkisinin 

olmadığı söylenebilir. Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların 

meslek, bölge ve yaşamlarını en çok geçirdiği alanların Tanrı algısı değerleri üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu Tablo 32/e, f, g’de görülmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in 

merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların yaşları arttıkça hem Korku yönelimli hem 

Sevgi yönelimli hem de genel Tanrı algısı değerlerinin de artmaya meyilli olduğu 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların mesleklerinde korku yönelimli Tanrı algısı değerlerinde 

anlamlı bir faklılaşma olduğu görülmüştür. Korku yönelimli Tanrı algısında 

vaiz/vaizelerin değerleri daha yüksek iken imam hatip olarak görev yapanların değerleri 

ise daha düşük olarak gözlemlenmiştir. Katılımcıların en çok yaşamını geçirdiği alanların 

genel Tanrı algısı değerlerinde anlamlı bir faklılaşma olduğu söylenebilir. Genel Tanrı 
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algısında Hz. Peygamber’in merhamet özelliğinden etkilenen katılımcıların en çok 

yaşamını köyde geçirenlerin genel Tanrı algısı değerleri diğer alanlarda yaşayanlara göre 

düşük olduğu söylenebilir. Hz. Peygamberin merhamet özelliğinden etkilenen 

katılımcıların Karadeniz bölgesinde yaşayanların sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri 

diğer bölgelerde yaşayanlara göre düşük olduğu,  Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanların 

sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri diğer bölgelerde yaşayanlara göre yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular litaratür çerçevesinde tartışılmıştır. 

Çalışmamızın şu anda mevcut olan çalışmaları sahada da önemli katkısı olacaktır. 

  Bu çalışma, neticesinde şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Günümüzde şeyh, veli veya kanaat önderi şeklinde tavsif edilen kişiler Hz. 

Peygamberden öne geçmiş gözükmektedir. Gerçi Diyanet İşleri Başkanlığımızın 

başlattığı Mevlid-i Nebî Haftası faaliyetleri bu açığı kapatmaya çalışmaktadır. Ancak Hz. 

Peygamber hakkında bilimsel çalışmaların az olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, bu 

anketteki sorular ve daha başka soruların ayrıntılandırılarak anket ve ölçeklerin 

artırılması, geliştirilecek bu anket ve ölçekler değişik toplum kesimlerine(örneğin 

şoförlere, diğer memur ve meslek gruplarına) uygulanmasıyla toplumun algısında veri 

bankası oluşturularak yol haritası elde edilebilir. 

2. Peygamber Algısı Anketi, Peygamber Algısı Ölçeğine dönüştürülebilir. 

3. Korku veya sevgi yönelimli Tanrı Algısında mülakatla derinlemesine bilgi toplanabilir. 

Bu konu, özellikle irşat görevi üstlenenlerin Tanrı Algısı’nda sevgi mi korku mu 

yönelimli sunum yaptıklarını ortaya çıkaracağı düşünülebilir. 

4. Hz. Peygamber’in merhameti algısı “acıma mı yoksa şefkat mi?” olduğunun ortaya 

çıkarılması için merhamet ile ilgili ayrı bir çalışmanın yapılması, din görevlileri ve 



 

187 
 

özellikle Hz. Peygamber’in hayatımıza yaklaştırılması için önemli olduğunu 

düşünülebilir. 

5. Hz. Peygamber’in şuurdışı halleri/Transpersonel durumlarına dair mucize, rüya, ilham 

vs. durumlarının günümüz siyer yazıcılığında tartışma konusunun ele alınması bu tür 

kabullerin de haklı olabilirliği-olamazlığının da disiplinler arası bir çalışma ile ortaya 

konulması çalışmaları yapılabilir. 

6. Gerek Tanrı gerek Hz. Peygamber ile ilgili merhamet ve sevgi temalarının irşatta öne 

çıkarılması yadsınamaz. Öyleyse başta aile de olmak üzere eğitimin verildiği yerlerde 

kavramları tanımlarken bunun kişinin, benlik oluşumuna nasıl etki edeceği hesaba 

katılmalı ve ona göre irşat yapılmalı denilebilir. Olumlu kendilik algısının olumlu Tanrı 

algısı ile pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu yönündeki araştırma sonuçları dikkate 

alınmalıdır. Tanrı, Peygamber olumlu vasıflarla sunulursa bunun bireyin kişilik 

gelişimine olumlu katkılarının olacağı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Verilen 

din hizmetinde bu konuya da dikkat edilmesi din hizmeti sunulan hedef kitlede olumlu 

kendilik oluşturmasına, stres, kaygı gibi yaşantıların önlenmesine veya sağaltımına katkı 

sağlayacağı söylenebilir. 

7. Basılı ve görsel yayınlarda olumlu Peygamber algısını destekleyen yayın ve 

proğramlara yer verilebilir. Mevcut yayınlar bu bakımdan gözden geçirilebilir. 

8. Araştırmamız ile peygamber algısının Yaradan algısını etkilediğinden eğitim 

kurumlarında özellikle Din görevlilerinin yetiştirildiği kaynak eğitim kurumlarında (İHL, 

İlahiyat, Eğitim merkezleri) olumlu Peygamber Algısını destekleyen eğitim proğramları 

düzenlenmeli, mevcut eğitim proğramları bu bağlamda yeniden gözden geçirilmelidir. 

9. Sevgi Evleri, Huzur evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında peygamberimizin ahlaki 

değerlerini anlatan proğramlar düzenlenebilir. 
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7  EKLER 

7. 1. İzin Belgeleri: 
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Tanrı Algısı Ölçeği İzin Talebi 
Gelen Kutusu x 

 
Eyyup Aydin <aydineyyup19@gmail.com> 
 

5.05.2015 

 

 

 

 Alıcı: Özlem 

 
 

Özlem Hocam, 
Ben Öznur Özdoğan Hocamın danışmanlığında doktora tezi çalışmamı yapıyorum. Sizin hazırladığınız TA(Tanrı Algısı) ölçeğini Doktora tez araştırmamda kullanmak istiyorum. Etik Kurula ve 
DİBaşkanlığı ile yapılacak yazışmalarda Ank. Ü. Sos. Bil. Entstitüsünün yazışmalarında Sizin izninize ihtiyacım var. Bu ölçeği kullanmak için yazılı izninizi vermeniz dileklerimle.... 
 

Daha eski 6 ileti 

 
Eyyup Aydin <aydineyyup19@gmail.com> 
 

6.05.2015 

 

 

 

 Alıcı: Özlem 

 
 

Özlem Hanım, 
Çıktısını aldım. Teşekkür ederim. 
Saygılarımla... 
Eyyup AYDIN 
 
5 Mayıs 2015 19:45 tarihinde Özlem GÜLER AYDIN <aramissis@hotmail.com> yazdı: 
 

 
aramissis <aramissis@hotmail.com> 
 

6.05.2015 

 

 

 

 Alıcı: bana 

 
 

Kolay gelsin... 
 
 
Samsung Mobile tarafından gönderildi 

 
 
 
-------- Orjinal mesaj -------- 
Kimden: Eyyup Aydin <aydineyyup19@gmail.com>  
Tarih: 06 05 2015 08:26 (GMT+02:00)  
Alıcı: Özlem GÜLER AYDIN <aramissis@hotmail.com>  
Konu: Re: Tanrı Algısı Ölçeği İzin Talebi 
 

 

Yanıtla veya Yönlendir 

15 GB'lık kotanın 0,28 GB'ı (%1) kullanılıyor 
Yönet 

Şartlar - Gizlilik 
Son hesap etkinliği: 1 gün önce 

Ayrıntılar 

 

 

 

mailto:aramissis@hotmail.com
mailto:aydineyyup19@gmail.com
mailto:aramissis@hotmail.com
https://www.google.com/settings/u/0/storage?hl=tr
https://www.google.com/intl/tr/policies/terms/
https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/
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Tanrı Algısı ölçeği yerine Allah Algısı ölçeği yazma izni 

 
Eyyup Aydin <aydineyyup19@gmail.com> 
 

5.11.20
15 

 

 

 

 

Alıcı: Özlem 

 
 

Özlem Hocam, 
Dün Öznur Hocama yaptığım sunum sonrası, Diyanet Taşra teşkilatında çalışan yedi bölgedeki din 
görevlilerine  uygulayacağım Peygamber Algısı anketinin analiz sonucu kesinleştirmesini yaptık. 
Hocamın tavsiyesi ile bu anketle beraber sizin Tanrı Algısı ölçeğini de uygulayacağım. Ancak Tanrı 
Yerine Allah kelimesinin yazılması kabul açısından uygun olacağından kısaltma aynen kalmak üzere 
Allah Algısı ölçeği şeklinde yazabilir miyim? izninizi taleb ediyorum. İvedi cevabınızı bekliyorum.  
Saygılarımla.... 
 

 
aramissis <aramissis@hotmail.com> 
 

5.11.20
15 

 

 

 

 

Alıcı: bana 

 
 

Eyup bey, uygulama izni ve uygulama sirasinda dediginiz gibi olabilir. 
Tez ya da makalede yazarken olcegin gercek adi olsun yeter.. 
 
Samsung Mobile tarafından gönderildi 

 
 
 
-------- Orjinal mesaj -------- 
Kimden: Eyyup Aydin <aydineyyup19@gmail.com>  
Tarih: 05 11 2015 07:26 (GMT+02:00)  
Alıcı: Özlem Güler <aramissis@hotmail.com>  
Konu: Tanrı Algısı ölçeği yerine Allah Algısı ölçeği yazma izni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aydineyyup19@gmail.com
mailto:aramissis@hotmail.com
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7. 2 Bilgilendirilmiş Onam Formu 
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7. 3 Tanrı Algısı Ölçeği 
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7. 4 Peygamber Algısı Anketi 
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8. ÖZET 

 TANRI ALGISI VE PEYGAMBER ALGISI İLİŞKİSİ 

(Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Görevlileri Örneği)   

Eyyup AYDIN 

Doktora Tezi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD Din Psikolojisi ABD 

Danışman: Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Ağustos, 2018, 215 sayfa 

Bu tezin konusu DİB Taşra Teşkilatı(İl ve İlçe Müftülüğü) Görevlilerinin Tanrı ve 

Peygamber Algısını ölçülmesi ile iki algı arasındaki ilişkidir. Bu değerlendirmeden Hz. 

Peygamber’i hayatımıza yaklaştırmak amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini DİB Taşra Teşkilatı görevlilerinden 1050(525 kadın, 525 

erkek) katılımcıdan oluşmuştur. 

Peygamber Algısında, demografik soruların yanında, 11 yönelimli Peygamber algısı; 

Tanrı Algısı Ölçeği ile korku ve sevgi yönelimi ile genel Tanrı algısı ölçülmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca Peygamber Algısı ile Tanrı Algısında koralasyonlar ele alınmıştır. 

Kadınların korku yönelimli Tanrı algısı değerleri erkeklerin korku yönelimli Tanrı algısı 

değerlerinden yüksek olduğu görülmüştür. Yaş ile sevgi yönelimli Tanrı algısı değerleri 

arasında pozitif yönlü bir ilişki görülmüştür. Katılımcıların hizmet süreleri arttıkça sevgi 

yönlü Tanrı algısı değerleri de artmaktadır.  

Katılımcılar Peygamber’i sevgi yönelimli olarak görmektedir. Peygamber’e olan sevgi, 

Tanrı algısında sevgiye sebep olduğu görülmüştür. Katılımcılar Hz. Peygamber’in ençok 

merhamet özelliğinden etkilenmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Allah/Tanrı, Peygamber, İnsan, Din, Algı ve Kişilik.  
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9. ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN GOD PERCEPTION AND PROPHET PERCEPTION 

(Presidency of Religious Affairs, example of provincial organization officers) 

Eyyup AYDIN  

Ph. D. Thesis, Philosophy and religion Sciences main science branch psychology of 

religion main science branch 

Supervisor: Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN                  August, 2018, 215 page 

The subject of this thesis is the relationship between the perception of God and the 

Prophet by Provincial officials of the Presidency of Religious Affairs. From this 

evaluation Hz. It is aimed to bring the Prophet closer to our lives. 

The sample of the research consists of 1050(525 women, 525 men) participants from 

Presidency of Religious Affairs the Provincial organization officers. 

 In the perception of the prophet, besides the demographic questions, the perception of 

the Prophet With 11 directions; There was a positive correlation between age and love-

oriented God perception values. As the duration of service of the participants increases, 

the values of the deity perception of Love increase.   

Participants see the Prophet as a love-oriented. 

 Women's fear-oriented God perception values were higher than men's fear-oriented God 

perception values. It was concluded that love for the Prophet caused Love in the 

perception of God.   

The participants were most affected by the Prophet's compassion. 

key words: God, Prophet, human, religion, perception and personality. 
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