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ÖNSÖZ 

 

Din insandaki zihniyet oluĢturucu yönüyle insanın hayatına anlam katan ve 

böylelikle insanın hayatı algılamasını, davranıĢ biçimini etkileyen önemli bir 

kurumdur. Ancak din aynı zamanda toplumsal hayatta var olan bir sosyal 

gerçekliktir. Din toplum iliĢkilerini karĢılıklı ve karmaĢık süreçler içerisinde ele alan 

din sosyoloji bu karĢılıklı iliĢkiyi aydınlatmayı hedefler.  

Sosyal bir varlık olan insan, değiĢik evrelerden geçer. Bu çerçevede yaĢlanma 

kaçınılmaz bir süreçtir. Toplum rol beklentileri Ģeklinde her yaĢ grubuna bir takım 

mesajlar iletir. Bu manada fertlerin hayatını anlamlandıran ve algı farklılıklarına 

sebep olan unsurlardan biri de yaĢtır. Diğer taraftan insan belirli ölçüde çevresine 

uyum sağlayan bir varlıktır. Bu manada eğitim de kiĢinin hayatının seyrini etkileyen 

bir sosyal kurumdur. Eğitim insanın dini algısına da etki edebilir.  

Dünyanın saçlarının ağardığı, konuyla ilgili bilimsel çalıĢmalarda sıkça dile getirilen 

bir husus olmuĢtur. Türkiye de bu sürecin dıĢında değildir. Bu çerçevede Türk 

toplumunda yaĢanan sosyal gerçekliğin yaĢlanma dönemini daha iyi anlamak ve 

anlamlandırmak görevi bilim insanlarının görevidir. 

YaĢlanma döneminde fertlerin hayatında dinin yeri nedir? Dinin yaĢlanma dönemine 

iliĢkin aldığı özel bir Ģekil var mıdır? Bu konudaki toplumsal algılarımız ne kadar 

bilimseldir? Bu çalıĢma elbette bu ve benzeri sorulara bütünüyle cevap verme 

iddiasında değildir. Ancak toplumsal gerçekliğin bu boyutuna en küçük bir katkı 

bizim için mutluluk kaynağıdır. Bu çalıĢma bu amaçla ortaya çıkmıĢ, bu konuda 

yapılacak çalıĢmalara mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 



II 
 

“YaĢlanma Sürecinde Dini Hayat” konulu çalıĢmamızın, birinci bölümünde, 

Sosyolojik açıdan, dini açıdan yaĢlılık ve yaĢlanma, yaĢ ve din iliĢkisi bağlamında 

din ve dindarlık üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümde metodoloji, üçüncü bölümde 

ise uygulamalı araĢtırmanın verileri ortaya konmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın ortaya çıkması esnasında birçok insanın katkısı söz konusudur. 

ÇalıĢmamın her safhasında katkılarını ve yönlendirmelerini yanımda hissettiğim, 

anlayıĢlı ve içten tutumuyla yardımlarını esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Niyazi 

AKYÜZ’e, Prof. Dr. ġamil DAĞCI’ya, Prof. Dr. Öznur Özdoğan hocalarıma, 

önerileriyle çalıĢmama katkı sağlayan Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK, Doç. Dr. 

Ġhsan TOKER ve Doç. Dr. Ġhsan ÇAPÇIOĞLU hocalarıma, din sosyolojisi doktora 

öğrencisi Ġsmail AKYÜZ dostuma, değerli Mustafa YILMAZ’a, Sakarya 

Üniversitesi kütüphane sorumluları Tacettin AKDERE ve Musa YILDIZ’a, 

çalıĢmama katkılarını esirgemeyen Sakarya Üniversitesindeki hocalarıma teĢekkürü 

borç bilirim. 
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Problemi 

Din, insan-tanrı, insan-insan, insan-tabiat iliĢkilerini etkileyen önemli bir kurumdur. 

Din psikolojik yönü itibarıyla ferdin hayatını ilgilendirirken, sosyal bir olay olarak 

toplumu ilgilendirir, böylece sosyolojinin alanına girer (Günay, 2000, 228). Ġnsanı ve 

toplumu etkileyen din, aslında hiçbir zaman psikolojik ve sosyal hayatın dıĢına 

atılabilecek bir kurum değildir.  

Dinin özü gibi, toplum hayatındaki yeri, anlaĢılıĢ ve yorumlanıĢ biçimleri de 

önemlidir. Hem dinin kendisi, hem de anlaĢılıĢ biçimi insan-insan, insan-toplum 

iliĢkilerine etki etmektedir. Bu etki doğrudan, ya da dolaylı olmaktadır. Bu etkinin 

niteliğine göre din, toplum hayatının yeniden kurulmasında, toplumun gidiĢatının 

farklı yöne çevrilmesinde fonksiyonel bir rol ifa edebilmekte, çeĢitli toplumsal 

atılımlarda motor vazifesi görebilmektedir. Dinin kendisi de, toplumsal hayatla 

birlikte varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla dinin yorumları ve yaĢanma biçimi 

toplumsal Ģartlarla iliĢkilidir. Bir baĢka ifadeyle, dinin yorumlanmasında, 

anlaĢılmasında, Ģekillenmesinde toplumsal Ģartlar etkilidir. 

Din, kiĢisel ve toplumsal anlamda, dünyaya ve hayata anlam kazandıran önemli bir 

unsurdur. Fertlerin dünya görüĢlerine, hayata, eĢyaya ve insana bakıĢına etki eder. 

Bir taraftan kimlik oluĢumuna katkı sağlayan din, diğer taraftan sosyal grupların 

oluĢumuna ve Ģekillenmesine etki eder. Belirli bir yaĢ grubunda olanlar için din, 

bazen özel anlamlar ifade edebilir. Diğer bir deyiĢle dinin geliĢim dönemleri 

içerisinde kiĢi ve gruplara etkisi farklı olabilir.  
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Dinin yaĢanma biçimlerini operasyonelleĢtirme bağlamında farklı dindarlık 

tipolojileri geliĢtirilmiĢtir. YaĢlanma döneminde dinin yeri ve anlaĢılıĢ biçimi de 

kendi içinde, diğer dönemlerden farklı bazı özellikler taĢıyabilir.  

Bilimsel çalıĢmalar ve istatistikî veriler dünyanın nüfusunun yaĢlandığını ortaya 

koymaktadır. Son yüz yıl içerisinde yaĢlıların sayısı üç kat artmıĢtır ve bu artıĢ 

devam etmektedir (Tufan; 2003, 22).  Dünya nüfusuna iliĢkin verilere göre, 65 yaĢ ve 

yukarı nüfus oranı Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde % 15‟tir (Doğan; 2007, 39). 

Ortaya konan istatistikî veriler Türkiye‟nin de bu sürecin dıĢında olmadığını 

göstermektedir. Ocak 2005 verilerine göre Türkiye nüfusunun % 8‟ini yani 5.716 

milyonunu 65 yaĢ ve üstü oluĢturmaktadır (Bak. Karan, 2007, 20).  Bu oran 1950‟de 

% 3.3 idi (Doğan, 2007, 34). Bu değiĢimde sağlık imkânlarının iyileĢmesi, tedavi 

usullerinin geliĢmesi, insanların sağlıklarına önem vermesi, dengeli beslenme gibi 

faktörler etkili olmuĢtur. Doğum oranlarının düĢmesi, toplumların öğrenim 

düzeylerinin yükselmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin geliĢmesi ve yaygınlaĢması 

diğer sebeplerdir (Doğan; 2007, 37). Demografik yapıdaki bu değiĢim belirli 

sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Kısaca yaĢlanma olgusu ve onun özel bir 

dönemi olan yaĢlılık, sosyal bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Bu sosyal 

problem, bu sürece yeterince hazırlanamamıĢ, gelenekselle modern arasında sıkıĢıp 

kalmıĢ, ekonomik yetersizliklerle boğuĢan ülkelerde daha fazla hissedilmektedir. 

Ancak bazen en yetkili ağızlar aracılığı ile ülkemizde, bu problemle gereği gibi 

ilgilenmek yerine, ne kadar genç bir toplum olduğumuzla övünmeyi tercih ediyoruz. 

Konu “bizim geleneğimizde herkes ana babasına bakar” ifadeleriyle geçiĢtirilecek 

düzeyde değildir (Göka,2006). 
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Bu süreci gören ve doğabilecek sıkıntıları hesap eden ülkeler, konu ile ilgili çeĢitli 

çalıĢmalar yaparak, bu sürece daha hazırlıklı girmek ve ortaya çıkabilecek sorunlara 

Ģimdiden hazır olmak için tedbirler almaktadırlar.  

YaĢlanma dönemi, değiĢik boyutlarıyla farklı kurumların sorumluluk alanına 

girmektedir. Bilimsel açıdan konu ile ilgili istatistikî bilgileri derlemek, bunların 

anlamı üzerinde durmak, insan hayatının bu döneminde doğabilecek sıkıntıları, 

ihtiyaçları tespit etmek ve bunlarla ilgili bilimsel düzeyde çözümler üretmek ve 

önerilerde bulunmak da bilimle uğraĢan kurumların görevidir. Ülkemizde de konu 

değiĢik boyutlarıyla gündeme gelmekte ve konuyla ilgili çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Ancak ilgili literatür incelendiğinde, konunun dini boyutunun yeteri 

kadar ele alınmadığı gözlenmektedir. Biz yaĢlanma döneminde dindarlığın baĢarılı 

yaĢlanmaya, yaĢlanma döneminde baĢ gösterebilecek problemlere karĢı durmaya, 

sosyalleĢmeye katkıda bulunacağına inanmaktayız. Ġlgili literatürde konuya bir 

miktar değinilse de, konunun önemi ölçüsünde ele alınmadığı görülmektedir. Bu 

açıdan konunun din sosyolojisi açısından ele alınması gerekmektedir. Özellikle din 

sosyolojisi ve din psikolojisi alanında yapılan çalıĢmalar da dâhil olmak üzere, 

yaĢlanma dönemi ve din iliĢkili çalıĢmalar, çoğunlukla Lehr‟in de dile getirdiği gibi, 

huzurevi-bakımevi merkezli yapılmaktadır. Bu da, huzurevi ve bakımevi merkezli 

çalıĢmaların yaĢlılıkla ilgili çalıĢmalara genellenme riskini doğurabilmektedir. Bu 

sorun, ilgili çalıĢmalarda da dile getirilmektedir (Bak. Lehr; 1994, 70).  

Yukarıda ifade ettiğimiz bağlam içerisinde çalıĢmamızın ana problemi “ YaĢlanma 

sürecinde dindarlığı etkileyen faktörlerin neler olduğu?” dur.  

AraĢtırma problemimizi daha anlaĢılır kılacak alt problemler ise Ģunlardır; 
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YaĢlanma döneminde dini hayatın genel özellikleri nelerdir? 

YaĢlanma döneminde sosyo-kültürel hayatta dinin yeri nedir? 

YaĢlanma döneminde toplumsal hayatta dinin yeri nedir? 

YaĢlanma döneminde ekonomik tercihlerde dinin yeri nedir? 

YaĢlanma döneminde ailenin kuruluĢunda, ailede yaĢanan dini hayatta ve aile içi 

iliĢkilerde dinin yeri nedir? 

YaĢlanma döneminde boĢ zaman uğraĢılarının Ģekillenmesinde dinin yeri nedir?  

2. Araştırmanın Amacı 

YaĢlanma olgusu çeĢitli bakıĢ açılarından farklı bilim dalları içerisinde ele alınmıĢ 

bir konu olsa da, konunun dindarlıkla iliĢkilendirilmiĢ boyutları özellikle Türkiye 

özelinde yeteri kadar ele alınmamıĢtır. Hâlbuki insan hayatının kaçınılmaz 

gerçeklerinden biri de dindir. Genel bir kanaat olarak, dinsiz bir toplumun tarihi 

olarak var olmadığı, toplumbilimciler tarafından paylaĢılmaktadır. YaĢlanma da 

gerek ferdi, gerek toplumsal hayatta kaçınılmaz bir olgudur. Bu iki olgu bir arada var 

olabildiğine ve birbirini etkileyeceğine göre, birlikte ve birbirine etkileri bağlamında 

ele alınmalıdır. Bu çalıĢma bu konudaki boĢluğun doldurulmasına katkı 

sağlayacaktır. ÇalıĢmamız yaĢlanma döneminde dini hayatın genel özelliklerini, din-

toplum iliĢkisi çerçevesinde örneklem grubumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal 

hayatında dinin yerinin ne olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ortaya çıkan 

sonuçlar yaĢlanma döneminde dindarlığın biraz daha netleĢmesine katkı 

sağlayabilecektir. Bu çalıĢmanın amaçlarından biri de yaĢlanma döneminde fertlerin 

genel durumu, bu dönemdeki dindarlık olgusu ve yaĢlılıkta dindarlığın yerinin daha 
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doğru anlaĢılmasına katkı sağlamaktır. Özellikle bu dönemde geliĢtirildiği varsayılan 

dindarlığın nasıl Ģekillendiğini görebilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü din ve buna bağlı 

olarak dindarlık, her ne kadar öncelikle ferdin vicdanını ilgilendirse de, ferdin 

vicdanı ile sınırlı değildir. KiĢilerin ortaklaĢa aĢkın varlık inancı ve bu çerçevede 

geliĢtirdikleri davranıĢlar, iliĢkiler ve kurumlar dindarlığın toplumsallığına bizi 

götürmektedir (Arslantürk; 2006, 239). 

3. Araştırmanın Önemi 

Bu çalıĢma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, artık dünyada önemli bir olgu olan 

„dünya nüfusunun yaĢlanması‟ sorununun çözümüne yönelik önerilerin daha geniĢ 

bir perspektifken ele alınmasına katkı sağlayacaktır. Zira yukarıda da değindiğimiz 

gibi, konunun dindarlık boyutu, ilgili çalıĢmalarda yeteri kadar ele alınmamaktadır. 

Toplumsal hayatın önemli yönlerinden biri de dini hayat, dindarlık algıları ve bu 

çerçevede geliĢtirilen hayat biçimidir. Bu nokta yeteri kadar anlaĢılıp, 

değerlendirilmeden bahsi geçen soruna doğru bir çözüm sunmak mümkün değildir. 

Çünkü din, insan için zihniyet oluĢturucu ve anlam sağlayıcı fonksiyonu ile insan 

hayatını derinden etkileyen bir sistem, dindarlık, inkâr edilemez toplumsal bir 

gerçekliktir. Toplumsal gerçekliğin bu yönü yeteri kadar aydınlatılmadan, ortaya 

konacak çözüm önerileri, en azından eksik bir bakıĢ açısını beraberinde getirecektir.  

YaĢlanma dönemi ve onun önemli bir boyutu olan yaĢlılık Avrupa ve Amerika 

merkezli olarak, geriatri, gerontoloji, sosyoloji ve psikoloji bilimi ekseninde yüzyılın 

baĢından bu yana ele alınmaktadır. Konu ile ilgili belli bir literatür de oluĢmuĢ 

durumdadır. Lehr, Harris ve Kole bu çalıĢmalarda ilk dikkati çekenlerdir. Ancak 

konu ile ilgili Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Az sayıda kitap ve 
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makale konuya bilimsel açıdan yer vermektedir. Bunlardan Tufan‟ın çalıĢmaları, 

Taplamacıoğlu‟nun makalesi, ĠSAV tarafından düzenlenen tartıĢmalı ilmi toplantıda 

sunulan tebliğler ve yapılan müzakerelerden oluĢan „YaĢlılık Dönemi ve 

Problemleri‟ adıyla yayımlanan çalıĢma, Köylü‟nün çalıĢmaları, Kılavuz‟un 

çalıĢmaları, Sancaklı‟nın ve Kasapoğlu‟nun makalesi, BaĢbakanlık araĢtırması olarak 

yayınlanan çalıĢmalar ve istatistikler konumuz bakımından önemlidir. Fakat bahsi 

geçen çalıĢmaların her biri konuyu kendi bilimsel amaçları çerçevesinde ele almakta, 

bizim çalıĢmamızda değindiğimiz hususlara ya yeteri kadar ilgi göstermemekte, ya 

da hiç değinmemektedir. YaĢlanma döneminde dindarlık ve bunun toplumsal hayata 

etkilerine ise neredeyse hiç değinilmemektedir. Bize göre bu çalıĢmaların ağırlıklı 

olarak huzurevi ve bakımevi merkezli yapılmıĢ olması da, sosyal gerçekliğin önemli 

bir boyutunu dıĢarıda bırakmaktadır. Esasında bu çalıĢmalarda da yer yer değinildiği 

gibi, konuya sosyo-psikolojik açıdan bakan bir çalıĢmaya ihtiyaç vardır. Yaptığımız 

araĢtırmalara göre, konuyu din sosyolojisi bilimi alanında bizim tasarladığımız 

Ģekilde ele alan bir çalıĢma yoktur. Dolayısıyla bu çalıĢma alanında bir boĢluğu 

dolduracaktır.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi, yaĢlanma olgusu bugün hemen her toplum ve 

devletin yüzleĢmek zorunda olduğu ve bir soruna dönüĢmeden çözüm üretmek 

zorunda olduğu bir konudur. Konu ile ilgili yapılacak bilimsel çalıĢmalar, konunun 

doğru anlaĢılmasına ve çözümün doğru yerde aranmasına katkı sağlayacaktır.  

Bilimsel açıdan konunun dindarlık boyutunu da dikkate alan çalıĢmalar hayati öneme 

sahiptir. Ülkemiz için konu ile ilgili çalıĢmalar daha da önemlidir. Zira toplumsal 

kurumlarımızın oluĢmasında, kültürümüzün Ģekillenmesinde, toplumsal 

tercihlerimizin Ģekillenmesinde, din tartıĢmasız bir yere sahiptir. Toplumu daha iyi 



7 

 

tanımak, onun değerlerini oluĢturan süreçlerin daha doğru tanınmasına, daha iyi 

anlaĢılmasına bağlıdır. Bu noktada Türk toplumunun din algısı, dindarlığın biçimleri, 

toplumsal hayatta dinin yeri önemli araĢtırma alanları olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

ÇalıĢmamız, içinde yaĢadığımız toplumu daha iyi tanımayı, anlamayı, din- toplum 

iliĢkisi bağlamındaki süreçleri daha iyi görmeyi sağlayacaktır. UlaĢacağı sonuçlar her 

ne kadar örneklemi ile sınırlı olsa da, çalıĢmamız belli bir ölçüde din sosyolojisi 

literatürüne katkı sağlayacak, yapılacak baĢka çalıĢmalarla birlikte alanımızın daha 

da zenginleĢmesine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan konuyla ilgili çeĢitli 

çalıĢmalar yapan kurum ve kiĢilere de önemli veriler sağlayacaktır ümidindeyiz.  

4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalıĢmada yaĢlanma döneminde dindarlığın, yaĢlıların ekonomik, sosyal ve 

kültürel hayatındaki yeri, seçilen örneklem bağlamında ele alınacaktır. YaĢlanma 

dönemi ve dindarlık hem psikolojik, hem de sosyolojik yönü bulunan kavramlardır. 

Konuya sosyal-psiĢik açıdan yaklaĢmanın daha doğru olacağı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmamız yaĢlanma dönemi ve dindarlık kavramları üzerinde temellenecek, 

ancak konu belirlenen örneklem bağlamında Türkiye özelinde ele alınacaktır. 

Dindarlık kavramı da, özellikle bu dönemde görünürlüğü açısından bizi 

ilgilendirecektir. YaĢlanma döneminde dindarlıkla,  fertlerin ekonomik tercihleri, aile 

bağlamında sosyal iliĢkileri ve boĢ zaman uğraĢıları arasındaki iliĢkinin, hangi dini 

sosyolojik ve psikolojik süreçler içerisinde ve nasıl etkili olduğu incelenecektir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE METODOLOJİK ÇERÇEVE 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. SOSYOLOJİK AÇIDAN YAŞLANMA VE YAŞLILIK 

1.1. Sosyolojik Açıdan Yaşlanma ve Yaşlılık 

1.1.1. Kültür ve Yaşlanma 

Ġnsanın yaĢlanma ve yaĢlılarla ilgisi eski zamanlara dayanır. Bu ilginin baĢlangıcını 

insanın kendini inceleme nesnesi olarak ele aldığı günle baĢlatabiliriz. Ancak yaĢlılık 

ve yaĢlanmanın bilimsel bir inceleme alanı olarak ele alınmasının son yüzyılla 

birlikte baĢladığı kabul edilir. Eflatun yaĢlılık döneminin nasıl yaĢanacağını gençlik 

ve yetiĢkinlik döneminin nasıl geçtiğine bağlamakta, Aristoteles “hastalığı zamansız 

gelen yaĢlılık, yaĢlılığı doğal bir hastalık” olarak algılamaktadır. Goethe ise yaĢlılığı 

deneyimlerin zirveye ulaĢtığı bir dönem olarak görür ve yaĢlılığın olumsuz bir 

dönem olarak görülmesine karĢı çıkar. Cicero yaĢlılığın psiĢik ve toplumsal 

değiĢimler içerdiğini söyler. Ona göre insan yaĢlılığında da çeĢitli baĢarılara imza 

atabilir (Kalkan; 2008, 1-2; Lehr; 1994).  Bazı toplumlarda yaĢlı neredeyse 

kutsanarak büyük bir saygı ve kudretin sahibi olabilirken, baĢka bir toplumda durum 

farklı olabilmektedir. Magellan takımadası kıyılarında yaĢayan Yaghanlar‟da yaĢlılar 

hiçbir zaman yalnız bırakılmaz, yaĢlıların düĢünceleri dinlenir ve dikkate alınırdı. 

Asya‟da Moğol kökenli Aleut‟larda, eğer anne babaya iyi davranılıp onların öğütleri 

dikkate alınırsa evlatların bunun ödülünü alacağına inanılırdı. Avustralya‟da yaĢamıĢ 

Aranda‟larda yaĢlının bilgi, büyücülük ve din alanında üstünlüğü vardır. YaĢlı hem 

saygı duyulan hem de korkulan kiĢidir. Konfüçyüs düĢüncesinde tüm aile bireyleri en 
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yaĢlıya itaat etmek zorundadır. Ancak Güney Afrika‟da yaĢayan Bantu‟lar yaĢlılara 

pek önem vermezlerdi. Eskimolarda yaĢlılar buz üzerinde bırakılıp ölüme terk 

edilirdi. YaĢlı, aileye yük olduğunu hissettiğinde sırtına çantasını alarak veya bir 

kayığa binerek ailesinden uzaklaĢarak ölüme giderdi (Akın; 2006, 58-68).  

Türk kültüründe fiziksel yaĢlılık “kocamak” olarak adlandırılır, sosyal bakımdan 

yaĢlanmak bilgelik ve akil olmakla eĢdeğer anlamlar içerir ve itibarlı bir konumdur. 

YaĢlı insan, tecrübe sahibi, akıl danıĢılan ve toplumsal hiyerarĢide en üstte olan, eli 

öpülen kimsedir. Bu yüzden yaĢlanmak asla görevden uzaklaĢtırılma nedeni olarak 

görülmemiĢ, yüz yaĢını aĢan Kağanlar ve her yönetim kadememizde akıl danıĢılan 

ihtiyar heyetleri olmuĢ, yaĢlılar evlerin baĢköĢesine oturtulmuĢtur. Söze dayalı 

kültürümüz de itaat önemlidir. Ġtaat hiyerarĢisinde, yaĢlılarımız en baĢta yer alır. 

“Söze dayalı kültürlerde yaĢlıların konumu çok önemlidir, zira toplumsal bellek, adet 

ve ritüeller onların zihinlerine çakılıdır; hangi durumlarda ne yapılması gerektiği 

hakkında toplumun yaĢlılarının tecrübesinden baĢka pusulası yoktur” (Göka; 2006.) 

Müslüman-Türk kültüründe yaĢlı büyük bir saygı görür. Bu anlayıĢın oluĢmasında, 

eskiden beri süregelen Türk geleneklerinin payı yanında, Türklerin Ġslam‟la 

tanıĢması ve Ġslam kültürünün Türk töre ve geleneklerine, aile düzenine etkisi 

oldukça önemlidir. Batı kültüründe kendine gücü yeten, ekonomik bağımsızlığını 

kazanan bir gencin ilk yaptığı Ģeylerden birisi, ailesinin yanından ayrılıp müstakil bir 

eve taĢınmaktır. Oysa Türklerde ana-babayı yanında bulundurmak bir Ģeref 

vesilesidir. Bu kültürde içinde yaĢlı bulunmayan ev, bereketsiz bir evdir. Anne 

babanın bedduasını almak, Türk gelenekleri açısından oldukça tehlikeli olduğu gibi, 

yaĢlıların bedduasını almak da bir o kadar sakınılması gereken durumdur. YaĢlılara 

hizmet etme anlayıĢı, bu sosyal yapıda önemli bir gelenektir. Ahilik eğitiminde belli 
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baĢlı ilkelerden biri de yaĢlılara saygı göstermektir; “Ululara hizmet ide, 

aĢağıdakilere Ģefkat ide, dostlara tevazu ide..”. Bu bilgiler ıĢığında Müslüman-Türk 

dünyasında ihtiyarlık olarak nitelenen ve bu kültür içinde özel bir anlamı bulunan 

yaĢlılık bir rütbe ve imtiyaz sayılabilir (Kazıcı; 2007).   

Erken dönemden itibaren, Türklerde yaĢlılara hizmet veren kurumlara rastlamak 

mümkündür. Türklerde öteden beri ataya saygı duyulmuĢ, yaĢlılar korunmuĢtur. 

Tanrı adına yoksullara yardım etme çıplakları giydirme, açları doyurma inancına 

Ġslamiyet öncesi Türk destanlarında bile rastlanmaktadır. Eski Türklerde Bey 

olmanın Ģartları arasında çıplakları giydirme, açları doyurma vardı. Türkler 

Ġslamiyet‟i kabul ettikten sonra da dinsel inançlarının gereği olarak muhtaç ve 

güçsüzlere yardım etmiĢlerdir. Fitre ve zekâtın diğer gruplarla birlikte öncelikle 

yaĢlılara verilmesi bu yardımları daha anlamlı kılmıĢtır.  YaĢlılara yapılan yardım 

biçimlerinin, toplumsal ve kültürel yapılara ve inançlara göre kalıplaĢtığı 

görülmektedir. Eski dönemlerde yaĢlılar inançlara, geleneklere dayalı ve toplumdan 

kaynaklanan destek yardımlarla korunmaktaydı. YaĢlıları koruma hizmetini veren 

kurumlardan biri 1320 yılında Sivas‟ta Selçuklular tarafından kurulmuĢtur. Darü-r 

reha ismiyle bilinen bu vakfı Ruknettin Hattab kurmuĢtur. Ayrıca Musul Erbil 

Atabeyi Muzaffereddin Kökbörü tarafından yaptırılan Gökbörü tesislerinde, dört 

darülaceze, dullar için bakım evi, iki adet çocuklar için bakım yurdu tespit edilmiĢtir.  

Memluklular döneminde 13. yüzyılda Kahire'de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi 

ve tesisleri dul kadınlara ve yaĢlılara hizmet vermiĢtir (Doğan, 2007). Batıda da 

16.yy. da Lugsburg‟da kurulmuĢ düĢkünlerevi, 18.yy. da Rahibe Theresia tarafından 

kurulan bakımevi türü örneklerden bahsedilmektedir (Lehr; 1994, 337). 
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Osmanlılar döneminde imarethaneler, aĢevleri ve tekkelerin muhtaç yaĢlılara hizmet 

verdikleri bilinmektedir. Bunlardan bazılarının kuruluĢ amacı çalıĢamayacak 

derecede yaĢlanan kayıkçı ve hamalların bakımıdır (Kazıcı; 1999, 294). Kurulan 

darü-l rehalar, yapılan vakfiyeler ve hastaneler yaĢlı bakımı hizmetlerini yerine 

getiriyorlardı. Osmanlılar döneminde sosyal hizmetler 19. yüz yıla kadar vakıf 

kuruluĢları tarafından veriliyordu. Bu alanda hizmet veren kamu kuruluĢları ve hayır 

kurumları 19. yüzyılda kurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu kuruluĢlar diğer ihtiyaç 

gruplarının yanında yaĢlılara da hizmet götürüyorlardı. 1895 yılında kurulmuĢ olan 

Darülaceze, Osmanlılar döneminde kurulup günümüze kadar yaĢayan 

kurumlardandır. Darülaceze önce, sakat ve yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları 

korumak için II.Abdülhamid devrinde hizmete girmiĢtir. Bugün Ġstanbul 

Belediyesine bağlı, döner sermaye ile yönetilen bir kurumdur. 2007 yılı rakamlarına 

göre 750 ye yakın aceze bu kurumda barınmaktadır (Karali, 2007). 

1.1.2. Yaşlanma ve Yaşlılık 

YaĢlılık ve yaĢlanma gerontoloji ve geriatri bilimi çerçevesinde incelenmektedir. 

Gerontoloji yaĢlanma ve yaĢlılık süreçleriyle yaĢlıları bütün yönleriyle inceleyen 

bilim dalıdır. 1960‟lara kadar akademik bir disiplin olarak var olmakla birlikte, asıl 

günümüzde hızla geliĢmektedir. Psikoloji, biyoloji, sosyoloji ve kent planlamasıyla 

yakından iliĢkilidir. Gerontoloji yaĢlılık bilimini ifade etmekte, biyolojik, fizyolojik 

ve zihinsel yaĢlanmayla birlikte ortaya çıkan değiĢimleri incelemektedir. Gerontoloji 

yaĢlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan değiĢim süreçlerinin yarattığı ekonomik, 

psikolojik, toplumsal ve sosyal sorunlarla da bağlantılıdır. Geriatri ise yaĢlıların 

sağlık sorunlarını açıklamaya ve tedavi etmeye yönelik etkinliklerini içerir. YaĢlılığa 

özgü hastalıklar olup olmadığı günümüzde hala tartıĢılan bir konu olsa da, 
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yaĢlılıktaki hastalıkların daha uzun, etkin ve yıpratıcı olduğu bir gerçektir. Bu 

nedenle geriatrinin özel bir ilgi ve uzmanlık alan olması da kaçınılmazdır (Koçar, 

2002, 3; Tomanbay, 2002, 253). 

YaĢlanma doğumla baĢlayan ölümle sona eren bir süreç olarak görülebilir. Bu sürece 

kalıtım, çevre, hastalık, duygular gibi bazı faktörler etki eder. YaĢlanma sürecini 

etkileyen önemli bir faktör de sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmelerdir. 

YaĢlılık yaĢlanma sürecinin son halkasıdır. “Bir kimse kendini kaç yaĢında 

hissediyorsa o yaĢtadır, ya da düĢündüğü kadar yaĢlıdır, hatta atar damarlarının 

dayandığı yaĢtadır. Bütün bunlara bakınca yaĢlılık göreceli bir kavramdır. YaĢlanma 

ise devam eden bir süreçtir” (Arpacı; 2005, 16-17). YaĢlanma süreci, yeni yaĢam 

biçimlerine uyum sağlamayı ve buna bağlı olarak oluĢabilecek bir takım sorunların 

varlığını içerir. Toplumsal süreç içerisinde yeniden yönlenmeyi, bir takım süreçlere 

uyum sağlamayı, değiĢimlere uymayı gerektirir. Eski sorumluluklar ve haklar yerini 

yeni yükümlülüklere ve görevlere bırakır. Zaman içerisinde rollerin değiĢmesi bir 

takım sorunlar ve stres durumları doğurabilir. Örneğin ellili yaĢlardaki bazı kadınlar, 

artık yaĢlanan ve yardıma gereksinim duyan anne-babaya karĢı kız çocuğu rolünü 

yeniden anımsar. Kendini onlarla ilgilenmek zorunda hisseder. Aynı dönemde 

kayınvalide rolünü üstlenmesi de gerekebilir. Rollerin kesiĢmesi ve beklentilerin 

birbiriyle zıt olması, üstlenilen rollerin birbiriyle çatıĢması bir takım çatıĢma ve stres 

durumları oluĢturabilir (Lehr; 1994, 173, 181).  

GeliĢim dönemleri içerisinde bazen, yetiĢkinlik kategorisi içinde ele alınarak ileri 

yetiĢkinlik, bazen de yaĢlılık olarak isimlendirilen “yaĢlılık”ın kronolojik olarak 

baĢladığı tarih konusunda farklı görüĢler vardır. Bunun en önemli sebebi yaĢlılığın 

tanımında nelerin dikkate alınacağı konusundaki tartıĢmadır. Diğer bir deyiĢle 
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yaĢlılığın belirli bir nedene bağlı bir açıklaması yoktur (Onur; 2000, 310). YaĢlılık 

sınırının tespit edilmesi, Bismark tarafından 1889 yılında yaĢlılık ve sağlık 

sigortasının yürürlüğe konulmasına kadar dayandırılır. Sebep olarak da yaĢlanan 

insanın ailedeki iĢlevini kaybetmesiyle birlikte güvence altına alınma zorunluluğu 

gösterilir (Lehr; 1994, 244). YaĢlılıkla ilgili birçok çalıĢma, takvim yaĢını esas alarak 

yaĢlılık sınırını 60 ya da 65 yaĢ olarak alır. YaĢlılık konusunda en sık kullanılan 

tasnif yaĢlılığı yıllarla ölçmeyi öngören tasniftir. Bu tanımlamada geliĢmiĢ ülkelerde 

genellikle 65 olan emeklilik yaĢı esas alınır. Ancak bize göre geliĢmiĢ ülkeler için 

kabul edilen bu ölçüt, bütün ülkeler için geçerli olmamalıdır. Ülkelerin ortalama 

insan ömrü konusundaki beklentileri de bu konuda dikkate alınmalıdır. BirleĢmiĢ 

Milletler 60 yaĢ ve üzerini yaĢlı nüfus kategorisinde kabul etmektedir 

(http://www.who.int/healthinfo). Ülkemiz için bu sınırın 60 yaĢ olmasının daha 

isabetli olacağı kanaatindeyiz. Bu görüĢ baĢkaları tarafından da benzer gerekçelerle 

dile getirilmektedir (Bak. Doğan, 2007).  

YaĢlanma döneminde en bariz değiĢim, bedensel değiĢimdir. Görme baĢta olmak 

üzere, hemen bütün duyularda yaĢla birlikte bir düĢüĢ görülür. Hareket ve motor 

becerilerdeki düĢüĢ kendini gösterir. Sağlıkla ilgili sorunlar kendini gösterir. Sinir 

sistemi zayıflar. Özellikle iĢitme ve görme duyularındaki kayıplar, diğer insanlarla 

etkileĢim ve iletiĢimi sınırlar. Zekânın yaĢlılıkta azaldığı görüĢü, bugün artık tümüyle 

doğru kabul edilmemektedir. Ancak zihinsel yeteneklerde özellikle de akıcı zihinsel 

yetenekler olarak ifadelendirilen kısımda bir takım azalmaların olduğu ve sorun 

çözme yeteneğinin azaldığı kabul edilmektedir (Kimmel, 1974, 369; Lehr; 1994; 

Onur; 2000, 313-320,329).  

http://www.who.int/healthinfo
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Toplumsal değiĢim, toplumlar arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal farklar, 

toplumlardaki yaĢlılık algıları yaĢlılığın tarifini zorlaĢtırır. YaĢlılık sosyal sınıflara 

bağlı olarak tanımı ve içeriği değiĢebilecek bir kavramdır. Ancak tanım çoğunlukla 

emeklilik yaĢına bağlı olarak yapılmaktadır (http://www.who.int/healthinfo). YaĢlılık 

toplumsal geliĢmiĢlik, kiĢinin sağlık durumu, sosyal ve psikolojik durumuna bağlı 

olarak da farklı Ģekillerde tanımlanabilir. GeliĢmiĢ ve geliĢmemiĢ ülkeler arasındaki 

ekonomik farklılıklar, sağlık yatırımları, toplumların sosyal bölüĢüm düzeyleri ve 

bireylerin bundan aldıkları paylar kiĢilerin sağlık durumlarına, kendini algılamasına 

belki bunlara bağlı olarak toplumların yaĢlı algılarına etki etmektedir (Tufan; 2002, 

87).  Ancak yaĢlılığın tanımı kiĢiden kiĢiye, toplumdan topluma ne kadar farklı 

olursa olsun “YaĢlılık yaĢam konusunda kayıpların ve çöküĢün görüldüğü bir 

dönemdir. Aynı zamanda kültürel, çevresel ve ekonomik etmenlerin hazırladığı bir 

sonuçtur.” (Arpacı; 2005, 15). 

Ortalama insan ömrü ile ilgili istatistikler toplumların özellikle ekonomi ve buna 

bağlı olarak, sağlık yatırımı ve harcamalarıyla paralel gözükmektedir. Dünyada en 

yaĢlı nüfusa sahip Japonya‟da doğumdan beklenen yaĢam süresi yaklaĢık 80 yıldır. 

Doğumdan beklenen yaĢam süresi Kanada, Ġsveç, Ġsviçre gibi ülkelerde 79 yıl, 

Ġngiltere, Fransa, Hollanda, Ġtalya gibi ülkelerde 78 yıldır. Dünyada 37 ülkede 

doğumdan beklenen yaĢam süresi 75 yıl ve daha uzundur (Arpacı; 2005, 27). 

Ülkemizde doğuĢta beklenen yaĢam süresi 1950‟den günümüze kadar yaklaĢık 25 

yıllık bir artıĢ göstermiĢtir. DoğuĢta beklenen yaĢam süresi 2004 yılı için 72.5, 2006 

yılı için 73.2 dir. Ancak kadınlarla erkekler arasında dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de bir fark mevcuttur. 2004 yılında doğuĢta beklenen yaĢam süresi erkeklerde 70.5 
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iken kadınlarda 74.6 dır. 2009 yılı itibarıyla beklenen yaĢam süresi erkeklerde 71.5, 

kadınlarda 76.1 ortalamada ise 73.6 dır (http://www.tuik.gov.tr). 

YaĢlılığı tanımlayabilmek ve bu konuda geçerli bir standart oluĢturabilmek için 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)nün verileri bir fikir verebilir.  Bu örgütün yaptığı bir 

tasnife göre, 45-59 yaĢ arası orta yaĢ, 60-74 yaĢ arası yaĢlılık, 75-89 yaĢ arası ileri 

yaĢlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık kategorisidir (Arpacı; 2005, 17). Bu tasnif yaĢlanma 

konusunda biyolojik bakıĢ açısını temel alan bir yaklaĢıma sahiptir. Ancak zorunlu 

ve değiĢmez bir tasnif değildir. Belli bir fikir ve ölçü vermekle birlikte kiĢilerin 

kendini yaĢlı hissetmesi ya da etmemesi, toplumların yaĢlılığa yüklediği anlam, 

ekonomik ve sosyal farklılıklar bu tasnifin belli ölçüde esnek olması gerektiğini 

gösterir. YaĢlanma ile birlikte mental ve fiziksel kapasitede azalmalar, hareket 

yeteneğinde yavaĢlama görülse bile, birey kendini yaĢlı hissetmeyebilir. YaĢlılık 

durağan ve değiĢmez bir yaĢam dönemi değildir. Tam karĢıtı, yaĢlılık çeĢitli güçlerin 

etkileĢimini içerir. Bu güçlerin temelinde yaĢamın tüm evrelerinin zorlamalarına 

karĢın varoluĢunu sürdürebilmiĢ olmanın bilgeliği ve tecrübesi de bulunur (Arpacı; 

2005, 17). 

1.1.2.1. Yaşlanma Teorileri 

YaĢlanma teorileri, yaĢlanma sürecini, yaĢlıların toplumdaki fiziksel ve sosyal 

değiĢimleri üzerinden açıklamaya çalıĢırlar. Etkinlik Teorisine göre, yaĢlının etkinlik 

durumu önceki yaĢam biçimi, sosyoekonomik durumu ve sağlık düzeyine göre 

belirlenir. Buna göre yaĢlı bireyin yaĢamdaki etkinliği giderek azalır. Ġnsanları 

birbirinden ayıran temel fark, etkinlikleri ve baĢkasına yararlı olmalarıdır. YaĢlı birey 

bu yönüyle artık diğer bireylerden geri kalmaktadır.  Toplum yaĢlı bireyden elini 
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çeker. Böylece yaĢlının toplumsal etkileĢimi azalır. YaĢanan emeklilik ya da dulluk 

gibi süreçler sonucunda bazı roller kaybolur. Rol Bırakma Teorisine göre, kaybolan 

bu roller bireyin topluma aidiyetini olumsuz yönde etkiler. Bu süreçle birlikte 

toplumun yaĢlıdan beklentileri de değiĢir. Bu da yaĢlıları rolsüzlük rollerine güdüler, 

toplumsal yönden kaybolan statülerine uyum sağlamaya güdülemez.  ĠliĢki Kesme 

Teorisi, yaĢlılığı toplumdan yavaĢ yavaĢ geri çekilme süreci olarak görmektedir. 

Fiziksel etkinlikleri azalan yaĢlılar toplumsal olarak da bir uzaklaĢma yaĢar ve kendi 

iç dünyalarına çekilirler (ġahin, 2000; Öz, 2002, 18; Tufan, 2002, 138). Toplumsal 

DeğiĢim Teorisine göre, geliĢen toplumlardaki yaĢlılar, yapabildikleriyle teknolojik 

geliĢim hızı ve olanaklarının gerisinde kalmaktadır. Bu değiĢim hızına yetiĢemeyerek 

beklentileri karĢılayamayan yaĢlılar modası geçmiĢ bireylere dönüĢmektedir. Bu 

durum ise yaĢlı bireyin güvenlik, saygı, sevgi, ait olma ve tanınma gibi 

gereksinimlerini tehdit etmektedir (Bak. Onur, 1995). Geleneksel toplumlarda ise 

yaĢlılardan bilgelikleri nedeniyle yararlanılmakta ve yaĢlının sosyal statüsünün daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir (Öz; 2002, 18). 

Doğar doğmaz kendini yaĢlanma sürecinin içinde bulan insanoğlu bu süreçte içinde 

bulunduğu yer ve zamandan etkilenir. YaĢlanma ve yaĢlılığı açıklamaya çalıĢan 

teoriler de, konuyu ancak incelediği topluma ve toplumun kültürüne göre anlatabilir. 

Bu yüzden sosyolojik yaĢlanma ve yaĢlılık teorilerinin hangi toplumun, hangi zaman 

dilimi içindeki yaĢlılığını ve yaĢlanmayı açıklamaya çalıĢtığı göz önünde 

bulundurulmalıdır (Tufan; 2002, 119).  Bu teorilerin değiĢkenliğini ve belli bir 

toplumsal yapı için geçerli olan bir teorinin, diğeri için tam anlamıyla açıklayıcı 

olamayacağını da kabul etmek durumundayız.  
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YaĢlanma teorileri belirli ölçülerde sosyal gerçekliğe iĢaret etmekle birlikte, bize 

göre Türk toplumundaki yaĢlanma sürecini tam olarak izah etmemektedir. Bunda bu 

teorilerin üretildikleri kültürel kodların etkili olduğunu düĢünmek mümkündür. Biz 

çalıĢmamızda bu teorilerin belirli yönlerinden istifade etmekle birlikte yeterince 

açıklayıcı bulmadığımız için çalıĢmamızı bu teorilerden biri üzerine oturtmadık.  

1.1.2.2. Farklı Açılardan Yaşlanma 

1.1.2.2.1. Biyolojik Yaşlanma  

Biyolojik yaĢlanma bireyin yaĢam sürecindeki yapı ve fizyolojisinde görülen giderek 

artan değiĢikliklerdir. Derinin kırıĢması, kas gücünün azalması, görme ve iĢitme 

kayıpları, kalp atıĢlarının bozulması biyolojik yaĢlanmanın belirtileridir (Kimmel, 

1974, 369; Akın; 2006, 95). Belirtilerinden söz etme imkânımız olsa da biyolojik 

yaĢlanmanın ne zaman baĢladığı tam olarak tespit edilemez. Bunu bir süreç 

içerisinde ele almak daha sağlıklı olabilir. Yapılan tarifler de bunu biraz gözetmiĢtir. 

“Biyolojik yaĢlanma zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki 

değiĢimlerdir” (Onur; 1995, 277). Aslında insan fizyolojisindeki değiĢim daha 

insanın ana karnındaki döneminde baĢlar. Zaman içerisinde değiĢen, bu sürecin 

hızlanması ya da yavaĢlamasıdır. Biyolojik yaĢlanma belirtileri, toplam yaĢlanma 

değiĢikliklerinin bir kısmıdır ve genellikle daha az belirgin olarak ortaya çıkan, daha 

yavaĢ seyreden psikolojik ve sosyal yetenek ve iĢlevlerdeki değiĢikliklerden çok 

daha önce gözlenmeye baĢlar  (Karan, 2007, 18-27; Plotnik, 2009, 424). 

1.1.2.2.2. Psikolojik Yaşlanma 

Psikolojik boyut, kronolojik yaĢlanmaya bağlı olarak bireyin algılama, öğrenme, 

problem çözme gibi bellek gücü ile kiĢilik kazanma alanlarında uyum sağlama 
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kapasitelerindeki değiĢmeleri kapsar. Yani bireyin davranıĢsal uyum yeteneğindeki 

yaĢa bağlı değiĢimler, psikolojik yaĢlanmayı oluĢturur. YaĢlılıkta zekâ parlaklığı 

gider, yeni Ģeyler öğrenmek zorlaĢır, hafıza zayıflar, giriĢim ruhu ve ataklığı 

kaybolur. Bunun yerine bilgelik ve ağırbaĢlılık belirginleĢir, mantıklı ve doğru 

düĢünme daha sağlıklı olur. Bu dönemde muhakeme güçlüdür. Daha yerinde 

yargılara ulaĢılır. YaĢlılıkta eskiye aĢırı bağlılık, yenilikten korkma, egoizmin 

belirginleĢmesi, treni kaçırma duygusu, sağlığa aĢırı düĢkünlük duyguları geliĢebilir. 

Böyleleri “küçüğün büyüğe saygısı yok, kimse haddini bilmiyor” yargısını çokça 

kullanırlar. Cimrilik, kavgacılık ve geçimsizlik gibi bazı kiĢilik özellikleri daha 

belirginleĢebilir, yalnızlık duygusu ve ölüm korkusu belirginleĢebilir (Tarhan, 1998: 

43-44).  

Psikolojik yaĢlanma daha çok, bireyin kendini yaĢlanmaya hazırlamamasından 

doğar. Kendini iĢi ile özdeĢleĢtiren birey emekli olunca çöker. Emekliliğe alıĢmak 

için bir eğitime bile ihtiyaç duyulabilir. Ġnsanı yaĢlı yapan en önemli etken de budur. 

Bazı yaĢlılar çevreye karĢı daha az ilgili, kendi bedenine ve kendine karĢı daha ilgili, 

iliĢkilerde daha derin ve seçici olabilirler. Yeniliklerden ürkebilir ve eski yaĢamlarını 

özleyerek genç nesille aralarındaki uzaklık artabilir, iletiĢim sorunları doğabilir. 

YaĢlılıkta değiĢen durumlara uyumun zorlaĢması bireyde ruhsal çöküntüye neden 

olur ve yaĢlı birey mücadeleden vazgeçerek kendi kabuğuna çekilir ve ölümü bekler. 

Bu dönemde yaĢlıya streslerden uzak sakin bir ortam sağlamak, bireyselliğine, 

kültürel özelliklerine, mahremiyetine özen göstermek ve yaĢlı ile sıcak, destekleyici 

bir iliĢki içinde olmak da ruh sağlığı yönünden önemlidir. YaĢlı bireyin 

anlayamayacağı terminolojinin kullanılması önemli uyum ve iletiĢim sorunları 

yaratır (Arpacı; 2005, 18-20; Karan 2007, 28-29). 
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YaĢlılıkta meydana gelen değiĢiklikler, çok yönlü kayıplar, yaĢanan stresler, arka 

arkaya gelen krizler, emeklilik, dulluk, hastalık, fiziksel gücün zayıflaması, vücut 

görünümündeki değiĢmeler, duyu kaybı, azalan toplum statüsü, düĢen yaĢam 

standardı gibi etkenler yaĢlıların ruh sağlığını olumsuz yönden etkiler. Bu da bu 

grubun bir risk grubu olmasına sebep olur. 

Bir görüĢe göre yaĢlılar, eskiden kendilerini nasıl görüyorlarsa, öyle görmeyi 

sürdürürler (Onur; 2000, 344). Bu görüĢe göre, yaĢlılığın bütünüyle kendine has bir 

psikolojisinin olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. YaĢlılarla ilgili bakıĢ 

açılarının bazen kalıp yargılar üzerinden Ģekillendiği görülmektedir. Hatta bazen 

yaĢlıların kendileri hakkında oluĢturulmuĢ portrelerle, kendi portreleri arasındaki 

uyumsuzluk sebebiyle, bazı davranıĢ kalıplarına zorlandıkları dile getirilmektedir 

(Lehr; 1994, 322). Bunlardan biri yaĢla birlikte insanın daha tutucu ve huysuz 

olduğudur. Bunun her zaman doğru olduğunu kabul etmek yerine, baĢka Ģeylerin bu 

tutumların oluĢmasında etkili olduğunu kabul etmek daha uygun görünmektedir 

(Armaner, 1980, 133; Onur; 2000, 361). 

1.1.2.2.3. Sosyolojik Yaşlanma 

Sosyolojik boyutuyla ele alınacak olursa yaĢlılık; toplumun kiĢiden artık geçmiĢ 

yıllardaki rollerini terk etmesini beklediği, artık bazı Ģeyleri yakıĢtıramadığı, bir 

anlamda rolsüzlük rolünü verdiği dönemdir (Lehr; 1994, 244). Emeklilikle birlikte iĢ 

yaĢamından ayrılmak, bu dönemde günlük yaĢamın ritmini değiĢtiren önemli bir 

unsurdur. Bu durum yaĢlılarda yeniden sosyalleĢme ve içine girdiği ortama tekrar 

uyum sağlama ödevini birlikte getirir. Diğer taraftan bazen yetiĢkinliğe ulaĢmıĢ 

evlatların evden ayrılıĢıyla, bazen de eĢin vefatı Ģeklinde ortaya çıkan kayıp ve 
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ayrılık hisleri bu dönemde yoğun olarak yaĢanır. Bu yıllara kadar etrafına yardım 

etme rolündeki fert artık yardım alan durumuna geçmeye baĢlar. Emeklilikle birlikte 

gelirdeki azalma, bozulmaya baĢlayan sağlık, rollerin yitimi ve diğer sebeplerle 

sınırlanan özgürlük, bu dönem insanının karĢılaĢabileceği önemli sorunlardır (Lehr; 

1994, 245,259; Onur; 2000, 351,352). 

YaĢlılığın sosyolojik yönü, bireyin içinde yaĢadığı toplumdaki yaĢla ilgili değer ve 

normlar, diğer deyiĢle toplumda belirli bir yaĢ grubundan beklenen davranıĢlar ve o 

toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Arpacı; 2005, 20). Sosyolojik 

yaĢlanma, toplumsal hayatta sürekli yaĢanan bir süreçtir. Çünkü bireyler hayat boyu 

bir yandan sürekli yeni roller üstlenirken, diğer yandan eski rollerini terk ederler. Bu 

durum hem bireysel boyutu ile hem de toplumsal boyutuyla daima yinelenen bir 

süreçtir (Onur; 1995, 52,283).  Toplumsal hayat her bireye bir statü ve bu statüye 

iliĢkin roller tayin eder. Bu roller bireylerin yaĢlarıyla ilgili sosyal yönlerini tanımlar, 

kimlik edinmesine yardımcı olur, benlik algısının temelini oluĢturur böylece 

toplumsal yaĢamı anlamlı kılar. Her bir sosyal rol yaĢamın belli bir dönemine 

iliĢkindir. Bu da toplumsal yaĢam döngüsü esnasında belirli geçiĢ noktaları oluĢturur. 

Buna göre değiĢik yaĢlarda, olunacak ve yapılacak Ģeyler tanımlanır. Toplum 

evlenme zamanını, okulu bitirme zamanını, çocuk sahibi olma ve emekliye ayrılma 

zamanını belirler. Aynı toplum kendi kabulleri çerçevesinde gençlik tanımı, 

yetiĢkinlik tanımı ve yaĢlılık tanımı yapar. Dolayısıyla bu açıdan yaĢlının kim 

olduğunu, bir ölçüde toplum tayin eder. Toplumun birer ferdi olan bireyler de içinde 

yaĢadıkları topluma kendini uydurarak toplumsal normları –yaĢ normları da içinde 

olmak üzere- kabul eder (Onur; 1995; 52; Arpacı; 2005, 21).  
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YaĢlılıkta rollerin değiĢimi ile yaĢanan değiĢim süreci, yaĢlılar üzerinde bir takım 

olumsuzluklar doğurabilir. Emekli olunca geliri azalan, fiziksel gücünü kaybeden 

yaĢlılar belli ölçüde aileden, arkadaĢ ortamından ve çevreden soyutlanabilir. 

ĠletiĢimin bozulmaya baĢladığı bu dönem sosyolojik yaĢlanmanın baĢlangıcı 

sayılabilir (Köknel, 1992, 179) . Bu süreçte yaĢlılar bir yandan yeni rollerini 

benimseyip buna uygun davranıĢ sergilemeye çalıĢırken, diğer taraftan yeni bir 

sosyal çevrede tutunabilmenin çabasında olurlar. Modern zamanda ortaya çıkan 

emeklilik dernekleri, çeĢitli meslek gruplarına ait “evler” ekonomik yönden bir takım 

imkânlar sağlarken sosyal açıdan bu kaybın telafisini dengelemeyi amaçlıyor olabilir.  

YaĢlıları da içine alacak sağlıklı bir sosyal bütünleĢme için, toplumsal hayatı var 

eden maddi ve manevi kültür unsurlarının bilinmesi ve bunlardan istifade edilmesi 

gerekir. KiĢilerin anlam dünyasında önemli bir yeri bulunan din, yaĢlılık döneminde 

yaĢlıların toplumla bütünleĢmesi, manevi bağlarını devam ettirmesi için imkân 

sağlayabilir.  

1.1.2.2.4. Dünyada ve Türkiye‟de Yaşlanma 

Toplumlardaki doğurganlık oranı, bebek ölümleri, göç, tekniğin geliĢmesine bağlı 

olarak sağlık alanındaki geliĢmeler, ortalama insan ömrünün uzamasında ve 

toplumsal yaĢlanmanın belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. 20. yüzyılın 

baĢlarından itibaren dünyada doğurganlık hızı düĢmüĢtür. Beslenme koĢulları 

iyileĢmiĢ, temel halk sağlığı hizmetleri geliĢmiĢ ve birçok bulaĢıcı hastalık kontrol 

altına alınmıĢtır. Bu tür etkenlere bağlı olarak ileri yaĢlara ulaĢan insan nüfusu 

artmıĢtır. GeçmiĢ toplumlarda yaĢlıların nüfusuna iliĢkin veriler incelendiğinde bu 

durum daha net ortaya çıkmaktadır. Avusturya‟da bir kilisenin kayıtlarına göre, 1680 
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yılında doğan her 19 kiĢiden sadece 2‟si 65 yaĢına gelebilmiĢken, 1980‟de doğan her 

19 kiĢiden 2‟si 60 yaĢına gelememektedir (Lehr; 1994, 41).  

Genel nüfus içerisinde yaĢ dilimlerinin oranları göz önünde bulundurularak, 

toplumlar, genç toplum, olgun toplum, yaĢlı toplum, çok yaĢlı toplum gibi 

kategorilere ayrılmaktadır. Buna göre 65 yaĢ üzeri nüfus oranı % 4‟den az olan 

toplumlar genç toplum, 65 yaĢ üzeri nüfus oranı % 4-7 olan toplum olgun toplum, 65 

yaĢ üzeri nüfus oranı %7-10 olan toplum yaĢlı toplum, 65 yaĢ üzeri nüfus oranı % 

10‟un üzerinde olan toplum da çok yaĢlı toplumdur (Arpacı; 2005, 23-24).  

YaĢlı nüfusun genel nüfus içerisindeki yeri arttıkça emeklilik sistemi, yaĢlılara 

verilecek hizmetler, yaĢlıların bakımı gibi hususlar soruna dönüĢebilmektedir. 

Dolayısıyla ülkelerin konuyla ilgili plan ve programlarını, alacakları tedbirleri 

önemsemesi gelecek planlaması açısından önemlidir. Dünyadaki yaĢlı nüfus oranı ve 

bunun gidiĢatı konuya daha dikkatli yaklaĢmayı gerekli kılmaktadır. Yakın zamana 

kadar yaĢlı nüfusun toplum içerisindeki dengesizliği batı toplumlarına has bir durum 

olarak görülebilirdi. Ancak ilgili veriler, artık bunun sadece belli toplumların sorunu 

olmaktan çıktığını göstermektedir. Hatta yaĢlılık sorunu küresel bir soruna dönüĢmüĢ 

gibi görünmektedir. 1987 yılında “Dünya Sağlık Örgütü Uzmanlar Komitesi” 2000 

yılında dünyadaki 60 yaĢ ve üzeri 600 milyon yaĢlı bireyin yaklaĢık 2/3‟ünün 

geliĢmekte olan ülkelerde yaĢayacağını belirtmiĢtir. Dünya genelinde 60 yaĢ ve 

üzerindeki nüfusun 2025 yılında 1.2 milyara, 2050 yılına kadar 2 milyara yaklaĢması 

beklenmektedir. (Erdil, 2004). Yine aynı kurumun verilerine göre 60 yaĢ ve üzeri 

nüfusun büyüme oranı, dünya nüfusunun büyüme oranının üç katı oranındadır. 

Gelecek beĢ yılda tarihte ilk kez 65 yaĢ ve üzeri nüfusun oranı 5 yaĢ altındaki 

çocukların oranını geçecektir (http://www.who.int/dg/speeches/2012). Dünya 

http://www.who.int/dg/speeches/2012
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genelinde 1950 yılında 80 ve üzeri yaĢ grubunun nüfusu 15 milyondan daha azdı. 

2009 yılı itibarıyla bu rakam 102 milyonu aĢmıĢtır. 2050 yılı itibarıyla bu rakamın 

395 milyona ulaĢması beklenmektedir. Nüfus piramidindeki bu eğilim, genç-yaĢlı 

dengesi açısından yön değiĢtirmektedir. Bu artıĢ ileride ekonomik ve sosyal sorunlara 

yol açacaktır (United Nations, World Population Ageing, 2009, 

http://www.un.org/esa/population).  

Ülkemizde yaĢlı nüfusun genel nüfus içindeki yerine bakılınca probleme dönüĢmüĢ 

bir durumdan söz etmek için erkendir. Ancak “ülkemizin genç bir nüfusa sahip 

olduğu” söylemi artık tashihe muhtaç bir söylemdir. Ülkemizde 1985 nüfusunun % 

4.2‟sini, 1990‟da % 4.3‟ünü, 1995‟te % 4.7, 2000 yılında % 5.6‟sını, 65 yaĢ ve üzeri 

nüfus oluĢturmaktadır. 2009 yılı nüfus sayımı verilerine göre 72.561.312 olan 

Türkiye nüfusunun, 5.709.610 kiĢisi 65 yaĢ ve üzeri yaĢtadır. Buna 60-64 yaĢ 

grubunu eklediğimizde bu rakam 8.019.613 ü bulmaktadır. 2011 yılı nüfusu ise 

74.724.269 kiĢidir. Bu nüfus içerisinde 60+ yaĢ grubunda 8.056.792 kiĢi varken 65+ 

yaĢ grubunda 5.490.305 kiĢi vardır. Bu durumda Türkiye nüfusunun % 10 dan daha 

fazla kısmının –eğer yaĢlılık için sınırı 60 olarak alırsak- yaĢlı nüfus grubunda 

olduğunu görürüz. YaĢlılık sınırını 65 olarak aldığımızda da, Türkiye nüfusunun  

yaklaĢık %7 si yaĢlı grubunda olmaktadır (www.tuik.gov.tr). Bu verilere 

bakıldığında artık toplumsal açıdan Türkiye‟nin genç toplumlar kategorisinden 

çıktığı, hatta yaĢlı toplumlar kategorisine girdiği görülmektedir. 

Nüfus verilerine bakıldığında sorun sadece yaĢlı nüfusun genel nüfus içindeki oranı 

değildir. Veriler incelendiğinde genç yaĢ gruplarındaki nüfuz hızı da azalmaktadır. 

Dönem olarak inceleyecek olursak 1935 ile 1970 yılları arasında genç ve üretken 

nüfusun artıĢ hızı yüksek, yaĢlı nüfus artıĢ hızı ise düĢüktür. 1970 ile 1990 yılları 

http://www.un.org/esa/population
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arasında, önceki döneme göre genç nüfusun azalma eğilimi gösterdiği, üretken 

nüfusun arttığı görülmektedir. 1990 ile 2000 yılları arasındaki döneme bakıldığında 

genç nüfusun artıĢ hızının neredeyse durduğu, üretken nüfusun aynı kaldığı ve yaĢlı 

nüfusun hızla artma eğilimi gösterdiği görülmektedir (www.tuik.gov.tr). 

1.1.3. Yaşlanma Döneminde Huzurevi Olgusu 

Çağımızda çalıĢma hayatının farklılaĢması, kadının çalıĢma hayatına daha fazla 

katılması, konutların küçülmesi, toplumsal değiĢme sonucu aile ve yaĢlılar hakkında 

mevcut değerlerin değiĢmesi, yaĢlı bakımı ile ilgili yeni bir takım durumlar ortaya 

çıkarmıĢtır. YaĢlılar için bir güvence sağlayan geniĢ aile, yerini çekirdek aileye 

bırakmaktadır. Toplumsal değiĢme sonucu değerlerin değiĢmesi, çekirdek ailenin öne 

çıkması ve konut sorunu gibi nedenler kuĢaklar arası iletiĢimsizlik sorununu da 

doğurmuĢtur. Özellikle geniĢ aile yapısının dağılması ve farklı mekânlarda yaĢamın 

sürdürülmesi dede ve ninelerin torunlarıyla geçirdiği sürelerin azalması geleneksel 

kültürün nesilden nesile aktarılmasını azaltmıĢtır. Bunun Türk sosyal ahlakında 

gerileme ve erozyona sebep olmaması düĢünülemez (YaĢlılar; 2004, 92). Para ve 

mülk kazanma hırsı üzerine hayatını kuran gençlerin, üretmeyen ve sadece tüketici 

konumunda olan yaĢlılara ne kadar ilgi göstereceği bilinmez. Din ve kültür farkının 

Amerikada‟ki “YaĢlı Evleri” nin bizde “Huzurevi” olmasına yetip yetmediğini ise 

henüz bilmiyoruz (Cüceloğlu, 2000, 368).  

2008 verilerine göre SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı 7941 kapasiteli 78 

huzurevinde 6724 yaĢlıya fiilen hizmet verilmekteydi. Ayrıca SHÇEK‟e bağlı 5 

YaĢlı DayanıĢma Merkezinde 1024 yaĢlı, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik 

hizmet almaktaydı. Bunun yanında 4783 yatak kapasiteli 114 özel huzurevi vardı ve 

bu huzurevlerinde 2750 yaĢlıya hizmet verilmekteydi. Belediyelere ait 2056 yatak 

http://www.tuik.gov.tr/
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kapasiteli 21 huzurevinde 1810 yaĢlıya hizmet verilmekteydi. Dernek ve vakıflara ait 

2691 kapasiteli 35 huzurevinde 1225 yaĢlıya, azınlıklara ait 991 kapasiteli 7 

huzurevinde 875 yaĢlıya hizmet verilmekteydi. Diğer bakanlıklara bağlı olan 2442 

kapasiteli 6 huzurevinde 2480 yaĢlıya olmak üzere, Türkiye genelinde 20904 

kapasiteli toplam 261 huzurevinde 15864 yaĢlıya hizmet sağlanmaktaydı. YaĢlıların 

% 51„i huzurevlerinde ücretli yaĢlı statüsünde kalırken, % 49‟una ücretsiz yaĢlı 

olarak hizmet verilmekteydi (ASAGEM; 2008, 35). 2011 yılına gelindiğinde bu 

rakamların hem huzurevi sayısı olarak hem de kapasite olarak arttığı görülmektedir. 

2011 yılı verilerine göre SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı 9608 kapasiteli 99 

huzurevi fiilen yaĢlılara hizmet vermektedir. Aynı kuruma bağlı 6 YaĢlı Hizmet 

Merkezinin 217 erkek 734 kadın olmak üzere toplam 951 üyesi bulunmaktadır.  

Bunun dıĢında 32 si dernek ve vakıflara, 7 si azınlıklara ait, 121 de özel huzurevi 

olmak üzere 160 huzurevinin 8118 kapasitesi vardır. Bunların yanında 6 sı diğer 

bakanlıklara ait, 21 i de belediyelere ait 27 huzurevinin toplam 4481 kapasitesi vardır 

(SHÇEK, 2011). 

Türkiye‟de huzurevi sayısının ve yaĢlılara hizmet sunan kurumların yetersizliği 

sıklıkla dile getirilmektedir. Huzurevi sayısının yetersiz oluĢu ekonomik ve 

bürokratik yapıyla iliĢkili olabilir. Ancak Doğan ( Doğan; 2007) konuya Türk toplum 

yapısı açısından bakarak bu eksikliğin baĢka yönüne dikkat çekmektedir. Buna göre 

eski Türk sosyal yapısında huzurevi sayısının az olması yadırganmamalıdır. Çünkü o 

günün toplum yapısında bu tür kurumlara ihtiyaç duyulmamıĢtır. Her aile ve yakın 

akraba çevresi kendi yaĢlısına bakmak durumundaydı. Ġnsanlar yaĢlısına sahip 

çıkmayı bir zorunluluk olarak algılıyordu. Aynı anlayıĢın bu gün de, özellikle 
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geleneksel kültür kalıplarımızın fazla yıpranmadığı bölgelerde, belli ölçüde devam 

ettiği söylenebilir.  

Huzurevinde kalmak isteme nedenlerine bakıldığında bazı yaĢlılar mecburi 

sebeplerle huzurevini tercih ederken, bazıları ailesi olduğu halde huzurevinde kalmak 

istemektedir. Bireylerin yaĢlandıklarında huzur evinde kalmak istemelerinin 

sebepleri Ģöyledir; % 55.1 çocuklarına yük olmak istemediği için, % 15. 6 

çocuklarım benimle birlikte yaĢamak istemeyebilir diye düĢündüğü için, % 11.0 

huzur evinde imkanlar daha iyi olacağı için, % 6.7 bakacak kimsesi olmayacağını 

düĢündüğü için, % 3.0 gelinim/ damadım benimle birlikte yaĢamak istemeyebilir 

diye düĢündüğü için.  Ancak bu oran cinsiyet faktörüne göre biraz değiĢmektedir 

(ASAGEM, 2006, 26). BaĢka bir çalıĢmaya göre, huzurevinde kalanların burayı 

tercih etme nedenleri; yalnız yaĢamanın zorluğu %54, aileye yük olmama isteği %32, 

gündelik yaĢamda kendine bakamama ve sağlık sorunları %26 Ģeklindedir. Ayrıntıya 

inildiğinde; ailesi olduğu halde huzurevinde kalmaya karar veren yaĢlılar, çekirdek 

aile tipine dönüĢen Türk toplumunda, yaĢlının  “aile reisi” olmaktan çıkmasının, 

etrafına yük olmaya baĢlamasının, eĢin vefatıyla oluĢan yeni koĢullar sebebiyle 

huzurevini tercih etmektedir (YaĢlılara Sunulan Sosyal Hizmetlerin 

Değerlendirilmesi, Özet Rapor; 2006, 13).  

Ancak huzurevinde kalmasa da yaĢlılar, dıĢsal uzaklıkla içsel yakınlık olarak ifade 

edilebilecek, çocuklarından mekânsal olarak bağımsız ama duygusal olarak onlara 

yakın, her an ulaĢabilecekleri bir yaĢam biçimini tercih etmektedir. Bu konu uzun 

süredir farklı ülkelerde yapılan çalıĢmalar tarafından ortaya konmuĢtur (Lehr; 1994, 

286). Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir. Bir 

çalıĢmaya göre 60 yaĢ ve üzeri yaĢlıların çocuklarından ayrı yaĢamak isteme 
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sebepleri de Ģöyledir; % 2.6 gelinim/damadım/ torunlarım beni istemiyor, çocuklarım 

beni istemiyor % 3.5, ben çocuklarımla kalmak istemiyorum % 16.8, eĢim ve ben 

kendimize yetebiliyoruz % 25.3, yaĢadığım çevreyi değiĢtirmek istemiyorum, onlar 

da buraya gelemiyor % 28.7. Aynı çalıĢmanın verilerine göre evde yaĢama 

nedenlerinden bazıları ise Ģöyledir;   (sırasıyla kır ve kent) baĢka bir Ģansım olmadığı 

için % 9.4, 7.5, yalnız yaĢamamı çocuklarım istemediği için % 12.1, 18.6, gelenek ve 

göreneklerimiz böyle gerektirdiği için % 15.6, 14.4, çocuklarımızla birbirimize 

destek olmak için % 17.6, 18.1, çocuklarımla birlikte yaĢamaktan mutlu olduğum 

için % 22.3, 23.7 (ASAGEM, 2006; 27). 

Huzurevlerinde yaĢlının kendisini evinde gibi hissetmesi amaçlanmasına rağmen, 

buralarda yaĢlıların uyması gereken bazı kurallar ve kısıtlamalar mevcuttur. Diğer 

taraftan yaĢlı sayısının çokluğu, kurumun sosyal yapısı, ekonomik yapısı ve fiziksel 

koĢulları sebebiyle bu amaca ulaĢmak kolay değildir (Arpacı; 2005, 117).  

Mevcut imkânlarıyla gelen talepleri yeterince karĢılayamayan huzurevlerinin, 

yükünü azaltmak ve yaĢlıların bulundukları ortamdan kopmadan hayatını devam 

ettirmesini sağlamak için çeĢitli alternatifler üzerinde durulmaktadır. “Evde bakım 

sistemi” bu bağlamda dile getirilen alternatiflerden biridir. Gerekli maddi yardımlar 

ve evde destek sistemi uygulanabildiğinde huzurevlerinin yaĢlı yoğunluğunun yarıya 

yakın azaltılabileceği belirtilmektedir (YaĢlılara Uygulanan Sosyal Hizmetlerin 

Değerlendirilmesi/ Özet Rapor; 2006, 16). Evde bakım hizmeti, canlı birer arĢiv, 

yürüyen birer tarih olan yaĢlıların, çocukların sosyalleĢmesinde ve kültürün 

aktarılmasındaki önemi açısından iyi bir alternatif olabilir. 
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Diğer alternatif oluĢum “YaĢlı DayanıĢma Merkezleri” dir. YaĢlı DayanıĢma 

Merkezleri, yatılı kurum bakımına ihtiyaç duymayan ve ekonomik-sosyal durumu ne 

olursa olsun ev ortamında yaĢayan, 60 ve üzeri yaĢlardaki yaĢlıların bir araya 

gelebilecekleri, çeĢitli aktivitelere katılabilecekleri, basit sağlık hizmetlerini 

alabilecekleri, ortak ilgilerini, sorunlarını paylaĢabilecekleri, zamanlarını aktif 

Ģekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlayan kuruluĢlardır. V. Aile Ģurasında konu ele 

alınmıĢ ve önemli bir alternatif yapı olabileceğine dikkat çekilmiĢtir. “2828 sayılı 

Kanunun 9. maddesinin “j” fıkrası gereği hazırlanan yönerge doğrultusunda açılan 

YaĢlı DayanıĢma Merkezi kurumsal bakım modelinin alternatifi olarak, yaĢlının 

onurunu ve saygınlığını koruyacak, toplumdan izolasyonunu önleyecek ve yaĢadığı 

ortamda ihtiyacı olan hizmetleri almasını sağlayacak modellerden biri” dir 

(ASAGEM; 2008, 39). 

1.1.4. Modern Toplumda Yaşlanma ve Yaşlılar 

Çağımızda sosyal değiĢimin hızlı olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu 

hızlı değiĢim, küresel kültürü ortaya çıkaran çeĢitli toplumsal ve kültürel geliĢmelere 

dikkatimizi çekmektedir. Dünya çapında uydu enformasyon sistemlerinin varlığı ve 

yaygınlaĢması, küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya çıkması, 

kozmopolit yaĢam tarzlarının ortaya çıkması süreçleri bunlardandır (Marshall; 1999, 

449). Özellikle kozmopolit yaĢam tarzlarının yaygınlaĢması yerel kültür unsurlarında 

erozyona sebep olmuĢ olabilir. Bu da toplumun temeli olan ailede ve buna bağlı 

değerlerde önemli değiĢmeleri beraberinde getirmiĢtir. KüreselleĢme, dünya çapında 

meydana gelen olayları olduğu kadar gündelik yaĢamı da, aile yaĢamını da 

etkilemektedir. Kadınların, çalıĢma hayatına yoğun bir Ģekilde girmeleri sonucu, 

geçmiĢte olduğundan daha fazla özerklik ve hak talep etmeleri aile yaĢamını 
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doğrudan etkilemiĢtir. Kadın ve erkeğin birbirine karĢı konumları, bağımlılıkları 

farklılaĢmıĢ, bu da geleneksel aile yapısında önemli değiĢimlere sebep olmuĢtur. 

Bu değiĢim popüler kültür unsurlarında daha açık görülmektedir. Genç kalmak, genç 

görünmek söylemleri bunlardandır. Bu söylemlerde gençlik ve dinçlik hep 

övülürken, bazen açık, bazen de gizli olarak yaĢlılık küçümsenmekte, en azından bu 

izlenim kuvvetle hissedilmektedir. Hâlbuki dünyamızın yaĢlanmasıyla, gençliği 

yücelten narsisizm kültürü madalyonun iki yüzü gibi, bir birine bağlı olgulardır. 

Gençliğiyle ve dinçliğiyle övünenlerin daha ziyade yaĢlılar olması da ayrıca garip bir 

durumdur (Bak. Göka; 2006).  Sanayi devrimiyle birlikte yeniden tanımlanan 

toplumsal hayatta, gençlik olabildiğince yüceltilirken, yaĢlılık itici ve sevimsiz bir 

özellik kazanmıĢtır. YaĢlıların duygusal olarak toplumsal hayatın dıĢına itilmesi 

olarak görülebilecek bu süreç, aslında kutsal değerlerin, maddi karĢılığı olmayan 

olguların hayatımızdaki değerinin azalmasıyla paraleldir. Buna niteliğin, ruhun, 

ebedi hayatın anlam kaybına uğraması diyebiliriz (AktaĢ; 1992, 242).  

Aslında yaĢlılık eninde sonunda kapımıza dayanacak ve biz o kapıdan dünyayı terk 

edeceğiz. Ama bu gerçek yeterince derinden hissedilemiyor. YaĢadığımız çağın 

kültürü sanki bu süreci geciktirebilecekmiĢiz gibi bir beyhude hayal yayıyor. Bu 

hayalin peĢinden koĢan toplumlar oldukça da, bu hayal birçok insanın kazanç kapısı 

haline geliyor. Reklam ve kozmetik sektörü baĢta olmak üzere, birçok sektörü bu 

gözle incelemek bize daha ayrıntılı bir bakıĢ açısı sağlayabilir. Bu, toplumlar 

arasındaki ciddi dengesizlikleri gösteren bir ayna özelliği de taĢıyor. Geri kalmıĢ 

ülkelerde çocuklarla gençler açlıktan ve sefaletten kırılırken, bu insanların hakkı olan 

maddi kaynaklar, baĢka toplumlarda yaĢlılığı geciktirmenin, hatta ölümü 

engellemenin yollarını araĢtırmak üzere tahsis edilmiĢ görünüyor (AktaĢ; 1992, 243). 
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Ancak yaĢlılığın güzel olduğunu, cildi buruĢuk olsa da bilge insanların çevrelerine 

ıĢık ve mutluluk yayabileceklerini bir an önce bu dünya öğrenmelidir (Göka; 2006).  

1.1.4.1. Şehirleşme Sürecinde Yaşlanma 

Zaman ve mekân, insan ve toplumun Ģekillenmesine etki eden iki önemli unsurdur. 

Zaman ve mekâna ünsiyet doğrudan kimlik kavramıyla iliĢkilendirilebilir. Mekânla 

insan arasında oluĢan duygusal bağ ortadan kalktığında mekânı hissetmek ve mekâna 

bağlanmak güçleĢir. Ġnsan eylemlerinin anlam haritasına yerleĢen mekânsallık, 

insanın yönelimlerini etkiler. Böylece mekan insanı algılamada bir kategoriye 

dönüĢür (Alver, 2007, 11-22).  

Sosyoloji de mekânın insan ve topluma etkisi üzerinde durmuĢtur (Bak. Eğribel ve 

Özcan, Tarih yok). Ġbn-i Haldun ünlü eseri Mukaddimede toplumları coğrafi 

bölgelere ayırır ve coğrafyanın toplum üzerindeki etkisi üzerinde durur (Ġbn-i 

Haldun, 1982). Weber, Ģehirleri doğu Ģehri ve batı Ģehri olarak ikiye ayırmakta, doğu 

Ģehri ve batı Ģehrinin kültürel bakımdan da farklı değerleri taĢıdığına vurgu 

yapmaktadır (Bak. Weber, 2003). Her medeniyet bir Ģehir getirir, medeniyetlerin 

kendine has Ģehirleri vardır. Medeniyetin Ģehre etkisi yalnız mimari ve üslup 

bakımından değil, hayat üslubu açısından da göze çarpar (Karakoç, 1989, 178).  

Zihniyetin pratik yansımalarından biri Ģehirlerdeki konut biçiminde görülür. Ailenin 

yapısı, çocukların eğitimi, kültürel amaçlar, yaĢlıların ailedeki yeri ve mahremiyet 

algısı, bir Müslüman‟ın ev planına yansır (Cansever, 2006, 20; Meriç Yazan, 1999, 

334).  Konut biçimi yaĢlıların hayatına anlam katacak bir unsur olabilir. BeĢer, 

yüzyıllardır Ġslam medeniyetinin özgünlüğünü yitirdiğini, kültür ve sanattaki 

detayların fark edilemez hale geldiğini belirtmektedir. Zira bu bakıĢa göre 
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hazırlanacak bir ev planı yaĢlıların temel ihtiyaçlarını karĢılayacak bir donanıma 

sahip olabilir (BeĢer; 2008, 183; Bak. Cansever, 2006, 32). Evlerimizde çocuk 

odasının bulunması artık neredeyse bir zorunluluk olarak algılanmasına karĢın 

ebeveyn odası gibi bir kültür, çok da gündemde değildir.  

Çağımızın yaĢlılarla ilgili kabullerini Ģekillendiren önemli bir olgu da ĢehirleĢmedir. 

19. yy.da özellikle sanayileĢme süreciyle birlikte Ģehirlerin geniĢlemesini ifade eden 

bu kavram, aynı zamanda kültürel olarak Ģehrin değerlerinin benimsenmesini de 

ifade ettiği için bir modernlik göstergesi sayılmaktadır. Bireycilik ve gayri Ģahsilik 

bu süreçte öne çıkan değerlerdir (Kirman; 2004, 218). SanayileĢme süreciyle 

baĢlayıp bugün hem dünyada hem de ülkemizde hızlı toplumsal değiĢmenin bir 

göstergesi olan ĢehirleĢme süreci ve buna bağlı olarak değerlerin değiĢmesi, 

yaĢlıların aleyhine bazı durumların doğmasına sebep olmuĢtur. ġehirlerde nüfus 

yoğunluğunun çok olması meslek, gelir, statü bakımından birbirinden farklı olan 

insanların farklılaĢması ve heterojenliği sonucunu doğurmuĢtur. Buna bağlı olarak 

biz duygusu yerini ben duygusuna bırakmıĢtır. Çok yakın mesafelerde yaĢasalar da 

insanlar birbirine uzaktır. DayanıĢma azalmıĢtır. ġehirde yaĢamak daha az insanla ve 

daha az iliĢkiyi beraberinde getirmiĢtir. Bu durum özellikle göçle gelenlerde 

güvensizlik ve terk edilmiĢlik duygusu oluĢturur. Küçük yerleĢim birimlerinde 

birbirini tanıyan insanlar ağırlıkta olduğu için sosyal kontrol daha kolay olmaktadır. 

YaĢlılar, ihtiyaç sahipleri bilinmektedir (Tatar; 1996, 53-55). ġehirleĢme süreci 

yaĢlıların yalnızlaĢmasını, sosyal ortamlardan uzak kalmasını doğurmuĢ, bazen de 

trajik boyutlara ulaĢan olaylara sebep olmuĢtur. 1992 yılında gazetelerde konuyla 

ilgili çıkan bir haberde, Avusturya‟da dört katlı bir binada yaĢayan iki yaĢlı kadının 

birer yıl arayla öldükleri 6,7 yıl sonra ortaya çıkmıĢtır. 1900 doğumlu emekli kadın 
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1985 yılında vefat etmiĢ, küçük kız kardeĢ ölüyü bir halıya sarmıĢ, bir yıl sonra kız 

kardeĢ de vefat etmiĢtir. Ġkinci kız kardeĢin ölüm tarihi, evde bulunan 1986 tarihli bir 

gazetenin varlığından anlaĢılmıĢtır (2000‟e Doğru; 27 Aralık 1992; Nakleden; AktaĢ; 

1992).  

GeliĢmekte olan ülkeler grubunda bulunan Türkiye, 1950 li yıllara gelinceye kadar 

yavaĢ denebilecek bir ĢehirleĢme süreci takip etmiĢtir. 1950 lerden itibaren 

ĢehirleĢme hızı artmıĢtır. 1927 yılında Türkiye nüfusunun % 24.2‟si il ve ilçe 

merkezlerinde %75.8‟i bucak ve köylerde yaĢamaktaydı. 1950 yılında il ve ilçelerde 

yaĢayanların oranı % 25‟e yükselmiĢtir. 1990 yılına gelindiğinde bu oran bir hayli 

değiĢmiĢ, nüfusun % 59‟u il ve ilçe merkezlerinde, % 41‟i bucak ve köylerde yaĢar 

hale gelmiĢti. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye‟nin nüfusu 74.724.269 kiĢidir. 

Bu nüfusun % 76.8‟ü il ve ilçe merkezlerinde, % 23.2‟si belde ve köylerde ikamet 

etmektedir (www.tuik.gov.tr). Bu oranlar Türkiye‟de hızlı bir ĢehirleĢmenin hala 

devam ettiğini göstermektedir.  “Türkiye'de sürekli bir iç göç yaĢanmaktadır. Yoğun 

kentleĢme süreci içinde, kent yaĢam tarzının getirdiği yeni sosyal iliĢkiler 

doğmaktadır. Bu kapalı köy toplum yaĢamından kent yaĢamına katılma sürecinde 

sorunlar ve model değiĢiklikleri getirmekte, bu sorunlar ve model değiĢiklikleri aile 

planında da gözlenmektedir” (I.Aile ġurası; 1990, 10). 

ġehirleĢme ve göç sonucu ortaya çıkan yeni sosyal yapıda, bir ölçüde yaĢlıların kendi 

kaderine terk edilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hem IV. Aile ġurası‟nda, hem de 

V. Aile ġurası‟nda kendi kaderine terk edilen yaĢlıların,  ailede korunmasına ve 

bakımına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve destek faaliyetlerinin yapılması 

gerektiğine dikkat çekmiĢtir (ASAGEM, 2004, 34; ASAGEM, 2008, 32). 
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Kentte yaĢayan kadınlar çoğunlukla çalıĢmaktadırlar. Çocukların eğitimi, sadece 

geleneksel usullerle devam etmemektedir. Eğitim, ekonomik giderleri ve mekânsal 

ihtiyaçlar açısından eskisinden farklıdır. Bu durum yaĢlıların özellikle evli 

çocuklarıyla bir arada yaĢamasını güçleĢtirmektedir. Dolayısıyla konunun bir yönü 

de konut biçimiyle iliĢkilidir. Bu çerçevede yaĢlıların yaĢamını kolaylaĢtıracak, 

ancak kültür aktarımını da kesintiye uğratmayan ve nesiller arası iletiĢimi 

koparmayacak alternatif sosyal yapılar üzerinde durulmalıdır (Arpacı; 2005, 114).  

ġehirleĢmenin sacayakları olan göç ve sanayileĢme, toplumsal yapının değiĢmesinde 

önemli argümanlardır. Geleneksel-dini toplum yapısı da bu değiĢimden 

etkilenmektedir. Akrabalık bağlarındaki değiĢim, komĢuluk iliĢkileri bunun açık 

göstergelerindendir. Ġnsanlar fetva bürolarına “KomĢum öldü, üç gün sonra haberim 

oldu. Günah mı?”Ģeklinde sorular sorabilmektedir. Görüldüğü gibi ĢehirleĢme 

sürecinde dini anlayıĢ ve yaklaĢımlar da, bu süreçten etkilenmiĢtir. Ancak dini 

hayatın değiĢimi, tek taraflı bir süreç değildir. Büyüyen Ģehirlerde, özellikle Ģehrin 

varoĢlarına yerleĢen yeni kentli dindarlar, kendi dini hayat biçimlerini merkeze 

taĢımaktadırlar (Meriç; 2005, 10-11, 134). 

1.1.5. Yaşlanma Dönemini İlişkin Algılar 

          1.1.5.1. Yaşlıların Kendini Algılaması 

Her toplumda her yaĢ grubu ve dönemi ile ilgili değer ve normlar vardır.  Bireyler 

genellikle bunları kabullenir ve buna göre davranırlar. Bu roller hayat devam ettiği 

sürece yaĢa bağlı olarak sürekli yenilenir. Bu durum kiĢilerin toplumda bir kimlik 

edinmesi ve benlik algısı için önemlidir. YaĢlının kim olduğunu bir ölçüde toplum 

belirler. Toplum yaĢlıya ait normları belirler, bunları bir davranıĢ kalıbı Ģeklinde rol 
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beklentileri olarak yaĢlılara sunar. Toplumsal kabul ve beklentiler belirli yaĢ 

gruplarının bu rollere uygun davranıĢ göstermesini bekler. Sözgelimi toplum 

gençlere yakıĢtırdığı giyimi yaĢlılara yakıĢtırmaz. Gençler yaptığında hoĢ 

görülebilecek birçok Ģey, yaĢlılar tarafından yapılınca ayıplanabilir. 

Ancak algıların her zaman gerçekleri yansıtmadığını, toplumsal kabullerimizin bazen 

sorgulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Toplumsal kabullerle, ilgili bilimsel verilerin 

örtüĢmediğini sık sık görmek mümkündür. Toplumsal boyutta yaĢlılık algıları, belki 

bu konuda en fazla sorgulanabilecek konuların baĢında gelmektedir. Bir çalıĢmada, 

yaĢlıların yaĢlanmayı geliĢim, gereksiz geliĢim evresine dönüĢüm, olgunlaĢmak, 

saygı görmek, dinlenmek, rahat etmek, hastalık olarak algıladığı belirtilmiĢtir 

(Baysan;2008, 19). Sağlık durumu, eğitim düzeyi, ekonomik –sosyal güvence, 

psikolojik yapı, sosyal çevre, geçmiĢ yaĢantılar, emeklilik, bir uğraĢının olup 

olmaması bu algıları etkileyen sebeplerden sayılabilir. Bu etkenlerin her biri 

yaĢlıların kendini nasıl hissettiğine, çevresiyle uyumuna, çevresine bakıĢına ve 

hayattan beklentilerine etki edebilir. YaĢlıların yaĢlılık dönemini, daha önceki sosyal 

çevrelerinden kopmadan geçirmeleri önemlidir. Emeklilik döneminin baĢlamasıyla 

birlikte zaten belirli bir statü ve sosyal çevre kaybına uğramıĢ yaĢlılar, buna ilave 

olarak bulundukları sosyal çevreyi de değiĢtirdiklerinde ciddi uyum sorunlarıyla 

karĢılaĢabilirler. Emeklilikle birlikte ortaya çıkan yeni durum, yaĢlıların “bir iĢe 

yaramadıkları” duygusunu besleyebilir. Ancak geçmiĢte kazanılmıĢ hobiler ve ilgi 

alanları bu dönemde bir denge unsuru olabilir. 

Bir çalıĢmada evde yaĢayan yaĢlıların, yaĢlılık hakkındaki düĢünceleri, kurumda 

yaĢayanlara göre daha olumlu bulunmuĢtur  (AfĢar;1993, 30). YaĢlıların yaĢadıkları 

mekânlar, özgürlük algılamasına da etki edebilmektedir. Yapılan araĢtırmalarda 
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yaĢlıların özgürlüklerine müdahale edilmesini, ya da özgürlüklerinin kısıtlamasını 

istemedikleri anlaĢılmıĢtır. Bunun göstergelerinden biri, yaĢlıların yaĢamak 

istedikleri konut tercihinde ortaya çıkmaktadır. AraĢtırmalarda, yaĢlıların 

çocuklarından ayrı, ancak onlara yakın mekânlarda yaĢamak istedikleri ortaya 

çıkmıĢtır (Bak. AfĢar;1993, 12). Buna göre yaĢlılar ihtiyaç duydukları anda 

yakınlarına ulaĢabilmeyi istemekte, ancak özgürlüklerinin kısıtlanmasını 

istememektedir. 

Sosyolojik bakıĢın toplumları tasnif ederken öncelikle geleneksel toplum, modern 

toplum ayırımını yapması alıĢılageldik bir tasnif Ģeklidir. Buna göre modern olmanın 

göstergeleri; toplumsal, dinsel, ekonomik, siyasi açıdan otoritelerden bağımsızlık ve 

otoritenin yerine ferdin geçmesidir. Modernite geleneksel bağlarından kurtulmuĢ, yer 

değiĢtirebilen kendi aklıyla kendini yönlendiren, bireyleĢmiĢ, kendini yenileyebilen- 

değiĢime açık bireyin doğması ile kendini göstermektedir (Tekeli, 2004: 20). 

ModernleĢmenin en temel göstergelerinden biri de değiĢmedir. Kongar‟a göre 

modernleĢme, eski toplum tipinden, bu günün toplum tipine doğru bir değiĢmedir. 

Bu günün toplumunu dünden ayıran nesnel ölçü ise teknolojidir. O halde, 

teknolojinin toplumdaki görüntüsü olan endüstri, modernleĢmenin ölçüsüdür. 

Endüstriyel açıdan ileri toplum, modern toplumdur (Kongar, 2000: 228). Modern 

toplumun en dikkati çeken yönü bireycilik, yaĢlılar açısından ortaya çıkan yeni 

durumlara iĢaret eder. Teknolojik anlamda modernite insanın ihtiyacı olan her Ģeyi 

neredeyse sağlamaktadır. YaĢlılar için de durum aynıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde maddi 

anlamda yaĢlıların ihtiyacı olan her Ģey sağlanmıĢ gözükmektedir. Onlara özel 

arabalar, yol kenarlarında ve binalarda yumuĢak platformlar, özel tuvaletler, her türlü 

imkânlarla donatılmıĢ bakımevleri ve benzeri her ihtiyaç sağlanmaktadır. Ancak 
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bunlar da modernizmin doğurduğu bireyciliğin izlerini taĢımaktadır. “Bunların 

hepsinin anlamı nihayet yaĢlıya, al sana her Ģey, kendin piĢir kendin ye ve bize fazla 

yük olma” demekten ibaret gibi görünmektedir (BeĢer; 2008, 170).  

1.1.5.2. Toplumda Yaşlanma Dönemine İlişkin Algılar 

YaĢlılar her ne kadar hayatın yeni bir dönemine girseler de, toplumsal hayattaki yeni 

rollerini benimsemeleri, toplumun onlardan beklentileriyle yakından iliĢkilidir. 

Sosyal bir varlık olan insan, varlığını toplumla sürdürür. Ġnsan kendini 

gerçekleĢtirmenin, var olmanın bedelini kendini sınırlayarak öder. Çünkü kendi 

kendine kural koyan, normlar ve ölçütler yaratan tek canlıdır. Kurallar koyar, toplum 

olarak davranıĢ biçimleri oluĢturur, ortak simgeler ve değerler yaratır. Onları adet, 

töre, gelenek, ahlak, din, hukuk gibi kurumlar olarak kuĢaktan kuĢağa aktarıp 

sürekliliğini sağlar. Bu manada toplumsal yaĢlılık, fiziksel yaĢlanmaya bağlı olarak 

bireyin günlük yaĢamını etkilemeye baĢlaması ve toplumsal rollerini gereği gibi 

yerine getirememesinden dolayı, çevresinden yaĢlı olduğuna dair mesajlar alması 

durumunu ifade eder (Arpacı; 2005, 23). Bu açıdan bakıldığında, yaĢlıların kendi yaĢ 

grubuna iliĢkin rolleri benimsemeleri bir toplumsal zorunluluktur. Aslında yaĢlı kiĢi, 

orta yaĢ etkinliklerini olabildiğince uzun süre korumak ister ve terk etmeye 

zorlandığı etkinliklerin yerine yenilerini koyar. Bu açıdan yaĢlılığı belirleyen 

toplumsal etkileĢim azlığı, yaĢlının kendini toplumdan soyutlamasından çok, 

toplumun yaĢlı kiĢiden elini çekmesinden kaynaklanır (Onur; 1995, 236) 

Toplumun yaĢlıları algılama konusunda çizdiği portre, yaĢlıların kendilerini 

algılarken oluĢturdukları portreye etki etmektedir. Bazen de iki portre arasındaki 

uyumsuzluk, yaĢlıları istemeseler de uygun davranıĢ biçimlerine zorlanmaya iter. 
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YaĢlılarla ilgili toplumsal bakıĢ açısının, gerçeklerden ziyade önemli ölçüde yanlıĢ 

algılara göre Ģekillendiği dile getirilmektedir. Toplumun yaĢlılardan pasif ve sınırlı 

davranıĢlar beklemesi, yaĢlıyı hem bedensel hem de zihinsel-ruhsal yönden olumsuz 

yönde etkiler. Birey toplumun beklentileri doğrultusunda davranmaya alıĢmıĢ 

olduğundan, ileri yaĢlarda pasif davranma eğilimi içine girer. Ancak bu herkes için 

aynı olmayabilir. Özellikle kiĢilik yapısı nedeniyle yaĢlı birey rahatlığı yeğliyorsa,  

pasif davranma eğilimi daha da belirginleĢir. Buna ek olarak yaĢlı yetiĢkin, bedensel 

yönden fazla zorlanmadan kaçındığı için, hareket etme isteğini ve yeteneğini de 

giderek kaybetmeye baĢlar. Bu durum çevresine bağımlılığı beraberinde getirir. Bu 

bağımlılık yaĢlıyı bir yandan korkutmakla birlikte, çevresi tarafından daha fazla 

önemsenmek ve özen görmek yönünde de arzulanabilir (Lehr;1994, 323,385). 

YaĢlıların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarının da tatmin edilmesi 

gerekmektedir. Hatta yaĢlılıkta manevi ihtiyaçların kimi zaman maddi ihtiyaçların 

önüne geçtiği bile söylenebilir. Sevgi, saygı ve ilgi sosyal maneviyatın en önemli 

temel taĢlarını oluĢturmaktadır. YaĢlıların toplumdan soyutlanması, iĢe yaramazlık 

duygusuna kapılmaları ya da onların belirli ahlaki ve manevi değerlerin eksikliği 

nedeniyle uygun davranıĢı görmemeleri önemli sorunlardandır (Kimmel, 1974, 452). 

Toplum saygı, sevgi ve ilgi sözcüklerinin yaĢlılar için ne ifade ettiğini iyi 

kavrayabilmeli, belki de daha da kötü davranıĢların kendilerinden sonraki nesiller 

tarafından, gelecekte kendilerine uygulanacağının farkına varmalıdır. Bu nedenle 

sosyal sorunların çözümünün bir eğitim konusu olduğu ve yaĢamın her döneminde 

bunun süreklilik içinde devam etmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır (Arpacı; 

2005, 121). 
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YaĢlılarla ilgili bazı toplumsal kabuller yaĢlılarla ilgili tutumlarımızın ne kadar ilginç 

olduğunu göstermektedir. Atasözleri adeta bir toplumun sosyal kabullerinin 

özetlendiği metinlerdir. YaĢlılarla ilgili aĢağıdaki atasözleri belki bize bir fikir 

verebilir; "Ununu elemiĢ, eleğini asmıĢ", "yaĢı 70 iĢi bitmiĢ", "kurt kocayınca 

köpeklerin maskarası olur", "ölünce yer beğensin, kalınca el beğensin", "elin ermez, 

gücün yetmez", "ele Ģenlik olursun", "kendini gezdiremezsin", "artık köĢende oturma 

zamanı". Bu ve benzeri atasözlerimiz ve bakıĢ açımız bir ölçüde gerçekliğin bir 

kısmını yansıtırken, bir ölçüde insanın yaĢlandıktan sonra üretkenliğinin, 

yaratıcılığının, güçlerinin elinden alındığı ya da bırakması gerektiği ve yaĢamının 

anlamı kalmadığı yönündeki kabulleri desteklemektedir (Öz; 2002). Bu kabullere 

göre yaĢlı üretken değil, tüketicidir. Hâlbuki konuyla ilgili genellemeler birçok 

yanlıĢı içinde barındırır. Bireyin geçmiĢ yaĢantısındaki geliĢtirmiĢ olduğu üretkenlik 

yaĢlılıkta da devam edebilir. YaĢlanma tek bir açıdan tarifi yapılacak bir kavram 

değildir. Toplumsal, psikolojik yönü olan, kültüre göre farklı algılanabilecek bir 

kavramdır. Diğer taraftan çeĢitli geliĢmeler ve değiĢimler kronolojik olarak "yaĢlılık 

dönemi" anlayıĢını değiĢtirmektedir. Psikolojik yönden kiĢi kendisini hissettiği 

oranda yaĢlıdır. Bu nedenle, yaĢlılığın ne zaman baĢladığını kesin olarak belirlemek 

zordur. YaĢlıların akranları ile bir arada olmayı istedikleri, gençlerle 

anlaĢamayacakları düĢüncesi, tamamen göreceli bir yaklaĢımdır. YaĢlının gence 

deneyim aktarması, gencin yaĢlıyı yenilemesi en azından ihtimal dâhilinde olan bir 

Ģeydir. Arzulanan durum ise gencin bedensel enerjisi, dinamizmi, yaĢlının bilgeliği 

ile bütünleĢerek daha üretken ve yaratıcı toplumun oluĢmasıdır. YaĢlıların hoĢgörülü 

ve esnek olmadığı düĢüncesi diğer bir kabuldür. Ancak hoĢgörülü ve esnek olamama 

yaĢlılığa özgü bir özellik değil, bir kiĢilik özelliği olarak ele alınmalıdır. YaĢlılığın 
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durağan ve değiĢmez bir dönem olduğu yargısı da kabullerden yola çıkılarak oluĢmuĢ 

bir yargı olabilir. Ġnsan hayatını anlamlı kılan Ģeyler sadece fiziksel aktiviteler 

değildir. Gençler içerisinde de fiziksel aktivitelerden hoĢlanmayan “monoton” bir 

hayat yaĢayanlar bulunabilir. YaĢlılığın bu Ģekilde algılanması bir yanılgı olup, tam 

tersi yaĢam sürecinden kazanılan çeĢitli güçlerin etkileĢimi onu dinamik kılabilir. Bu 

güçlerin temelinde yaĢamın tüm evrelerindeki zorlanmalara karĢı var oluĢunu 

sürdürebilmiĢ olmanın bilgeliği ve iç görüsü yatar. YaĢlılarla ilgili çalıĢmalar da 

ortaya konduğu gibi, sağlığın ekonomiyle, eğitimle, kiĢinin meĢgul olduğu meslek 

dalıyla, kendine ve sağlığına önem vermeyle yakından ilgili olduğu bilinmektedir. 

Dolayısıyla yaĢ sağlıklı olmak için engel değildir. Düzenli olarak geliĢmiĢ bir 

aktivite programıyla 80–90 yaĢında bile sağlıklı olunabilir (Öz; 2002; Tarhan, 1998; 

Ilgar; 2008).  

ÇeĢitli sağlık sorunları, yaĢlıların kendilerini toplumdan soyutlaması ve toplumun 

yaĢlılara biçtiği roller, onların bu dönemde yalnızlık hissetmesine sebep olabilir. 

Lehr, “YaĢlanmanın Psikolojisi” isimli eserinde yaĢlıların yaĢamlarının sonbaharını 

çocuklarıyla geçirme konusundaki Ģanslarının giderek daha azalacağını dile 

getirmektedir. Artık yaĢlılar Ģansını da, görevini de aile dıĢında arayacaklar, 

akrabalarıyla iliĢkileri azalacak, boĢ zamanlarını birlikte geçirecekleri kiĢi bulmakta 

zorlanacaklardır. YaĢlanma döneminde ileri yaĢ grubundaki yaĢlılar, daha genç yaĢ 

grubundaki yaĢlılara göre daha fazla yalnızlık duygusu hissetmektedirler. 75 

yaĢından büyük olan yaĢlıların, 65-74 yaĢ grubunda olanlara oranla daha fazla 

yalnızlık hissettikleri tespit edilmiĢtir (Lehr; 1994, 297,304,315). Ġleri yaĢ 

grubundaki bazı bireyler, yaĢlanma dönemini geçmiĢten, insanlardan, çevreden ve 

etkinliklerden -isteyerek veya elinde olmadan- bir kopuĢ zamanı olarak görebilirler. 
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Ancak bu her zaman olumsuz bir durum olarak görülmemelidir. Ġleri yaĢ grubundaki 

yetiĢkinler önceki yıllara oranla yalnız kalmaya daha çok zaman ayırma 

eğilimindedirler (Billig; 2000, 60). 

Ġnsanın geleceğe dair planlarının olmaması, yaratıcı ve üretici özelliklerini ortaya 

koymasını engeller (Köknel, 1992, 175). YaĢlılık dönemine ait plan ve hedefi 

bulunanlar yalnızlığı daha az hissederler (Lehr; 1994, 315).  

1.1.6. Yaşlanma Döneminde Boş Zaman Uğraşıları 

Sanayi öncesi toplumlarda, çalıĢma hayatı ile boĢ zaman birbirinden ayrı 

görülmemiĢtir. BoĢ zaman kavramı farklılaĢan toplumsal hayatta, çalıĢma hayatı ile 

eğlenme ve dinlenme hayatının birbirinden ayrılmasına dayanmaktadır. Önem 

kazanan iĢ yaĢamı ve iĢ bölümü, birincil ve ikincil yaĢam dilimini ortaya çıkarmıĢtır. 

BoĢ zaman etkinliği, kiĢinin mesleği, ailesi ve toplumla ilgili görevlerini yerine 

getirdikten sonra özgürce kullanabileceği, dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini 

geliĢtirme ve toplumsal yaĢama gönüllü olarak katılarak gerçekleĢtirebileceği 

etkinlikleri içine alan bir kavramdır (Aydın, 1997, 218; Doğan; 2008, 649). BoĢ 

zaman ilgileri üretici bir faaliyeti de içerebilir, üretici olmayan bir faaliyeti de 

içerebilir. Ancak kiĢinin toplumsal rollerine bağlı toplumsal sorumluluklar 

üstlenmeyi gerektirmez (Marshall; 1999, 682). BoĢ zamanları değerlendirme olgusu,  

kiĢinin yaĢam felsefesi ve yaĢamdan beklentileri ile yakından ilgilidir. Varlığın ve 

hayatın dini değerlere göre açıklandığı toplumlarda zaman tanrının belirlemiĢ olduğu 

hedefler doğrultusunda kutsal bir mahiyet kazanır. Bu manada boĢ zamanların din 

kurumuyla da yakın iliĢkisi vardır (Aydın, 1997, 219). Bu manada Ġslam 

toplumlarında gündelik hayatın zamansal tasnifinde dini pratikler belirleyici 

olmuĢtur (Çelik, 2010, 34, 44; Canan, 2011,33). Ġslam açısından yaĢam konusunda 
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duyarlılık sahibi olan insanların, boĢa geçirecekleri zamanı yoktur. YaĢamın her anı, 

değerlendirilmesi gerekli olan zamandır. Tasavvuf kültüründe bu duyarlılığı ifade 

etmek için, vakti ve anı değerlendiren insanlara “vaktin çocuğu” anlamına gelen 

“ibnul vakt” denilmektedir (Bak. Hucviri, 1996, 333).  

BoĢ zaman uğraĢıları insanların gönüllük esasına göre, içten gelen talepleriyle 

Ģekillenen uğraĢılarıdır. Buradan bakıldığında boĢ zaman uğraĢıları kiĢilerin anlam 

dünyasının Ģekillenmesinde, kiĢiliğinin oluĢmasında, zevklerinin ve tercihlerinin 

Ģekillenmesinde kurucu bir unsur olabilir. BoĢ zaman uğraĢıları, gerek kiĢisel 

anlamda gerekse toplumsal boyutuyla tercihleri yansıtan, kiĢisel ve toplumsal 

özelliklerin hem Ģekillendiği hem de yansıtıldığı bir alandır. BoĢ zamanı kullanma 

biçimi toplumların kültürel anlamdaki aynasıdır denebilir. “Kültürü yaratıcılığını 

yitiren bir toplumun eğlencede de öykünmeci, taklitçi, özgün ve asla kendinden 

olmayan tecrübelere yönelmesi kaçınılmazdır”. Çünkü boĢ zaman uğraĢılarının en 

belirginleĢtiği bir alan olarak eğlence, felsefeden, estetikten ve sanattan soyutlanınca 

parayla satın alınabilecek bir metaya dönüĢmekte, değerlerden ve derinlikten yoksun 

bir yaĢama biçiminin en kolay geliĢtiği bir alan olabilmektedir. Türkiye‟de boĢ 

zaman kültürünün ekonomik düzey ve yaĢam standardıyla yakından ilgisi vardır. 

(Doğan; 2008, 652- 662). Modern toplumlarda boĢ zamanlar kiĢisel önceliğe terk 

edilmiĢ, özgürce kullanılabilecek Ģekilde konumlandırılmamaktadır. Aksine boĢ 

zamanlar iĢ yaĢamı içerisinde artan monotonluğa ve yabancılaĢmaya karĢı üretimi 

devam ettirmek için organize edilmiĢ yeni bir tüketim kaynağıdır (Çelik, 2010, 119).   

YaĢlıların barındığı mekânlar, yaĢlıların boĢ zaman uğraĢıları üzerinde etkilidir.  

Evde kalan yaĢlıların, boĢ zamanlarını geçirecek uğraĢısı kurumda kalanlara göre 

daha fazladır. Bu da kurumlarda yaĢlıların boĢ zamanlarını değerlendirecek 
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ortamların oluĢturulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca kurumda kalan 

yaĢlılar bir aile ortamı içerisinde olamadıklarından, torunları ile ilgilenme gibi 

onların hayatına anlam katacak uğraĢılar da kısıtlıdır (AfĢar; 1993, 52). YaĢlıların 

boĢ zaman uğraĢılarının Ģekillenmesinde toplumsal alıĢkanlıkların da payının 

olduğunu düĢünebiliriz. YaĢlılar geliĢim açısından yeni bir döneme girseler de, 

nihayetinde içerisinde yaĢadıkları toplumun alıĢkanlıklarından ve davranıĢ 

kalıplarından bütünüyle sıyrılamazlar. Hatta büyük ölçüde alıĢkanlıklar devam eder. 

DeğiĢen, bazı zorunlulukların ortadan kalkması, sorumlulukların azalmasıdır. Eğer 

kalkan sorumlukların ve yükümlülüklerin yerine konacak alternatif yoksa popüler 

tercihler onların hayatını Ģekillendirir.  Türkiye‟de bireylerin % 3.4 ü hiç televizyon 

izlemediğini,   %59.6 sı günde 1-3 saat arası televizyon izlediğini, % 30. 2 si günde 

4-6 saat arası televizyon izlediğini, % 4.4 ü günde 7-9 saat arası, %  2.5 i günde 10 

saat ve üzeri televizyon izlediğini belirtmiĢtir (Asagem-Tüik, 2006; 18). YaĢlıların 

bu konudaki tercihleri de benzerlik göstermektedir. Bir çalıĢmaya göre, yaĢlılar 

günün ortalama 5 saatini televizyon seyrederek, 7 saatini uyuyarak, 5 saatini oturarak 

geçirmektedirler (Akgün ve diğ; 2004, 137).  

Ġyi değerlendirildiğinde, boĢ zaman uğraĢıları yaĢlılar açısından mecburi toplumsal 

rollerine göre daha anlamlı bir yere sahip olabilir. Bu konuda yaĢlıların gençliği ve 

yetiĢkinliğinde yaĢlılığı için yaptığı maddi ve manevi hazırlık belirleyici olur. Diğer 

taraftan konuyla ilgili toplumsal kabuller, toplumun yaĢlılara bakıĢı, yaĢlılarla ilgili 

sosyal politikalar ve yaĢlılar için yapılan planlamalar da buna etki eder.  

Emeklilikle birlikte, yaĢlıların sorumlulukları azalırken boĢ zamanları artar. Bu yeni 

durum yaĢlıların özgürlük alanını da geniĢletebilir, iĢe yaramazlık, üretim alanının 

dıĢına çıkmak, meĢgale bulmak gibi hisleri de besleyebilir. Ġyi değerlendirilmesi 
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Ģartıyla boĢ zamanlar, yaĢlılar için bir avantaja dönüĢebilir. YaĢlılar, boĢ 

zamanlarının bir kısmını, kendi baĢına etkinlikler yaparak, düĢünceye dalarak, ibadet 

ederek yararlı bir Ģekilde geçirebilirler. Böylece yaĢlılar yalnız kalmalarını 

değerlendirmiĢ olurlar (Billig; 2000, 59) 

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de insanın bir takım sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçlar; saygı görme, kendini kontrol etme, hoĢlanılan ve 

memnun eden etkinliklerde bulunma, topluma faydalı birey olma, gençlerle iletiĢime 

devam etme, fiziksel ve zihnisel açıdan sağlıklı hayat sürdürme olarak sıralanabilir 

(Kılavuz; 2002). YaĢlıların bu ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi için kendilerine düĢen 

ödevler olduğu gibi toplumun yaĢlılara karĢı sorumluluğu da burada devreye girer.  

1.1.7. Yaşlanma Döneminde Sosyalleşme 

SosyalleĢme; bireyin ait olduğu toplumun veya grubun kültürünü öğrenmesi, 

benimsemesi ile ortaya çıkan toplumsal iletiĢim ve etkileĢim sürecidir. Daha geniĢ 

anlamıyla, ferdin içinde yaĢadığı gruba, topluma, kültür ve medeniyete ait duyuĢ, 

düĢünüĢ ve inanıĢ biçimlerini alması, onu içselleĢtirerek Ģahsiyetine mal etmesi 

sürecidir (Kirman; 2004, 209). SosyalleĢme sürecinde kiĢinin davranıĢları uyma ve 

boyun eğme Ģeklinde ortaya çıkabilir (Freedman ve Diğerleri, 1998, 425-427). 

Boyun eğme Ģeklinde gerçekleĢen uyma davranıĢı göstermenin sebebi normatif etki 

(kiĢinin bir baĢka kiĢinin, grubun kendisiyle ilgili olumlu beklentilere uyum 

göstermesi) dir (Arkonaç, 1998, 234,244).  

SosyalleĢme sürecinde fertler toplumsal rol ve değerleri içselleĢtirerek toplumun 

üyesi haline gelir. SosyalleĢme, insan yaĢamı boyunca devam eden ve tek taraflı 

olmayan bir süreçtir. Bireyler topluma uyum sağlamayı öğrendikleri gibi, toplumsal 
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rol ve yükümlülüklerini yeniden belirleyebilmekte ve bu süreçte toplumu 

etkileyebilmektedir. SosyalleĢme kiĢinin katıldığı her yeni sosyal ortamda yeniden 

yaĢanır. YaĢa ait normların kabulü de bu çerçevede değerlendirilebilir. Her akran 

grubu kendi kültürünü, sembollerini, yaptırım ve ritüellerini gruba yeni katılanlara 

rol beklentileri yoluyla iletir. Yani her bir akran grubuna katılım, yeni bir 

sosyalleĢme sürecidir. Bu süreçte grup normlarına uymada baĢarısız olanların 

dıĢlanması söz konusu olabilir (Marshall; 1999, 760,14). YaĢlılık toplumdan 

dıĢlanmıĢlık, güçten düĢme ve zorluklarla dolu bir dönem olarak algılanırsa, 

yaĢlanma sürecinde gerçekleĢecek olan sosyalleĢme baĢarısız olabilir. Bu bakımdan, 

yaĢlılığı doğal karĢılamak, olumlu ve olumsuz yönleriyle kabullenmek, yaĢlılığa 

uyum sağlamak açısından önemlidir.  Ġçinde bulunduğu durumu kabullenme sanatını 

öğrenmiĢ bulunan veya kötü bir durumun bile bazı iyi yönlerini görme yeteneğine 

sahip olan birey, içinde bulunduğu durumda, bu duruma eleĢtirel ve düĢmanca bir 

tavırla yaklaĢan bir kiĢiden daha fazla hoĢnutluk duyacaktır (Lehr; 1994, 278). 

BaĢına gelen Ģeyleri, içinde bulunduğu dönemi kaderin bir tecellisi olarak gören ve 

buna teslim olabilen dini bir kiĢilik sahibi olmak, kiĢiye bazı avantajlar sağlayabilir.  

YaĢlıların dâhil oldukları yeni döneme kolayca uyum sağlayabilmeleri, toplumun 

onları nasıl gördüğü, yakınlarından görecekleri ilgi ve sevgi, sosyal devlet anlayıĢını 

özümsemiĢ bir yönetim biçimi ve yaĢlılara sunulan hizmetlerle iliĢkilidir. YaĢlıların 

ebeveyn olarak kendilerini ömür boyu çocuklarından sorumlu hissettikleri, 

çocuklarından gördükleri ilgi, destek, saygı ve sevgi ile beslendikleri anlaĢılmaktadır. 

Bu nedenle olumlu iliĢkiler ve aile içi etkileĢim, yaĢlılıkta sübjektif refahı belirleyen 

ve yaĢamı anlamlı hale getiren en önemli göstergelerden biridir. YaĢlıların 

sosyalleĢmesi ve uyumunda gönüllü kuruluĢlara da görevler düĢmektedir. Bireylerin 
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yaĢlılık dönemine ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden baĢarılı bir Ģekilde uyum 

sağlamalarına katkıda bulunacak yaĢam boyu eğitim programları, bu gönüllü kiĢi ve 

kuruluĢlarca uygulanabilir (Özmete; 2008). Ancak yaĢlılık ve yaĢlıların 

rehabilitasyonu ile ilgili çalıĢmalarda zihinsel-ruhsal durumun çoğunlukla göz ardı 

edildiği belirtilmektedir. Oysa dıĢsal yaĢamdaki değiĢimler, yaĢlıların değiĢmezlikle 

ve varlığın sonluluğu ile baĢ etmelerini gerektirir. (Lehr; 1994, 385,397). Aslında biz 

de konuyla ilgili çalıĢmaları incelerken gördük ki; ülkemizdeki çalıĢmalar da dahil, 

özellikle yaĢlıların uyumu, sosyalleĢmesi ve ihtiyaçları konusundaki çalıĢmalarda, 

din boyutu ihmal edilmektedir. Zaten çalıĢmamızın ortaya çıkmasındaki önemli 

unsurlardan biri de budur. Hâlbuki yaĢlanma döneminde hayattan beklentileri azalan, 

toplumsal iliĢkileri sınırlanan, bunun yanında sağlık, ekonomi gibi konulardaki 

sorunlarla boğuĢan yaĢlıların hayata bağlanmasında, sosyalleĢmesinde, psikolojik 

olarak rahatlamasında dinin önemli bir yeri olduğu muhakkaktır. Çünkü inandığı din 

ona, hayattan kopmayı, köĢesine çekilip ölümü beklemeyi değil, “Ahiret için 

çalıĢırken, dünyadan da nasibini unutmamasını” tavsiye eder (Kur‟an‟ı Kerim, 

Kasas, 28/77). 

YaĢlıların sosyal uyumunda onların özelliklerin rolü olduğu dile getirilmiĢtir. Güngör 

Ergan, öğrenim düzeyleri yüksek olan bireylerin çevrelerine daha iyi uyum 

sağladıklarını, kendini yaĢlı hissetmenin eğitim düzeyi ile iliĢkili olduğunu, eğitim 

düzeyi yüksek olanların kendini daha az yaĢlı hissettiğini belirtmektedir. Aynı 

çalıĢmada kiĢilerin gelir düzeyleri ile sosyal uyumları arasında iliĢki olduğu, kendini 

geliĢtirme düzeyi ile gelir durumunun iliĢkili olduğu, kendini mutlu hissetme ile gelir 

durumunun iliĢkili olduğu, kiĢinin mesleğinin onun yaĢlılıktaki sosyal uyumuna 

etkili olduğu ifade edilmiĢtir. Zihinsel faaliyet gerektiren iĢlerle uğraĢan yaĢlıların 
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eser vermeye devam etmesi, onların yaĢam doyumu hissetmesine etki etmektedir. 

YaĢlıların sosyal uyumunda çocukları, akrabaları ve arkadaĢlarıyla olan iliĢkileri de 

etkilidir. Özellikle arkadaĢlarıyla olan dostluğunu ve arkadaĢlığını devam ettirmek 

yaĢlıların uyumu açısından önemlidir (Güngör Ergan, 2010, www.yaslilikrehberi.org.tr; 

Ayrıca bak., Görgün Baran, 2008) 

1.1.8. Yaşlanma Dönemi ve Kuşaklar Arası İletişim 

KuĢak çatıĢması, toplumun bütününü içine alan ve sonraki kuĢak boyunca devamlı 

olan bir tür anlaĢmazlıktır. Yeni bir kuĢağın gelmesiyle toplumun genel karakterinde 

de değiĢme görülür. Bu değiĢimle birlikte toplumun yetiĢkin kuĢağı ile ergen kuĢağı 

arasındaki uyuĢmazlık ortaya çıkabilir. Örneğin tutumluluğun egemen olduğu bir 

çağda yetiĢen kuĢakların, ekonomik refah dönemlerinde büyüyen çocuklara kıyasla 

farklı dünya görüĢleri olabilir (Marshall, 1999, 439). Böyle bir durumda genellikle 

yaĢlılar gençlerin kendilerini anlamadığından, onlara kendilerini anlatamadıklarından 

ve gençleri anlamadıklarından Ģikâyet ederler. Ancak genellikle ergenlik döneminde 

görülen bu tür tutumların kalıcı olmadığını, belli bir yaĢ dönemine ait olduğunu 

bilmek gerekir. Ergenlik dönemi atlatıldıktan sonra gençler toplumun yetiĢkin 

kültürüne uyum sağlayarak uyuĢmazlık yıllarını geride bırakırlar (Yörükoğlu, 2004, 

210, 223). KuĢakların birbirine bakıĢlarında kiĢilerin yaĢı arttıkça, gençliğin 

eskisinden farklı olduğu kanaati güçlenmektedir. Gençler ve yaĢlılar birbirleriyle 

ilgili tutumlarında, birbirinin konumlarına ve diğerlerine karĢı agresif olabilmektedir. 

Orta kuĢağın kendi dıĢındaki kuĢaklara karĢı, daha gerçekçi baktığı görülmektedir 

(Lehr; 1994, 325,329).   

Belirli bir yaĢtan sonra çevre çocuğun sosyalleĢmesinde etkin rol oynar. Ergenlik 

dönemiyle birlikte birey, en fazla arkadaĢlarının beklentilerine ve değerlerine uygun 

http://www.yaslilikrehberi.org.tr/
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davranmaya çalıĢır. Bu dönemden itibaren bireyin çevrenin beklentileri ve kendine 

uygun gördüğü rolleri benimseme çabasıyla, anne-baba beklentileri bir çatıĢma 

doğurur. Bu süreçte genç anne-babasını modası geçmiĢ bulabilir ve onların 

söylediklerine önem vermeyebilir. Anne-baba ise gence denenmiĢ doğruları 

göstermeye ve olumsuzluklardan korumaya çalıĢır. KuĢak çatıĢması böyle bir 

durumda ortaya çıkar. Aslında böyle bir durumda çatıĢma somut olarak ebeveynler 

ve genç arasında değil onların değerleri arasındadır. (Canatan, 2008). 

KuĢak çatıĢmalarının ortaya çıkması ve seyrinin Ģekillenmesinde ailenin yapısı ve 

anne-baba çocuk iletiĢiminin Ģekli önemlidir. Aile; nesep ve evlilikle bir araya 

gelmiĢ bir çatı altında bulunan topluluktur. Ekseriya ana, baba, çocuklar ile büyük 

ana, büyük babadan müteĢekkildir (Doğan, 1996, 25). Tanımı nasıl yapılırsa yapılsın 

ailenin dört temel iĢlevi hemen hemen bütün kültürlerde ortaktır. Bunlar ailenin 

cinsel, ekonomik, üreme ve yetiĢtirme iĢlevleridir   (Canatan ve Yıldırım, 2009, 74-

77).  Ailenin en önemli toplumsal rollerinden biri bireyleri topluma hazırlama, yani 

sosyalleĢtirmedir. Çocukların sosyalleĢmesinde, cinsiyet rollerini, aile içi rollerini, 

toplumsal rolleri ve bu rolleri nasıl yerine getireceklerini öğrenmesinde ailenin rolü 

tartıĢmasızdır. Aile insan iliĢkilerinin her yönüyle sahnelendiği bir alandır. Çocuk 

toplumsal hayatta karĢısına çıkacak olumlu olumsuz karmaĢık iliĢkilerini ailede 

öğrenir (Hökelekli, 2009, 175-180).  

Eksik bir sosyalleĢme olmaması açısından, çocukların sağlıklı iletiĢim yollarını 

öğrenebilmesinde anne-baba çocuk etkileĢiminin Ģekli önemlidir.  Konuyla ilgili üç 

farklı modelden birisi karĢılıklı bağımlığa dayanan, geleneksel-kırsal çevrede görülen 

ve çocukların yaĢlılık sigortası olarak görüldüğü modeldir. Ġkinci model ailenin diğer 

ailelerden ve bireylerden bağımsızlaĢtığı bağımsız, ayrıĢmıĢ modeldir. KentleĢmiĢ, 
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yüksek refah bölgelerinde yaygındır. Bu modelde duygusal ve maddi yatırım çocuğa 

yönelmiĢtir. Diğer bir model ise, karĢılıklı duygusal bağlılık modelidir. Duygusal 

alanda karĢılıklı bağlılık, maddi alanda bağımsızlık öne çıkan özelliğidir. Özerklik, 

denetim ve duygusal bağlılık bir aradadır (KağıtçıbaĢı, 1990, 104-114; 2000, 111-

127). Ailede sağlıklı iletiĢimin olabilmesi ve kuĢak çatıĢmasının pozitif bir seyir 

takip edebilmesi için aile üyelerin hepsi görev ve sorumluluğuna bağlı olmalıdır. 

Herkesin kendini geliĢtirebildiği, bireysel bağımsızlıkla duygusal bağlılığın dengeli 

bir Ģekilde bir arada bulunduğu bir yapının oluĢabilmesi için, iki olgun insanın varlığı 

önemli bir Ģarttır. Böyle bir ailede uyum çocuklara yansır, çocuk kendini keĢfederek 

ve özgürlüğünü yaĢayarak yetiĢir (Hökelekli, 2009, 194-195). 

Sosyal değiĢme toplumsal bir gerçek ise, belirli bir ölçüde kuĢak çatıĢması her 

dönemde var olacaktır. Ancak aile yapısındaki değiĢim, kuĢak çatıĢması üzerinde 

kendini derinden hissettirebilir. Geleneksel aile ve bunun ülkemiz ölçeğinde bir 

yansıması olan kırsal aile düzeninde, kuĢaklar bir arada yaĢamaktadır. Bir arada 

yaĢayan kuĢaklar, hem maddi açıdan hem de manevi açıdan bir birine karĢı belli 

ölçüde bağımlıdır. Bu bağımlılık, kuĢakların birbiriyle iletiĢimini sağlayan önemli bir 

unsurdur. Bireyler aynı kültür ortamını daha yoğun bir Ģekilde yaĢamaktadır. 

KentleĢme ve sosyo-ekonomik geliĢmeyle bu model farklılaĢmıĢ, yerini maddi 

bağımlılıkların azaldığı, buna karĢılık kuĢaklar arası duygusal bağlılıkların devam 

ettiği 'duygusal bağlılık aile modeline' bırakmaya baĢlamıĢtır. Bu modelle, aile içi 

duygusal bağlılıklar devam eder, ancak yetiĢen insanın özerkliği öne çıkar (III. Aile 

ġurası Kararları, 28). 

Aile modelindeki bu değiĢim aslında değiĢen hayat tarzının bir yansımasıdır. 

Çağımızda değiĢen hayat tarzı, nesillerin birbiriyle iletiĢiminde farklılaĢmalar 
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doğurmuĢtur. Aile yapısında ortaya çıkan değiĢiklikler büyük anne ve büyük 

babaların torunlarından ayrı yerlerde yaĢamasını beraberinde getirmiĢ, parçalanmıĢ 

ailelerin sayısında artıĢlar görülmüĢtür. Okullar, oyun, spor ve eğlence programları 

aynı yaĢ grupları çerçevesinde organize edilmiĢtir. Bu geliĢmeler, çocuk ve gençlerin 

yetiĢkinlerden ayrı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesine sebep olmuĢtur. 

Sonuçta, nesillerin birbirleriyle iletiĢiminin süre ve miktarında azalmalar meydana 

gelmiĢ, bu da nesillerin birbirlerinden uzaklaĢmasına etki etmiĢtir.  Gençler, 

yetiĢkinler ve yaĢlılar bu süreçten değiĢik Ģekillerde etkilenmiĢlerdir. YetiĢkinler bir 

taraftan iĢ hayatının getirdiği zorluklar, diğer taraftan anne babalarına yardımcı olma 

ve çocuklarını yetiĢtirme konusunda problemlerle karĢılaĢmıĢ, yaĢlılar, gençlerin 

enerji ve yardımından mahrum kalmıĢ, gençler ve çocuklar da büyükanne ve 

büyükbabalarının tecrübelerinden büyük ölçüde mahrum kalmıĢlardır. KuĢaklararası 

iletiĢim eksikliği, her bir neslin kendisini bir alt kültür olarak görmesine sebep 

olmuĢ, bu da kuĢakların birbirleriyle yardımlaĢmaları anlayıĢını olumsuz yönde 

etkilemiĢ, bazen de nesillerin birbirlerine ön yargıyla bakmalarına ve hatta 

çatıĢmalarına sebep olmuĢtur (Kılavuz, 2011).  

KuĢaklar arası iletiĢimsizlik, farklı alanlarda tezahür etmektedir. Bir araĢtırmaya 

göre, gençler anne- babayla dini tutum ve davranıĢlarda % 10.6, geleneklere 

bağlılıkta % 15, aile içi iliĢkilerde % 19.3, harcama ve tüketim alıĢkanlığında % 31.5 

sorun yaĢamaktadır. Anne-babaların çocuklarla yaĢadığı sorunlar ise; dini tutum / 

davranıĢlarda % 12.2, geleneklere bağlılıkta % 14.3, aile içi iliĢkilerde % 16.4, 

harcama ve tüketim alıĢkanlığında % 28.1 dir (Asagem-Tüik, 2006; 11-12). 

Bu olumsuzlukları en az seviyeye indirmek için günümüzde farklı kuĢakların daha 

fazla bir arada bulunmaları, birbirleriyle daha yakın iletiĢim kurmaları ve bazı 
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etkinliklerde bir arada olmaları gerekir. Dinî inanç ve değerlerin aktarılması için de, 

iki ya da daha fazla yaĢ grubunun ortak tecrübeler elde etmesine, karĢılıklı paylaĢma 

yoluyla birlikte yaĢamasına, öğrenmesine ve birlikte planlanmıĢ eğitim etkinliklerine 

katılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Kılavuz, 2011).  

Gerek eğitim etkinlikleriyle, gerekse baĢka yollarla oluĢturulacak alternatiflerle, 

kuĢakların bir araya gelmesiyle yaĢanacak karĢılıklı etkileĢim, toplumsal değerlerin, 

geleneklerin ve yeniliklerin kuĢaktan kuĢağa aktarılmasını sağlayacaktır. 

Çocukluktan yetiĢkinliğe kadar, toplum için uygun rollerin anlaĢılması ve yerine 

getirilmesi kuĢak çatıĢmasının, yerini kuĢaklar arası iletiĢime bırakmasıyla 

gerçekleĢir. ÇeĢitli sebeplerle kuĢaklar arasındaki karĢılıklı etkileĢimin giderek 

azalması ve kopması, toplumda çatıĢan değerlerin geliĢmesine yol açar. Birbirini 

anlayamayan bireyler arasında karĢılıklı etiketleme ve kalıp yargılar iĢler. Toplumsal 

yaĢamda yaĢlılar, deneyimlerinin sonuçlarını gençlere aktarmakla kültürel değerler 

ve bilginin devam etmesini sağlarlar. Aile içinde gerçeklesen iletiĢimlerde sözel 

edebiyatın ürünleri, adetler, görenekler, ahlaki ve dini bilgiler yaĢlılardan gençlere 

aktarılır. Geleneksel aile yapısının tipik bir temsilcisi olan kırsal ailede, bu aktarımlar 

yüz yüze iliĢkilerle sözlü olarak gerçekleĢirken kentsel yaĢamda bu zorlaĢır.  Oysa 

toplumsal yaĢamda, bir toplumu diğerlerinden farklı kılan yönler ancak birebir iliĢki 

içinde aktarılabilir. Çünkü aktarım içerikleriyle birlikte duygular ve aileye ait anılar 

da aktarılır. Yazılı kültür ürünleri ve teknolojinin yükseliĢiyle, modern kent 

yaĢamında sözün etkisini kaybetmesi, kültürün duygusal boyutunu boĢaltmıĢ ve 

insanları kendisine ve diğer insanlara karĢı duygusal körlük durumuna getirmiĢtir. 

Kent yaĢamında yaĢlılar toplumsal yaĢama daha aktif katılmalarına rağmen, daha 

fazla bireysel yaĢama yönelirler. Bu durum onların alt kuĢaklarla daha az iliĢki 
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kurmalarına yol açar. Çekirdek aile yaĢlıların daha az sorumluluk içeren, 

gerektiğinde danıĢılan, duygusal aktarımları yoğun bir aile bireyi rolüne geçmesine 

izin vermez. KuĢaklar arasındaki değer aktarımı yoluyla kültürün devamını 

sağlamadaki rolü tartıĢmasız olan yaĢlıların bu rolü ihmal edilmemelidir. Hızlı 

değiĢme sürecinde özellikle yaĢlılar, yaĢantı birikimlerinin kıymeti nedeniyle 

toplumun devamı yönünden kültürel rehber konumundadırlar. Bu nedenle, toplumsal 

değerlerimizi korumak ve sürdürmek için kuĢaklar arası iliĢkileri güçlendirecek, 

aktarımları kolaylaĢtıracak yaĢlıyı ve genci, yaĢlıyı ve çocuğu bir araya getirecek 

projelerin geliĢtirilmesi önemlidir (Canatan, 2008). 
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2. DİNİ AÇIDAN YAŞLANMA VE YAŞLILIK  

    2.1. Diğer Dinlerde Yaşlanma Dönemi ve Yaşlılar 

Kutsal metinleri ve gelenekleri bağlamında dinler, insanı ontolojik varlığı açısından, 

metafizik ve maddi âlemle iliĢkisi bakımından ele almaktadır. Bazı dinler tanrıyı ve 

tanrısal âlemi öğretilerinin merkezine alırken, bazı dinlerde insanla ilgili vurgular 

dinsel söylemin merkezine konmuĢtur. Dinler insanı ilahi sırrın ifĢasına bir araç, 

tanrının yeryüzündeki sureti, tanrının yeryüzündeki halifesi Ģeklinde değerlendirir. 

Dinlerin insan anlayıĢı ve temel öğretileri yaĢlılığa yönelik bakıĢ açılarını da 

ĢekillendirmiĢtir (Gündüz; 2007, 70).  

Kur‟an‟ı Kerim ve Kitab‟ı Mukaddes‟e göre insan yaĢamı, tarihin değiĢik 

dönemlerinde farklıdır. Ġlahi dinlerde insan ömrünün değiĢken yapısına dikkat 

çekilmiĢtir. Kitabı mukaddes geleneği insanlık tarihini, Hz. Adem‟den Hz. Nuh‟a 

kadar olan birinci dönem, Hz. Nuh‟tan Hz Musa‟ya kadar olan ikinci dönem ve Hz. 

Musa‟dan bugüne kadar olan üçüncü dönem olarak ele alır. Birinci dönemde insan 

yaĢamının oldukça uzun olduğu, mesela Hz. Nuh‟un 950 yıl hayat sürdüğü 

anlaĢılmaktadır. Ġkinci dönemde insan ömrünün 120 ile 200 yıl arasında olduğu, 

üçüncü yaĢam süresinin 120 olacağı ile ilgili bilgiler vardır. Ancak bu rakamların 

gerçek rakamlar mı yoksa sembolik ifadeler mi olduğu ise bir tartıĢma konusudur. 

Ġnsanların kaç yaĢında yaĢlı sayılacağı ile ilgili çeĢitli bilgilere rastlanmaktadır. 

Tanah‟ta 80 yaĢına gelen “Berzillah çok yaĢlıydı, seksen yaĢındaydı” denmektedir 

Talmud‟da, 70 ve 71 yaĢ, yine Talmud‟da 61 ve 70 yaĢ yaĢlılık çağı (Bak. II. Samuel 

19; 32; Levililer 19: 32; Eyüp 15: 10; Mezmurlar 71: 18) olarak geçmektedir. 

Dini metinlerde yaĢlılık hem acizlik ve biçareliği, hem de saygınlık ve olgunluğu 

çağrıĢtırmaktadır. Bunlardan olumlu tanımlamalar ve yaklaĢımlar daha fazla dikkat 
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çeker. Ancak genellikle dini metinler, yaĢlılığı insanın dünya yaĢamının son 

dönemleri, dünyanın gelip geçiciliği, ilahi hesabın ve yargılamanın yakınlığı gibi 

temalarla ele alır. Ġnsandaki güç ve kuvvetin geçiciliğine dikkat çekilir. YaĢlılar dini 

metinlerde bilgelikleriyle ve toplumsal sorumluluklarıyla öne çıkarılır. Yine 

yaĢlıların eğitici ve uyarıcı rolleri dini metinlerde öne çıkarılır. YaĢlıların saygıya 

layık oldukları ve onlara saygı göstermenin gerekliliği dini bir gereklilik olarak 

vurgulanır (Gündüz; 2007). Babasının yasağına uymayarak saraydan dıĢarı çıkan 

Buda‟nın, saraydan çıktıktan sonra etkilendiği dört Ģeyden biri “yaĢlı” dır. 

Konfüçyüs hayatında ulaĢtığı aĢamaları anlatırken; “70 yaĢımda doğru olan Ģeylere 

zarar vermeden kalbimin bütün isteklerini yerine getirdim” demiĢtir. 

Konfüçyüsçülükte büyüklere ve ana-babaya saygı önemli bir yer tutar. Bir genç ana-

babasına sadık olmalı diğer büyüklerine saygı göstermelidir. Konfüçyüs Ģöyle der; 

“YaĢlı olanlara rahatlığı sağlamak, arkadaĢlara samimiyetle, gençlere de nezaketle 

davranmak isterdim” (Tümer ve Küçük; 1997, 161, 60, 64-67). Bu ve benzeri 

metinlerden anlaĢıldığına göre dinlerde yaĢlılar genellikle saygı ifadeleri ağırlıklı 

olarak ele alınmıĢ, yaĢlılara saygı göstermek dini ve insani bir gereklilik olarak 

görülmüĢtür. Kur‟an‟ı Kerim‟de konu Ģu ayette ifade edildiği gibi oldukça hassas bir 

Ģekilde ele alınmaktadır; “Rabbin, kendisinden baĢkasına asla kulluk etmemenizi, 

anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her 

ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaĢırsa, sakın onlara «öf!» bile deme; onları 

azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle” (Kur‟an‟ı Kerim; Ġsra, 17/23). Yukarıda 

kısaca değindiğimiz dinlerin yaĢlılığa ve yaĢlılara bakıĢını üç semavi din açısından 

biraz daha ayrıntılı olarak ele almak istiyoruz.  
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2.1.1. Yahudilikte Yaşlılık ve Yaşlılar 

Yahudilik geleneği yaĢlılığı ve yaĢlıları önemser. Dini ve sosyal görevler için bazen 

yaĢlı olmak önemli bir ayrıcalıktır. Yahudi geleneğinde önemli yeri bulunan 

Rabbinik hocaların ve Sanhedrin üyelerinin belirli bir yaĢ olgunluğuna ulaĢmıĢ 

kiĢiler olduğu bilinmektedir. Yine bu gelenek içerisinde ileri gelenler anlamına gelen 

Zekinim‟den bahsedilir ki, bunlar yaĢları, bilgileri ve sosyal statüleri itibarıyla 

toplumda önemli rol oynayan bir gruptur. Erken dönemden itibaren varlığına 

rastlanan bu gruba ait kurallardan “Tesniye” bahseder (Tesniye 21: 2-7). Yeni 

Ahit‟te de atıflar bulunan bu grup Hz. Ġsa ve talebelerine yaptırımlar uygulamıĢlardır. 

Gündüz‟e göre, bu grup tapınak idaresinde etkili olan Yahudi ileri gelenlerinden 

oluĢan bir topluluktur (Gündüz; 2007, 78).   

Yahudi metinleri ve gelenekleri, fiziksel ve zihinsel açıdan gerilemeye baĢlamıĢ 

kiĢilerin Ģefkat ve bakıma en fazla muhtaç kiĢiler olduğunu ve bunlara sahip 

çıkılması gerektiğini ifade eder. BaĢta Ġslam olmak üzere semavi dinler, hem 

yaĢlılara hem de bu bağlamda yaĢlandıkları zaman anne-babaya hürmet konusu 

üzerinde özenle durmaktadır. Hz. Musa‟ya verilen On Emir‟den biri anne ve babaya 

hürmet etmeyi emretmektedir. “Babana ve anana hürmet et, ta ki, Rabbin sana 

vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun” (ÇıkıĢ 20: 12). Yahudi yasalarına göre 

anne-babalar çok yaĢlanmıĢ olsa bile, çocukların mümkün olduğu kadar onlara 

bakmasını emreder. Anne-babaya saygı, Tora‟da mükâfat vaat edilen istisnai 

emirlerdendir. “Rabbin sana emrettiği gibi babana-anana hürmet et, ta ki, ömrün 

uzun olsun ve Rabbin sana vermekte olduğu toprakta sana iyilik olsun (Tesniye 5: 

16).  
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“Eski levhaların kırık parçaları” sözleri ile Talmud, önemli bir olaya atıfta bulunur. 

Hz. Musa Sina dağından elinde On Emirle döndüğünde, Ġsrail Oğullarını Altın 

Buzağı‟ya tapar bir Ģekilde bulmuĢtu. Bunun üzerine öfkeyle levhaları yere atmıĢ, 

onlarda kırılmıĢtır. Daha sonra bu levhalar yerden toplanmıĢ ve Tanrı‟nın Ġsrail 

Oğulları için oluĢturduğu yeni On Emirle birlikte sandığa konulmuĢtur. Bu olayı 

hatırlatarak Talmud, eski levhaların kırılmıĢ parçaları nasıl saygıya layıksa, bazı 

özelliklerini kaybetmiĢ olsa da yaĢlıların saygıya layık olduğunu ve onlara saygı 

göstermek gerektiğini ifade eder (ErbaĢ; 2007, 87).  

Yahudilik‟in ahlaki öğretilerinde yaĢlılara neden saygı gösterilmesi gerektiği değiĢik 

vesilelerle ortaya konmuĢtur. Buna göre öncelikle yaĢlılar bunu hak eder ve Tanrı 

bunu emretmiĢtir. Onlar uzun yaĢamıĢ, iyi bir hayat tecrübesi edinmiĢ, birçok 

zorluğu aĢmıĢtır. Onlar geçmiĢle ve gelenekle olan bağları sağlar. Onların 

tecrübelerinden istifade ederek hata yapmaktan kurtulabiliriz. Tevrat 

yorumcularından bazıları, anne-babanın saygıyı özellikle yaĢlılık dönemlerinde hak 

ettiklerini ve “Annene-babana saygı göstereceksin” emrinin özellikle bu dönemle 

ilgili olduğunu belirtmiĢlerdir. Yahudi geleneklerine göre anne-babaya saygı 

göstermenin yolu olumlu eylemlerden geçer. Hürmet etmek ise olumsuz eylemlerden 

kaçınmak demektir. Saygı göstermek onları yedirmek, içirmek, giydirmek ve 

ihtiyaçlarını gidermektir. Hürmet etmek evladın babasının ağırlığını sarsmaması, ona 

karĢı gelmemesi yani onunla tartıĢmaması, söylediklerine itiraz etmemesidir (ErbaĢ; 

2007, 87,88).  

Yahudi geleneklerinde ġabat önemli bir ritüeldir. Bu günde bazı kurallara uymak 

gerekir. Ancak yaĢlılara güç yetiremedikleri bazı konularda istisnai uygulamalar 
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olabilir. Benzerine diğer dinlerde de rastlanabilen durumlardan biri olarak ġabat‟ta 

yaĢlının bastonuyla dolaĢmasına izin verilmiĢtir (Gündüz; 2007, 82).  

2.1.2. Hıristiyanlıkta Yaşlılık ve Yaşlılar 

Yahudi geleneğindeki Zekinim, Hıristiyanlarca da sosyal ve dini bir grup olarak 

görülmüĢtür. Hıristiyan cemaati, Yahudi geleneğindeki bazı sosyal yapılanma 

unsurlarını Hıristiyanlığa adapte etmiĢ, bu çerçevede yaĢlılar ya da Elders olarak 

bilinen bu grup, Hıristiyanlık içinde kendine yer bulmuĢtur. Ġncil yazarlarından Luka, 

Ġsa‟nın talebeleriyle birlikte kardeĢlerden ve yaĢlılardan söz etmektedir. Ġlgili bölüm 

Ģöyledir; “Onlar vasıtasıyla Ģöyle yazdılar: Rasüller ve ihtiyarlar, kardeĢleri 

Antakya‟da Suriye‟de ve Kilikya‟da Milletlerden olan kardeĢlere selam ederler” 

(Resullerin ĠĢleri; 15,23). Yuhanna da gökteki 24 tahtta oturan beyazlar giymiĢ 

yaĢlılardan söz ederken “Ve tahtın etrafında yirmi dört taht ve tahtlar üzerinde 

oturan, baĢları üzerinde ve beyaz esvaplar giyinmiĢ yirmi dört ihtiyar vardı” 

demektedir (Vahiy 4:4). Hıristiyanlığın farklı mezhepleri cemaat idaresinde yaĢlılara 

önemli yer vermiĢlerdir. Örneğin Protestan kiliseler, cemaat idaresinde yaĢlılara yer 

veren bir kilise yapılanmasını tercih etmiĢlerdir. Yine Anglikanizmin üçlü kilise 

yapısı içerisinde yaĢlılara yer verilmiĢtir  (Gündüz; 2007, 79).  

Hıristiyan kutsal kitaplarında yaĢlılara ve büyüklere saygı göstermek gerektiği, onları 

incitmemek gerektiği değiĢik vesilelerle hatırlatılır. “ihtiyar adamı azarlama, 

böylelerine babanmıĢ gibi (davran),… yaĢlı kadınlara da ananmıĢ gibi davran” (I. 

Timoteose 5: 1,2). YaĢlılara karĢı davranıĢın bu Ģekilde olması gerektiği belirtilirken, 

yaĢlılardan da davranıĢlarında ağırbaĢlı olmaları, ölçülü ve sağduyulu hareket 

etmeleri istenmektedir.  YaĢlılar imanda, sevgide ve sabırda sağlam olmalılar. Ġlgili 

metinlerde sorumluluk taĢıyan kiĢiler olmaları istenen yaĢlıların, özellikle kadınların, 



57 

 

düĢüklük sebebi sayılabilecek iftiracılıktan ve Ģaraba bağımlılıktan uzak durmaları 

istenir (Titusa 2:2).  

Kendilerinden sorumluluk sahibi olmaları, ağırbaĢlı ve sabırlı olmaları istenen 

yaĢlılara, Hıristiyan geleneğinde toplumu uyarma görevi verilerek, hem onlara 

toplumsal bir statü verilir, hem de onların toplum içindeki yeri ve önemi vurgulanır. 

Kitabı Mukaddes‟te ileri yaĢına rağmen bu uyarı görevini sürdüren birçok yaĢlıdan 

bahsedilir. Hz. Ġbrahim ileri yaĢına rağmen halkını ahit konusunda eğitir. Hz Ġshak 

yaĢlılık döneminde Hz. Yakub‟u kutsar (Gündüz; 2007, 79). 

Ġncil‟de anne-babaya hürmet gösterilmesi gerektiği hatırlatılır. Hz. Ġsa‟ya nasıl bir 

iyilik yapmam gerekir diye soran birisine, cevap olarak baĢka Ģeyler yanında “anne-

babana saygı göster” denilerek anne-baba hakkı hatırlatılır. Ana- baba konusuna bu 

Ģekilde dikkat çeken Ġncil, yaĢlılara da babanmıĢ gibi davran diyerek yaĢlılara saygıyı 

ana-babaya saygı ile eĢdeğer tutmaktadır (Matta 19: 16).  

Ġslam‟da olduğu gibi diğer dinlerde de yaĢlıların özel durumları dikkate alınarak, 

ibadetler konusunda onlara bazı imtiyazlar tanınmıĢtır. Hıristiyanlıkta da benzer 

örneklere rastlamak mümkündür. Bazı Hıristiyan mezheplerinde yaĢlılar için 

güçlendirme ya da yağ sürme ayini düzenlenir. Katolik kilisesinin ilkelerinde 

güçlendirme ayininin kiĢiye hastalık ve yaĢlılığın getirdiği acılara katlanma gücü ve 

cesaret vereceğine dikkat çekilmektedir (Gündüz; 2007, 82).  
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2.1.3. İslam‟da Yaşlanma Dönemi ve Yaşlılar 

          2.1.3.1. Kur‟an‟ı Kerim ve Hadisi Şeriflerde Yaşlanma Dönemi ve Yaşlılar 

Ġslam‟da yaĢlılığın yerini ve Ġslam‟ın yaĢlılara bakıĢını, onlara nasıl davranılması 

gerektiğini anlatan oldukça geniĢ bir literatür mevcuttur. Kur‟an-ı Kerim‟in 

ayetlerinde, Hz. Peygamberin hadislerinde ve uygulamalarında konu değiĢik 

açılardan ele alınmaktadır. Ġlgili ayet ve hadislere bakıldığında ilk dikkati çeken 

husus yaĢlılığın doğal, tabii bir süreç olarak ele alınmasıdır.  

Kur‟an yaĢlılığı öncelikle doğal fizyolojik, psikolojik bir süreç olarak ele alır. 

Ġhtiyarlık çağını insanın yaratılıĢ evrelerinden biri olarak görür. Ġlgili ayette konu Ģu 

Ģekilde ele alınır; “Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. Ġçinizden kimileri de, 

bilgili olduktan sonra hiçbir Ģeyi bilmesin diye ömrünün en düĢkün çağına ulaĢtırılır. 

ġüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, (her Ģeye)hakkıyla gücü yetendir.” (Kuran‟ı 

Kerim, Nahl, 16/70). Ġlk bakıĢta Kur‟an‟ın bu ayeti, insanın doğal geliĢim sürecini 

anlatan bir içeriğe sahiptir.  Ayette ihtiyarlık çağını ifade için kullanılan “erzeli‟l 

umur” hayatın son evresi, fizyolojik ve psikolojik güç ve yetilerin kaybolmaya yüz 

tuttuğu zamandır. Ġnsan ömrünün bu devresinin “rezil” olarak nitelenmesi geri 

dönüĢü olmayan bir sürece girildiği anlamına gelmektedir (Kasapoğlu; 2003). Ancak 

dinlerin genel amaçları açısından ve Kur‟an‟ın topluma mesajı açısından konuya 

bakıldığında, ayet bir taraftan insanın doğal geliĢim sürecine dikkat çeken bir içeriğe 

sahipken, esas olarak insanın bilirken bilmez, güçlüyken güçsüz bir duruma 

düĢeceğine ve esas her Ģeyi bilen ve güç yetirenin Allah olduğuna vurgu 

yapmaktadır.  Konuyla ilgili Kur‟an‟ın bir baĢka ayeti de bir taraftan insanın geliĢim 

evrelerine dikkat çekip yaĢlılık çağına vurgu yaparken, insanların öldükten sonra 
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dirileceği gerçeğine de dikkat çekiyor; “Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar 

dirilmekten Ģüphede iseniz bilin ki, ne olduğunuzu size açıklamak için, Biz sizi 

topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaĢmıĢ kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir 

çiğnem etten yaratmıĢızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız; 

sonra sizi çocuk olarak çıkartırız, böylece yetiĢip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz 

öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaĢtırılır ki, bilirken bir Ģey bilmez 

olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat Biz ona su indirdiğimiz zaman 

harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiĢtirir (Kuran‟ı Kerim, Hac, 

22/5). Bu ayeti kerimeleri konumuz bağlamında incelediğimizde, Kur‟an yaĢlılık 

çağını bir taraftan insanın fizyolojik ve psikolojik evrimi içerisinde bir süreç olarak 

ele alırken, bir yandan da insanın kâinat içerisinde hayatının sadece dünyadan ibaret 

olmadığına vurgu yapmaktadır. Bu insanın kâinat içerisindeki yeri açısından da 

insana güven veren bir bakıĢ açısıdır. Zira insan ömrün en zor çağı olan döneme 

gelse, hatta ömrünü tamamlasa bile hayatı son bulmayacaktır. Ġhtiyarlık çağı olarak 

nitelenen bu dönem, ahiret hayatı da dikkate alındığında, insanın sonsuz yaĢam 

serüveni içerisinde kısa bir dönemdir. Ne kadar zor olursa olsun geçici bir dönemdir. 

Bu bakıĢ açısının insana ömrün bu zor çağında büyük bir huzur kaynağı olacağı 

söylenebilir. Zira yaĢlılığın peĢinden gelen ölümle birlikte yeni bir doğuĢ olacaktır. 

Kur‟an‟ın bir baĢka ayetinde yine insanın geliĢim evrelerinden ve bu bağlamda 

yaĢlılık- ihtiyarlık çağından söz edilir; “Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra 

güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaĢlılık 

verendir. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir” 

(Kuran‟ı Kerim, Rum, 30/54). Ayetteki birinci güçsüzlük evresinin insanın doğum 

öncesi evresi, kuvvetlilik evresinin gençlik evresi, ikinci güçsüzlük evresinin de 
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yaĢlılık evresi olduğu ifade edilmiĢtir (Bak. Kasapoğlu; 2003). Ġnsandaki fizyolojik 

değiĢimi gözler önüne seren ayetin, aynı zamanda yaĢlılıktaki güçsüzlüğü 

çocukluktaki güçsüzlüğe benzeterek bir psikolojik duruma da dikkat çektiği 

söylenebilir. Konuyla ilgili Kur‟an‟da benzer süreçlere dikkat çeken, çeĢitli 

örneklerle konuyu açıklayan baĢka ayetler de vardır (Bak. Kuran‟ı Kerim, Mü‟min; 

40/67; Kasas, 28/23; Yusuf, 12/78).  

Konuyla ilgili hadislere bakıldığında da ilk dikkati çeken husus, Kur‟an‟da olduğu 

gibi hadislerde de yaĢlılık doğal bir süreç olarak ele alınmıĢtır. Bu bakımdan 

Peygamberimiz yaĢlılığı hayatın bir parçası olarak kabul etmiĢ ve yaĢlılık olgusuna 

gerçekçi yaklaĢmıĢtır. YaĢlılığın kaçınılmaz olarak gelecek, önlenemez bir süreç 

olduğuna Ģu Hadis-i ġerif dikkat çekmektedir. “Ey Allah‟ın kulları! Tedavi olun, 

çünkü Allah, her hastalık için mutlaka bir deva yaratmıĢtır. Ancak bir dert müstesna, 

o da ihtiyarlıktır.” (Tirmizî, Tıb, 2). Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber bir yönden 

kâinatın iĢleyiĢindeki doğal süreçlere dikkat çekip, tedavi olarak, sebeplere 

sarılmanın önemine dikkat çekerken, diğer taraftan yaĢlılığın engellenemeyecek bir 

süreç olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.  YaĢlılığı gerçekçi bir bakıĢ açısıyla ele alan 

Hz. Peygamber, insan ömrünün son döneminde bir anlamda düĢkünlük sayılacak 

yaĢlılıktan ve onun getireceği olumsuzluklardan Allah‟a sığınmıĢtır (Müslim, Zikir, 

75). Bir hadisi Ģerifte “Allahım! âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve 

ihtiyarlıktan Sana sığınırım”  (Buhârî, Deavât, 38) buyurmaktadır. Çok uzun olmasa 

da hayatının belli bir kısmını yaĢlı olarak geçiren Hz. Peygamber, yaĢlılık realiteyi 

kabullenmekten kaçınmamıĢ ve kendisini bazı sûrelerin yaĢlandırdığını itiraf etmiĢtir 

(Sancaklı; 2006). 
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Kur‟an yaĢlılardan bahseden ayetlerde ihtiyarlık olarak nitelediği çağda yaĢlıların 

özellikle psikolojik ihtiyaçlarına dikkat çeker. Onlara nasıl davranılması gerektiğine, 

onların bu dönemde ilgiye, Ģefkate, saygıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyduğuna vurgu yapar. Onlara karĢı oldukça hassas ve ölçülü davranmak 

gerektiğini mensuplarına hatırlatır. Bu bağlamda özellikle anne- baba hakkı ve onlara 

karĢı ödevler dikkati çeker. Anne- baba hakkını ve onlara nasıl davranılacağını 

kendisine tapma ile birlikte ifade etmesi ise ayrıca ilginçtir; “Rabbin, kendisinden 

baĢkasına asla kulluk etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak 

emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaĢırsa, 

sakın onlara «öf!» bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara 

merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: «Rabbim! Tıpkı küçükken beni 

koruyup yetiĢtirdikleri gibi sen de onlara acı!»” (Kuran‟ı Kerim, Ġsra, 17/ 23-24). Bu 

ayette inananlara, yaĢlılara nasıl davranılacağı belirtilerek ve yaĢlı kimselerin 

yaĢadığı ortamlarda güven ve huzurun nasıl temin edileceği tavsiye edilerek, bir tür 

aile terapisi önerilmektedir. Böylece yaĢlılar aile bireylerinin desteğiyle moral 

kazanacak, karĢılaĢtıkları engelleri daha kolay aĢacak ve yaĢlılıktaki en fazla 

karĢılaĢılabilecek problemlerden biri olan kendini yalnız hissetmekten kurtulmuĢ 

olacaklardır (Kasapoğlu; 2003). Diğer taraftan Ġslam anne-babanın inancı ne olursa 

olsun, onlara özen gösterilmesini ister. Konunun istisnai yönü, sadece Allah‟a ait 

sınırları zorlama konusundaki anne-baba tutumlarıdır. Çocuklar bu konuda anne-

babalarının emrine itaat etmezler. Böyle bir durumda bile evlatlar dünya iĢlerinde 

anne-babasıyla iyi geçinmekle sorumludur; “Ey insanoğlu! Ana baba, seni, körü 

körüne Bana ortak koĢman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya iĢlerinde onlarla 
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güzel geçin; Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüĢünüz Bana'dır. O 

zaman, yaptıklarınızı size bildiririm” (Kuran‟ı Kerim, Lokman, 31/15). 

Anne-baba hakkı ve onlara duyulacak saygı anlatılırken, Kur‟an ayetleri ve Hadis-i 

ġerifler konuyu bir yönden pratik açıdan anne- babaya nasıl davranılması 

bağlamında iĢlemekte, diğer yönden ise konu kiĢinin Allah‟la olan iliĢkisi, toplumla 

olan iliĢkisi ve eĢya ile olan iliĢkisi bağlamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda Allah 

ile olan iliĢkisi sağlam olmayan bir ferdin, toplumla olan iliĢkisi de düzgün 

olmayacaktır. KiĢinin kendisine karĢı en fazla minnet duygusu içinde olduğu 

insanlar, onu en fazla yardıma ve bakıma ihtiyaç duyduğu anda koruyan, kollayan ve 

büyüten anne- babasıdır. Buna rağmen anne- babasına karĢı görevini yerine 

getirmeyen bir kiĢinin toplumun diğer fertlerine karĢı görevlerini gerektiği gibi 

yerine getirmeyeceği söylenebilir. Bu bakımdan anne-babasına iyi davranıp onun 

hoĢnutluğunu kazanmak, kiĢiyi Allah‟ın hoĢnutluğunu kazanmaya, anne- babanın 

gazabını kazanmak da Allah‟ın gazabını kazanmaya götürmektedir (Tirmizî, Birr, 3). 

Anne-babaya iyilik konusu o kadar önemsenmektedir ki, Ġslam‟ın önemle üzerinde 

durduğu cihattan bile muaf tutulma sebebi sayılabilmektedir. Uzaktan Hz. 

Peygamber‟e biat etmek üzere gelen bir adam: “Ben sana hicret üzere biat etmeye 

geldim. Fakat ağlayan iki yaĢlı insanı geride bıraktım.” dedi. Hz. Peygamber de “dön 

o ikisini ağlattığın gibi güldür.” buyurdular (Ebû Davud, Cihad, 33). Demek oluyor 

ki, anne-babaya hizmet etmek, onlara bakmak bir nevi cihattır.  

Kur‟an‟ın yaĢlılıktan bahsederken onlarda var olabilecek bazı özellikleri tanıttığı 

görülür. Hz. Zekeriya ve Hz. Ġbrahim örneği üzerinden verilen örneklerde Kur‟an, 

yaĢlılardaki ilgi eğilimlerin ne doğrultuda olduğunu anlatır. Ġlgili ayetlerde (Bak. 

Kuran‟ı Kerim, Meryem, 19/2-8; Ali Ġmran, 3/38-40; Hicr, 15/51-54) 
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Peygamberlerin kendilerinden sonra ülkülerini yaĢatacak, yollarından yürüyecek ve 

dini değerlere sahip çıkacak bir nesil arzularından bahseder. Bu vurgusuyla Kur‟an 

bu çağda insanın ilgi duyduğu önemli bir alana dikkat çeker (Kasapoğlu; 2003). 

Ayrıca Kur‟an yaĢlı kadın ve erkeği ayrı ayrı kavramlarla niteler. Kur‟an‟da 

kullanılan “eĢ-Ģeyh” (Kur‟an‟ı Kerim, Kasas, 28/23) kelimesi erkek yaĢlı anlamında 

kullanılırken, “el-acuz” (Kur‟an‟ı Kerim, Zariyat, 51/29; ġuara; 26/171) kelimesi 

kadın yaĢlı anlamında kullanılmaktadır. Kur‟an, Arapça olmasına rağmen, yaĢlıları 

ifade için Kur‟an‟da „heram‟ ve „herim‟ kelimelerinin köküne ve türevlerine yer 

verilmez. Etimolojik açıdan “heram” kelimesi zayıflık, güçsüzlük ve iktidarsızlık 

gibi anlamlara gelir. Bu da insan horlayıcı ve kırıcı bir vasıf olarak anlaĢılabilir. 

Buna karĢılık iĢ göremeyecek kadar yaĢlılar için kullanılan „Ģeyh‟ kelimesi hürmeti, 

tecrübeyi, görmüĢ geçirmiĢliği, bilgeliği ve marifeti akla getirir (BeĢer; 2008, 178).  

Hadislere bakıldığında da bu bakıĢ açısının yansıması sayılabilecek hususlara vurgu 

yapıldığı açıkça görülür. YaĢlılara hürmet edilmesi gerektiği vurgulanır; “YaĢından 

dolayı ihtiyara hürmet eden her gence Allah, yaĢlılığında hürmet edecek kimseler 

müyesser kılar.” (Tirmizî, Birr, 74). Bu Hadis‟te bir taraftan yaĢlılara hürmet etmenin 

gerekliliği vurgulanırken, diğer taraftan gençlerin empati yapmasına imkan tanıyacak 

bir bakıĢ açısı sergilenir. Buna göre gençler kendilerini yaĢlıların yerine koyarak 

düĢünecek, hem o anki görevlerini daha iyi bilecekler, hem de ileride ki durumları 

hakkında fikir sahibi olacaklardır. Böyle bir bakıĢ açısının Ģekillendirdiği bir 

toplumda yaĢlılar toplum için bir yük olmaktan çıkarılmıĢ, toplum için bir rahmet 

vesilesi, azaptan kurtuluĢ bileti olmaktadır. Modern toplumun yaĢlıları üretmeyip 

tüketen, böylelikle de değersizleĢtiren bakıĢı dikkate alındığında, Ġslam‟ın bakıĢ 

açısının farkı açıkça görülür.  
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2.1.3.2. Hz. Peygamber ve Yaşlılar 

Hz. Peygamber‟in anne ve babası daha O, küçük yaĢtayken vefat ettikleri için, bizzat 

Peygamberimizin anne-babasına nasıl davrandığıyla ilgili örnek yoktur. Ancak Hz. 

Peygamber‟in anne-baba hakkıyla, yaĢlılarla ilgili söylemiĢ ve göstermiĢ olduğu 

davranıĢlardan, anne-babası sağ olsaydı nasıl davranacağını ortaya çıkarmak 

mümkündür. Hz. Peygamber yaĢlılığa gerçekçi yaklaĢtığı için kimi zaman yaĢlılık 

döneminin kritiğini/değerlendirmesini yapmıĢ, kimi zaman da onlarla ĢakalaĢarak 

onlara bir takım gerçekleri anlatmıĢtır. Örneğin, yaĢlı bir kadın kendisinin cennete 

gitmesi için dua etmesini isteyince, Hz. Peygamber, yaĢlıların cennete girmeyeceğini 

söylemiĢ, kadının üzüldüğünü görünce, herkesin en güzel yaĢta cennete gireceğini 

belirterek o kadının sevinmesini sağlamıĢtır. O, baĢta anne-baba olmak üzere 

yaĢlılara karĢı nasıl muamelede bulunulması gerektiğini de bizlere en güzel Ģekilde 

göstermiĢtir (Sancaklı; 2006, 57). 

Hz. Muhammed sadece akrabalarından olan yaĢlılara değil, bütün yaĢlılara saygı 

gösterirdi. Bunun en açık ifadesi “Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet 

etmeyen bizden değildir.” hadisidir (Hanbel, Müsned, II, 207). Bu ifadesiyle O, 

ayrım gözetmeksizin bütün yaĢlıların saygıya layık olduğunu göstermiĢtir. Konuyla 

ilgili örnekler de bunu desteklemektedir. Mekke fethedildiğinde, Hz. Ebû Bekir, yaĢlı 

ve âmâ olan babası Ebû Kuhâfe‟yi sırtına yüklenerek Hz. Peygamber‟in huzuruna 

getirmiĢti. Bu durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber,  “Bu ihtiyarı evde bıraksaydın 

da, onun yanına biz gitseydik ya” demiĢtir (Ahmet B. Hanbel, Müsned, III, 160).  

Hz. Peygamber, arkadaĢlarına uyarılarda bulunurken, insanın sahip olduğu nimetlerin 

farkında olması gerektiğini, yaĢlılık dönemine karĢı gençliğin kıymetinin bilinmesi 
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gerektiğini hatırlatırdı. Zira yaĢlılık bir takım imkânların elden gittiği, bazı Ģeyleri 

yapma imkânının kalmadığı, en azından sınırlandığı bir dönemdir. Bu manada 

hadislerde yaĢlılık baĢa gelmeden önce, güzel amellerin yapılması gerektiği uyarı 

mahiyetinde zikredilmektedir. (Sancaklı; 2006, 57-58). 

YaĢlı insanlara verilen bu değer ibadetlerin yerine getirilmesi esnasında da ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin bir Hadiste imamlık için öncelik Ģartları sırasıyla en iyi Kur'ân 

okuma, sünneti en iyi bilme, hicrette öncelik ve daha sonra da yaĢça büyük olmaktır 

(Müslim, Mesâcid, 290,291). Herhangi bir Ģey ikram edilirken yaĢlılardan 

baĢlanılması hadiste örnek olarak gösterilmektedir (Müslim, Rü‟yâ, 19, Zühd, 70). 

Kur‟an‟ı Kerim‟in ve Ġslam Peygamberinin yaĢlılara davranıĢ biçimiyle ilgili 

üzerinde durduğu bu hususlar onun arkadaĢları tarafından da hassasiyetle 

uygulanmıĢtır. Hz. Ömer oluĢturduğu meĢveret meclisinde bulunan gençlerin, 

görüĢlerini yaĢlılar konuĢtuktan sonra bildirmelerini isterdi. Ġslam‟ın yaĢlılara 

duyduğu hürmet Müslümanlarla da sınırlı değildi. Dilencilik yapan bir yaĢlı zımmiyi 

gören Hz. Ömer ona beytülmalden tahsisat bağlatmıĢtır. Abdullah Ġbn Ömer 

Peygamberimizin sorduğu bir sorunun cevabını bildiği halde, mecliste bulunan 

yaĢlılara hürmeten cevap vermemiĢ onların cevap vermesini beklemiĢtir (Köten; 

2007).  

Ġslam‟ın yaĢlılarla ilgili baĢka uygulamaları da onlara pozitif ayrımcılık, 

sayılabilecek bir açıdan yaklaĢtığını gösterir. Sahabilerden yaĢlı ebeveyni olanların, 

cihada katılmak için, anne-babalarından izin almaları Ģart koĢulmuĢtur. Hicret için 

aynı durum söz konusu olmuĢtur. Peygamberimiz yaĢlıları da cihattan muaf 

tutmuĢtur (Köten; 2007). SavaĢ esnasında düĢman tarafındaki yaĢlılara yapılacak 
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muamele ile ilgili bir hadiste Ģöyle buyurmuĢtur: “Sakın ha! ne bir kadın, ne bir 

çocuk ve ne de pir-i fâni bir yaĢlıyı öldürmeyesin.” (Mâlik, Muvatta‟, Cihâd, 10).  

2.1.3.3. İbadetler Konusunda Yaşlılara Gösterilen Kolaylıklar 

Ġslam dini yaĢlıların ibadetleriyle ilgili birçok kolaylık getirmiĢtir. Bu kolaylıkları 

namaz, oruç ve hac ibadetlerinde bariz bir Ģekilde görebiliriz. Hz. Muhammed‟in 

hadislerinde zaten konuyla ilgili farklı hatırlatmaları ve muafiyetleri görmek 

mümkündür. Ancak hadislerde konunun sadece yaĢlı kimselere tanınan basit 

kolaylıklar olarak ele alınmadığını belirtmek gerekir. Öncelikle gençliğin değeri, 

özellikle ibadetler konusunda insana sunduğu bazı imkânlarının olduğu hatırlatılır. 

Zira yaĢlılık dönemi insanın her istediğini yapmaya güç yetireceği bir dönem 

değildir. Bu bakımdan yaĢlılık baĢa gelmeden güzel ameller yapmak gerekir (Bak. 

Tirmizî, Zühd, 1.) 

Ġslam‟da ibadetlerde meĢakkatler ruhsat sebebidir. YaĢlılık da kimi durumlarda bu 

gruba girebilir. Hz. Peygamber‟e namaz kıldıran imamın namazı uzun tuttuğunu, bu 

sebeple namazı kılmakta zorlandığını belirten birisinin gelmesi üzerine, 

Peygamberimiz Ģu uyarıyı yapmıĢtır “Ey insanlar, içinizde Müslümanları dinden 

soğutanlar var. Herhangi biriniz namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü 

cemaatin içinde zayıf, yaĢlı, iĢ-güç sahibi olanlar vardır. Herhangi biriniz kendi 

baĢına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın (Müslim, Salât, 182-184). Namaz 

kılarken rahatsızlığı sebebi ile ayakta namaz kılamayan bir Sahabiye  “namazı ayakta 

kıl, eğer buna gücün yetmezse oturarak, yine gücün yetmezse yaslanarak kıl. (Ebû 

Dâvûd, Salât, 179; Ġbn Mâce, Ġkâme, 139) diyerek gerekli kolaylığı göstermiĢtir. 

Ġslam dininde bu ve benzeri kolaylık içeren ayet ve hadislerden yola çıkılarak, 
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namazda eğilmekte zorlanan kiĢilerin yere kadar secdeye inmeyebileceği, ayakta 

namaz kılamayan kiĢinin oturarak, yaslanarak namaz kılabileceği, onu da 

yapamayanın ima ile kılabileceği Ģeklinde kolaylıklar hükme bağlanmıĢtır. Yine 

olağanüstü zamanlarda namazların bir rekâta bile düĢürülebileceği (savaĢ esnasında 

korku namazı), yolculuk esnasında namazların kısaltılabileceği, değiĢik mezheplere 

göre farklılıklar olmakla birlikte, bazı namazların birleĢtirilebileceği bilinmektedir. 

Oruç tutmaya güç yetiremeyen yaĢlılar tutamadıkları gün sayısınca fidye verirler. 

Hacca gitmeye sağlığı elvermeyen bir yaĢlı yerine vekil gönderebilir. Tavaf ve 

Arafat‟ta vakfe ile ilgili yaĢlıların da istifade edebileceği bir takım kolaylıklar 

mevcuttur (Ġlmihal I, 2000, 321, 326, 414).  
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3. YAŞ VE DİN 

3.1. Yaş ve Din İlişkisine Genel Bakış 

Din insan hayatında önemli bir yer iĢgal eder. Ġnsanın hayatı değiĢip dönüĢtükçe, 

insan değiĢen hayatına intibak etmeye çalıĢır. Aslında bu intibak süreci insanın 

doğumuyla baĢlar. Önce fiziksel çevreye uyum sağlamaya çalıĢan insan, sonra sosyal 

hayata, aileye, arkadaĢlarına ve mesleğe uyum sağlamaya çalıĢır. Ġnsan yaĢadıkça bu 

süreç devam eder. Ġnsanın bu uyum süreci dini intibak sürecini de beraberinde getirir. 

YaĢ ilerledikçe değiĢen sosyal roller yanında kiĢinin dini inancında, yaĢayıĢında da 

değiĢiklikler görülür (Özbaydar; 1970, 5). GeliĢim psikolojisi, bireylerin hayatları 

boyunca geçirdikleri her türlü değiĢim ve bireysel farklılıkları inceler, (Selçuk; 1999, 

15) insan hayatını çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık olarak dört döneme 

ayırır. Bu dönemlerin her birinde dinin ferdin hayatındaki yeri farklı olabilir. Belirli 

yaĢ dönemleriyle dindarlık arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda, 18 

ile 30 yaĢları arasında dinsel etkinliklerde belirli bir düĢüĢün görüldüğü, 30 lu 

yaĢlardan itibaren devamlı bir artıĢın olduğu bulunmuĢtur. Ancak bu araĢtırmalarda 

yaĢın dindarlık üzerindeki etkisinin, bireyin yaĢamındaki diğer etkenlere göre daha 

az önemli olduğu görülmektedir (Kurt; 2009). Bazı araĢtırma sonuçları da dini 

pratiklerin belirli yaĢ grupları için daha önemli olduğunu, bu bağlamda yaĢlılıkta dini 

pratiklerin daha da önem kazandığını göstermektedir (Pargament, 1997, 301). Bir 

görüĢe göre dini değerlere önem vermekle yaĢ arasında doğrusal bir iliĢki vardır 

(Dillon, 2003, 182). Davie, bütün geleneksel göstergelerin yaĢlılarla gençler 

karĢılaĢtırıldığında yaĢlıların gençlere göre daha dindar olduğunu gösterdiğini ileri 

sürmektedir (Davie, 2007, 237).  
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Çocuk dünyaya dindar olarak gelmese de, doğuĢtan dini inancı kabul etmeye 

yatkındır (Yavuz, 1983, 39-44). Fakat bu inancın Ģekillenmesinde içinde yaĢadığı 

toplum etkili olur. Yani insan dini geliĢim konusunda yaĢadığı toplumun dini 

özelliklerini tevarüs eder (Karaca, 2007, 22,26). Eğitim de dini inancın 

Ģekillenmesinde önemli bir unsurdur. Sözgelimi cezalandıran Allah figürü ile, 

rahmeti sonsuz Allah figürünün insanın anlam dünyasında bırakacağı etki farklı 

olacaktır (Özbaydar, 1970, 12; Peker, 2000, 172).  

Gençlik çağı taĢkınlıkların, tutku ve heyecanların yoğun olduğu bir dönemdir. 

Zihinsel kapasitesi geniĢleyen gencin, ilgi alanı da geniĢler (Köknel, 1982, 84; 

Yörükoğlu, 2004, 33-54). Buna bağlı olarak genç, duyular üstü âlemle ilgili, 

sembolik iĢaretler üzerinde iĢlem yapabilir (Plotnik, 2009, 410). Ġlgi alanı geniĢleyen 

gencin, dini düĢüncesinin Ģekillenmesinde önemli unsurlardan biri dini Ģüphelerdir. 

Ancak dönemsel özellik taĢıyan bu Ģüpheler zamanla yerini kararlılığa bırakır 

(Bahadır, 2002, 263; Uysal, 1996). Bir araĢtırmada da gençlik döneminde dini 

davranıĢlarla benlik saygısı arasında paralel iliĢkinin olduğu bulunmuĢtur (ġahin, 

2005, 191).  

3.2. Yaşlanma Döneminde Din  

YetiĢkinlik psikolojik açıdan, kendi hayatı için kendini sorumlu kabul etmeyi; sosyal 

açıdan, toplumun kendi kültürünün yetiĢkinlik rollerini icra etmeyi uygun bulduğu 

zamanı ifade eder. Bir meslek sahibi olmak, anne-baba olmak, oy verme ve askere 

gitmiĢ olmak, bunun toplumsal göstergeleri sayılabilir. Dinler yetiĢkinliği daha çok 

olgunluk, hukuki ve dini anlamda sorumluluk sahibi olmak, buna bağlı olarak Allah 

ile ve diğer insanlarla olan iliĢkiler bakımından ele almaktadırlar (Köylü; 2004, 49-

51).  Genç yetiĢkinlik dönemi, yaklaĢık 18 yaĢından 35 yaĢlarına kadar olan süreyi, 
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orta yetiĢkinlik dönemi,  35 yaĢ ile 55-60 yaĢ arasını kapsayan hayat dilimidir. Ġleri 

yetiĢkinlik ya da yaĢlılık dönemi hayatın geriye kalan kısmı için kullanılmaktadır. 

Çoğu psikolog 35-55 yaĢ grubunu orta yaĢlılar-yetiĢkinler olarak ele almaktadır 

(Köylü; 2004, 44; Onur, 1995). Ġleri yetiĢkinlik dönemi, genel olarak yetiĢkinlik 

dönemi içinde ele alındığı gibi, müstakil olarak yaĢlılık dönemi olarak da ele alınır. 

YaĢlılıkla ilgili çalıĢmalarda yaĢlılık sınırı 60 ya da 65 olarak ele alınır. YaĢlanma 

dönemi bir süreci ifade ettiğinden, ileri yetiĢkinlik dönemi ve yaĢlılık dönemi bir 

arada düĢünülerek, yaĢlanma ile ilgili çalıĢmalarda alt sınır 50-55 yaĢ olarak ele 

alınabilir. Bu yaĢlardan itibaren toplumun bireylerden beklediği roller değiĢmekte, 

çocuk yetiĢtirmek, onları hayata hazırlamak gibi görevler artık son bulmakta, bunun 

yerini, yaĢlılık dönemine ait beklenti, hazırlık ve uyum problemi almaktadır.  

Orta yetiĢkinlik döneminde bireylerin hayatında üretkenlik, yaratıcılık, neslini devam 

ettirme, nesne ve fikir üretimi gibi hususlar öne çıkar. KiĢi kendini toplumsal 

anlamda da sorumluluk sahibi olarak, topluma faydalı olmak ve vazifesini yapmakla 

yükümlü hisseder. Bu dönemdeki geliĢimsel ödevleri tamamlamak ve döneminin 

karakteristik özelliklerini kazanmak kiĢinin ileri yetiĢkinlik- yaĢlılık dönemindeki 

hayatı için belirleyici rol oynar. Örneğin çevresine, çocuklarına faydasız ve kayıtsız 

kiĢiler giderek yalnızlaĢır. Üretkenlikten ve topluma faydalı olmaktan uzak duran 

kiĢiler yalnızlaĢma ve aĢırı bireyselleĢmeyle yüz yüze gelir (Selçuk; 1999, 57,58).  

YetiĢkinlik döneminde her ne kadar önceki döneme ait dinî inançlar önemli ölçüde 

devam etse de, bireyler kendi anne babalarının dinî yaĢayıĢlarından farklı bir anlayıĢ 

geliĢtirebilmektedirler. Bu farklı anlayıĢ, genç yetiĢkinlerin anne babalarının dinî 

inanç ve tutumlarını eleĢtirmelerine ve onların dinî yaĢayıĢlardan uzaklaĢmalarına 

neden olabilmektedir. Yine bu dönemde kiĢinin kendi dini anlayıĢını 
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Ģekillendirmesinin bir sonucu olarak, yeni bir dini gruba dâhil olma hadisesi 

gerçekleĢebilir (Kılavuz; 2005, 100; Köylü; 2004, 152). Ġlk yetiĢkinlikte din, ya 

dinsel kuĢkuların çözümlenmesi sebebiyle ya da dinin tamamen reddedilmesi 

sebebiyle birinci derecede ilgi alanı olmaktan çıkabilir. Bu dönemde ibadetlerde 

düĢüĢ görülebilir (Armaner, 1980, 129; Özbaydar; 1970, 17). 

Orta yetiĢkinlik dönemi için sınır kabul edilebilecek 40 yaĢ, genellikle dönüm 

noktası olarak kabul edilir. Bu dönemle birlikte, artık fiziki ve psikolojik yapıda 

değiĢiklikler, organlarda fonksiyon azalması, zihinsel güçlerde azalma görülebilir. 

Genellikle kiĢilerin topluma üst düzeyde katkıda bulundukları dönem, bu yaĢlara 

denk gelir. Bunda ekonomik seviyenin belirli bir noktaya gelmesi, hayat tecrübesinin 

artması ve enerjik yapının hala devam etmesi, iyiyi kötüden ayıracak bir hayat 

bilincinin oluĢması, bunun yanında çocuk yetiĢtirmek gibi aileyle ve çevreyle ilgili 

bazı konulardaki yükümlülüklerin azalmasının etkisi olabilir. GeliĢen kiĢilik 

yapısıyla birlikte kiĢi bu dönemde ilk yetiĢkinlik dönemine ait lüzumsuz Ģeylerden, 

düĢmanlık duygularından uzak kalabilir. ġairin dediği gibi “YaĢ otuz beĢ yolun yarısı 

eder” (Bak. Tarancı, 2011) diye düĢünülmeye baĢlanılan bu dönemde, yavaĢ yavaĢ 

eskiye özlem baĢlar. Artık zamana bakıĢ değiĢmiĢtir. 40 yaĢına varıncaya kadar 

yaĢanan yıllarla hesaplanan hayat, artık geriye kalan yıllarla ölçülmeye baĢlanır. Bu 

yaĢ grubu genellikle yaĢlılarla gençler arasında köprü olan, arada doğabilecek 

iletiĢimsizliği giderme görevi yüklenmiĢ bir nesildir. Çocukların evden 

ayrılmalarının baĢlamasıyla bir yandan mutsuzluk, diğer yandan sorumluluğun 

kalkmasıyla buruk bir özgürlük hissi görülebilir. YaĢlanan anne babaya bakma 

görevi de bu dönemde ortaya çıkabilecek bir zorunluluk olabilir. Sonuç olarak orta 

yaĢ dönemi de diyebileceğimiz bu dönem, bize hem hayatı daha iyi anlama, hem de o 
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güne kadar değer verdiğimiz önceliklerimizi gözden geçirme Ģansı verir (Armaner, 

1980, 131; Köylü; 2004, 63-73).  

Ġnsanın o güne kadar yaĢadığı hayatla ilgili yaptığı muhasebe, onda hayatı gereği gibi 

yaĢayamadığı duygusuna bağlı olarak piĢmanlık doğurabilir. Bu yaĢ grubunda orta 

yaĢ krizi olarak isimlendirilen bir kriz görülebilir (Cüceloğlu, 2000, 396). Bu krizi 

atlatabilenler, benliğinden daha derinden haberdar olma Ģansı yakalayabilir. Hayattan 

beklentileri eskiye göre azalabilen insan, zaaflarını daha kolay kabullenebilir. Bu 

dönemde psiko-sosyal uyum açısından din önemlidir. Artık hayatın geride kalan 

yıllarla ölçüldüğü bu dönemde, eski ilgi ve tatmin konuları yer değiĢtirebilir 

(Özbaydar; 1970, 40). Kaybolan ilgi ve tatmin yerini dini konulara bırakır ve dini 

daha derinden yaĢama isteği doğabilir. Buna bağlı olarak sıradan bir dini hayat 

yaĢamak yerine, tasavvufi- mistik hayat isteği doğabilir. Böylelikle birçok kiĢi bu 

dönemde geleneksel bir dini hayat yerine, daha içten bir dini hayata yönelir. Esasen 

dindar olan Ģahıs, daha sürekli ve kuvvetli bir dindarlığa dahil olur (Hökelekli; 1998, 

284-286). Ġlgili çalıĢmalar incelendiğinde orta ve ileri yetiĢkinlikte dindarlığın arttığı 

görülmektedir (Bak. KöktaĢ; 1993; Mehmedoğlu; 2004). Ancak bu dönemde dini 

reddetme eğilimi de görülebilir. Yıllardan beri devam ede gelen dini hayat kiĢide bir 

tatminsizlik doğurabilir. YaĢadığı hayatla dini anlayıĢı arasındaki tutarsızlık, buna 

ilave olarak yaklaĢmakta olan sonunu görmeye bağlı olaĢabilecek korku kiĢide bir 

tepki doğurabilir. Bu da kiĢide dini reddetme eğimini besleyebilir (Peker; 2000, 175).  

YetiĢkinler üzerinde yapılan bir çalıĢmaya göre, 50 yaĢ ve üzerinde olan kiĢiler dinin 

hayatlarına anlam kattığını, dindarlıkla alkol alımı arasında negatif bir iliĢkinin 

olduğunu, kendini iyi hissetme ile dindarlık arasında pozitif bir iliĢki bulunduğunu 
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belirtmiĢlerdir. Din onların karĢılaĢtıkları yeni durumlara uyum sağlamasında pozitif 

etkiye sahiptir (Wink ve Dillon, 2001, 81, 87, 98).  

Çoğu zaman dini kiĢiliklerle birlikte anılan bilgelik hemen her kültürde yaĢlılara 

uygun görülen bir sıfat olmuĢtur. Doğu kültüründe de, batı kültüründe de yaĢlılara 

uygun görülen bu sıfatın nasıl kazanıldığı ile ilgili inançlar farklıdır. Ancak onun 

geleneksel olarak yaĢla arttığı, insan davranıĢının ve anlayıĢının niteliği olduğu, 

yaĢam deneyimi sonucu oluĢan sezgi, coĢku ve bilgi birleĢimi bir özellik olduğu 

belirtilmektedir (Onur; 2000, 333,334).  

YaĢlıların toplumla sağlıklı iliĢkiler kurarak iletiĢimlerini devam etmelerinde, dini 

hizmetler ve etkinlikler önemlidir. YaĢlıları da içine alacak sağlıklı bir sosyal 

bütünleĢmenin sağlanması, toplumsal hayatı var eden maddi ve manevi kültür 

unsurlarının iyi tanınması ve bunlardan gerektiği gibi istifade edilmesiyle 

mümkündür. Dinin kiĢilerin anlam dünyasındaki yeri tespit edilerek, yaĢlılık 

döneminde yaĢlıların toplumla bütünleĢmesi, manevi bağlarının devam ettirilmesi 

için yapacağı katkılar ortaya konmalıdır.  

SosyalleĢme sürecinde yaĢlılar sahip oldukları davranıĢ kalıplarını hemen bırakmak 

istemeyecektir. Çünkü onlar eskiden alıĢık oldukları iç ve dıĢ yapıları devam 

ettirmeye çalıĢırlar (Lehr; 1994, 67). Toplumsal hayatın düzgün iĢlemesi için kararlı 

kiĢilik türlerine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için uzun vadeli amaçlar, 

baĢkalarının ihtiyaçlarına da yeterli düzeyde karĢılık veren kiĢilik yapıları 

oluĢmalıdır. Bu hususların sağlanabilmesi din tarafından desteklenir (Argyle ve 

Hallahmi, 2004, 269-270). Konuyla ilgili çalıĢmalar, ağırlıklı olarak toplumun değer 
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yargılarına uyum sağlamayla dini hayat arasında paralel bir iliĢkiyi öne çıkarırlar 

(Yapıcı, 2007, 62).  

YaĢlanma dönemi ile birlikte ortaya çıkabilecek yeni psikolojik süreçlerden biri 

yalnızlık duygusudur. Ġleri yaĢlılık dönemi ile birlikte değiĢen sosyal iliĢkiler, ortaya 

çıkabilecek sağlık sorunları ve yaĢlıları sınırlayan diğer etmenlerle birlikte ortaya 

çıkabilecek yeni durumlar yalnızlık duygusu yaĢama ihtimalini daha da yükseltir. Bu 

noktada din yaĢlıların toplumsal hayata katılmasına katkıda bulunabilecek ve hala 

toplumda bir yeri olduğunu düĢündürecek potansiyele ve ilkelere sahiptir. Örneğin 

cemaatle namaz, akĢam bütün ailenin birlikte iftar açması bunun karakteristik bir 

ifadesidir.  

Dini hizmetler ve etkinlikler kiĢinin sosyalleĢmesini destekleyerek, kiĢinin kendi 

isteğiyle toplumsal hayata katılmasını sağlayacak ortamlar oluĢturur. YaĢlıların 

toplumsal hayata, giderek daha sınırlı katıldıkları varsayılırsa, bu gönüllü faaliyetler 

onları topluma bağlayan önemli bağlantı noktaları olabilir. Ġbadetler düzenli sosyal 

iliĢki kurmak için fırsatlar oluĢturabilir. Gerek ibadet boyutuyla düĢünüldüğünde, 

gerekse gönüllü dini-sosyal faaliyetler olarak düĢünüldüğünde bu faaliyetler farklı 

sosyal sınıf ve tabakalardan kiĢilerin bir araya gelmesine zemin hazırlar. YaĢlılıkta 

iliĢki eksikliğinden kaynaklanabilecek yalnızlığı hafifletebilecek önemli iletiĢim 

fırsatları sunarak, yaĢlılara sosyal destek sağlar. Pek çok kaybın yaĢandığı bu 

dönemde, dini etkinlikler yaĢlıların toplumun istediği ve beğendiği sosyal, duygusal 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına yardım edip, yaĢlılara, gizli kalmıĢ kabiliyetlerini 

gösterme imkânı sağlayabilir. Bu etkinlikler yaĢlıların toplumla iletiĢimini canlı 

tutarak, yaĢlıların imajlarını yükseltmenin yanı sıra görünür görünmez pek çok 

faydalar da sağlayabilir. Toplum ve din tarafından uygun görülen etkinlikler, 
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yaĢlıların dolaylı olarak kendilerini değerli bulma duygularının yükselmesine de 

vesile olabilir, yaĢlıların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karĢılamaya yardım edecek 

olan arkadaĢlar arasındaki sosyal etkileĢim için fırsatlar sunar (Mehta, 1997). 

Lehr, insanın yaĢlandıkça ölüm korkusunun artmayacağını ve yaĢlanan insanların 

dindarlaĢacağı görüĢünün doğru olmadığını ileri sürmektedir. Ancak yine kendisi 

yaĢlanma sürecinin bireyler arasında farklılık göstereceğini belirtmektedir (Lehr; 

1994; 28,37). Dindar yaĢlıların ölümden korkmayacağını söyleme imkânına sahip 

değiliz. Ancak din yaĢlının ölümü kabullenmesine yardım edebilir. Dindar bir yaĢlı 

ölüm anında yalnız olmadığını, ölümün bir son olmadığını bilerek ölür. Böylelikle 

ölüm ona daha kolay gelir (Koeing, 1994, 446). Çünkü yaĢlılık döneminde dindarlık, 

kiĢilerin ölüm korkularını yenmelerine yardımcı olacak stratejiler geliĢtirmesine 

yardımcı olur (Dillon, 2003, 183).  

YaĢlılarda ölüm korkusu ve dindarlaĢma eğilimleri için bir genellemeden kaçınmak 

gerekmektedir. Ölüm korkusu genellikle yaĢlılarla iliĢkili tartıĢılmakta ve yaĢlılardan 

ölüm konusunda bilgece sözler beklenmektedir. Ġstatistikler yaĢlıların sadece % 30 

unun ölüm korkusu duyduğunu göstermektedir (Onur; 2000, 394, 403). Bir 

çalıĢmaya göre, ölümü ara sıra da olsa düĢündüğünü belirtenlerin oranı %51.8 iken, 

sık sık düĢündüğünü belirtenlerin oranı %31.8 dir (Hökelekli, 1992-I, 61). Her yaĢta 

değiĢik etkilere bağlı olarak görülebilecek ölüm kaygısının, empirik araĢtırmaların 

sonuçlarına göre ergenlik ve ilk yetiĢkinlik çağında zirveye çıktığı, daha sonra 

azaldığı, orta yaĢlarda tekrar yükseldiği ve ileri yaĢlılık dönemine doğru tekrar 

düĢtüğü belirtilmiĢtir. YaĢlılar genel olarak ölümü kabullenir ve kaçınılmaz olarak 

görürler. Fakat değiĢen hayatla birlik günümüzde yaĢlanma ile ölüm arasındaki yakın 

bağ unutulmuĢ, yaĢlandığını kabullenen ancak öleceğini kabul etmek istemeyen 
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insanların sayısı artmıĢtır. Bunda yaĢlının toplumdan soyutlanması sonucu yaĢadığı 

yalnızlık hissinin, yaĢadığı anlam yokluğu hissinin etkisi olabilir (Hökelekli, 2008, 

31, 33).  

Dini duygular hayatın acı ve ızdıraplarını hafifleten bir unsur olabilir. Dini pratikler 

kiĢide pozitif duyguların oluĢmasında uyarıcı etki yaparak, insanın inancı sayesinde 

sağlam ve güçlü bir maneviyata sahip olmasını sağlar (Koeing, 1994, 320), insanın 

rahatlamasına, nesiller arasındaki uyuma ve baĢa çıkmaya katkıda bulunur 

(Pargament, 1997, 196, 436). KarĢılaĢtığı sıkıntılarla mücadele edebilme azmini 

güçlü tutar. Bu çerçevede dinlerin telkin ettiği ölüm düĢüncesini canlı tutma 

duygusu, insandaki hayatın belirsizliğini ortadan kaldırabilir (Wink ve Dillon, 2001, 

98). Hatta ölümü hayatın gayesi olarak bile görebilecek olan insan, bir gün öleceği 

gerçeğini Ģuurunun bir köĢesinde canlı tutarak, zevk ve metanetle yaĢamanın 

yollarını araĢtırır. Onlara göre ölümün öncesi ve sonrası aslında birbirini tamamlayan 

parçalardır. Böylelikle onlar kendilerini sonu olmayan bir geleceğin yolcusu olarak 

görebilir (Karaca, 2000, 267-268).  

Dinlerin ahiretle ilgili açıklamaları, ölümü zihinlerinde canlı tutan dindar insanlar 

için bir teselli kaynağı olabileceği gibi, bir kaygı ve sıkıntı kaynağı da olabilir 

(Hökelekli, 1998, 100). Konuyla ilgili 24 yaĢ ve üzeri, yüksek öğrenim görmüĢ 

kiĢiler üzerinde yapılmıĢ bir çalıĢmanın verilerine göre, ölmüĢ birini veya mezarlığı 

görmek deneklerde %44,6 oranında, ölüm sonrasını düĢünme ve buna bağlı olarak 

iyilik ve ibadete yönelme duygusunun canlanmasına sebep olmuĢtur. Aynı denekler 

%47,3 oranında ölümle ilgili düĢünce ve kaygıların kendilerinde dini ilgi ve yöneliĢ 

konusunda olumlu etkide bulunduğunu belirtmiĢlerdir (Hökelekli, 1992-I, 73, 80).  
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Artık hayatının sonbaharını yaĢayan yaĢlı, din sayesinde ölümü ve varoluĢu daha iyi 

anlayabilir, yaĢlılıkta geçmiĢiyle ilgili muhasebe yapar, geçmiĢinde yaptığını 

düĢündüğü hataları onarma gayreti içinde olur. Bu yönüyle yaklaĢıldığında, 

geçmiĢinde dinle ilgili belirli bir alt yapısı olan kiĢiler, bu dönemde dine dönme ve 

bağıĢlatıcı davranıĢlar içine girme eğilimi gösterebilir. YaĢlının sahip olduğu 

dindarlık, içinde bulunduğu dönemde zirveye ulaĢır. Bu dindarlık, örneğin bir 

ergenin sahip olduğu dindarlıkta olduğu gibi, heyecanlı, telaĢlı, Ģüpheci bir dindarlık 

değil, daha ağırbaĢlı, teslimiyetçi, kaderci ve tevekküle dayalı bir özellik taĢır 

(Hökelekli; 1998, 287).  

Ġnsanda var olabilecek duygulara ve bunların yaĢlılıkta da devam edeceğine 

hadislerde de vurgu yapılmaktadır. Buna göre insan ihtiyarlasa bile, onun iki 

duygusu, genç kalma ve dünya sevgisi ile çok yaĢama arzusu devam eder. Bu 

tamamen psikolojik bir durumdur. Çünkü yaĢlı insanın dünyalık nimetlere karĢı haz 

ve zevk alma duyularında zayıflama söz konusudur. Dolayısıyla tam aksi olması 

beklenirken dünyaya karĢı sevgide azalma olmaz (Sancaklı; 2006). Din bu dönemde 

kanaati, elindekiyle yetinmeyi telkin eden yapısıyla kiĢinin duygularını dengelemede 

etkin bir unsur olabilir.  

YaĢlılıkta kesin bir Ģekilde dine yönelme konusu, genel kabul görmemektedir. Öyle 

anlaĢılıyor ki, bu konuda geçmiĢte edinilmiĢ bilgi, tecrübe ve alıĢkanlıklar önemli 

olmaktadır. YaĢlılıkta, kendiliğinden yaĢa bağlı bir dindarlığın ortaya çıkması yerine, 

hayatın zevklerinin büyük ölçüde sona erdiği bu dönemde, yaĢlıların ölüm gerçeğinin 

varlığını hissederek dini değerlere kolaylıkla bağlanabilme potansiyeline sahip 

olduğunu kabul etmek daha açıklayıcı görünmektedir (Hökelekli; 1998, 288).  
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YaĢlanma döneminde, özellikle 60‟ından sonra dini ilginin arttığı çeĢitli verilerle 

desteklenerek ileri sürülmektedir. YaĢ ilerledikçe ahiret inancında artıĢ olduğu, 90 

yaĢ ve üzeri gruplarda ahrete olan inancın %100 lere ulaĢtığı dile getirilmektedir. 

Yine bu yaĢlarda bireysel ibadetlerde artıĢlar olduğu da gözlenmiĢtir (Argyle ve 

Hallahmi, 2004, 264-265). Konuyla ilgili verilerdeki farklılıklar, konunun karmaĢık 

bir yapıda olduğunu göstermektedir. Özbaydar tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

yaĢlıların önemli bir kısmının ibadet etmedikleri ve dini meselelerle ilgilenmedikleri 

tespit edilmiĢtir (Özbaydar, 1970). KöktaĢ tarafından Ġzmir örneğinde yapılan bir 

çalıĢmada, dindarlığın en yoğun olduğu grup 51-60 yaĢ grubudur. Hiç namaz 

kılmayanların oranı bu yaĢ grubunda % 10,4 e düĢmektedir. Toplam örneklem 

içerisinde namaz kılmayanların oranının %23,5 olduğu düĢünülürse, bu yaĢ 

grubundaki yükseliĢ daha iyi anlaĢılır (KöktaĢ; 1993, 107,110). Taplamacıoğlu‟nun 

çalıĢmasında ideal grup olarak gösterilen “dini bütün”ün oranı 50 ve üzeri yaĢ 

grubunda %69,5 tir. Hasan Dam tarafından yapılan çalıĢmada, namaz kılma oranı 

örneklem grubunun genelinde % 50,7 iken, 60 ve yukarı yaĢ grubunda bu oran 

%80‟e çıkmaktadır (Dam; 2002, 95). Akyüz tarafından yapılan çalıĢmada da beĢ 

vakit namazını düzenli olarak kılanların oranı 50 yaĢ ve üzeri grupta %68,6‟ya 

yükselmektedir (Akyüz; 2007, 125). Akyüz bu verileri, toplumun yaĢlandıkça namaz 

kılma eğilimi ile iliĢkili görmüĢtür. Bu verileri bir arada düĢünerek bir sonuca 

varmaya çalıĢtığımızda Ģunu söylemek mümkündür. YaĢlılıkta dini hayata karĢı 

isteyerek veya istemeyerek bir temayül söz konusudur. Ancak bütünüyle yaĢlıların 

dindarlaĢtığı tezi, daha derin ve kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç duymaktadır. Bu 

dönemdeki dindarlıkta, kiĢilerin geçmiĢte aldıkları dini eğitim, içinde yaĢadıkları 

çevre, sahip oldukları imkânlar, genel eğitim durumları etkili olabilir. Dindarlıkla 
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ilgili çalıĢmalarda dikkate alınması gereken farklı hususlar da vardır. Sözgelimi 

aslında dini hayata özlem duyan, ama çalıĢma Ģartları gereği buna imkân bulamayan 

kiĢiler emekli olduktan sonra dine yönelebilir. Namazlarını daha düzenli kılabilir. 

Orucunu daha düzenli tutabilir. Hacca gidebilir. Ülkemizde hacca gidenlerin yaĢ 

ortalamasının yüksek olmasında, emekliliği bekleme geleneği önemsenemeyecek bir 

konudur. Bunun sebebi hem burada izah ettiğimiz husus, hem de emeklilik 

ikramiyesini bir imkân olarak değerlendirmek olabilir. Bayyiğit tarafından Konya 

örneği üzerinde yapılan bir çalıĢmada, hacca gidenlere hangi mali kaynakla gittikleri 

sorulmuĢtur. Verilen cevapların %7,93‟ü emeklilik ikramiyemle Ģeklindedir. Daha 

önceki yıllarda imkânı olduğu halde gidemeyenlere, neden daha önce gidemedikleri 

sorulmuĢ, verilen cevaplardan %27,73‟ü çalıĢmaktan, iĢten güçten zaman bulamadım 

Ģeklindedir. Hacca geç gitmenin önemli nedenlerinden birisi de, dindarlığın daha çok 

bazı yükümlülüklerini yerine getirmiĢ, artık yapacak fazla bir Ģeyi kalmamıĢ yaĢlılara 

uygun görülmesi Ģeklinde ifade edilebilecek toplumsal kabul olabilir. Bahsi geçen 

çalıĢmada, hacca gidenlerin profiline bakıldığında, hacca daha çok kentte emekli 

veya çalıĢmayan, yaĢını-baĢını almıĢ olanlarla, kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla 

meĢgul olanlar gitmektedir (Bayyiğit; 1998, 88-113). Ancak çalıĢmanın 1992 yılında 

yapıldığını ve aradan geçen 20 yıl içerisinde ülkemizdeki sosyo-kültürel ve 

ekonomik değiĢime bağlı olarak profilin değiĢebilme ihtimalini göz önünde tutmak 

gerekir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 2010 yılı verilerine göre, hacca giden 89.406 

kiĢiden, 35.900 kiĢisi 51-60 yaĢ grubunda, 23.177 kiĢisi de 61+ yaĢ grubundadır. 

Ancak bu rakamların hacca gidenlerin profilini yansıtma imkânı yoktur. Çünkü hac 

kotası sebebiyle hacca her isteyen gidememekte, müracaat edenlerden kura sonucu 

hak kazananlar gidebilmektedir. Umreye gitmek için aynı durum söz konusu 
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değildir. Zira henüz umreye gidiĢ için kura usulü yoktur. Ancak ilginç bir Ģekilde 

umre rakamlarının da, gidenlerin yaĢ grubu açısından hacca gidenlerle benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. Buna göre, aynı yıl umreye giden, 175.430 kiĢiden 109.898 

i kadın, 65.532 si erkektir. YaĢ grupları açısından ise dağılıma bakılınca da, toplam 

umreye gidenlerin 68.820 sinin 61+ yaĢ grubunda, 24.042 dinin 56-60 yaĢ grubunda, 

19.545 kiĢisinin de 51-55 yaĢ grubunda olduğu görülmektedir. Buna göre toplam 

umreye gidenlerin 112.407 si 51+ yaĢ grubundadır ki, bu rakam toplam umreye 

gidenlerin yaklaĢık 65 i dir (www.diyanet.gov.tr).   
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4. DİNDARLIK 

4.1. Sosyolojik Açıdan Din 

Din kelimesi Arapçada; ceza, mükâfat, hüküm, hesap, itaat, boyun eğmek, ibadet, 

adet, Ģeriat, kanun, yol, mezhep, millet gibi anlamlara gelir. Kur‟an‟da yönetme, 

yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tevhit, Ġslam, Ģeriat, hudut, adet, ceza, hesap, millet 

anlamlarında kullanılmıĢtır (Ġsfehani, 1997, 323). Batı dillerindeki „religion‟ kelimesi 

ise, aslen latince olup „bir Ģeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak, 

insanları tanrıya bağlayan bağ anlamlarına gelir (Furseth ve Repstad, 2010, 15). 

Mekke döneminde din Allah tarafından gönderilen ve insanların ona ulaĢmasını 

sağlayan bir yol anlamındayken, Medine döneminde kiĢinin hayatını Allah‟ın 

emirlerine göre düzenlemesi, Müslümanlara karĢı görevlerini yerine getirmesi, 

Allah‟ın mutlak tasarruf ve hakimiyete sahip olması unsurları da, din kelimesinin 

muhtevasına katılmıĢtır (Tümer ve Küçük, 1997: 1-4). 

Ġslam âlimleri din tariflerinde dinin ilahi kaynaklı oluĢuna, akıl ve irade sahibi 

insanlara hitap etmesine, insanları özü itibarıyla hayra yöneltmesine, kiĢilerin dini 

kendi çabaları sonucu elde edemeyeceklerine vurgu yaparlar (Ġlmihal I, 2000: 4-5; 

DĠA, Din Maddesi: 316). Bu tariflere göre bir dinde bulunması gereken unsurlar; 

Tanrı kavramı, inanç, ibadet, ahlak, kutsal kitap- metin, vahiy- ilham, peygamber- 

kurucu ve cemaattir (Tümer ve Küçük, 1997: 7). 

Sosyolog, dinin insanı ve toplumu aĢan yönü ile ilgilenmez. Dinin, insan iliĢkisine 

etkisini inceler (Furseth ve Repstad, 2010, 5). Sadece bir dini ve onun o anki 

durumunu değil, bütün dinleri ve onların tarihteki durumunu da göz önünde tutar 
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(Taplamacıoğlu, 1968: 125). Ancak bu tutumun her zaman muhafaza edilemediği ve 

sosyologların belli öncüllerden hareket ettiği belirtilmektedir (Berger, 1999: 92).  

August Comte, dini daha müsbet düĢünce Ģekilleri karĢısında kaybolacak ilkel ve 

büyüsel bir düĢünce tarzı olarak görür (Günay; 2000, 201). Bellah, dini “ilkel din, 

arkaik din, tarihi din, ilk modern din, modern din” olarak beĢ döneme ayırır. Dini,  

iktisadi hayatın bir sonucu olarak gören maddeciler de, dini aĢılması gereken bir olgu 

olarak görmektedirler. Buna göre, ilmin meĢalesi insanlığı aydınlattıkça, tabiatın 

sırlar ve tılsımları çözülecek “ortada Tanrı diye bir vahime ve din diye bir karanlık 

kalmayacaktır” (BaĢgil, 1962, 21-23; Günay, 2000, 347). 

Durkheim, dini sosyal bütünleĢme ve kontrolün temel unsuru olarak görür. Kutsal ve 

kutsal dıĢı ayırımına giderek, dini, kutsal Ģeylerle ilgili inanç ve amellerden meydana 

gelen ve bu inanç ve amellerin, ona inanıp bağlananları manevi bir birlik meydana 

getiren bir cemaatte birleĢtirdiği bir sistem olarak tarif eder (Durkheim, 1964, 9,10). 

Max Weber‟e göre, sosyoloji dinin özünü değil, din ve dini inançları incelemelidir. 

Din sosyolojisinin amacı da, dini davranıĢları ya da dinden kaynaklanan sosyal 

davranıĢları incelemektir. Weber, özellikle din ve ekonomi iliĢkisi üzerinde durmuĢ, 

dini olaylarla ekonomik olayların iliĢkisini aydınlatmayı hedeflemiĢtir. Weber, bu 

tezini modern kapitalizmin doğuĢu ve geliĢiminde bir faktör olarak gördüğü 

Protestanlık ile açıklamaya çalıĢır (Weber, 2008, 34, 47, 54). Ülgener de, bütün 

iktisadi faaliyetlerin temelinde iktisadi zihniyet ve iktisadi ahlakın önemli olduğunu 

belirtir. Bir toplum iktisadi hayatta doğru karar verebilecek bir zihniyete sahip 

değilse buhranlar yaĢaması kaçınılmazdır (Ülgener, 2006, 121 vd.; Duran ve Torun, 

www.iudergi.com.tr).  

http://www.iudergi.com.tr/
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Dinin toplumsal olgularla iliĢkisini ve fonksiyonlarını daha geniĢ, gerçekçi ve 

soğukkanlı bir bakıĢ açısı ile ele alan yaklaĢımlara göre din, toplumsal Ģartların bir 

ürünü değil, ancak onunla kopmaz bir iliĢki içinde bulunan bir sosyal gerçekliktir. 

Din toplumu etkiler ve ondan etkilenir. Din, ne toplumsal alanın dıĢında tutulabilecek 

bir gerçekliktir, ne de toplum onunla aynılaĢabilir (Taplamacıoğlu, 1968, 131; 

Taplamacıoğlu, 1983, 186).  

Dini tecrübenin teorik, pratik ve sosyolojik yönleri söz konusu edilebildiğine göre, 

dinin tek bir yönünün öne çıkarılıp diğer yönlerinin ihmal edilmesi ya da yok 

sayılması, eksik bir anlatım olacaktır (Taplamacıoğlu, 1968: 127). Ġlkel dönemlerde 

din ve toplumun aynılığı yolundaki görüĢler de, aĢırı genellemeci nitelikleri ile ferdi 

yöne ait ciddi ayrıntıları gözden kaçırmalarıyla eleĢtirilmiĢtir. Ġleri derecede 

komünist özellik gösteren toplumlarda dahi, ferdi özellikler hiçbir zaman ortadan 

kalkmamıĢtır. Zira kollektif dini hayatın yaĢandığı topluluklarda bile, din 

önderlerinin yaptığı katkılar, ferdi yönün ihmal edilemeyeceğini göstermektedir 

(Taplamacıoğlu, 1968: 186-192; Wach, 1995: 57-58; Günay, 2000: 207-212).  

Din üzerine konuĢurken, amacımız çeĢitli tipolojiler üzerinden dini hayatı anlamak 

olsa da, subjektif boyutu ön planda olan bir Ģeyden bahsettiğimizi gözden ırak 

tutamayız. Bu bağlamda tek bir dinden değil dinlerden, hatta aynı dinin içerisindeki 

farklı geleneklerden söz ederiz. Ancak bu zorluklarına rağmen “din” i yakından 

incelediğimizde, onun çeĢitli boyutlarından söz etme imkânımız vardır. Örneğin 

Ġslam‟dan bahsettiğimizde en genel tasniflerden biri; itikat, ibadet ve ahlak 

Ģeklindeki tasniftir (Er, 2008, 20). Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından bir ilim 

heyetine hazırlatılan Ġslam Ansiklopedisi‟nin Ġslam maddesine baktığımızda bu 
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tasnifi görmek mümkündür. Burada Ġslam‟ın inanç, ibadet, ahlak ve tasavvuf 

boyutundan söz edilir (Bak. DĠA, Ġslam Maddesi). 

Din oldukça zengin ve kompleks bir fenomendir. Acaba din dediğimizde hangi 

özellik ve yönleri dikkate alacağız ve neleri dıĢarıda bırakacağız. Örneğin Marksizm 

ve Hümanizm dinin fonksiyonlarından pek çoğuna sahiptir. Marksizm‟in realiteyi bir 

bütün olarak izah eden bir doktrini, dünyevi cenneti temin edecek bir politik anlayıĢı 

ve kendine ait bir takım ayinleri vardır. Marksizm‟i bu yönleri ile ele alırsak onu yeni 

bir din olarak görebiliriz. Ancak tabiatüstü âlemi inkârı, gayb âlemine ilgisinin 

yokluğu, vahiy ve mistik tecrübeyi kabul etmeyiĢi açısından ele alırsak onu bir din 

olarak görmek imkânsızdır (Smart; 2001, 121).  

Dinin boyutlarından birisi onun ritüel boyutudur. Görünmeyen alemle iliĢki kurmak 

veya ona katılmak için yapılan, sözgelimi bir dua esnasında gözlerin kapatılması bile 

ritüel kapsamına girebilir. Deruni boyuttan uzak, niyet, his gibi yönleri göz ardı eden 

ritüeller zahiri bir hareket olarak kalır. Ritüellerin anlamı, icra edildiği inanç muhiti 

göz önünde bulundurulmadan anlaĢılamaz. Dinin gayb âleminin sembolize edildiği, 

efsaneler, tasvirler ve hikâyeler bütünü ise dinin mitolojik boyutudur. Önemli tarihi 

olayları da içine alır. Dinin doktrin boyutu, mitolojik ve sembolik olarak ifade edilen 

dini inanç ve ibadetleri sistemleĢtirme, açıklama ve akli olarak izah etme çabasıdır. 

Dinlerde mitolojik ve doktrinel boyut çoğunlukla kesin çizgilerle ayrılamaz (Smart; 

2001, 122-129). Bütün dinlerin bir ahlak sistemin olduğu görülmektedir. Dinler 

parçası oldukları toplumun ahlaki davranıĢlarını belirleme ve Ģekillendirme de çok 

etkilidir. Dinin kurumsallaĢtığı, dini hayat ile seküler hayatın iç içe olduğu 

toplumlarda, dinin ahlak kuralları ile toplumsal davranıĢ kalıpları iç içe geçebilir. 

Ahlaki sistem ve dini kurumlar orda kurulu sistemin bir parçası haline 



85 

 

dönüĢtüğünden, dinin açıktan veya gizli bir Ģekilde tahkir dildiği toplumlarda bile, 

dini faaliyeti devam ettiren kurumları görmek mümkündür (Mensching, 2004, 67, 

71).  

Dini öğretilerin toplumda uygulanmasının tezahürleri dinin sosyal boyutunu ortaya 

koyar. Çünkü dinler sadece inanç sistemi değildir. Onlar aynı zamanda birer sosyal 

organizasyon veya organizasyonun birer parçasıdır. Sosyal boyut dinin 

müesseseleĢmiĢ Ģeklidir (Wach, 1995, 54). Ancak kurumlaĢabilen bir din, uzun 

vadede doktrin ve müesseseleri aracılığıyla toplumu etkileyebilir. Eğer belirli 

ibadetlerin sadece din adamı eliyle gerçekleĢebileceği kabul edilirse, bu durumda 

dini müessese profesyonel bir Ģekilde kendini devam ettirme Ģansına sahip olur. 

Dinlerin tecrübî boyutu olmaksızın dini izah etmenin imkânı yok gibidir. Zira bu 

boyut çeĢitli Ģekillerde görünmeyen âlemle iliĢki kurmayı içerir. O âlemin ümit, idrak 

ve tecrübesini içerir. Dini tecrübe, büyük dinlerin ortaya çıkmasına yol açan önemli 

olaylar ve din kurucusu-önderinin hayatı göz önünde bulundurulduğunda daha fazla 

önem kazanır. Bu boyut göz önünde bulundurulmadan, kendine has öğreti, sembol, 

ahlak sistemi ve ritüelleri olmasına rağmen, çeĢitli sistemlerin din olarak kabulü 

imkânsızdır. Dini tecrübeyi tam olarak izah etmek kolay değil, belki imkânsızdır. 

Dini tecrübe doktrinel boyutu bulunan dinlerin var olduğu bir çevrede ortaya çıkar. 

Bu bakımdan doktrinel ve mitolojik izahlardan bağımsız, bizatihi tecrübeye dayanan 

rivayetleri anlamak ve izah etmek kolay değildir (Smart; 2001, 122-129).  Bir dinin 

gerçekliği açısından vahiy-ilham boyutu oldukça önemlidir. Hatta dini tecrübenin 

gerçekliğinin ancak vahiyle keĢfedilebileceği ileri sürülebilir. Tanrı vahyi kutsal 

metin ibarelerinde gizlidir. Ancak bu vahiy dini tecrübenin bizzat kendisi değil, 

sadece bize dini tecrübeyi haber veren ya da dini tecrübeye sevk eden bir unsurdur. 
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Diğer taraftan dini metinler –sıhhat dereceleri tartıĢmalı bile olsa- bir dinin mitolojik 

ve doktrinel boyutları açısından tartıĢmasız bir önem taĢırlar. Dini tecrübe ise, ferdi 

olarak yaĢanan bir gerçekliktir. ġüphesiz Tanrı ile iletiĢime geçen bir peygamber, 

Tanrıdan vahiy aldığında, bu olay onun için dini tecrübe anlamına gelir (Wach, 1995, 

423; Smart; 2001, 130-135). 

Dinin bu boyutları büyük ölçüde her din için geçerli olabilir. Ancak bu boyutların her 

din için, hatta bazen bir din içindeki farklı gelenekler için aynı Ģeyleri ifade 

etmeyebileceğini bilmek gerekir (Glock; 2007, 250). Öyle ki dindarlığın tanımı, 

yapıldığı kültürün sınırlarını aĢarsa operasyonelleĢtirilme imkânı da ortadan 

kalkabilir (KöktaĢ; 1993, 63). Dolayısıyla konuyla ilgili çalıĢma yapacak 

araĢtırmacılar, hem toplumun kültürel yapısını bilmeli, hem dinin kutsal öğretileri 

hakkında bilgi sahibi olmalı, hem de bu iki alanın kesiĢtiği nokta olan dindarlığın 

nasıl anlaĢılacağıyla ilgili yeterli donanıma sahip olmalıdır. Bu bağlamda dini 

hayatın görünmeyen yönü üzerinde de durulmalıdır (Akdoğan; 2008, 21,37). 

4.2. Dindarlık 

Her din tanımı, aslında kendi içinde dindarlık tanımı da barındırır. Bir tarife göre din; 

“aĢkın varlıkla (mutlak kutsal) ilgili iman halindeki inanç hükümlerinin kiĢinin ve 

toplumun hafızasında muhafaza edilmiĢ, davranıĢ haline getirilmiĢ ve böylece kiĢiye 

ve topluma bir hayat biçimi sunan/sağlayan normlar sistemi” dir. Bu tanımdan 

hareketle dindar “din özelliği taĢıyan her hangi bir sistemi kabul eden, benimseyen 

ve davranıĢ haline dönüĢtüren kiĢi”, dindarlık da “din özelliği taĢıyan herhangi bir 

dinin kabulü, benimsenmesi ve davranıĢ haline getirilme derecesi” olarak 

tanımlanmaktadır (Arslantürk; 2006, 239). BaĢka bir tarife göre ise dindarlık “kutsal 

olanın yahut onun öznel bir formu olmak itibarıyla belli bir dinin muayyen bir zaman 
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ve Ģartlarda belli bir kiĢi veya grup ya da toplum tarafından yaĢanması” olarak 

tanımlanmaktadır (Günay; 2006, 22). Bir çalıĢmada deneklere dindarlığı nasıl 

tanımladıkları sorulmuĢ, deneklerin %46,5 i dindarı “dini vecibelerini yerine getiren 

ve dini değerlere bağlı biri” Ģeklindeki tanımı benimsemiĢtir (Çarkoğlu ve 

Kalaycıoğlu; 2009, 219). Tanımlarda da vurgulandığı gibi dindarlık, öncelikle din 

olarak nitelenebilecek bir sistemin varlığını, dine inanan bir kiĢinin gerekliliğini 

vurgular ve inanmanın derecesini belirten bir nitelik taĢır. Diğer taraftan bir dinin 

yahut onun yorumunun bir dindar için oluĢturduğu anlam dairesi, çeĢitli unsurların 

etkisini taĢır. Ġkinci tarifteki “muayyen bir zaman ve Ģartlarda” ifadesi bunu 

içermektedir. Dindarlık öncelikle bireysel yönü ön planda olan bir kavramdır. “Dinin 

insan hayatına nüfuz derecesi” Ģeklindeki dindarlık tanımı da buna iĢaret etmektedir. 

Bu görüĢe göre dindarlığı besleyen ve geliĢtiren öğe ibadettir (Tekin; 2006, 49,53). 

Dindarlıkla ilgili tarifler incelendiğinde; dindarlığın en azından dini inanç ve 

pratikler, sosyo-kültürel ortam ve bireyin kiĢilik yapısı olmak üzere üç unsurun etkisi 

altında olduğu söylenebilir (Yapıcı; 2006, 68). Yalnız baĢına kullanıldığında bir 

kiĢinin “dindar” olduğunu ifade etmek kiĢinin dindarlığının vurgulanması, onun dini 

içselleĢtirdiği; dini emir, tavsiye ve yasaklara uyduğu; dini, gündelik hayatında 

toplumsal denetleyici olarak kabul ettiği ve kendi yaĢayıĢının bir göstergesi olarak 

kabul ettiği anlamı taĢımaktadır. Böylece bir kiĢinin dindar olduğunu vurgulamak, 

onun kendi inanç alanı içerisindeki bireysel gerçeklik durumu hakkında da bir bilgiye 

sahip olunduğu anlamına gelir. Tanrısal gerçekliğe kendi sosyal konumundan 

hareketle bağlanan birey, dini kendi yaĢamının fonksiyonel bir göstergesi kılmaktadır 

(SubaĢı, 2001; SubaĢı, 2004, 97). 
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BaĢlangıç itibarıyla kiĢisel-psikolojik boyutu olan dindarlık kavramı, diğer taraftan 

toplumsal bir olgudur. AĢkın varlıkla iletiĢime geçen kiĢinin, onun öngördüğü 

Ģekilde davranıp onun isteklerine uyma derecesi kiĢinin dindarlığının ölçüsüdür. 

Ortak inançlar ve bu inançlara dayalı ortak davranıĢlar da din olgusunun 

toplumsallığını sağlar (Arslantürk; 2006, 239). Din, sadece dıĢa vurulan ibadet ve 

merasimlerden ibaret değildir. Dinler tutarlı bir dünya görüĢü sunmanın yanı sıra 

değerler, normlar ve ahlaki kurallar belirlerler. Bu yüzden dini tecrübe ferdi 

olmaktan çok sosyal bir olgudur (Yel, 2005).  

Din ve dindarlık konusu çok yönlü, karmaĢık bir olgu olduğundan, konuyla ilgili çok 

farklı tanım, analiz ve açıklamalarla karĢılaĢma imkânı vardır. Dini hayattaki 

farklılıklara iĢaret edebilmek için dindarlıkla ilgili çeĢitli tipolojiler yapılmıĢtır. 

Birinci grupta, bizzat dindarlıktan veya din farklılığından hareket eden, insanın 

tabiatüstü ile iliĢkisi üzerinde duran ve dinin özünü tanımlayan substansif-özsel 

tanımlar yer almaktadır. Ġkinci grupta da dinin bireysel ve toplumsal etkilerini 

betimleyen, dinin ne iĢe yaradığını izaha çalıĢan fonksiyonel tanımlar vardır (Furseth 

ve Repstad, 2010, 16; Hamilton, 2001, 14-18).  Fonksiyonel tanımlarda, somut 

dindarlık Ģekillerinin analizinde kullanılmak üzere kavramsal bir vasıta geliĢtirmek 

söz konusudur. Bu anlayıĢa göre yapılan çalıĢmalarda çeĢitli dini yönelimlerin 

tipolojileri üzerinde durulur, dindarlık çok boyutlu bir çerçevede ele alınır ve çok 

boyutlu değiĢkenler üzerinde durulur. Daha çok sosyologlar arasında yaygın olan bu 

tanımlar fonksiyonel bir anlayıĢa yönelmiĢ bulunmaktadır (KöktaĢ; 1993; 48; Günay; 

2006, 23).  

Din ve onun benimsenme ve yaĢanma derecesi olarak görebileceğimiz dindarlık 

toplumsal bir olgudur. Birbirine yakın zaman ve mekânda olan olaylar arasında bir 
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nedensellik bağı arayabiliyorsak ve her sosyal olayın nedenini (bütünüyle olmasa da) 

yine baĢka bir sosyal olayda arayabilirsek, dindarlık olgusunu da bu çerçevede 

inceleyebiliriz. Bu bağlamda dindarlığa etki eden bazı unsurlardan söz etme imkânı 

vardır. Ġnsanın istek, arzu ve ihtiyaçları ile dindarlık algısı ve davranıĢı arasında bir 

iliĢkiden söz edilebilir. Nitekim dindarlık tipolojileri kısmında değinileceği gibi ilgili 

araĢtırmalarda, ekonomik ve sosyal olarak alt tabakada yer alan gruplarla, üst 

tabakalarda yer alanlar arasında dindarlığın farklılığından söz edilebilmektedir. 

Sosyal olay ve olgular belirli bir zamanda ve mekânda oluĢmaktadırlar. Dolayısıyla 

zamanın determinasyonu altında oluĢan ve yapısallaĢan sosyal olay ve olgular, içinde 

bulundukları zaman ve mekânın izlerini taĢırlar (Arslantürk; 2006, 253-256). Her yaĢ 

grubunun dini eğilimlerinin, beklenti ve ihtiyaçlarının farklı olması da bu bağlamda 

zikredilebilecek bir unsurdur. Ergenlikle birlikte dini Ģüphe ve tereddütlerle dolu bir 

dönemi yaĢayan ve gelgitlerle, arayıĢlarla ve sorgulamalarla boğuĢan bir gencin 

dindarlığı ile psikolojik geliĢimine, toplumsal rollerinin pekiĢmesine bağlı olarak 

hayatı ve dini düĢüncesi belirli bir karar dönemine ulaĢmıĢ bir yetiĢkinin dindarlığı 

farklılıklar taĢıyacaktır.  

Ġbn-i Haldun‟dan (Ġbn-i Haldun, Mukaddime, 331-351)  beri coğrafyanın insan 

üzerindeki etkisi tartıĢıla gelmiĢtir. Hatta geliĢmiĢ ülkelere göre, coğrafi farklılıkların 

geliĢmemiĢ ülkeler üzerinde daha fazla etkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu manada 

ferdin zihniyet dünyasını, dolayısıyla da dindarlık anlayıĢını belirleyen bir unsur da 

coğrafya olabilmektedir. Yine bu bağlamda kent dindarlığı, kırsal dindarlığından söz 

edilebilir. Bunun sebebi olarak Ģehirlerde cemiyet yapısının köylerde de cemaat 

yapısının hâkim olması gösterilmiĢtir. Cemaat yapısı içerisinde ortak kültür daha ön 

planda olduğundan, ortak düĢünce ve davranıĢ kalıbı kendini hissettirir. KiĢilerin 
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dindarlığına etki edebilecek bir baĢka unsur eğitimdir. Okullarda okutulan din 

dersleri, kulaktan dolma, sistematik olmayan bilgiler yerine sistematik bir din 

anlayıĢı geliĢtirmede etkili olacak bir unsurdur. Zira eğitim insanda zihniyet ve 

davranıĢ dünyası geliĢtiren önemli bir unsurdur. Dindarlığı etkileyen en önemli 

unsurlardan biri de aile ve ailede dinin yaĢanma biçimidir. Zira kültür aktarımının en 

temel unsurlarından biri olan aile, çocuğun eğitimle ilgili beklentilerini Ģekillendirir. 

Ġlk sosyalleĢmenin baĢladığı yer de ailedir. Dini değerler ailede öğrenilir, benimsenir 

ve uygulanır. Sosyal statüyü belirleyen önemli bir faktör olan ekonomi, ihtiyaçların 

giderilmesinde ve kiĢilerin kendini gerçekleĢtirmesinde önemli rol oynar. Özellikle 

eğitimin yönü ve Ģekline etki eder. Meslek farklılıklarının da zihniyet oluĢturması ve 

sosyal çevreyi Ģekillendirmedeki önemli yeri sebebi ile dindarlığa etki edebilecek bir 

faktör olabileceği kabul edilebilir (Arslantürk; 2006, 253-256). 

Kurt, batıda ve Türkiye‟de yapılmıĢ empirik çalıĢmaların verilerinden yola çıkarak 

dindarlığa etki eden faktörleri ele aldığı çalıĢmasında, dindarlığa etki eden faktörleri; 

aile sosyalleĢtirmesi, cinselliğe bakıĢ, cinsellik, medeni durum, yaĢ, eğitim, coğrafi 

bölge, kırsal-kent hayatı ve sosyo- ekonomik statü olarak ifade etmektedir (Kurt; 

2009).  

4.3. Dini Hayat İle İlgili Çalışmalar ve Dindarlık Tipolojileri 

Din, tarifi, algılanması ve yaĢanması bakımından herkes için aynı Ģeyi ifade 

etmemektedir. Dinin tarifi konusundaki bu farklılık, dindarlığın nasıl ele alınacağına 

verilen cevapları da farklılaĢtırabilmektedir. Kutsalın tecrübesi olarak tarif edilebilen 

din, toplumsal hayatta saf hali ile tezahür etmemekte, onun tezahürlerini ancak 

dindarlık formları altında görebilmekteyiz. Dinin özü değiĢmese bile, dinin yaĢantı 

biçimi zaman içerisinde değiĢebilmekte, dindarlık kendini bize sürekli olarak 
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sunmaya devam etmektedir (Günay; 2000, 24). Bu açıdan dini hayatın her dönemde 

yeniden ele alınmaya ve yeniden anlamlandırılmaya ihtiyacı vardır. Çünkü sosyal 

olay, mahiyeti gereği laboratuar ortamında incelenemez. Her sosyal olayın 

oluĢumuna etki eden unsurlar farklı olabilir. Zamanın ve mekânın değiĢmesiyle dinin 

özü değiĢmese bile, hem insanlar hem de kültürel ortam değiĢmektedir. Bunun için 

her dini sosyal olay ayrı ayrı incelenmeli, her toplumun dini anlayıĢ ve yaĢayıĢının 

farklı olabileceği göz önünde tutulmalıdır (Akdoğan; 2008, 58,69). Bu bağlamda 

dindarlık tipolojilerini, farklı dinlerin, aynı dinin içindeki farklı geleneklerin, zaman 

ve mekânın değiĢmesiyle değiĢen kültürel ve sosyal Ģartlar sonucu ortaya çıkabilecek 

dindarlık Ģekillerinin anlaĢılması için bir katkı olarak görmek gerekir. Her bir 

tipolojinin, geliĢtirildiği çevrenin ve dönemin izlerini taĢıdığı göz önünde 

tutulmalıdır. Bunun yanında geliĢtirilen tipolojilerde de görülebileceği gibi, 

toplumun bütününü içerecek tek bir tipoloji yerine, farklı sosyal grupların 

özelliklerini göz önünde bulunduran daha özel tipolojiler sosyal gerçekliği daha 

doğru anlamamızı sağlayacaktır. 

Giderek dindarlığa iliĢkin çalıĢmalarda, dindarlığı tek boyutlu bir Ģekilde ele alan 

bakıĢ açısının terk edildiği görülmektedir (Glock; 2007, 251). Zira dini tecrübeyi tek 

yönlü bir görünümle açıklamanın imkânı yoktur. Çünkü o, bireysel ve toplumsal 

boyutu, dini boyutu, ontolojik boyutu olan bir gerçekliktir. Dinler, mensuplarını 

belirli olaylar karĢısında karakteristik tutum almaya sevk eden, mensuplarının 

zihnine bir dünya görüĢü ve hayat anlayıĢı telkin eden sistemlerdir. Her dinin, 

dolayısıyla onun mensuplarının dünya karĢısında bilinçli ya da bilinçsiz bir tutumu 

vardır. Ġnsanlar inançları gereği bazı normlara uyar, bazı Ģeylerden kaçınırlar. Bu 

bağlamda dini ruhun ve zihniyetin toplumsal sonuçları ve diğer sosyolojik 
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kurumlarla iliĢkisi önemli bir araĢtırma alanıdır (Wach; 1995, 230; Günay; 2000, 

27,31).  

Dindarlığın farklı yönleri bulunan bir gerçeklik olması, dini yönelimin nasıl 

sınıflandırılacağı problemini doğurmuĢtur. Böyle bir problemin varlığında 

dindarlığın çok yönlü olması yanında, dinlerin farklılığı ve dini geleneklerin farklı 

bakıĢları, farklı dinlerin mensuplarından farklı beklentiler içinde olması da etkilidir. 

Ancak sosyolojik araĢtırmaların operasyonelleĢtirilmesi zorunluluğu, belirli 

tipolojiler ortaya koymayı, dolayısıyla dindarlığı belirli yönleri üzerinden ele almayı 

gerekli kılmıĢtır. Glock, dindarlıkla ilgili ilk çalıĢmalarda dindarlığın tek boyutlu 

olarak ele alındığını belirtmektedir. Ölçümlerde kullanılan sorular da konuyu bu 

çerçevede ele aldıklarından, farklı çalıĢmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

Diğer taraftan her çalıĢma belirli bir din tarifinden yola çıktığından, din tariflerindeki 

farklılıklar da sonuçların farklılığına etki etmiĢ olabilir (Glock; 2007, 251-255). Din 

sosyolojisi ve din psikolojisi alanında ülkemizde yapılan çalıĢmalara bakıldığında, 

dindarlığı Glock‟un tipolojisi üzerinden inceleme eğilimi görülmektedir. Bu 

çalıĢmalarda dindarlığın boyutları, toplum içerisindeki insanın dindarlığının nasıl 

tespit edileceği, dinin insan hayatının hangi yönlerinde ne derece etkili olacağı 

yönüyle incelenmektedir (KöktaĢ; 1993, 50). 

Weber çalıĢmalarında farklı sosyal gruplar için kullanılabilecek dindarlık tipolojileri 

üzerinde durarak üst tabaka-alt tabaka dindarlığı, Ģehir-kır dindarlığı ayrımı, çiftçi 

dindarlığı, Ģövalye ve feodal beyler dindarlığı, bürokrasi, burjuva ve zanaatkâr 

dindarlığı gibi dindarlık türlerinden bahseder (KöktaĢ; 1993, 48). Din- ekonomi 

iliĢkisi üzerinde ağırlıklı olarak duran Weber, (Weber, 2008, 23; Hamilton, 2001, 

165) dini otorite tipleri, din ile cinsiyet, sanat, siyaset, eğitim iliĢkileri üzerinde durur 
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(Günay; 2000, 152). Argyle tarafından ortaya konan dindarlık tipolojisinde dindarlık; 

tutucu, Protestan, sekt ve liberal dindarlık olarak bölümlere ayrılır. Bu tasnif, 

dindarlığı belli sosyal durumlar ve davranıĢ tarzlarına uygun olarak kabul etmektedir 

(KöktaĢ; 1993, 49). Dindarlığı iki kutuplu bir bakıĢ açısına göre ele alan Allport, 

içten kaynaklı ve dıĢtan kaynaklı dindarlıktan bahsetmektedir. Adorno,  dindarlık 

biçimlerini etkisiz geleneksel ve içselleĢtirilmiĢ olmak üzere iki psikolojik temelde 

ele almıĢtır.  Clark,  üç farklı dini yaĢayıĢ üzerinde durmuĢtur. Buna göre dindarlığı 

birincil, ikincil ve üçüncül derecede dindarlık olarak ayırmıĢtır. Fromm, otoriter ve 

humaniter din tanımlarından yola çıkarak, dindarlığı otoriter ve humaniter dindarlık 

olarak ele almıĢtır (Yıldız; 2001). 

Glock, yaygın olarak kullanılan tipolojisinde dindarlığı beĢ boyut üzerinden ele 

almaktadır. En ilkel dinlerden en yükseğine kadar bütün dinlerde inanç vardır. Bu 

inançlar mensuplarının üzerinde bir yerde durarak, onları teorik düzeyde birbirine 

bağlayan köprü vazifesi görürler. Ġlkel ve politeist dinlerdeki mitler halindeki 

inançlar, monoteist, yüksek dinlerde iman esasları, doktrin ve doğmalar halinde 

kendini gösterir (Wach; 1993, 46-48). Dinlerde inancın yeri konusunda bazı 

farklılıklar görülür. Ġlkel dinlerde pratik, inançtan daha önde iken semavi dinlerde 

inanç daha ön plandadır. Ama bu konuda da kesin bir ayrıma gitmek doğru değildir. 

Çünkü bir dinde inanç esaslarının önemli olması, dini pratiğin geri plana itildiği 

anlamına gelmemektedir (Günay; 2000, 220). 

Mevcut araĢtırmalarda inanç boyutunun geleneksel kilise doktrini bağlamında ele 

alındığı belirtilmiĢtir. Dindarlığın bu boyutunda ilahi varlığın olduğunu savunmak ve 

onun tabiatı, ilahi iradenin içeriği ve amacı, ilahi irade karĢısında insanın yeri ve 

rolü, ilahi iradenin gerçekleĢmesi hususları ele alınabilir. Ġlgili çalıĢmalarda sadece 
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kiĢilerin sahip olduğu inançlar tasviri olarak ele alınmakta, inancın insan için iĢlevi 

üzerinde fazla durulmamaktadır. Bu bağlamda inancın insan için anlamı, insanın 

ruhsal ve toplumsal hayatında inancın yeri dikkate alınmalıdır. Sözgelimi dini inancı 

kabul edip dini inanç kendisi için önemli olanla, inancı kabul ettiği halde inanca 

önem vermeyenin durumu göz önünde bulundurulmalıdır (Glock; 2007, 256-259). 

Din, insan için sadece inançtan ibaret bir tasavvur değildir. Aksi halde vicdani bir 

tutum olmanın ötesine geçemez. Ġnancın yansıması ve ayrılmaz parçası olarak, dinin 

davranıĢ boyutu vardır. Ġbadetler dinin sembolik ifadesidir. Ġfa edenlerin dini 

duygularını besler, mistik açıdan kutsalla bağlantıyı sağlar. Dini tecrübenin pratik 

ifadesi olan ibadet olmaksızın, bir dinin devam edip etmeyeceği tartıĢılmıĢtır. 

Cemaat teĢkil edici yönü bulunan ibadetler, dinin mensupları için birlik ve bütünlüğü 

sağlayan önemli bir unsurdur (Wach; 1993, 54; Günay; 2000, 222-225).  

Bu boyut içerisinde dini davranıĢlara, ayinlere katılma, katılmanın sıklığı, dini 

pratiğin kendine özgü Ģekilleri ve kendi içinde değiĢimi ele alınmaktadır. Ancak 

araĢtırmaların dindarlığın boyutunu tespit ederken, sadece “ne yaptığına” yönelmesi 

eleĢtirilmiĢtir. Ġbadete katılma, katılmanın sıklığı kadar, bunun ne anlama geldiği, 

pratikler arasındaki iliĢki de önemlidir. Glock, bu konuda Pazar Ayinine katılma 

sıklığı ve bunun dindarlığın boyutları açısından ele alınıĢı üzerinde durmaktadır. Her 

Pazar kilise ayinine katılan iki kiĢiden biri için bu katılım, sadece haftada bir yerine 

getirdiği bir ritüel, diğeri için de diğer ritüeller yanında yerine getirildiği bir ritüel 

olabilir (Glock; 2007; 261-262). Ġslam‟ın mensupları açısından da benzer durumlar 

söz konusu olabilir. Dindarlığın pratik boyutunu ölçen bir çalıĢmada, Cuma 

namazına katılım, diğer pratiklerle iliĢkisinden bağımsız ele alınırsa benzer bir sonuç 

çıkabilir. Ramazan ayında oruç tutan, teravih namazı kılan bir kiĢinin, beĢ vakit 
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namazı kılmaması ne anlama gelir. Camiye gitme sıklığının ölçü alındığı bir 

çalıĢmada, kendine göre belirli dini sebeplerle –devlete karĢı tutum, diyanete 

yüklediği anlam gibi- camiye gitmemek dindarlık göstergesi açısından ne anlam 

ifade edecektir. 

Dinler, dindar insanın dini hayatı içerisinde bir Ģekilde, az çok nihai gerçekliğe 

doğrudan katıldığını düĢünür. Bu esnada bir takım dini duyguları tecrübe ettikleri 

kabul edilir (KöktaĢ; 1993, 53). Dindarlığın dini tecrübe yönü araĢtırması en zor olan 

boyut olarak görülmüĢtür. Emniyet, güven, tevekkül, cemaat yapısı, ihtiyaç, idrak 

gibi duygular dindarlığın bu yönüyle iliĢkilidir. Dini ayinler esnasında ilahi olanın 

bilincine ulaĢmak söz konusu olabilir. Dindarlığın bu boyutu, kendini diğer boyutlar 

içerisinde açığa vuran bireysellik bağlamında ele alınmalıdır. Dini tecrübenin bu 

boyutu, belirli ölçüde sübjektiflik içerdiğinden ve bu boyutla ilgili kavramsallaĢtırma 

eksiği sebebiyle araĢtırması zor olan bir boyuttur (Glock; 2007, 263-265).  

Dinler mensuplarının kutsal metinle iliĢkisine önem vermektedir. Ancak bu dinden 

dine değiĢebilmektedir. Bu boyut içerisinde, dinin mensuplarının dini literatürü ve 

metinleri okumaya ne kadar zaman ayırdığı ele alınır. Dini metinleri okuma dini bilgi 

boyutuna girebileceği gibi, dini tecrübenin konusu da olabilir. Dini bilginin her 

zaman imanı doğurmadığı bilinmelidir. Dini bilgiye yüklenen anlam din adamlarının 

rolünü de etkileyebilmektedir (Glock; 2007, 265-267). Bu bağlamda dinlerin 

fertlerden istediği dini bilgi düzeyi ve dini metinlerle irtibat önemli olmaktadır.  

Dindarlığın etkileme boyutu, Ġnsan-Tanrı iliĢkisinden ziyade insan-insan iliĢkisi ile 

iliĢkilidir. Dinin sosyal yapıyla bütünleĢmesine bağlı olarak, dinin günlük hayatta 

sonuçları görülür. Dinlerde dini bağlılık ve imanın bir sonucu ve beklentisi vardır. 

Bu bağlamda dinlerin mensuplarından ne beklediği ve bireyin bu bağlamda ne 
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yaptığı önemlidir. Çünkü dini bağlılık kiĢiye ne yapması ve ne yapmaması gerektiği 

konusunda telkinlerde bulunur. Ancak yapılan davranıĢın dini olması ve dini açıdan 

tanımlanması önemlidir. Gelecekteki ödül ve cezaların Ģu andaki dini davranıĢa 

etkide bulunup bulunmadığı önemlidir (Glock; 2007, 267-268). 

1980 yılında BengaldeĢ‟te Faulkner ve Delong‟un çalıĢmalarından esinlenerek 

yapılmıĢ bir çalıĢmada dindarlık beĢ tip olarak ifade edilmiĢtir. Buna göre dindarlık; 

çok dindar, dindar, nötr, dindar değil, ve hiç dindar değil Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Cinsiyet, aile, kentte oturma süresi, babanın mesleği, kitle iletiĢim araçlarına açıklık, 

kentleĢme düzeyi gibi değiĢkenler dikkate alınmıĢtır (Günay; 2006,43).  

Ülkemizde yapılan bazı çalıĢmalarda da çeĢitli dindarlık tipolojileri ortaya 

konmuĢtur. Taplamacıoğlu tarafından yapılan bir çalıĢmada “dini yaĢayıĢın Ģiddet ve 

kesafeti” merkeze alınarak bir tipoloji ortaya konmuĢtur. ÇalıĢma neticesinde 16 yaĢ 

ve üstü deneklerin dindarlığı beĢli bir kategoride ele alınmıĢtır. Bunlar “Gayr-i amil, 

idare-i maslahatçı, dini bütün, sofu, softa veya yobaz”dır (Taplamacıoğlu; 1962). 

Konuyla ilgili diğer bir tipoloji Günay‟a aittir. “Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini 

Hayat” ismini taĢıyan çalıĢmada dini yaĢayıĢtaki Ģiddetin azlığı ve çokluğuna göre 

dindarlık dokuz bölüme ayrılmıĢtır. Genel olarak iki türe ayrılan dindarlığın birinci 

grubunda “AteĢli dindarlık, alaca dindarlık, mevsimlik dindarlık, beynamaz ve ilgisiz 

dindarlık”, ikinci grubunda ise “Geleneksel halk dindarlığı, seçkinlerin dindarlığı, 

laik dindarlık ve tranzisyonel dindarlık” bulunmaktadır (Günay; 1999).  

OkumuĢ, samimi dindarlığın karĢıtı olarak gördüğü, teĢhirci, gösteriĢe dönük, 

ikiyüzlü bir tutumu içerdiğini ifade ettiği dindarlık modelini “gösteriĢçi dindarlık” 

olarak nitelemektedir. Bu dindarlık modelinde dindarlığa etki eden esas unsur, din 
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olmaktan ziyade dinin de onaylamadığı baĢka etkenlerdir. Bu modele göre kiĢi 

inandığı dinin kendisinden istediği dini davranıĢı sergilemek yerine, “mıĢ gibi 

yaparak” (bak. Cüceloğlu; 2011, 340) dindarlık adına gösteriĢ yapmaktadır. 

Fonksiyonel dindarlık ya da psikolojik ihtiyaçlar dindarlığı olarak da adlandırılacak 

bu dindarlık tipinin oluĢmasında din, dindarın davranıĢlarını belirleyen esas unsur 

değildir. Bu dindarlığın oluĢmasına ve geliĢmesine çeĢitli sosyal nedenler etki 

etmektedir (OkumuĢ; 2006).  

Arslan tarafından Çorum- Ġskilip örneklemi üzerinde yapılmıĢ bir çalıĢmada da 

“popüler din” ve bunun karĢıtı olarak kitabi din ayrımı dikkatimizi çekmektedir. Bu 

çalıĢmada “Popüler din” yüksek tipli, insanlar arasında genel kabul görmüĢ 

organizeli, dinlerle bir arada yaĢayan, kurumsal olmayan inanç, ritüel ve pratikleri 

tanımlamada kullanılan bir kavram olarak görülmektedir (Arslan; 2003).  

KöktaĢ, 1993 yılında Ġzmir örneği üzerinde yaptığı “Türkiye‟de Dini Hayat” isimli 

çalıĢmasında dindarlığı, dindarlığın inanç, ibadet, tecrübe, bilgi ve etki boyutları 

üzerinden ele almıĢtır. Örneklem grubunu yaĢ, cinsiyet, eğitim, sosyo-ekonomik 

düzey, meslek ve toplumsal statü bakımından kategorilere ayırmıĢ ve dindarlığı bu 

bağımsız değiĢkenler üzerinden incelemiĢtir. ÇalıĢmasının detaylarında din-ekonomi 

iliĢkisi, din-siyasal davranıĢ gibi özel alanlar üzerinden deneklerin davranıĢlarını, 

onların dindarlıkları ile iliĢkilendirerek incelemiĢtir (KöktaĢ; 1993).  

Çelik, Konya örneği üzerinde yaptığı çalıĢmasında “ĢehirleĢme ve din” iliĢkisi 

bağlamında denekleri “dinin inanç boyutu, dini pratikler ve ibadetler boyutu, dini 

hayatın bilgi boyutu, dini toplumsal etkisi, dini hayatın tipolojik farklılaĢması” 

üzerinden ele almıĢtır (Çelik; 2000). Bu çalıĢmada örneklem grubu, yaĢ gruplarına, 
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Ģehirde kalıĢ, eğitim, mesleki statü ve devingenlik, yerleĢim çevresi, Ģehre göç ve 

sosyo-ekonomik durumlarına göre ele alınmıĢtır.  

Akyüz, Ġlahiyat Fakültesi öğrencileri örneklemi üzerinde yaptığı çalıĢmasında, 

öğrencilerin din anlayıĢlarını, modernist din anlayıĢı, geleneksel-ilmihalci din 

anlayıĢı ve siyasal-Ġslamcı olarak üç gruba ayırmıĢtır (Akyüz; 2007a). Konuyla ilgili 

diğer bir çalıĢmasında ise gecekondularda dini hayat ve kentlileĢme bağlamında 

örneklem grubunu cinsiyet, yaĢ, eski oturduğu yerleĢim birimi, medeni durum, aile 

içindeki konum, meslek grubu ve sosyal güvencesi, öğrenim durumları açısından 

tasnif ederek dini hayatlarını incelemiĢtir. Örneklem grubunun tipolojik özelliklerini; 

sağlam ve katı, ibadetlerine çok bağlı olanlar “koyu dindarlar”, inancı sağlam, 

ibadetlerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıĢan, ama belirli sebeplerle 

ibadetlerini aksatabilenler “alaca dindarlar”, inançlı olmakla birlikte, ibadetlere önem 

vermeyen, ibadetler yerine kalp temizliği, dürüstlük doğruluk gibi kavramları ön 

plana çıkartan “oportünistler”, zayıf bir inanca sahip olup, ibadetlerini yerine 

getirmeyen, içinde bulunduğu sıkıntılar sebebiyle hayata ve her Ģeye isyan halinde 

olanlar ve halk katında yaĢanan dine, dindarların yaptığı birtakım dini yanlıĢlıklara 

tepki gösteren, dinle ilgilerini kesmiĢ “dine ilgisizler” olarak, belirli bir 

isimlendirmeye gitmeden ifade etmektedir (Akyüz; 2007b, 194-196). 

Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu tarafından Ġnternational Social Survey Program (ISSP) 

kapsamında 2009 yılında gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada deneklere itikat, ibadet, 

tinsellik ve siyasal Ġslam Ģeklinde gruplandırılmıĢ sorular sorulmuĢ, dindarlık ile 

siyasal yönelimler, evlilik, evlilik dıĢı birlikte yaĢama, boĢanma, göç ve toplumsal 

refah politikaları ve cinsellik ahlakı arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢ, deneklerin 

kendilerini ne derece dindar gördükleri üzerinde durulmuĢtur. Ortaya çıkan veriler, 
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aynı kuruluĢ tarafından 1998 yılında baĢka ülkelerde yapılan çalıĢmanın sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılmalı olarak verilmiĢtir (Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu; 2009). 

Bir baĢka tipoloji ise, Onay tarafından geliĢtirilen “kiĢilerin yaĢamında dinin ne 

derece yer aldığını tespit etmeyi amaçlayan” dini yönelim ölçeğidir. Psikolojik bir 

ölçme aracı olduğu ifade edilen dini yönelim ölçeği, kiĢilerin düĢünce, davranıĢ ve 

duygularında dinin ne ölçüde yer ettiğini rakamsal değerlerle ifade etmeyi 

amaçlamaktadır. Bu ölçek “dindar” ın, Tanrı inancına sahip bir kiĢi olduğunu, inancı 

gereği mükâfat beklentisiyle dini görevlerini yerine getireceğini veya af ve 

cezalandırma endiĢesine rağmen dini görevlerini ihmal edeceğini varsayar (Onay, 

2002; Onay, 2004).  

Dindarlıkla ilgili bu çalıĢmalar yanında yaĢlanma döneminde din, dinin yaĢlıların 

hayatındaki yeri ve hayatına etkisi konularında yapılan bazı çalıĢmalar da dikkatimizi 

çekmektedir. Kılavuz, konuya din eğitimi açısından yaklaĢtığı çalıĢmasında, 

yaĢlanma döneminde dini eğitimin yerini ele almıĢtır (Kılavuz, 2003).  Arslan, daha 

önce yapılmıĢ bir çalıĢmasının verilerinden yola çıkarak, geleneksellik ve yaĢlı 

dindarlığı üzerinde durmuĢtur (Arslan; 2009). Akgül, Konya huzurevi örneği 

üzerinde yaĢlılık ve dindarlık iliĢkisini, hayattan zevk alma ve mutluluk bağlamında 

ele almıĢtır (Akgül; 2004).  

ÇalıĢmamızda yukarıda ortaya koyduğumuz tipolojilerden istifade ettik. Ancak genel 

çerçeve olarak onlardan istifade etmekle birlikte, belirli bir tipolojiye bağlı kalmadık.  

Öncelikle örneklem grubumuzun genel özelliklerini cinsiyet, medeni durum, çocuk 

sayısı, eğitim durumu, kendini hissettiği sosyo-ekonomik durum, aylık gelir, kendini 
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tanımlama ve çalıĢma durumu açısından ortaya koyduk. YaĢlanma dönemine iliĢkin 

algıları da bu kısımda ele aldık.  

Dini hayatı din ve sosyo-kültürel hayat, din ve toplumsal hayat, dindarlık ve 

psikolojik hayat ve dini yönelim olmak üzere dört açıdan ele aldık.  

Din ve sosyo-kültürel hayat baĢlığı altında; dini bilginin oluĢumuna etki eden 

faktörler ve dini müracaat yeri, eğitim düzeyine göre dini inanç, sosyo-dini 

uygulamalar ve dindarlarla ilgili görüĢleri ele aldık. Din ve toplumsal hayat 

kısmında; ailede dinin yeri, boĢ zaman uğraĢıları, din ve ekonomi, din ve siyasal 

tercihler ve popüler dini uygulamalar yer aldı. Dindarlık ve psikolojik hayat baĢlığı 

altında dindarlık algısı, dindarlık ve psikolojik yaĢantı üzerinde durduk. Dini yönelim 

kısmında ise öncelikle din hakkındaki kanaatler üzerinde durduk. Daha sonra örnek 

uygulamalar üzerinde dini davranıĢları ele aldık. Dini yasaklarla ilgili düĢünce ve 

davranıĢ, dini sorumluluk duyma ve yaratıcıya sığınma davranıĢlarını da bu bölümde 

inceledik.  
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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

1. Metodolojik Çerçeve 

Her bilimsel çalıĢma, bir bakıĢ açısından hareket ederek belirli kavramlar ve 

düĢünceler üzerine temellenir. AraĢtırmacı çalıĢmasını hangi kavramsal ve kuramsal 

çerçeveye oturttuğunu, hangi yöntem ve teknikleri ne amaçla kullandığını, niçin bu 

yöntem ve tekniği seçtiğini ve bunu yapmakla ne gibi bir fayda sağlamayı 

beklediğini ortaya koyar (Chiristino ve Diğ, 2008, 128). Biz de bu bölümde, 

çalıĢmamıza temel olan bazı kavram ve konuları açıklığa kavuĢturarak, hangi yöntem 

ve teknikleri ne amaçla ve hangi gerekçelerle benimsediğimizi ortaya koyacağız.  

Bilimsel bilgi elde etmek doğru ölçüm aracı kullanmakla mümkündür. Bilimsel bilgi 

farklı gözlemciler tarafından gözlenebilir bir konusu olmalıdır. Bilimin tarafsızlığı, 

dıĢımızdaki olguları kiĢisel değer ve yargıdan bağımsız ele almaktır (Türkdoğan, 

1995, 15, 19). Değerden arınmıĢ olmak ahlaki bir boĢlukta olmak değil, araĢtırmanın 

temelinde yatan bilimsel- ahlaki kabullerin farkında olmaktır (Patrick, 2010, 86).  

Sosyolojide model, kuram, teori, yaklaĢım kavramları, sınırları tam olarak 

ayrıĢmamıĢ kavramlardır. Bir görüĢe göre (Gökçe, 2007, 33) bir sosyolojik araĢtırma 

önce kurama dayanmalı, arkasından bu kurama dayalı model ve bu modele dayalı bir 

yaklaĢım tercihi yapmalıdır. Sosyal gerçekliğin gözlenebilmesi için baĢlangıçta 

asgari bir teorinin bulunması Ģarttır. Bir toplumda neler olduğunu anlayabilmek için 

konuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı araĢtırmalardan doğmuĢ fikirler ya da 

hipotezlere sahip olmak gerekir (Mendras, 2008, 13). Kuramları oluĢturan üç önemli 

parça; önerme, kavram ve tanımlardır (Poloma; 1993, 16). Kuram, tanımlara dayalı 

kavram, kavramlara dayalı önerme ya da önermelerden meydana gelmektedir 
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(Gökçe; 2007, 43). Bu bakıĢ açısının herkesçe benimsendiğini ifade etmek zordur. 

Ġsimlendirmede de olsa bazı farklılıklar görülebilmektedir (Kongar, 2000, 53). 

Sosyolog, araĢtırmalarında farkında olarak ya da olmayarak bir kuramı benimser 

(Wallace ve Wolf, 2004, 3). Ancak sosyoloji alanında kuramsal düzeyde farklı 

görüĢler olduğu gibi, farklı arayıĢlar da devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi 

insan ve toplum doğasına iliĢkin farklı görüĢlerdir (Poloma, 1993, 25). Her 

sosyologun farkında olarak ve olmayarak belli bir sosyolojik kuramdan hareket 

etmesi gibi, her bir sosyal teori de belli bir insan ve toplum tasavvurundan ortaya 

çıkar, yani toplumsal sistemler, bir ölçüde insanın doğasından yola çıkılarak 

oluĢturulur (Moore, 2006, 512). Aslında bu görüĢler ve kuramsal yaklaĢımlar sosyal 

gerçekliğin birbirini tamamlayan farklı yönleridir. Önceden verili bir nesneler 

evreniyle değil, öznelerin aktif eylemleriyle inĢa edilen veya üretilen sosyal gerçeklik 

tek bir bakıĢ açısıyla ele alınamayacak kadar karmaĢık ve çok yönlüdür (Giddens, 

2003, 211).  

Toplumsal kuramın parçaları; kuramlaĢtırmanın yönü (tümdengelimci veya 

tümevarımcı), inceleme düzeyi (mikro, makro veya mezo), tüzel ya da formel bir 

kuram olarak kuramın odağı, açıklamanın biçimi (nedensel, yapısal ya da 

yorumlayıcı), iĢlediği etki alanı (empirik bir genelleme, orta erimli bir kuram ya da 

bir çerçeve) olarak sayılabilir (Neuman, 2009, 90). Bir baĢka ifadeyle sosyolojik 

kuramların farklılaĢma sebepleri arasında, öne çıkardıkları-ele aldıkları konular, 

yaklaĢımlarının gerisinde yatan kabuller-temel önermeler, kabul ettikleri-

kullandıkları yöntemler ve amaçları sayılabilir (Wallace ve Wolf, 2004, 6; Akyüz, 

2005, 111). Aslında kuramsal kabuller neticede sosyologların insan ve toplum 

konusundaki kabullerine dayanmaktadır. Topluma ve insana bakıĢ açımız ve 
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kanaatimiz, öne çıkaracağımız konuları ve toplumu ele alıĢ biçimimizi-yöntemimizi 

belirler. 

Toplumsal olgular insanın ve toplumun tek bir neden ve sosyolojik kuram 

çerçevesinde açıklanamayacağını bize göstermektedir (Mendras, 2008, 133). Ġnsan 

hem belli bir toplumsal düzen içinde yaĢamak ister, hem de belli istekleri, hırsları 

olabilir. Bu durumda sosyolojik kuramlar arasında belli bir tercih zorunluluğundan 

ziyade, kuramların tamamlayıcılığından söz etmek gerekmektedir. Birbirine bağımlı 

farklı birimler içeren, kompleks bir yapıda olan toplum açıklanırken, toplumsal 

sistemin kesin özelliklerinden bahsetmek yerine, davranıĢ kalıplarının sınırlarını ve 

değiĢimin hangi sınırlar içerisinde olabileceğini belirlemeye çalıĢmak daha sağlıklı 

olabilir (Moore, 2006, 469, 502). Diğer bir deyiĢle “çatıĢma ve düzen, dağılma ve 

bütünleĢme, temel toplumsal süreçlerdir ki, bunlar farklı oranda ve karıĢımlarda da 

olsa, herhangi bir toplumsal sistemin parçalarıdır” (Poloma, 1993, 114).  

Yöntem, bilimin amacına ulaĢmak üzere izlediği genel yoldur. Bilimsel bir bilgiye 

ulaĢmak için uyulması gereken genel kuralları içerir (Sencer, 1989, 19). Sosyologun 

olgular üzerine çalıĢarak soyut kavramlardan nesnelere ve olgulara geçebilmesi için 

yöntem ve tekniğe ihtiyacı vardır (Mendras, 2008, 16) Yöntem, bilimsel araĢtırmanın 

çeĢitli safhalarında araĢtırmacıya kılavuzluk eder. AraĢtırma amaçları için 

kullanılacak teknikleri de belirler ve düzenler (Türkdoğan, 1995, 167). Bilimsel 

yöntem tümevarım ile tümdengelim yaklaĢımlarını birlikte kullanır. AraĢtırmacı önce 

kendi gözlem ve denemeleriyle denemelik genellemeler oluĢturur. Tümevarım 

yoluyla ulaĢılan bu genellemeler geniĢ bir çerçevede sınanır. Böylelikle tümevarım 

ve tümdengelim birlikte kullanılır (Karasar, 1991, 12,13). Her çalıĢma yöntemsel 

tercihine göre kullanacağı teknikleri belirler.  Ancak tek ve kesin olarak geliĢmiĢ 
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bilimsel bir yöntemin olduğunu söylemek zordur. Pozitif bilimlerin ana yönteminin, 

olguların tek tek gözlenmesinden yola çıkarak genellikler ve yasalara ulaĢmaya 

dayanan tümevarım olduğu belirtilse de (Güven, 2001, 9), her hangi bir alanda birden 

fazla bilimsel teori kendine yer bulabilir (Türkdoğan, 1995, 37). Toplumsal olayların 

nedenleri tekli modellerle değil, çoklu (plüralist) modellerle olmalıdır. Tekli 

modellerin eksik taraflarından biri, bağımsız değiĢkenlerle bağımlı değiĢkenlerin 

“karĢılıklı” etkisini göz ardı etmeleridir. Bu bakımdan tek nedenli açıklamalar, 

karmaĢık toplumsal olayları açıklamada yetersiz kalırlar (Erkal, 1996, 84; 

Türkdoğan, 1995, 146,217). 

Teknik, tercih edilen yöntem gereğince bilgi üretme sürecinde, bilgi üretmek üzere 

baĢvurulan araç ve iĢlemlerdir (Sencer, 1989, 19). Yöntem bir çalıĢmadaki zihinsel 

süreçleri kapsarken, teknik araĢtırmacıların mantık ve istatistik yönünden bir 

çözümleme iĢlemine girmeden önce, gereken verileri toplamak ve anlaĢılır hale 

getirmek için kullandıkları özel yolları ifade eden pratik elemanlardır (Türkdoğan, 

1995, 169).  

Ġnsanın mutluluğunun aklın doğru kullanımına bağlı olduğuna inanan pozitivist-

akılcı paradigma, nicel araĢtırma tekniklerini öne çıkarmıĢtır. Nicel yaklaĢıma göre 

gerçeklik basittir, bir Ģey parçalarının toplamından ibarettir. Sistemler en basitten en 

karmaĢığa kadar hiyerarĢik bir sıraya konabilir. Mekanik bir Ģekilde çalıĢan evrenin 

yönü belirli olduğundan, gelecek en kesin biçimiyle kestirilebilir. Bunun için gerekli 

olan Ģey, oluĢturulacak uygun model ve yeterli hesaplama gücüdür. Evren 

nedensellik ilkesine göre açıklanabilir. Evrende niteliksel ve sıçramalı değiĢim yok 

denecek kadar azdır. Yani değiĢim niceliksel ve birikimlidir. Nesnellik zorunludur, 

gerekli ilke ve süreçler sağlandığında gözlemci ve gözlenen kesin sınırlarla 
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birbirinden ayrılabilir. Gerçekliğin nesnel bir Ģekilde algılanması için dıĢarıdan 

gözlem gereklidir. Bu düĢünce biçimi, her Ģeyi açıklama gücüne sahip büyük 

kuramlarla tek doğruyu aramaya yönelmiĢtir. Bu bağlamda iĢlevselci-davranıĢçı 

yaklaĢımlara göre, bireyler dıĢ çevreden gelen uyarıcılara mekanik yollarla 

denetlenen yollarla tepki verirler. DıĢ dünya bireyleri uygun davranıĢlar geliĢtirmeye 

yönlendirir. Bu bağlamda insan çevresel etkilere tepki veren ve çevre tarafından 

kontrol edilen konumundadır. Pozitivist-akılcı paradigma özellikle Sosyoloji ve 

Psikoloji alanında nicel yöntemi, vazgeçilmez araĢtırma biçimi olarak kabul eder 

(Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 2-6).  

Nitel yaklaĢım ontolojik olarak yorumlayıcı yaklaĢımlar olan fenomenoloji, sembolik 

etkileĢimcilik, etnometodoloji ile ve anlamacı epistemolojik yaklaĢımla uyumludur. 

Bu bakıĢ açısına göre, sosyal gerçeklik tek bir doğru üzerinden ele alınamaz. Analiz 

dendiğinde sayısal istatistikî çıkarımlardan öte bir Ģey anlaĢılmalıdır. Artık büyük 

söylemler, büyük kuramlar, tek bir doğruya ve egemen düĢünceye dayalı anlayıĢ, 

yerini özne merkezli çoğulcu bir anlayıĢa terk etmektedir. Sosyal olgu ve davranıĢlar, 

belirlenen genel yasalar yoluyla değil bir durumun kendine özgü yönleriyle ortaya 

konmalıdır (Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 8; KuĢ, 2006, 5,6, 183).   

Bu bakıĢ açısına göre nitel araĢtırma; “gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi veri 

toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi 

ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araĢtırmadır”. Temelde yorumlayıcı ontolojik yaklaĢımlara dayanan nitel 

araĢtırmalar, araĢtırmacıların yaklaĢımlar arasından tercih ettiği seçimlerle 

farklılaĢmaktadır. Daha çok gözlem ve görüĢme teknikleri üzerinden kendini 

gösteren nitel yaklaĢımın önemli avantajlarından biri, sosyal olguların göreliliğini ve 
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hareketliliğini bir an için de olsa yakalamaya ve anlamaya imkân tanımasıdır. 

AraĢtırılan konuyu bireylerin bakıĢ açısından görebilmeyi ve bakıĢ açılarını oluĢturan 

sosyal yapı ve süreçleri daha berrak bir Ģekilde ortaya koyabilmeyi sağlar (KuĢ, 

2006, 184; Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 19).  

Nicel ve nitel araĢtırmalara, bir kısmını yukarıda ifade ettiğimiz gibi, çeĢitli eleĢtiriler 

getirilmektedir. Ölçekler, testler gibi standartlaĢmıĢ araçlarla yapılan nicel 

araĢtırmalar kiĢilere söz hakkı tanımamakta, araĢtırma insana sunulan seçeneklere 

verilen cevaplara indirgenmektedir. Nicel tekniklerle elde edilen verilerin, nasıl 

yorumlu açıklama haline getirileceği yeterince açık değildir.  Büyük oranda 

soyutluk-öznelliğe düĢme riski barındıran nitel yaklaĢımlar ise, araĢtırmalarda 

yegâne yaklaĢım olarak benimsenmemelidir. Çünkü bu durum sosyal olgu ve 

olayların betimlenmesinde ciddi bilimsel hatalara sebep olabilir. Çünkü nitel 

yaklaĢımda araĢtırmacı araĢtırmanın merkezindedir (Akyüz, 2005, 110,114). Nitel 

anlayıĢa sahip araĢtırmalarda, veri analiz süreci nicel anlayıĢtan farklıdır. Dolayısıyla 

metodolojik yaklaĢımı gereği, sayısallaĢtırmayı öncelikli hedef olarak almaması, 

nicel yaklaĢımların bilimsel ölçütlerden yoksun olduğu anlamına gelmemelidir (KuĢ, 

2006, 2; Neuman, 2009, 224).  

Genel hatlarıyla bakıldığında, nicel yaklaĢımda istatistiksel ölçek, analiz ve açıklama 

öne çıkmaktadır. Nicel yaklaĢımda öncelikle çalıĢmanın hipotezi oluĢturulur. 

DeğiĢkenler belirlenir ve nedensellik içeren tahminlerde bulunulur, bunlara bağlı 

genellemelere gidilir. Nicel yaklaĢım da ise, nesnel gerçekliğin yerini oluĢturulan 

nesnellik alır (Akyüz ve Çapçıoğlu, 2008, 240). Nitel yaklaĢımı tercih eden 

araĢtırmacılar genellikle yorumlayıcı ve eleĢtirel sosyal bilimi öne çıkarır. Doğrusal 

olmayan araĢtırma yolunu tercih ederler. Olayların ayrıntılı incelemelerini yürütmeye 
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vurgu yaparak olayların ve bağlamların dilini konuĢurlar. Nicel araĢtırmacılar genel 

olarak sosyal bilimde pozitivist bakıĢa dayanırlar. Doğrusal araĢtırma yolunu izler, 

değiĢken ve hipotezlerin dilini konuĢurlar (Neuman, 2009, 224).  

Din sosyolojisi dinin kendisini değil, dinin bünyesindeki sosyolojik olaylarla, dinin 

sosyolojik iliĢkilerini inceler (Furseth ve Repstad, 2010, 5). Dolayısıyla dini inanç ve 

pratikler, dinin sosyal psikolojik etkileri sosyolojinin kullandığı yöntem ve 

tekniklerle incelenebilir (Hamilton, 2001, 5). Onun inceleme alanı sosyal hayatın 

dinle ilgili ve onun alt dallarıyla ilgili kısmıdır. Sosyoloji dinin kendisini doğruluk ve 

yanlıĢlığı açısından incelemez (Davie, 2007, 6). Böylece din sosyolojisinin konusu 

da, dini tezahürler dünyasına ait olan sosyolojik geliĢmeler, formasyonlar ve bunlar 

içindeki yapı ve konular olmaktadır (Mensching, 2004, 13).  

Toplumsal bir gerçeklik olarak din, insanı ve onun yapıp etmelerini etkileyerek, 

insan hayatının diğer alanlarıyla iliĢkisini de doğrudan ya da dolaylı olarak 

Ģekillendirir. Din, toplumsal olgu ve olaylara etki ederek, sadece insan- Tanrı iliĢkisi 

olmaktan çıkıp, insan-insan iliĢkisinin de konusu olur (Arslantürk ve Amman, 2001: 

148).  

Dinin diğer sosyal kurumlarla karĢılıklı bir iliĢkisi vardır. Bir yandan toplumsal 

yapılar ve kültürel unsurlar, sosyolojik bağlamda, din üzerinde etkili olurken, diğer 

yandan toplumsal hayat ve kültür sahaları dinden etkilenirler (Davie, 2007, 1; 

Hamilton, 2001, 11). Özellikle yüksek dinlerin, toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin 

daha fazla ve belirgin olduğu belirtilmektedir. Zira din, kendine inananlar üzerindeki 

tesirinin neticesi olarak, insan için bir anlam dünyası oluĢturur. Dinin oluĢturduğu 

zihniyet, inananların hal tarzları, gündelik hayatta karĢılaĢtıkları problemlere karĢı 
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tavır alıĢları ve çeĢitli konulardaki tavır ve tutumlarına etki eder. Kısaca, dine 

inananlar farkında olsunlar veya olmasınlar, insanlar dıĢ âlemi daima dinlerin ıĢığı 

altında görürler (Freyer, 1964, 65,71).      

Dinin modern dönemde kiĢisel bir tercih haline dönüĢtüğü dile getirilmektedir. 

Ancak bu dinin bütünüyle sosyal hayattan çekildiği anlamına gelmemektedir. Din 

modern toplumda toplumsal rolünü halen devam ettirmektedir (Furseth ve Repstad, 

2010, 99).  Ancak dinin sosyal hayattaki yerinin ne olduğu, insana ve topluma nasıl 

etki ettiği, sosyal hayatın sağlıklı bir bakıĢ açısıyla incelenip, ortaya konmasına 

bağlıdır. Sosyal hayat yaĢanan ve geçmiĢ bir Ģeydir. Onu laboratuar alanında inĢa 

etme imkânı yoktur. Bu durumda onun belli oranda anlaĢılması ve yorumlanması, ya 

da yorumlanarak anlaĢılması söz konusudur. Toplumsal gerçekliğin bütün olarak 

anlaĢılabilmesi için, dini hayatın bilinmesi gerekmektedir. Zira dini hayat 

bilinmeden, söz konusu toplumun bütünlüğü tam olarak bilinmemiĢ olur. Toplumsal 

hayat kesintisiz devam eden bir süreç olduğuna göre, onun anlaĢılması ve 

yorumlanması faaliyeti de sürekli devam edecektir. Bu bağlamda dini hayatı anlama 

ve yorumlama süreci de bitmeyecek bir çabadır (Akdoğan, 2008, 15-19). 

Günümüzün din sosyolojisi tek bir din sosyolojisi değildir. Birbirinden çok farklı 

varsayımlardan hareket eden din sosyolojileri vardır. Din varlığını daimi olarak 

korusa da, sosyolojik açıdan dinin içeriği ve ifade ettiği anlam değiĢmiĢtir, 

değiĢmektedir. Bugünün dindar batılısı ile dünün dindar batılısı aynı değildir 

(Furseth ve Repstad, 2010, 13; ġentürk, 2004, 13,15).  

Din sosyolojisi dini özü itibarıyla değil, toplumsal bağlamında inceler. Din 

psikologları bireysel dini hayat üzerinde yoğunlaĢırken, din sosyologları dinin 
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toplumsal rolü ile ilgilenirler (Furseth ve Repstad, 2010, 5, 10). Din sosyolojisinin 

metodunun tümevarımsal bir metodolojik karaktere sahip olduğu söylenebilir. Ancak 

dini sosyal gerçeklik tümdengelim yaklaĢımıyla da araĢtırılabilir (Akyüz ve 

Çapçıoğlu, 2008, 239). Din sosyolojisi toplum bilimleriyle din bilimlerinin kesiĢme 

noktasında bulunmaktadır. Bu bakımdan birçok bilim dalından ve onların 

metotlarından yardım almaktadır.  Din sosyolojisi toplumda tezahür eden dini sosyal 

realitenin deneysel ve objektif bilimidir. Bu bakımdan din sosyolojisinin kullandığı 

yöntemi vasıflayıcı, karĢılaĢtırmalı ve açıklayıcı olarak niteleyebiliriz (Günay, 2000, 

69,71).  

Weber, anlayıcı sosyolojisini, insanların davranıĢlarının objektif anlamlarının, kendi 

davranıĢına verdiği subjektif anlamdan farklı olabileceği, bu nedenle subjektif 

anlamın ortaya çıkarılması için değiĢik ve derin analizlere baĢvurulması gerektiği 

üzerine oturtmuĢtur denebilir (Akyüz, 2005, 109). Ona göre toplumsal hayatın 

düzenliliklerini ortaya koymak yetmez. Ġnsanların niçin öyle davrandıklarını, yeniden 

yaĢayarak anlamak gerekir (Patrick, 2010, 15). Toplumsal gerçekliği tam olarak 

yeniden canlandıramayacağımıza göre, bir araĢtırmacı için onun araĢtırmaya 

yansıyan boyutundan bahsedebiliriz. Sosyolojik bağlamda, bir sosyal davranıĢ 

yorumlanarak anlaĢılır ve nedensel olarak onun yön ve etkileri açıklanmaya çalıĢılır. 

Ancak sosyal olayların, bu bağlamda dindarlığın, görünen ve görünmeyen yönleri 

bulunmaktadır. AraĢtırmacı sosyal olayı olabildiğince aydınlatmak istiyorsa, onun 

görünen boyutuyla yetinmemelidir. Ġnsan birlikteliğinin görünen bir dıĢ boyutu, bir 

de dıĢ görünüĢün altında manevi boyut bulunmaktadır (Bottomore ve Nispet, 2006, 

837, 838). Bütüncül bir yaklaĢım her ikisini de keĢfetmeye çalıĢmalıdır. Bilim adamı 

için, sezgiyle de hareket ederek, hakikati ortaya çıkarmaya çalıĢmak objektifliğin bir 
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gereğidir. Sosyal gerçekliğin bir parçası olan dini hayatı anlamak için de, onu 

yorumlayarak anlamaya çalıĢmak, dini olayların hem dini açıdan ne anlama 

geldiğini, hem de sosyal açıdan nasıl bir anlam ifade ettiğini ortaya çıkarmaya 

çalıĢmak gerekir (Bak., Neuman, 2009, 131,132). Dini hayat, ona inananlar için bir 

anlam dünyasına sahiptir. Bunun yakından anlaĢılabilmesi ve ona dair yorumlar 

yapılabilmesi için, söz konusu hayatın ona inananlar açısından ne anlama geldiğini 

ortaya çıkarmaya çalıĢmak önemlidir. Hatta doğru anlamak, onu anlayanların 

bakıĢını doğru yansıtmakla eĢdeğerdir (Akdoğan, 2008, 32-46,67,219,236).  

Dini olgu ve olaylar çok yönlü bir karaktere sahiptir. Bu çok yönlü sosyal gerçekliği 

yeterince aydınlatabilmek uygun metodolojik tercihleri, buna bağlı olarak uygun 

teknikleri kullanmayı gerektirir. Zaten toplumbilim alanında metodolojik tercihler 

birbirini dıĢlamaktan ziyade tamamlamaktadır. Her biri çok karakterli sosyal 

gerçekliğin belli bir yönünü açıklamaktadır. Ancak bu arada, metodolojik tercihlerin 

arka planındaki felsefi derinliği bir tarafa bırakıp, hepsinden bir parça alarak bir 

metodolojik bütünlük sağlamak doğru bir yaklaĢım olarak görülmemektedir. Tercih 

edilen yöntem diğerleriyle belirli unsurları paylaĢsa da, asli öğeleri itibarıyla kendine 

sadık kalmalıdır (Çiftçi, 2004, 293). Zira her bir yaklaĢım biçimi, bu arada nicel ve 

nitel yaklaĢım ve teknikler, bir dünya görüĢü ve paradigma üzerine oturur. 

Metodolojik bakımdan bize göre doğru olan yaklaĢım, ikisinden birini doğru-yanlıĢ, 

iyi-kötü olarak nitelemek yerine, iki paradigmanın bize gerçek konusunda iki farklı 

pencere sunduğunu kabul etmektir. Önemli olan, araĢtırdığımız konuyla ilgili, her bir 

pencerenin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, dolayısıyla bize sunacağı imkânlar 

çerçevesinde bir tercihte bulunmaktır. Olabilir ki bir yaklaĢımın bize sunacağı imkân 

diğerinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla nicel ve nitel araĢtırma yaklaĢımı birbirini 
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tamamlayıcı olarak görülmelidir (Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 47; Bilgiseven, 1978, 

151,152).  

Nicel araĢtırmalarda veri toplama aracı olarak en fazla kullanılan anket; kâğıt kalem 

yoluyla bireyin, objenin ya da grubun kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. 

Kolay, ucuz ve bilgileri doğrudan aldığı için en çok kullanılan tekniktir. Bu teknikle 

olaylar, fikirler ve öneriler, düĢünce ve duygularla ilgili bilgiler toplanır (Kaptan, 

1995, 138). Anket tekniği kaynakla iletiĢim açısından bir görüĢmeci boyutu 

içermemesiyle görüĢmeden ayrılır. AraĢtırmacı önceden hazırladığı soruları 

yanıtlayıcılara sorar ve yanıtlayıcılardan bunu bizzat okuyup yanıtlamalarını ister 

(Güven, 2001, 151).  

Anketle geniĢ kitlelere, büyük gruplara, farklı bölgelerden insanlara daha kolay, ucuz 

ve kısa zamanda ulaĢılabilir. Veri kaynağının sayıca çok olması sebebi ile çalıĢmanın 

dıĢ geçerliliği arttırılabilir. KiĢiyi tanımlayıcı bilgilerin olmaması, elde edilen 

bilginin daha güvenilir olmasını sağlar. GörüĢmeciden kaynaklanabilecek öznelliği 

büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Yanıtlarda anonimlik sağlanabildiğinden, 

sistematik bilgi elde etmede avantajlıdır. Analiz yöntemleri daha geliĢmiĢ ve büyük 

ölçüde bir standart oluĢturulmuĢtur (Güven, 2001, 151; Kaptan, 1995, 139).  

Anket tekniğiyle bilgi toplamanın avantajları yanında dezavantajlı olduğu yönlerde 

vardır. Veri kaynağıyla direkt iletiĢime geçilemediği için cevap oranının düĢük olma 

riski dikkat çeken bir eksikliktir. Katılımcıların okur-yazar olma, anlama 

düzeylerinin farklılığı sebebiyle doğabilecek sorunlarla karĢılaĢmak mümkündür 

(Kaptan, 1995, 139). Ankette muhataplarla birebir iletiĢime geçilmediğinden, bazen 

katılımcıları araĢtırma amaçlarına, dolayısıyla katılıma güdülemede sorunlar 
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doğabilir. Yapısı gereği biçimsel bir özellik taĢıdığından, özellikle derinlemesine 

bilgiler gerektiren araĢtırmalarda kullanımı sınırlıdır (Güven, 2001, 151-153). Ancak 

bilimsel araĢtırma sürecinin bütün safhalarında olduğu gibi, anket hazırlama ve 

uygulama sürecinde de titiz bir tutum, birçok mahzuru ortadan kaldırabilir (Kaptan, 

1995, 140).  

Sosyolojik çalıĢmalarda en sık kullanılan veri toplama araçlarından biri de görüĢme-

mülakattır. GörüĢme, önceden belirlenmiĢ ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma 

ve yanıt alma tarzına dayalı ve etkileĢimli bir iletiĢim aracıdır. Özellikle bireylerin 

deneyimlerine, tutumlarına, görüĢ ve Ģikâyetlerine, duygu ve inançlarına iliĢkin bilgi 

elde etmede önemli bir veri toplama aracıdır. Ancak uygulaması kolay değildir. 

ĠletiĢim becerisi, duyarlılık, uyanıklık ve disiplin gibi pek çok nitelik gerektiren bir 

yönü vardır (Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 92).  

GörüĢme yapılandırılmıĢ ve yapılandırılmamıĢ olarak ikiye ayrılır. YapılandırılmıĢ 

görüĢme; belirli bir düzende soruların herkese aynı Ģekilde sorulduğu, ek soruya 

imkân tanımayan ve görüĢme formuna sıkı sıkıya bağlı kalınan görüĢmedir. 

Bireylerin verdiği bilgiler arasındaki paralelliği ve farklılığı sağlamak ve 

karĢılaĢtırma yapmak için avantajlıdır. Açık uçlu soru nadiren kullanılır. 

YapılandırılmamıĢ görüĢme ise, keĢfe yönelik bir konuĢma Ģeklidir. Konu ya da 

konular önceden belirlenir. GörüĢmeciden soru ve yanıtlara iliĢkin özel bir beklenti 

yoktur. GörüĢme anında konuyla ilgili özel alanlara girilebilir, ayrıntılı, açık uçlu 

sorular sorulabilir. Üçüncü tür görüĢme de Ģekli olarak, yarı yapılandırılmıĢ/ 

standartlaĢtırılmıĢ görüĢmedir. YapılandırılmıĢ görüĢmede olduğu gibi, sorular belirli 

bir sıraya göre sorulur, ancak görüĢmeciye konuĢmanın akıĢına göre yerlerini 

değiĢtirme imkânı tanınır. Genel hatlarıyla konudan ayrılmamak Ģartıyla, sondajlama 
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soruları sorulabilir. Hangi tür görüĢme olursa olsun, görüĢmecinin yetiĢmiĢ olması 

önemlidir (Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 93-96; Kaptan, 1995, 144-146).  

GörüĢme ile yüz yüze, sözlü iletiĢim sağlandığından veri kaybı en aza indirilebilir. 

AnlaĢılmayan noktalarla ilgili ek sorular sorabilme imkânı, konunun karanlıkta kalan 

noktalarını aydınlatmak için faydalıdır. KiĢinin duruĢu, jest ve mimikleri, tavır ve 

tutumları gibi sözel olmayan verileri elde etme imkânı verir (Kaptan, 1995, 150; 

Yıldırım ve ġimĢek, 1999, 96-97).  Ancak görüĢmenin bir takım sınırlılıkları da 

vardır. Ankete göre daha fazla maliyet ve çift taraflı zaman ayırma problemi baĢta 

gelen zorluklardır. Kaynakla birebir iletiĢime geçildiğinden ve görüĢmeci aktif olarak 

sürece katıldığından, özellikle görüĢmecilerin yeterince yetiĢmiĢ ve tecrübe 

edinmemiĢ olduğu durumlarda belirli bir öznellik ve yanlılık riski vardır. Gizliliğin 

ortadan kalkması katılımı düĢüren bir unsur olabilir (Kaptan, 1995, 98; Güven, 2001, 

151-153, 183-184). 

Din farklı yönleri bulunan, çok boyutlu bir sosyal gerçekliktir. Sosyal olaylar, 

yapıları gereği tek nedenli açıklamalarla izahı mümkün olmayan Ģeylerdir. Bu 

çerçevede biz de, bu bölümde yukarıdan beri ortaya koymaya çalıĢtığımız 

gerekçelerle, konumuzu ele alırken, dini sosyal gerçekliğin bu özelliğini göz önünde 

bulundurmaya çalıĢtık. Bu bağlamda konumuzu incelerken tek bir kuram ve 

yaklaĢımdan hareket etmenin, konuyu yeterince aydınlamayacağına inanıyoruz. En 

azından farklı kuram ve yaklaĢımlardan istifade etmek, konumuzu daha anlaĢılabilir 

kılacaktır diye düĢünüyoruz.  

ĠĢlevselciliğin muhafazakâr ideolojilerin sosyolojideki Ģekli olduğu ileri sürülmüĢtür. 

ĠĢlevsel analiz bir sosyal sistem içerisinde konumlanarak, iĢleyen bir sistemin neden 
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ve nasıl iĢlediğini açıklama üzerine kurulmuĢtur (Mendras, 2008, 132, 133). Bu 

çerçevede toplumsal sistemin bir parçası olan dini hayatı açıklarken, sosyal olguların 

birbiriyle iliĢkisi bağlamında, iĢlevselcilik baĢvurduğumuz kuramsal bir çerçeve 

oldu.  

Ġnsani faillik alanı sınırlı bir alandır. Toplumu üreten insandır, ancak insan bu üretimi 

tarihsel olarak konumlanmıĢ aktör olarak ve kendi seçmediği koĢullar altında 

gerçekleĢtirir. Bu bağlamda toplumsal yapı bir yandan insan eylemlerine kısıtlamalar 

getirirken, bir yandan da ona imkân sağlayan faktördür (Giddens, 2003, 211, 212). 

ÇalıĢmamızda araĢtırmacının rolünü tanımlarken, araĢtırmacının kendisinin bir 

Ģekilde bu sürecin içerisinde var olduğunu, bu sürece katıldığını da göz önünde 

bulundurduk. Dini hayatı anlamaya çalıĢırken, aktörleri anlama çabasının gerekliliği, 

sayıya girmeyen olayları anlama ve yorumlamanın gerekliliği, anlayıcı sosyolojinin 

yaklaĢımlarından faydalanmamızı gerektirdi. Bu manada toplumsal gerçekliği olduğu 

gibi ve aktörlerin onu tanımladığı Ģekilde ele alabilmek için etnometodolojinin bakıĢ 

açısından faydalandık.  

Kullandığımız veri elde etme teknikleri, bu bakıĢ açısına uygun olarak, nicel ve nitel 

yaklaĢımı yansıtacak Ģekilde anket ve görüĢme oldu. Anket tekniği fotoğrafın 

bütününü görme açısından önemliydi. Ancak bu fotoğraf karesinin ayrıntılarına 

inebilmek için, daha farklı bir veri toplama aracına ihtiyaç hissettik. Özellikle belirli 

bir yaĢın üzerindeki kiĢilerle yapılacak bilimsel çalıĢmalarda, görüĢmenin ankete 

göre bazı avantajları olduğunu fark ettik. Böylece hedef kitlemizin dini anlayıĢını, 

dindarlık düzeyini ve bunun diğer değiĢkenlerle iliĢkisini daha ayrıntılı ortaya 

koymayı hedefledik. ġüphesiz her iki tekniği bir arada kullanmanın çalıĢmamız 
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açısından avantajları olabileceği gibi, dezavantajları da olabilir. Bunları en aza 

indirmek için araĢtırma sürecinde gereken hassasiyeti göstermeye özen gösterdik.  

Yukarıdan beri izah etmeye çalıĢtığımız yöntemsel tercihimiz ve bu yöntem gereği 

kullanacağımızı belirttiğimiz teknikler, çalıĢmamızda benimsediğimiz yaklaĢımı 

ortaya koymaktadır. Bu çerçeve aynı zamanda çalıĢmamızın dayandığı kuramsal 

temelin sınırlarını ortaya koymaktadır.  

2. Sayıltılar 

Bir bilimsel çalıĢmanın operasyonel hale dönüĢme sürecinde, çalıĢmanın çıkıĢ 

noktasını oluĢturan sayıltılar ve bunlar üzerine kurulmuĢ denenmek üzere ileri 

sürülen hipotez (denence)ler, çalıĢmanın yaklaĢımını ortaya koyan pratik 

elemanlardır. Bilimsel yöntem konusundaki literatürde, sayıtlı ve denence 

kavramlarını ifade eden varsayım ve hipotez ile ilgili isimlendirme ve içerik farkları 

mevcuttur (Bak. Karasar, 1991, 72; Bilgiseven, 1978; Arslantürk, 1995, 33).  Biz 

çalıĢmamızda sayıtlıyı ifade etmek üzere, Çelik tarafından kullanılan “temel kabul” 

terimini tercih ediyoruz (Çelik, 2000, 137).  

Varsayım olarak da ifade edilen sayıltılar, en genel tanımıyla olaylar arasında 

iliĢkiler kurmak ya da olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli 

sayılan önermelerdir. Varsayımların çıkıĢ noktası, olayların gözlemi sonucu belirli 

bir iliĢkinin olduğu yolunda güçlü izlenimin edinildiği gözlemlerdir. (Sencer, 1989, 

35). Sayıltılar benimsenen kuram çerçevesinde, bir olayı açıklamada yararlanılan 

temel ilkelerdir (Karasar, 1991, 72). Bir çalıĢmanın yaklaĢımını belirleyen bu temel 

ilkeler, kendi içinde çeliĢmeden bir bütün oluĢturuyorsa, bu tutarlı bir referans 

çerçevesinin oluĢtuğu anlamına gelir (Çelik, 2000, 137).  
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AraĢtırmamızın sayıltıları aĢağıdaki gibidir.  

Din ile toplum arasında karĢılıklı ve karmaĢık bir iliĢki vardır. Din toplumdan 

etkilendiği gibi, toplumu da etkiler. Din insan için anlam dünyası oluĢturarak 

ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerin içine nüfuz eder ve bütün bireyleri etkiler.  

Dinin kabulü ve insana bir Ģekilde etki etmesi sonucu, dini amaçla yapılan 

davranıĢlar dini davranıĢ olarak adlandırılabilir. Dini davranıĢ kiĢide süreklilik 

kazanan bir toplumsal eylemdir.  

Dini hayat toplumsal bir gerçeklik olması sebebiyle, sosyolojik olarak incelenebilir, 

analiz edilebilir, anlaĢılabilir ve açıklanabilir.  

Dindarlık, dini ilkelere inanmak, inancı doğrultusunda eylemde bulunmak ve bu 

davranıĢların belirli bir amaç ve süreklilik kazanması olarak ifade edilebilir.  

YaĢlanma sürecinde dindarlığın kendine has özellikleri olduğu düĢünüldüğünden, 

yaĢlılık dönemi araĢtırmamız için örneklem kabul edilecektir.  

AraĢtırma örneklemi evreni temsil edecek niteliktedir.  

AraĢtırmamızda uygulamayı düĢündüğümüz yöntem ve teknikler araĢtırma 

problemini çözecek ve amacını gerçekleĢtirecek yeterliliktedir.  

3. Araştırmanın Soruları 

Betimsel araĢtırmalar çevredeki olayların özellikleri ve sıklık derecelerinin tespit 

ederek durum saptaması yaparlar. Gerçeği yansıtan tespitlere dayanılarak, toplumsal 

sorunlara çözüm getirmek amaçlanır (Gökçe, 2007, 53). Bu tür araĢtırmalarda olay 

ve olguların ne olduğu açıklanmaya çalıĢılır. Bu araĢtırmalar tasvir ağırlıklı olmasına 
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rağmen, sadece tasvirle yetinen basit bir iĢlem değildir. Olayların daha önceki olaylar 

ve Ģartlarla iliĢkileri dikkate alınarak olaylar arası etkileĢimde dikkate alınır 

(Arslantürk, 1995, 85). Bizim araĢtırmamız betimsel bir araĢtırmadır. Bu açıdan 

nedensel iliĢki araĢtıran araĢtırmalarda hipotez olarak ortaya konan hususlar bizim 

araĢtırmamızda cevabını aradığımız sorular Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

AraĢtırmamızda aĢağıdaki soruların cevabını arayacağız. 

AraĢtırmamızda cevabını aradığımız temel soru; “Örneklemimiz bağlamında 

yaĢlanma sürecinde dini hayatı etkileyen temel unsurların neler olduğu ve nasıl 

göründüğüdür. 

AraĢtırmamızda cevabını aradığımız alt sorular ise Ģunlardır.  

Örneklem grubumuzun cinsiyet, yaĢ, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, 

kendini hangi sosyo-ekonomik düzeyde gördüğü, aylık gelir, kendini tanımlama, 

çalıĢma durumunun ne olduğu? 

YaĢlanma sürecinde yaĢlılık algısı ve yaĢlılığa iliĢkin düĢünceler nelerdir? 

YaĢlanma sürecinde dini hayatı etkileyen ekonomik, sosyal ve kültürel unsurlar 

nelerdir?  

Demografik değiĢkenlere göre dinin bireylerin hayatındaki yeri, bireylerin dindarlık 

düzeyleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel tercihler değiĢiyor mu? 

YaĢlanma döneminde dini bilgi düzeyinin oluĢumuna etki eden unsurlar nelerdir? 

YaĢlanma sürecinde din ve dindarlara iliĢkin düĢünceler nelerdir? 
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YaĢlanma sürecinde yaĢlıların sosyalleĢmesi, uyumu, yeni toplumsal iliĢkiler 

geliĢtirmesinde dinin yeri nedir?  

Ailenin kuruluĢunda, Ģekillenmesinde ve aile hayatının Ģekillenmesinde dinin yeri 

nedir? 

Aile içi iliĢiler ve kuĢaklar arası iletiĢimde dinin yeri nedir? 

BaĢarılı yaĢlanmada, baĢ etme süreçlerinde, dinin ve dindarlık düzeyinin yeri nedir? 

YaĢlılar dini davranıĢlarında toplumsal beklentilere uygun davranıyor mu?  

YaĢlanma sürecinde boĢ zaman uğraĢılarında dinin yeri nedir? 

YaĢlanma sürecinde dinin ekonomik düĢüncenin Ģekillenmesinde yeri nedir? 

YaĢlanma sürecinde dinin ekonomik tercihlerin Ģekillenmesindeki yeri nedir? 

YaĢlanma sürecinde popüler dini uygulamaların yeri nedir? 

4. Kapsam ve Sınırlılıklar 

AraĢtırmamız Sakarya Ġl merkezinde bulunan Adapazarı, Erenler, Serdivan ve 

Arifiye merkez ilçelerinde yaĢayan, üniversite mezunu ve 50+ yaĢ grubunu 

kapsamaktadır. Örneklem grubumuzu özellikleri gereği Türkiye‟ye Ģamil olacak 

Ģekilde genelleme imkânı bulunmamaktadır. Ancak Sakarya‟nın çalıĢmamızla ilgili 

tipik bir örnek olduğunu düĢünmekteyiz. Bizi bu düĢünceye sevk eden birçok sebep 

vardır. Sakarya bulunduğu coğrafi konum gereği, yolların kesiĢme noktasında 

bulunan, Ġstanbul ve Kocaeli büyükĢehirlerinin hemen yanı baĢında bulunan ve 

onların bir minyatürü sayılabilecek bir Ģehirdir. Yoğun bir Ģekilde göç alan bir il 

konumundadır. Ekonomik hareketlilik Sakarya‟da dikkat çeken bir durumdur. 
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Verimli arazilere sahip olması sonucu farklı türleri de içinde barındıran tarımın 

yapılması, coğrafi konumu, ulaĢım Ģartlarının kolaylığı, birçok büyük firmanın 

yatırım için Sakarya‟yı tercih etmesi, Ģehirde ekonomik hayatın canlılığını 

beraberinde getirmektedir. Sakarya, Ġstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara 

büyükĢehirlerinin orta noktası sayılabilecek bir konumdadır. Ġklimi de ülkemizde 

kıĢın en hafif geçtiği bölgeler arasındadır. Bu bakımdan Sakarya, farklı etnik 

grupların bir arada bulunduğu, ekonomik ve sosyal açıdan bir çekim merkezidir. 

Bütün bu sebepleri, çalıĢmamızın temsil kabiliyetini arttıran sebepler olarak 

görebiliriz.  

5. Evren  

ÇalıĢmamızın evrenini, 50+ yaĢ grubundaki üniversite mezunu kiĢiler 

oluĢturmaktadır. YaĢlanma süreci ve yaĢlılığa iliĢkin çalıĢmalarda veri toplamanın 

belirli güçlükleri vardır. Okuma-yazma bilmeme problemi, görme, duyma kaybına 

bağlı algı problemleri bunlardan önemlileridir. Eğitim düzeyi yüksek olan kesimin 

okuma-yazma probleminin olmaması yanında sağlığına daha fazla dikkat edeceği 

öngörülmüĢtür. Diğer taraftan bu kesim ağırlıklı olarak belirli bir iĢ kolu içerisinde 

gündelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da hedef kitlemize ulaĢmayı kolaylaĢtıran 

bir unsur olarak değerlendirilmiĢtir.  

YaĢlanma ve yaĢlılıkla ilgili çalıĢmalar, genel olarak konuyu ya teorik açıdan ele 

almakta, ya da, özellikle yaĢlılık bağlamındaki çalıĢmalarda, huzurevi-bakımevi 

merkezli olarak ele almaktadır. Bize göre özellikle ikinci gruptaki çalıĢmalar, 

yaĢlanma bağlamında konuyu yeterince ele alma imkânından yoksundur. Çünkü 

yaĢlanma bir süreçtir. Huzurevi ve bakımevi bu sürecin son bölümü diyebileceğimiz 
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bir kesitidir. Dolayısıyla bu bağlamda yapılan çalıĢmalar, ilgili sosyal gerçekliğin bir 

yönünü yansıtmak bakımından anlamlıdır. Konu ile ilgili literatürün ağırlıklı olarak 

huzurevi-bakımevi bağlamı üzerine oturtulması, yaĢlanma ve yaĢlılığı -konumuz 

açısından bu kesimin dini hayatının tipolojisini- eksik bir Ģekilde ortaya koyma 

riskini taĢımaktadır. Bu durum da, yaĢlanma ve yaĢlılıkla yanlıĢ bir tipolojinin 

oluĢmasına sebep olabilir. Çünkü hem yaĢlanma dönemi bağlamında, hem de yaĢlılık 

bağlamında incelenecek örneklem, huzurevi ve bakımevi dıĢında yaĢamaktadır.  

YaĢlanma dönemine iliĢkin çalıĢmalar biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 

olgunlaĢmanın tamamlandığı ve iniĢe geçtiği dönemlerden baĢlatılmalıdır. 

Dolayısıyla bu döneme iliĢkin çalıĢmalar yetiĢkinlik döneminin sonlarından itibaren 

baĢlamalıdır (Lehr, 1994, 12). Ayrıca giderek ilgili çalıĢmalarda yaĢlılık ifadesi 

yerine yaĢlanmanın kullanıldığı görülmektedir (Bak. Lehr, 1994, Kılavuz, 2003). 

Diğer taraftan ülkemiz özelinde bakıldığında 50 li yaĢlar bireylerin emekli olduğu, 

çocukların evden ayrılması sonucu yaĢlılığa iliĢkin iĢaretlerin kendini gösterdiği, 

fiziksel aktivitedeki azalmalara bağlı olarak bireylerinin rolsüzlük rollerine adım 

attıkları bir dönemdir. ÇalıĢmamız sadece yaĢlılık üzerinde durmamakta, bu dönemi 

biraz daha öncesiyle birlikte ele almaktadır. Bu bakımdan 50+ yaĢ sınırı tesadüfi bir 

seçim olmaktan ziyade, yaĢlılık dönemi biraz daha öncesiyle birlikte bir süreç 

bağlamında incelenmektedir. Bu bakıĢ açısını ve süreci ifade etmesi açısından 

“yaĢlanma”nın daha uygun bir ifade olacağını düĢünüyoruz. 

6. Örneklem 

ÇalıĢma alanımız olan Sakarya ili merkez ilçeleri, Adapazarı, Serdivan, Erenler ve 

Arifiye‟de, 50+ yaĢ gurubunda, Tüik‟in 2011 istatistiklerindeki bilgilerden tespit 
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edebildiğimiz kadarıyla Fakülte veya yüksekokul ve üzeri eğitim grubunda yaklaĢık 

5.500 kiĢi vardır. AraĢtırmamızda kota örneklemesi tekniği kullanılmıĢtır. Buna 

uygun olarak yaĢ ve eğitim kategorileri merkeze alınarak bu gruba giren 248 kiĢiye 

anket uygulanmıĢ, ayrıca 30 kiĢi ile de mülakat yapılmıĢtır. 

Yaptığımız ön araĢtırmada, örneklem grubumuza giren birimin dağınıklığı ve birim 

sayısının çok yüksek olmayacağı görülmüĢ ve çalıĢma bu temel üzerine 

oturtulmuĢtur. Zaten çalıĢmamız, veri derleme aracı olarak, sadece nicel bir teknik 

aracı olan anket tekniğini kullanmamaktadır. GörüĢme tekniğini kullanmamız, 

örneklem temsilinde ve konunun objektif biçimde ortaya konmasında doğabilecek 

mahzurları da azaltacaktır. Her iki tekniği bir arada kullanmak, hedef kitlenin dini 

hayatının tipolojisi anlama ve yansıtmada avantajlar sağlayacaktır.  

Örneklemi oluĢtururken, evrenimizi temsil edecek çeĢitliliğin yansıtılması için azami 

gayret gösterilmiĢtir. Bu bağlamda Sakarya Barosu‟na, Sakarya Tabipler Odası‟na, 

Sakarya Mimar Odası‟na, Sakarya Mühendisler Odası‟na,  Adapazarı Din Görevlileri 

Derneği baĢta olmak üzere birçok dernek ve kuruluĢa gidilerek örneklem grubumuza 

ait listeler alınmıĢtır. Sakarya Öğretmenevi Müdürlüğüne, Sakarya‟daki resmi 

kurumlara gidilerek örneklem grubumuza giren kiĢilerle görüĢülmüĢ, ankete 

katılmayı isteyen 248 kiĢiye anket uygulanmıĢ, seçilen örneklem içerisinden 30 kiĢi 

ile de görüĢme yapılmıĢtır. Anket uygulanacak örneklem belirlenirken Sakarya ilinin 

merkez ilçelerinde yaĢayan 50+ yaĢ grubundaki üniversite mezunlarının bu 

ilçelerdeki dağılımı dikkate alınmıĢ, buna göre 122 erkek 37 kadın olmak üzere 

Adapazarı ilçesinden 159 kiĢiye, 10 erkek 3 kadın olmak üzere Arifiye ilçesinden 13 

kiĢiye, 24 erkek 6 kadın olmak üzere Erenler ilçesinden 30 kiĢiye, 36 erkek 10 kadın 

olmak üzere Serdivan ilçesinden 46 kiĢiye anket uygulanmıĢtır. Ayrıca 50+ yaĢ 
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grubundaki fertler kendi içerisinde yaĢ gruplarına ayrılmıĢ, dağılım oluĢturulurken 

elde edebildiğimiz listelerdeki yaĢ gruplarının sayıları da göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Ancak örneklem grubumuzun tam listesi elimizde olmadığından 

bu ilkeye her zaman uyulamamıĢtır. Mülakatlarda da bu ilkeler göz önünde 

bulundurulmuĢtur.   

Uygulanan anketlerden 8 adedi tutarsızlıkları sebebi ile değerlendirmeye alınmamıĢ, 

10 tanesi boĢ olarak geri verilmiĢ, yapılan kontrolde 20 tane anketin geri dönmediği 

anlaĢılmıĢtır. Böylelikle toplam 210 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. Ayrıca 30 kiĢi 

ile de mülakat yapılmıĢtır. Bunlardan iki tanesi görüĢme baĢladıktan kısa bir süre 

sonra devam etmek istemediğini belirtmiĢ, diğer beĢ tanesi mülakatın iç tutarlılığına 

uygun bulunmaması sebebi ile değerlendirmeye alınmamıĢtır. Dolayısıyla toplam 23 

mülakat değerlendirmeye alınmıĢtır. Değerlendirmeye alınan mülakatlarımızdan iki 

tanesi yarım saat, üç tanesi katılımcıların talebi doğrultusunda geniĢ tutularak 

yaklaĢık iki saat, diğerleri ise ortalama 40-50 dakika civarında bir sürede 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Hedef kitlemizin önemli bir kısmının emekli ya da emekli olmasa bile iĢ hayatını 

büyük ölçüde minimize etmiĢ olması çalıĢmaya katılım açısından bir avantaj 

olmuĢtur. Ancak özellikle 50-60 yaĢ grubunda olup çalıĢan kiĢilerde tersi bir durum 

söz konusudur. Birçoğu, mesleki hayatının zirvesinde olduğundan, bir kısmı da 

kendilerine göre ileri sürdükleri bazı sebeplerle müracaatlarımıza olumsuz cevap 

vererek zaman ayıramayacaklarını ya da katılmak istemediklerini belirtmiĢlerdir. 

Yine bazı katılımcılarımız sağlık sorunları sebebi ile çalıĢmaya katılmak 

istememiĢlerdir. GörüĢmelerimiz esnasında karĢılaĢtığımız bir güçlük de, bazı 

katılımcılarımızın belirtmekten kaçındıkları bazen de açıkça ifade ettikleri, dini 
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hayatın Allah ile kiĢinin arasında olan bir husus olduğu ve bunun paylaĢmanın doğru 

olmayacağı düĢüncesiydi. Kendisi ile görüĢmek istediğimiz bazı kiĢiler bahsi geçen 

gerekçeyle görüĢmekten kaçınmıĢlar, diğer bazı kiĢiler de din ile iliĢkilerinin iyi 

olmadığını ve bunu kimseyle paylaĢmak istemediğini belirterek görüĢmek 

istememiĢlerdir. Ancak bu güçlükler yanında genel olarak, özellikle ileri yaĢ 

grubunda bulunan katılımcılarımızın çalıĢmamamıza katılım konusunda istekli 

olduklarını gözledik.  

7. Veri Toplama Araçlarının Hazırlanışı 

ÇalıĢmamızın veri toplama aracı olan anket formu ve görüĢme formunun hazırlanıĢı 

ciddi bir ön hazırlık gerektirmiĢtir. Öncelikle Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve 

Sosyoloji alanında konuyla ilgili literatür titizlikle taranmıĢtır. Bu bağlamda 

yaĢlanma, yaĢlılık, dindarlıkla ilgili çalıĢmalar taranmıĢtır. Bu araĢtırmadan sonra 

anket soruları belirlenmiĢtir. Bu sorular demografik bilgilerle ilgili, yaĢlanma dönemi 

ile ilgili sorular ve dindarlıkla ilgili sorular olmak üzere üç grup olarak ifade 

edilebilir. Demografik bilgiler kısmında, cinsiyet, yaĢ, medeni durum, çocuk sayısı, 

eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey, aylık ortalama gelir, kendini nasıl 

tanımladığı, aktif olarak çalıĢma ele alınmıĢtır. Kendini dindarlık noktasında nasıl 

tanımladığı da bu bağlamda ele alınmıĢ, ancak ilgili bölümde dindarlık göstergesi 

olarak gördüğümüz konularla birlikte, dini hayat kapsamında iĢlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda dini hayat, din hakkındaki kanaatler, dini davranıĢlar, dini yasaklarla 

ilgili düĢünce ve davranıĢlar, dini sorumluluk duyma ve yaratıcıya sığınma baĢlıkları 

altında ele alınmıĢtır. 
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Anket formumuz hazırlanırken konuyla ilgili çalıĢmalardan istifade edilmiĢ, bahsi 

geçen çalıĢmalarda ele alınan konular araĢtırma amacımız açısından tekrar gözden 

geçirilmiĢ ve düzenlenmiĢtir. Daha sonra formun ilk hali 25 kiĢilik bir grup üzerinde 

uygulanmıĢ, bu uygulama neticesinde anlaĢılmayan, yeniden yazılması gereken ve 

araĢtırma amacımıza hizmet etmeyeceği düĢünülen sorular tekrar değerlendirilerek 

form yeniden düzenlenmiĢtir. Bu ön çalıĢma neticesinde baĢlangıçta 150 olan soru 

sayısı 100 düĢürülmüĢ, iki soru yeniden yazılmıĢtır. Düzenlenen form uzmanlara 

inceletilmiĢ ve alınan görüĢler doğrultusunda forma son Ģekli verilmiĢtir. 

Anket formundan ayrı olarak görüĢme formu, yine yukarıdaki hususlar göz önünde 

bulundurularak, özellikle anket formunda kapalı kalabileceğini düĢündüğümüz ve 

araĢtırma amacımız için önemli gördüğümüz noktalar dikkate alınarak oluĢturulmuĢ, 

nitel araĢtırma yaklaĢımının gerekleri göz önünde bulundurularak, araĢtırma 

konumuzun deneklerin gözüyle daha net ortaya konabilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir.  

8. Anket ve Görüşmenin Uygulanması 

Anket formunun uygulanması için seçilen 8 anketör, konunun özellikleri ve 

uygulamada dikkat edilecek konularla ilgili bilgilendirilmiĢtir. Gerekli açıklama ve 

uyarılardan sonra anket anketörlerce uygulanmıĢtır. Soru kâğıtlarının denekler 

tarafından doldurulmasına dikkat edilmiĢ, ancak çeĢitli engeller söz konusu 

olduğunda deneklerin istekleri doğrultusunda formlar anketörlerce de 

doldurulabilmiĢtir. Uygulama sonrasında gerekli kontroller yapılmıĢtır.   

GörüĢme tekniği dikkat ve yeterlilik isteyen bir veri toplama aracıdır. Dolayısıyla 

geliĢi güzel uygulanamaz. AraĢtırmacının görüĢmeleri kendisinin yapmasının 

sağlayacağı bazı avantajlar vardır. Deneklerin uygun zamanları dikkate alınarak, 
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uygun ortam ve gerekli diğer Ģartlar göz önünde bulundurularak görüĢmeler 

tarafımızdan gerçekleĢtirilmiĢ, yapılan görüĢmelerin büyük çoğunluğu kayıt cihazı 

aracılığıyla kayda alınmıĢ, kayıt istemeyen deneklerle yapılan görüĢmeler notlar 

alınarak kaydedilmiĢtir. Bazı avantajları olacağı düĢünülerek yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme tekniği tercih edilmiĢtir.  

9. Veri Analizi ve Değerlendirme 

AraĢtırmamızda nicel veri toplama aracı olarak anket kullanılmıĢ, nitel veri toplama 

aracı olarak da görüĢme-mülakat tekniği kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler iki Ģekilde 

değerlendirilmiĢtir. Anket aracılığıyla toplanan veriler S. P. S. S. Ġstatistik 

programıyla bilgisayarda değerlendirilmiĢ, frekans dağılımları alınmıĢtır. Daha sonra 

bu veriler tablolara dönüĢtürülerek metin içinde verilmiĢtir. Bazı sorular daha 

aydınlatıcı olması açısından, çapraz tablolar Ģeklinde gösterilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızın ayırıcı yanlarından biri, nicel ve nitel araĢtırma tekniklerini bir arada 

kullanmasıdır. Bu tercihimizin pratikteki karĢılığı bulguların yorumlanmasında daha 

net ortaya çıkmaktadır. Bulgular yorumlanırken frekans dağılımlarının izahının yanı 

sıra, mülakatlarda elde ettiğimiz neticeler, yorumlar içerisinde verilmiĢtir. 

Katılımcılarımızın yorumları verilirken, nitel tekniğin bir gereği olarak sayısal 

değerlere göre tasnif edilmek yerine, ortaya çıkan bakıĢ açıları, yorum farkları 

yansıtılmıĢtır. Bu metodolojik tercihin, ortaya çıkan metne orijinallik kattığı 

düĢünülmektedir. Bu metodolojik uygulamayla, anketimizin verileriyle nitel 

araĢtırmalar bağlamında dile getirilen sübjektiflikten uzak kalmak amaçlanmıĢ, diğer 

taraftan sadece istatistiklerle yetinmenin ötesine geçilmeye çalıĢılmıĢ, böylelikle her 

iki yöntemsel tercihin avantajlı taraflarından istifade etmek amaçlanmıĢtır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

UYGULAMALI ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM 

1. Çalışma Evreninin Genel Özelliklerine Dair Bazı Bilgiler 

2011 yılı verilerine göre Türkiye‟nin nüfusu 74.724.269 dur. Bu nüfusun 37.532.954 

ü erkek,  37.191.315 i kadındır. Toplam nüfusun 15.304.053 ü 50+ yaĢ grubundadır. 

AraĢtırma evrenimizle ilgili genel bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. Tablo-1 de 

50+ yaĢ grubundaki nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı verilmektedir. Tablo-2 de 

de 50+ yaĢ grubunun yaĢ gruplarına göre eğitim düzeyleri görülmektedir. Tablo-1 ve 

Tablo-2 de nüfus dağılımı 50 yaĢtan 90 yaĢa kadar 5 er yıllık yaĢ grupları halinde 

verilmiĢ, 90+ yaĢ grubu ise tek kategori olarak görülmüĢtür.    

Tablo-1: Türkiye‟de 50+ yaĢ grubunun cinsiyete ve yaĢ gruplarına göre dağılımı 

(Tüik 2011 yılı verileri) 

YaĢ 

Grupları 
Toplam Erkek Kadın 

50-54 3.792.436 1.909.912 1.882.524 

55-59 3.454.415 1.716.102 1.738.313 

60-64 2.566.487 1.231.274 1.335.213 

65-69 1.868.175 876.489 991.686 

70-74 1.451.368 649.739 801.629 

75-79 1.118.310 497.023 621.287 

80-84 688.840 260.355 428.485 

85-89 284.594 94.160 190.434 

90+ 79.428 20.159 59.269 
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Tablo-2: YaĢ ve Cinsiyete göre Türkiye‟de 50+ yaĢ grubunda eğitim durumu (Tüik 

2011 yılı verileri) 
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5
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 E 25.277 41.363 804.589 176.594 190.995 373.577 206.735 17.762 8.554 58.860 1.904.306 

5
0

5
4

 K 175.423 161.685 974.473 80.938 99.301 202.736 105.897 7.116 4.117 64.741 1.876.427 

5
5-

5
9

 E 39.532 64.294 850.858 85.491 161.668 230.498 195.980 13.273 6.088 63.891 1.711.573 

5
5-

5
9

 K 267.109 223.040 851.978 33.653 76.032 116.530 83.848 4.699 2.453 73.697 1.733.039 

6
0-

6
4

 E 46.774 80.154 662.227 28.916 99.659 121.851 121.425 8.933 4.576 52.725 1.227.240 

6
0-

6
4

 K 306.228 220.429 562.104 10.206 47.985 63.160 50.917 3.036 1.786 64.785 1.330.636 

65
 +

 E 293.082 382.459 
1.169.8

06 
15.372 118.134 139.427 141.402 11.224 6.686 112.943 2.390.535 

65
 +

 K 
1.219.4

28 
583.728 871.076 5.372 74.749 94.983 47.535 3.041 2.467 183.269 3.085.648 

 

2011 yılı verilerine göre, Sakarya ilinin toplam nüfusu 888.556 dır. Tablo-3 de bu 

nüfus içerisinde 50+ yaĢ grubunun dağılımı cinsiyetleriyle birlikte verilmektedir. 

Tablo-4 de de örneklem grubumuz kapsamına giren Sakarya Ġli Merkez ilçeleri 

Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan‟ın 50+ yaĢ grubu eğitim düzeyleri ve yaĢ 

gruplarına ayrılarak verilmiĢtir. Örneklem grubumuza giren yerleĢim birimlerinde, 

50+ yaĢ grubunda, Tüik istatistiklerindeki bilgilerden tespit edebildiğimiz kadarıyla 

Fakülte veya yüksekokul ve üzeri eğitim grubunda yaklaĢık 5.500 kiĢi vardır. Bizim 

çalıĢmamızda bu gruba giren 248 kiĢiye anket uygulanmıĢtır.  
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Tablo-3: Sakarya Ġli 50+ yaĢ grubunun cinsiyete ve yaĢ gruplarına göre dağılımı 

YaĢ Grubu Toplam Erkek Kadın 

50-54 50.190 25.682 24.508 

55-59 45.572 22.821 22.751 

60-64 33.967 16.871 17.096 

65-69 23.949 11.412 12.537 

70-74 18.742 8.425 10.317 

75-79 14.329 6.227 8.102 

80-84 8.950 3.465 5.485 

85-89 3.558 1.169 2.389 

90+ 944 240 704 

 

Tablo-4: Sakarya Ġli-Merkez Ġlçeleri 50+ yaĢ grubu yüksekokul veya fakülte ve üzeri 

düzeyde eğitim görenlerin sayıları (Tüik 2011 yılı istatistikleri) 
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Adapazarı İlçesi 

50-54 E 684 64 21 239 

 K 277 16 7 263 

55-59 E 681 37 14 271 

 K 221 5  301 

60-64 E 439 23 3 233 

 K 115 4 2 231 

65+ E 413 11 9 418 

 K 98 1 2 563 
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Arifiye Ġlçesi 

50-54 E 67 3 1 13 

 K 9 1 1 26 

55-59 E 70 3  28 

 K 12  1 28 

60-64 E 40 1 1 24 

 K 6 1  26 

65+ E 42  2 34 

 K 3   58 

 

Erenler Ġlçesi 

50-54 E 129 11 10 41 

 K 36 1 1 51 

55-59 E 148 8 2 49 

 K 33 1  53 

60-64 E 91 2 1 38 

 K 14  2 29 

65+ E 78 2 3 66 

 K 10 1  104 

 

Serdivan Ġlçesi 

50-54 E 270 38 51 62 

 K 116 13 5 57 

55-59 E 282 37 51 63 

 K 91 4 4 86 

60-64 E 176 10 16 53 

 K 43 2 2 64 

65+ E 110 9 7 115 

 K 14   122 

 

2. Örneklem Grubumuzun Genel Özelliklerine Dair Bazı Bilgiler 

2.1. Cinsiyete Göre Dağılım 

 

Tablo-5: Cinsiyet dağılımı 

 Cinsiyet Sayı % 

    Kadın 37 17,6 

  Erkek 173 82,4 

  Toplam 210 100,0 
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Örneklem grubumuzu oluĢturan kiĢiler Üniversite mezunu 50 ve üzeri yaĢ grubudur. 

Tüik‟in verdiği bilgilere göre, bu gruba girenlerin Sakarya ile merkez ilçeleri olan 

Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçe merkezlerindeki oranları %78 erkek, 

%22 kadındır (TÜĠK, 2011, http://www.tuik.gov.tr). Bizim çalıĢmamızda bu oranlar 

Tüik‟in istatistiklerine yakın bir Ģekilde %82,4 erkek, %17,6 kadındır.  

2.2. Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

 

Tablo-6: YaĢ gruplarının dağılımı 

 YaĢ Dağılımları Sayı % 

 50-59 79 37,6 

  60-64 61 29,0 

  65-69 37 17,7 

  70-74 15 7,1 

  75-79 10 4,8 

  80+ 8 3,8 

  Toplam 210 100,0 

 

ÇalıĢmamızın hedef kitlesi olan 50+ yaĢ grubundaki üniversite mezunları kendi 

içinde 6 kategoriye ayrılmıĢ, 50-59 yaĢ grubu tek bir grup olarak değerlendirilmiĢ 

diğer gruplar kendi içinde 5 yıl olarak bölümlenmiĢ, 80+ yaĢ grubu ise tek bir grup 

olarak alınmıĢtır. ÇalıĢmamız salt bir yaĢlılık çalıĢması olmadığı için yaĢlanma 

sürecini, ilgili çalıĢmalarda ele alındığı gibi, yaĢlılığın baĢlangıcı olarak kabul edilen 

60 ya da 65 yaĢ olarak almadık. Ancak yaĢlanma bilimsel açıdan bir süreci ifade 

ettiğinden, bu süreci daha doğru ortaya koyabilmek için yaĢlılık döneminin öncesi ile 

birlikte ele almamız gerekliydi. 50 yaĢı sınır olarak kabul etme sebebimiz ise 

fizyolojik ve toplumsal açıdan yaĢlılık dönemine iliĢkin rollerin bu yıllardan itibaren 

daha net ortaya çıkmaya baĢlamasıdır. Bu yıllardan itibaren kiĢide bir takım bedeni 

değiĢiklikler görülmeye baĢlanır. Evlenen çocukların evden ayrılması, torun sahibi 

olma bu yıllar civarında olur. Ülkemizde halen devam eden sosyal güvenlik 

http://www.tuik.gov.tr/
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uygulamaları bundan sonrası için 50 yaĢında emekli olmaya imkân vermese de, daha 

önceki sosyal güvenlik yasalarına tabi olan kiĢilerden erken emekli olanlar 

bulunabilmektedir. Emeklilik toplumsal açıdan yaĢlılığa atılan bir adım olarak 

görülebilir. Zira insanlar emekli olarak, eğer çalıĢmaya devam etmeyecekse, 

rolsüzlük rollerine doğru adım atmaktadırlar. Dolayısıyla yaĢlanma sürecine 

girmektedirler.  

Bu sürece iliĢkin değerlendirmelerde bir katılımcı “Her yaĢ kendi değerleri içince 

anlam kazanmaktadır. Zamanı geldiğinde yaĢınızın gereği olan sorumluluklarınızı 

yapmalı ve buna göre davranabilmelisiniz” (K7, Esnaf, 61 YaĢında, Erkek) diyerek 

yaĢlanma sürecinin toplumsallığına vurgu yapmaktadır. Buna göre, yaĢ normları 

toplum tarafından belirlenir ve bu dönem geldiğinde bu roller benimsenmelidir.   

2.3. Medeni Duruma Göre Dağılım 

 

Tablo-7: Medeni durum 

 Medeni 

durum Sayı      % 

 Evli 194 92,4 

  Bekâr 9 4,3 

  BoĢanmıĢ 3 1,4 

  Dul 4 1,9 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuza giren kiĢilerden 16 kiĢisi ya hiç evlenmemiĢ, ya eĢi vefat etmiĢ 

ya da boĢanmıĢ dolayısıyla yalnız yaĢamaktadır. Ancak kendini bekâr olarak 

tanımlayanlardan bazılarının boĢanmıĢ veya dul kategorisinde olabileceğini 

düĢünüyoruz. Ġkili görüĢmelerimizde gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle ileri yaĢta 

boĢanmıĢ olanlarda çeĢitli toplumsal kabuller sebebiyle bunu gizleme eğilimi 

hissettik. Dul ve boĢanmıĢ kategorisindeki olan bazı katılımcılarımızın kendini bekâr 

kategorisinde değerlendirdiğini de gördük.  
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2.4. Çocuk Sayısına Göre Dağılım 

 

Tablo-8: Çocuk sayısı 

 Çocuk Sayısı Sayı % 

 1 21 10,0 

  2 74 35,2 

  3 63 30,0 

  4 ve üstü 39 18,6 

  Toplam 197 93,8 

 Cevapsız 13 6,2 

         Toplam 210 100,0 

 

 

Bu soruya verilen cevaplarda ağırlıklı çocuk sayısının 2 ve 3 olduğu gözlenmektedir. 

Eğitimli kesimden oluĢan örneklem grubumuzdaki kiĢilerin fazla çocuk sahibi olma 

eğiliminde olmadığı görülmektedir. Eğitim düzeyinin yüksek olması çocuk sahibi 

olma konusundaki tutumlara etkili olmuĢ olabilir. Diğer taraftan çalıĢma hayatının 

beraberinde getirdiği bir takım zorunluluklar da çocuk sahibi olma ve çocuk sayısı 

konusundaki tercihe etki etmiĢ olabilir.  

Bir önceki soruda evli olmadığını beyan eden 16 kiĢi iken bu soruya cevap vermeyen 

kiĢi sayısı 13 tür. Bu soruyu cevapsız bırakanlarla evli olmadığını beyan edenlerin 

sayısı birbirine yakın görünmektedir. 

2.5. Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

 

Tablo-9: Eğitim durumu 

 Eğitim Sayı % 

 Üniversite 
179 85,2 

  Lisansüstü 31 14,8 

  Toplam 210 100,0 

 

Bu soruya verilen cevaplara göre katılımcılarımızın %14,8 i üniversite eğitimine 

ilave olarak lisansüstü eğitim da yapmıĢlardır.  
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2.6. Kendini Hissettiği Sosyo-Ekonomik Duruma Göre Dağılım 

 

Tablo-10: Kendini hangi sosyo-ekonomik düzeyde gördüğü 

 Sosyo-Ekonomik 

düzey Sayı % 

 Üst- zengin 5 2,4 

  Ortanın Üstü 58 27,6 

  Orta 132 62,9 

  Ortanın altı 8 3,8 

  Alt- fakir 7 3,3 

  Toplam 210 100,0 

 

2.7. Aylık Gelire Göre Dağılım 

 

Tablo-11: Aylık ortalama gelir 

 Aylık gelir Sayı % 

 0-999 7 3,3 

  1000-1999 86 41,0 

  2000-2999 64 30,5 

  3000-3999 26 12,4 

  4000 ve üstü 27 12,9 

          Toplam     210 100,0 

 

Katılımcılarımızın %62,9 u kendisini ekonomik ve sosyal olarak ortada 

görmektedirler. %27,6 sı ise kendisini ortanın üstü olarak görmektedirler. Ancak 

aylık gelirle ilgili beyanlar incelendiğinde durum biraz farklılaĢmaktadır. Örneklem 

grubumuz %41 oranında aylık gelirini 1000 ile 1999 TL olarak beyan etmiĢlerdir. 

%30,5 ise aylık gelirini 2000 ile 2999 TL olarak beyan etmiĢtir. Her iki soru bir 

arada değerlendirildiğinde gelir beyanı ile sosyo-ekonomik algı arasında fazlaca bir 

uyumsuzluk görülmemektedir. Aylık gelirini 3000 TL ve üzeri olarak beyan 

edenlerin oranı %25 civarındadır. Bu rakam kendini sosyo-ekonomik açıdan ortanın 

üstü olarak tanımlayanların oranına yakındır.  
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Bu iki soru bağlamında dikkatimizi çeken bir diğer husus toplumsal olarak 

insanların, geliri ne olursa olsun, kendini ortada görme eğiliminde olduklarıdır. 

Ayrıca ikili görüĢmelerimizde ve gözlemlerimizde avukat, doktor vb. serbest meslek 

grupların gelir beyanı konusunda gerçek rakamları beyan etmede isteksiz olduklarını 

gözledik. Dolayısıyla kendini sosyo-ekonomik açıdan algılamaya sadece gelir 

durumu etki etmediğinden, katılımcılarımızın sosyo-ekonomik algıları bir tarafa 

bırakılırsa, aylık gelirle ilgili rakamların bir miktar daha yukarıda olacağı 

varsayılabilir.  

2.8. Kendini Tanımlamaya Göre Dağılım 

Tablo-12: Kendini nasıl tanımladığı 

 

 Tanım Sayı % 

 Müslüman 86 41,0 

  Müslüman Türk 75 35,7 

  Milliyetçi Muhafazakâr 9 4,3 

  Türk 7 3,3 

  Müslüman Laik 15 7,1 

  Laik 3 1,4 

  Muhafazakâr 4 1,9 

  Diğer 11 5,2 

  Toplam 210 100,0 

 

Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında katılımcılarımızın kimlik tanımında dinin 

en önemli unsur olduğu görülmektedir. Zira verilen cevaplara göre %41 oranında 

katılımcı “Müslüman” tanımını kendisi için yeterli görmektedir. Ġkinci sırada 

“Müslüman-Türk” cevabı verilmiĢtir. Bunun yanında “Milliyetçi-Muhafazakar”, 

“Müslüman-Laik”, “Muhafazakar” tanımları da bir Ģekilde içinde dinsellik 

çağrıĢtıran tanımlardır. Yaptığımız görüĢmeler esnasında kendini “Muhafazakar” 

olarak niteleyenlerin muhafazakarlığı geleneklerine ve toplumsal değerlerine 
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bağlılığın yanında kavramı dini bir çağrıĢımla ele aldıklarını gördük. “Türk” olarak 

tanımlamak ise ilk bakıĢta kelime anlamı itibarıyla salt dinsel bir içeriği 

çağrıĢtırmasa da sosyal ve kültürel açıdan, Türk toplumundaki algısı açısından dinsel 

içerikten bağımsız değildir. Hatta kendini “Türk” olarak tanımlamak, ayrıca 

Müslüman olduğunu vurgulamaya ihtiyaç bırakmayacak kadar açık bir tanım olarak 

algılanmaktadır. Bu soruya verilen cevaplarda bizim için sıra dıĢı sayılabilecek bir 

husus diğer Ģıkkına verilen cevaplardır. Bu cevaplar içerisinde “Müslüman-Laik-

Milliyetçi”, “Müslüman-Milliyetçi-Komünist” Ģeklinde cevapların verildiğini 

gördük. Ayrıca Müslüman-Laik Ģıkkını iĢaretleyen önemli sayıda kiĢinin olması bize 

ilginç geldi. Zira kamuoyunda tartıĢılma biçiminin aksine Türkiye‟de toplumun 

kendini Müslüman olarak tanımlayan azımsanmayacak bir kesimi, düĢünce 

dünyasında Müslümanlık ile Laikliği birleĢtirmiĢ görünüyor. Zannedildiği gibi ikisi 

arasında çatıĢma kaçınılmaz değil. Sıra dıĢı bir sonuç olarak deneklerimiz içinde 63 

yaĢında bir hukukçu (K9) kendini ġaman-Ateist olarak, 68 yaĢında bir hukukçu (K8) 

da ateist olarak tanımlamıĢtır. 

2.9. Aktif Olarak Çalışmaya Göre Dağılım 

 

Tablo-13: Aktif olarak çalıĢma durumu 

 ÇalıĢma 

durumu Sayı % 

 Evet 140 66,7 

  Hayır 70 33,3 

  Toplam 210 100,0 

 

Bu soruya verilen cevaplarda ilerlemiĢ yaĢına rağmen, önemli sayıda kiĢinin halen 

aktif olarak çalıĢtığı görülmektedir. Ancak özellikle yaĢı ilerlemiĢ olanların iĢi bir 

meĢgale olarak gördüğünü fark ettik. YaĢlılık dönemi ile ilgili çalıĢmalarda da 

belirtildiği gibi, emeklilikle birlikte iĢ ortamından uzaklaĢan birey çeĢitli toplumsal 
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rollerini terk etmek zorunda kalmakta, eski hareketli sosyal ortamından kopmakta, 

bunun sonucu olarak kendini atıl hissedebilmekte, varlık sebeplerinin ortadan 

kalktığını bile düĢünebilmektedirler. Biz de görüĢmelerimiz esnasında özellikle ileri 

yaĢlarda çalıĢmaya devam eden bazı katılımcılarımızın ekonomik amaçtan ziyade, 

çalıĢmayı vaktini değerlendirecek bir meĢgale olarak ve sosyal iliĢkilerini devam 

ettirmenin bir aracı olarak gördüğünü fark ettik. 

3. Yaşlanma Dönemine İlişkin Algılar 

3.1. Yaşlı Tanımı 

Tablo-14: YaĢlı tanımı 

 YaĢlı kimdir Sayı % 

 Kendini yaĢlı hisseden 116 55,2 

  Belirli bir yaĢı aĢan 47 22,4 

  Kendine bakamayan 40 19,0 

  Toplum tarafından yaĢlı 

olarak görülen 
3 1,4 

  Diğer 4 1,9 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız %55,2 oranında bir Ģekilde yaĢlılığı psikolojik açıdan 

tanımlamaktadırlar. Ancak “kendini yaĢlı hisseden” ifadesi bir anlamda da kendini 

öyle görme isteğini içinde barındırır gibidir. “Bünye yıpranıyor. Ama yaĢlı diye bir 

Ģey yoktur. Kimse kendini yaĢlı hissetmiyor. Ama organlar yıpranıyor, kulaklar, 

gözler bitti iĢte. Fakat ben kendimi iyi hissediyorum.” (K12, 73 YaĢında. Öğretmen). 

Bu ifadeler bir yönüyle yaĢlılığın tek bir açıdan tanımlanamayacağını bize 

gösterirken, bir açıdan da özellikle ileri yaĢtaki kiĢilerin içerisindeki durumu 

kabullenememe durumunu bize göstermektedir. GörüĢmelerimiz esnasında yaĢlanma 

dönemindeki bireylerin bir kısmı yaĢlılığı, kendini yaĢlı hissetmeyle de iliĢkili olarak 

fonksiyonel ve duygusal açıdan tanımlayarak üretkenlik ve ideal sahibi olmayla 
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açıklamaktadırlar. “Adam 35 yaĢında, hayattan vazgeçmiĢ. Bana göre o adam 

yaĢlıdır. Ben bu yaĢta ikinci bir meslek edinmiĢim. Hala çalıĢıyorum. Ben yaĢlılığı 

kabul etmem.” (K15, 68 YaĢında, Orman Mühendisi). Bir baĢka bakıĢ açısı da 

yaĢlılığı tanımlarken dindarlıkla iliĢkili bilgelik yönüne vurgu yapıyor. “YaĢlı 

kendini yenilemeyendir… Bilgeliği olana yaĢlılık keyiflidir. Saygı görür.” (K4, 58 

YaĢında, Mimar). “YaĢlı doğruluğu, dürüstlüğü, ibadeti ve tecrübesiyle dinlenen 

insandır. Benim açımdan dinine bağlı yaĢayan yaĢlılar daha iyiler. Ama baĢkalarını 

da itmemeli.” (K5, 57 YaĢında, ĠĢ Adamı).     

3.2. Kendini Yaşlı Hissetme 

 

Tablo-15: Kendini yaĢlı hissetme durumu 

 YaĢlı 

hissetme Sayı % 

 Hayır 162 77,1 

  Kararsızım 10 4,8 

  Evet 38 18,1 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın %77,1 i kendini yaĢlı hissetmemektedir. Fakat yaĢlılık tek yönden 

tanımlanabilecek bir kavram olmadığından, kendini yaĢlı hissetmeye iliĢkin 

düĢünceler de farklıdır. “Ruhsal yaĢlılık yürekle ifade edilebilir. Beden Allah 

tarafından emanet olarak verilmiĢtir. Ona bakarsanız güçlü kalırsınız. Yüreğinize 

bakarsanız üzülürsünüz ama hep sizin için atar. Ġnsanlar da sizi sevebilir. Zaman 

kavramı içinde yaĢlı sayılıp, fizik olarak yaĢlı olmayabilirsiniz. Eğer bakımlıysanız 

bedensel etkinlik bitmeyebilir. Ama bir gerçek var. Zaman insandan hep bir Ģeyler 

almaktadır.” (K13, 67 YaĢında, Mali MüĢavir). Modern dönemde yaĢlanma aslında 

pek tercih edilen bir hal değildir. Kendisini dindar bir kiĢi olarak tanımlayan K10, bu 

bakıĢ açısını eleĢtirmektedir. “YaĢlıyım. Böyle olduğum içinde bir sıkıntım yok. Bazı 
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ihtiyarlar ben delikanlıyım, kendimi genç hissediyorum diyor. Ben bunu 

dünyevileĢme olarak görüyorum. Bu abesle iĢtigaldir. YaĢlı yaĢlılığını kabul edecek 

ve ona göre davranacak…” (K10, 73 YaĢında, Avukat). 53 yaĢında bir mimar olan 

K3 ise yaĢlı görünmeyi bir kemal göstergesi olarak kabul ederek “Kendimi yaĢlı 

hissetmiyorum. Ama yaĢlı görünmek hoĢuma gidiyor.”demektedir (K3, 53 YaĢında, 

Mimar).  

3.4. Yaşından Dolayı Günlük Hayatta Problem Yaşama 

 

Tablo-16: YaĢından dolayı günlük hayatta problem yaĢama durumu 

 Günlük hayat Sayı % 

 Evet 10 4,8 

  Bazen 58 27,6 

  Hayır 142 67,6 

  Toplam 210 100,0 

 

Bu soru yukarıdaki iki soruyla iliĢkili olarak ele alınacak bir sorudur. YaĢlanma 

süreci ile birlikte görülebilecek birtakım fiziksel değiĢim ve sorunlar kiĢilerde bir 

takım kısıtlılıkları beraberinde getirebilir. Bu kısıtlılıklar kiĢilerin sosyal iliĢkilerine, 

ibadet hayatlarına etki edebilir. YaĢlanma sürecinin sonlarına doğru bu kısıtlılıkların 

daha da artması olası bir durumdur. GörüĢmelerimiz esnasında bazı katılımcılarımız 

oruç tutmama gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gerekçe göstermiĢ, bazıları da 

camiye gitmeme sebebi olarak çeĢitli sağlık sorunlarını ifade etmiĢlerdir (K6, 67 

YaĢında, Doktor). AraĢtırmamıza katılanların %67,6 sı günlük hayatlarında 

kendilerini kısıtlayacak bir durumla karĢılaĢmadıklarını belirtmiĢlerdir.  

3.5. Yaşlanma Sürecinde Dine İlgi 

Katılımcılarımız %57,1 oranında dine yaĢlıların daha çok ilgi duyduklarını 

belirtmektedir. Ancak %18,1 lik kararsız kitle bir tarafa bırakıldığında %24,8 
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oranında katılımcı gençlerin dine daha çok ilgi duyduğuna inanmaktadır. 

Katılımcılarımızın yaĢ ortalamasını göz önüne aldığımızda bu önemli bir rakamdır. 

GörüĢmelerimizde, genellikle dine hala yaĢlıların fazlaca ilgi gösterdikleri, bunun 

ölüm korkusu hissetme ile ilgili soruda (bak. Tablo-67) görüleceği gibi artık 

hayatının son demlerini yaĢadığına inanan ileri yaĢ grubunda biraz mecburiyetten 

olduğu dile getirilmektedir. Ancak eskiye oranla gençlerin dine daha fazla ilgi 

duyduğu katılımcılarımız tarafından dile getirilmektedir. K14 bu düĢüncesini 

“Gençlerde dine büyük bir temayül var, farkındayım. Eskiden camiye gidince üç dört 

tane delikanlı bulurduk. ġimdi epeyce var. Son zamanlarda biraz daha arttı.” (K14, 

61 YaĢında, Avukat) sözleriyle ifade etmektedir. K15 ise gençliğin daha dindar 

göründüğünü ancak bu dindarlığın tepkisiz bir dindarlık olduğunu eleĢtirel bir 

yaklaĢımla dile getirmektedir (K15, 68 YaĢında, Orman Mühendisi). Ancak 

gençlerdeki dine ilginin kaynağı ile ilgili görüĢlerini belirten K13, bu ilginin mezhep 

ve tarikat baskısı sonucu olduğunu iddia etmektedir. Ancak aynı katılımcı çeliĢkili 

bir Ģekilde gençlerin dine ilgi duymasının ideal bir durum olduğunu “Dinde yaĢlıların 

önde olması artık Ġslam‟ın sembolü haline geldi. Tam tersi artık gençlerin öne 

çıkması lazım.” ifadeleriyle dile getirmektedir (K13, 67 YaĢında, Mali MüĢavir). K5 

ise dine gençlerin daha ilgili olduğunu, bunun Ġslam‟ın inkiĢafı anlamına geldiğini 

belirterek, dini anlatma mevkiinde olanların sık sık kıyametten bahsetmelerini doğru 

bulmadığını belirtmektedir (K5, 57 YaĢında, ĠĢ Adamı).  

Tablo-17: Dine ilgili durumu 

Dine ilgi Sayı % 

 Gençler 52 24,8 

  Bir fark yoktur 38 18,1 

  YaĢlılar 120 57,1 

  Toplam 210 100,0 
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6.3.6. Geçmişe Dönse Neye En Fazla Vakit Ayıracağı 

  

Tablo-18: GeçmiĢe dönebilse neye daha çok vakit ayıracağı 

 Neye vakit 

ayırırdım Sayı % 

 Aileme 52 24,8 

  Eğitimime 81 38,6 

  Sağlığıma 23 10,9 

  Dini konulara 

ibadetlere 
44 21,0 

  ĠĢime 3 1,4 

  Diğer 7 3,3 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız bu soruya verdikleri cevaplarda, ilk sırada %38,6 ile eğitime önem 

vereceklerini belirmiĢlerdir. Bunu aile ve dini konular takip etmektedir. Kendini 

eğitim anlamında bir elit sayılabilecek örneklem grubumuzun, en fazla önem 

verecekleri Ģeyin eğitim olması, hedef kitlemizin eğitimin önemini bilmesiyle 

açıklanabilir. Zira tamamı üniversite mezunu olan örneklem grubumuz ciddi oranda 

lisansüstü eğitime de sahiptir.  

Bu soru ile belirli ölçüde hedef kitlemizin yaĢadığı hayattan memnuniyetini, bu arada 

dini hayatı ile ilgili fikrini, daha da açıklığa kavuĢturmak istedik. Zira araĢtırmamız 

kapsamında incelediğimiz kiĢiler, artık hayatıyla ilgili muhasebe yapmaya baĢlamıĢ, 

hayatını yaĢadığı yıllarla değil kalan yıllarla hesap etmekte olan kiĢilerden 

oluĢmaktadır. 

58 yaĢında bir mimar olan K4, hayatından memnun olduğunu, geçmiĢinde iyi 

yaĢadığını ve geçmiĢe bu tecrübeyle dönemeyeceği için geçmiĢe dönmek 

istememektedir. Diğer bir katılımcımız ise, “Hayatımı güzel yaĢadım, kimseye 

haksızlık etmedim, keĢkilerim yok, geçmiĢe dönmem.” (K6, 67 YaĢında, Doktor) 

diyerek fikrini ifade etmektedir.  
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Katılımcılarımızdan dini bir eğitim almıĢ bir iĢadamı olan K5, geçmiĢe dönse hacca 

ve umreye daha erken yaĢta gideceğini, o havayı teneffüs etmenin kendisini çok 

etkilediğini belirtmektedir. K3 ibadete daha çok önem vereceğini belirtirken, K10 

geçmiĢe dönse Arapça öğrenip hafızlık yapmak istediğini belirtmektedir. Bu bilgiler 

bir taraftan kendi açısından dindar bir hayat yaĢadığını belirten katılımcılarımızın bu 

hayattan memnuniyetini gösterirken, bir taraftan da kendileri açısından kaliteli bir 

dini hayat için ihtiyaç olarak gördükleri Ģeyleri açığa vurmaktadır. Bu konuyla ilgili 

belirtmek istediğimiz bir diğer husus da, gerek görüĢmelerimizde, gerek katılımlı 

gözlemlerimiz esnasında sosyo-ekonomik durumun iyi olması ile geçmiĢe özlem 

arasında ters bir iliĢki olduğunu ifade edebiliriz.  
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4. Din ve Sosyo-Kültürel Hayat 

4.1. Dini Bilginin Oluşumuna Etki Eden Faktörler ve Dini Müracaat Yeri 

Tablo-19: Dini bilgi seviyesinin oluĢmasında en fazla neyin etkili olduğu 

 Dini bilgi seviyesi Sayı % 

 Aile büyüklerim 72 34,3 

  Cami- Ġmam 16 7,6 

  Kendi okuyup araĢtırmam 71 33,8 

  EĢ dost arkadaĢ çevrem 13 6,2 

  Basın yayın tv. radyo gazete 3 1,4 

  Ev yurt vb. yerlerdeki dini sohbetler 8 3,8 

  Okuduğum okullar 27 12,9 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın verdiği cevaplardan dini bilginin oluĢmasında en önemli 

unsurların sırayla, aile, kendi okuyup araĢtırması ve cami-imam olduğu 

görülmektedir. Ancak burada Kur‟an‟ı yüzünden okuma, abdest, namaz gibi temel 

dini bilgilerle, dini tavır alıĢ olarak niteleyebileceğimiz dini-dünya görüĢünün 

oluĢmasını ayırmak gerekir. 68 yaĢında orman mühendisi olan K15, konuyu “ġu 

andaki bilgilerimin oluĢmasında ailem ve bana Kur‟an öğreten hocamın çok etkisi 

var. Bilinç ve Ģuur olayım ise fakültede… lerin (bir siyasi grubun ismini söylüyor) 

dinimize saldırması ile olmuĢtur. Onlarla mücadele edebilmek için okumamız 

gerekiyordu.” cümleleriyle ifade etmektedir. Aynı çerçevede ilk dini bilgilerden 

sonra, dinle ilgili tutum ve kanaatlerin Ģekillenmesinde okul, kurs, üniversite ve 

kiĢilerin kendi okumaları etkili olmaktadır (K5,K3, K15, K7).   

Bu soruya verilen cevaplarla ilgili olarak bir ayrıntıya dikkat çekmemiz gerekiyor. 

Katılımcılarımız anket sorularımıza verdikleri cevaplarda dini bilgilerini 

Ģekillendiren en önemli unsurun aile olduğunu belirtmiĢlerdir. Ailesini dini 

bilgilerinin Ģekillenmesinde baĢat bir unsur olarak gören K13, “Çocukken annem 

bize Kur‟an‟ı ve her türlü dini bilgiyi öğretti. Çünkü onun annesi medresede eğitim 



143 

 

görevlisiydi.” (K13, 67 YaĢında, Mali MüĢavir) sözleriyle ortaya koymaktadır. 

Ancak cami-imam Ģıkkını iĢaretleyenlerin oranı beklentimizin altındaydı. Yüz yüze 

görüĢmelerimiz esnasında ise, katılımcılarımızdan birkaç istisna hariç hepsinin, 

çocukluğunda ailesi yanında camide verilen eğitimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir 

tecrübesinin olduğunu gördük. Bu durumda yukarıdaki tabloda görülen oranları, tek 

bir Ģıkkı tercih etme zorunluluğu ile açıklayabiliriz. Nitekim anketlerimizde de 

önemli sayıda katılımcı tek Ģık yerine bu ikisini birlikte iĢaretlemiĢlerdir.  

Katılımcılarımızdan 69 yaĢında bir veteriner olan Kl6, “Köyde bir Ali Hocamız 

vardı. Kar yağınca ayakkabı da yok, yün çorapla camiye giderdik. Ali Hocamı hala 

anarım. Belki onun etkisiyle din adamlarıyla hep iyi olmuĢumdur.” diyerek 

duygularını ifade etmektedir. 73 yaĢında bir öğretmen olan K12 ise, çocukluğunda 

tanıdığı eskiden medrese hocası olan, aynı zamanda bir biyolog olan, ileri görüĢlü 

“Topal Hoca”dan bahsetmekte, dini bilgilerinin ve hayat görüĢünün oluĢmasında 

onun çok önemli etkilerinin olduğunu belirtmektedir. Ancak özellikle derinlemesine 

mülakatlarımızda ortaya çıktı ki, katılımcılarımızın cami imamlarıyla ilgili örnekler 

sadece olumlu örneklerden ibaret değil.  

Tablo-20: Dini bir konuda kime müracaat edeceği 

 Dini müracaat yeri Sayı % 

 Diyanete müftülüğe 44 21,0 

  Caminin imamına 18 8,6 

  Ġlahiyat fakültesi hocalarına 13 6,2 

  Kendim dini kaynaklardan araĢtırırım 108 51,4 

  Değer verdiğim dini liderlere 19 9,0 

  Diğer 8 3,8 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın dini bir konu aklına takıldığında ilk müracaat ettiği yer dini 

kaynaklardır. Örneklem grubumuzun nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu 
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beklediğimiz bir sonuçtu. Ancak görüĢmelerimiz esnasında ortaya çıktı ki, kendim 

dini kaynaklardan araĢtırırım ifadesi daha çok gündelik dini hayatta her zaman 

karĢılaĢılabilen ibadetler vs. konularını içermektedir. Bu durumda uzmanlık 

gerektiren konularla ilgili sorular bağlamında konuya baktığımızda, katılımcılarımız 

sorularını diyanete sormaktadırlar. Zaten kendim araĢtırırım Ģıkkından hemen sonra 

%30 ile diyanet gelmektedir. 58 yaĢında bir mimar olan K4, “Dini bir konu aklıma 

takıldığında önce kendim araĢtırırım. Daha sonra diyanete sorarım. Merdiven altı 

dincilerle iĢim olmaz.” sözleriyle hem dini müracaat Ģeklini ve yerini ifade etmekte, 

hem de diyanetin dıĢındaki yapılarla ilgili tepkisini ortaya koymaktadır. Bu soruya 

verilen cevaplarda %9 oranında değer verdiğim dini liderlere Ģıkkı beklemediğimiz 

bir orandı.  

4.2. Eğitim Düzeyine Göre Dini İnanç 

 

Tablo-21: Eğitim düzeyinin dini inancı nasıl etkileyeceğine dair düĢünce 

 Eğitim-din Sayı % 

 Dini inancı kuvvetlendirir 79 37,6 

  Dini inancı zayıflatır 7 3,3 

  Kararsızım 12 5,7 

  Hiçbir etkisi yoktur 16 7,6 

  KiĢinin dini eğitimine bağlıdır 96 45,7 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız %45,7 oranında eğitim düzeyi ile dini inanç arasında doğrudan bir 

bağ görmemektedir. %37,6 oranında da eğitim dini inancı kuvvetlendirir 

demektedirler. Katılımcılarımız eğitimin dini inanca etkisini izah ederken, eğitimin 

inancı derinleĢtirmesi üzerinde durmuĢlardır. K5, “Eğitim düzeyi yükseldikçe 

dindarlık anlamlı ve Ģuurlu olur. KiĢi neyi niçin yaptığının farkına vararak, yaptığının 

mutluluğunu kalbinde hisseder, yaĢar.” derken buna vurgu yapmaktadır. 

Katılımcılarımızdan kendini ġamanist-ateist olarak tanımlayan K9, eğitim düzeyinin 
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yükselmesi ile dini inanç arasında ters bir iliĢki olduğunu ileri sürmektedir. Yine 

kendini ateist olarak tanımlayan K8 de eğitim düzeyi yükseldikçe dindarlık 

düzeyinin artacağını, ancak bu dindarlığın kendi anladığı manada bir dindarlık 

olduğunu, dolayısıyla dine kayıtsız kalma sonucunu doğuracağını iddia etmektedir 

(K8, 68 YaĢında, Avukat).   

Bazı katılımcılarımız ise eğitim düzeyi ile dini inanç arasında doğrudan bir iliĢki 

yerine anket sonuçlarımızda ortaya çıktığı gibi, eğitim düzeyinin yükselip 

düĢmesinden öte eğitimin niteliğine vurgu yapmaktadırlar. Bu arada kendi 

yetiĢtikleri döneme iliĢkin ilginç ayrıntılara dikkat çekmektedirler. “Dine gençler 

daha fazla ilgi duyuyor. Bunu da normal karĢılamak gerekiyor. Çünkü ülkemizde 

50+ yaĢ grubundakiler, özellikle yüksek eğitim almıĢ olanlar, dönemin Ģartları gereği 

dini eğitim almadıkları gibi dinle ilgili olumsuz bir kanaat oluĢturacak bilgilere 

maruz kaldılar.” (K20, 56 YaĢında, Ġlahiyatçı). “Eğitim din bilgisi ile beraber 

verilirse dini inancı yükseltir. Ama din ile eğitim ayrı bir olaymıĢ gibi, ben din 

dersini çocuğuma okutmayacağım denilen bir ortamda bu mümkün değildir. Ancak 

samimi manada din dersi olacak. Benim istediğim din dersi deprem olayından bir 

ders çıkarmayı sağlayacak bir bakıĢ kazandırmalı…” (K15, 68 YaĢında, Orman 

Mühendisi). Bu ifadelerde katılımcılarımız, mevcut eğitim sistemi içerisinde kendi 

dönemlerine iliĢkin bir takım aksaklıklara dikkat çekiyorlar. Bu aksaklıkların 

kendilerinin ve dönemlerinin din inancına etki ettiğini dile getiriyorlar. K11 ise dini 

eğitimin niteliğine dikkat çekerek yaĢadığı bir olay üzerinden fikrini anlatıyor. “Sene 

1959. Ġstanbul Üniversitesindeyim. Dini bir grubun sohbetinde hocaya, Cüz‟ün La 

Yetecez‟za (Atomla ilgili olarak, Parçalanamayan en büyük parça) konusunu 

sordum. Bu hoca…lı Mustafa Efendi namında, … tarafından (Bir cemaat önderinin 
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ismini veriyor) bizzat yetiĢtirilmiĢ. Bu soruyu sordum. O günlerde gazetelerde 

atomun parçalandığı Ģeklinde haberler okuduk. Bana o hocamız, -“Otur oturduğun 

yerde, biz Allah‟ın ilmini okuyoruz”-dedi. O zaman dinin, eğitimi bilimden 

uzaklaĢtırarak insanları zorlamak için kullanıldığını gördüm. Bunu yaĢadım ve benim 

dine karĢı güvenim sarsıldı. Belki kendisi de bilmiyordu.” (K11, 65 YaĢında, 

Akademisyen). K7 de konuyla ilgili fikrini Ģöyle dile getiriyor; “Memleketimle ilgili 

en büyük özlemim, Ġslam enstitüsünün koridorlarıyla teknik üniversitenin 

koridorlarının birleĢtirilmesi lazım… Bir papaz vaaz ederken elektrik biliminden, 

sosyolojiden bahsediyor… Dini anlatanlar dinin bu makro plandaki boyutunu 

görmeli ve göstermeli.” Katılımcılarımız bu ifadeleriyle dini inançla eğitimin, 

bilimin bir birine zıt olmadığını, din ile bilimin bir kuĢun iki kanadı gibi olduğunu ve 

birinin olmadığı zaman oluĢacak eksikliğin giderilemez bir eksiklik olduğunu dile 

getirmektedirler.  

4.3. Sosyo-Dini Uygulamalar  

4.3.1. YaĢlılık Döneminde Cami 

Tablo-22: YaĢlılık döneminde düzenli olarak camiye gitmenin toplumsal iliĢkilere 

etkisine dair kanaat 

 YaĢlılıkta cami Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 11 5,2 

  Katılmıyorum 12 5,7 

  Kararsızım 16 7,6 

  Katılıyorum 86 41,0 

  Kesinlikle katılıyorum 85 40,5 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz yüksek bir oranda caminin yaĢlılık döneminde yaĢlılar için özel 

bir yeri olduğunu dile getirmektedirler. YaklaĢık %11 lik bir kısım ise buna 

katılmadıklarını belirtmektedirler. K5 camiye önce sembolik anlamı üzerinden 

yaklaĢarak değerlendirmelerde bulunmaktadır. “Camiler toplayan yerlerdir. 
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Camilerin minaresi birer temsildir. Bir sıkıntı anında kimseyi bulamasam da gider 

namaza gelen Müslüman‟a derdimi anlatırım. Bir yerde yatamasam da camide 

kalırım hissi verir. YaĢlanınca insanın en kolay gittiği yer camidir. Ġmamları da 

önemlidir caminin.” (K5, 57 YaĢında, ĠĢadamı). “Cami topluluktan geliyor. Ġbadeti 

kabul edilmiĢ birinin bize faydası olduğu için toplu ibadet etmeyi her zaman faydalı 

bulurum. Sevabının daha fazla olduğunu bilirim. Camide namaz kılmak beni mutlu 

eder.”(K7, 61 YaĢında, Esnaf). “Cami insanın huzur bulduğu bir yer. Abdestini al, 

besmeleyle gir. Bütün dünya meĢgalesini atıyorsun yahu. Benim özellikle gittiğim 

camiler vardır. Ġstanbul‟a gittiğimde Fatih Camii ve Süleymaniye‟ye mutlaka 

giderim. Avare günümde öğlen namazını birinde kılıp yürüyerek gider ikindiyi 

diğerinde kılarım… ġimdi camiye gidiĢim daha yoğun tabii. Bir de gençleri görünce 

daha hoĢumuza gidiyor.” (K14, 61 YaĢında, Avukat). Görüldüğü gibi, 

katılımcılarımıza göre camii önemli bir müessese. Ancak yaĢlıların hayatında daha 

fazla yer iĢgal ediyor ve önemi büyük.  

Ancak caminin anlamı ve fonksiyonlarıyla ilgili, özellikle günümüzdeki cami 

cemaatinin durumu göz önünde bulundurularak, farklı görüĢler de dile getiriliyor. 

Dindar bir kiĢi olduğunu, ibadetlere önem verdiğini, bir cemaatin mensubu olup 

hizmetlerine katıldığını belirten ve dini, hayatının olmazsa olmazı olarak gören K3, 

cami cemaatini göz önünde bulundurarak Ģu eleĢtirileri dile getiriyor; “Camilerimiz 

istediğimiz gibi değil. Camide zevk alıyorum diyemem. Sadece namaz kılmak bir Ģey 

ifade etmez. Ne üretiyor camiler, memlekete ne katkısı var. Bunu sorunca camileri 

bir kenara bırakın. Cami cemaatinden bir hizmet çıkmıyor.” (K3, 53 YaĢında, 

Mimar). Bu ifadeler belirli ölçüde cemaat mensubiyetinin izlerini taĢıyor görünse de 

caminin olması gereken fonksiyonlarına ve mevcut eksikliklere dikkatimizi çekiyor. 
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K11 de camide namaz kılmak yerine evde namaz kılmayı tercih ettiğini ve bunun 

daha huzur verici olduğunu ifade ediyor (K11, 65 YaĢında, Akademisyen).     

4.3.2. Hacı ArkadaĢlarını Ziyaret 

 

Tablo-23: Hacı arkadaĢlarını ziyarete gitme 

  Sayı % 

 Hiç 9 4,3 

  Bazen 57 27,1 

  Sık sık 36 17,1 

  Toplam 102 48,6 

 Cevapsız 108 51,4 

Toplam 210 100,0 

 

Hacca gittiniz mi Ģeklindeki soruya evet diyenlerin oranı göz önünde 

bulundurulduğunda, neredeyse hacca gidenlerin tamamına yakını hacı arkadaĢlarını 

bazen, ya da sık sık ziyarete gitmektedirler. YaĢlılık döneminde yaĢlıların en büyük 

problemlerinden birinin sosyalleĢme olduğu ve yaĢlıların önemli bir kısmının 

yalnızlık yaĢadığı dikkate alınırsa, bu ziyaretlerin özellikle belirli bir meĢgalesi 

bulunmayan kiĢiler için önemi anlaĢılabilir. Bu ziyaretleri dinin sosyalleĢmeye 

katkısı olarak değerlendirebiliriz.  

4.4. Dindarlar İle İlgili Görüşler 

Bu bölümdeki soruları yorumlamaya geçmeden önce, özellikle derinlemesine 

mülakatlarımızda ortaya çıkan dinle ve dindarlarla ilgili görüĢleri, konumuza katkısı 

olacağı düĢüncesiyle incelemek istiyoruz. 

52 yaĢında bir diĢ hekimi olan K19, “Gördüğüm örneklerden yola çıkarak Ģunu 

söyleyebilirim ki, dindar insanlar daha tevekkül sahibi. Birçok insanın ölümüne Ģahit 

oldum. Dindarların ölüm anında daha fazla tevekkül içinde, teslimiyetle ruhlarını 

teslim ettiğine Ģahit oldum.” demektedir. Kendisinin ateist olduğunu belirten K8 ise, 
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iki farklı dindar tipinden bahsederek; “Yüzüne bakınca tevekkül, ruhanilik, güzel 

duygular yakaladığım dindarlar var. Ama onların dıĢındakilerin hepsi dini benim 

kadar bile bilmiyor. Ne dini biliyorlar ne de samimiyetle inanıyorlar. Dindarlık 

bugün getirisi olan bir Ģey. Metaya dönüĢmüĢ durumda. Riyakârca bütün dükkânlar 

türbanlı bayan çalıĢtırıyor. Çıkar sağlama peĢindeler. Aslında onlar Kemalistlerle 

aynı mistifikasyonu yapıyorlar. Onlar da bir Ģeyleri kullanıyorlardı.” Ģeklinde yorum 

yapmaktadır (K8, 68 YaĢında Avukat). 

K11 ise dindarlarla ilgili fikrini belirtirken, aslında kendini dindar olarak tanımlayan 

insanlar için oldukça önemli bir noktaya vurgu yapıyor. “Bu gün toplumda herkes 

kendi menfaatini dengelemenin peĢinde. Dini telkinler de bu amaçla kullanılıyor. 

Maalesef dindar denildiğinde onun içerisine girmesi gereken Ģeyler yok. Bir sömürü 

söz konusu. Dürüstlüğü dindarlık eksenli tanımlayamam.” (K11, 65 YaĢında, 

Akademisyen). Bütün dindarları bu kategoride değerlendirmek mümkün olmasa 

gerek. Ancak kendisini dindar olarak tanımlayan insanların benzer eleĢtiriler 

karĢısında kendilerini test etmeleri gerektiği de ortaya çıkıyor. Dindarlarla ilgili 

özellikle insan iliĢkisi noktasında pek olumlu kanaat taĢımadığını belirten K12, 

birçok olumsuz örnek yaĢadığını ifade ederek, “Ben dindarlarda Ģöyle bir Ģey 

görüyorum. Ben beĢ vakit namazı kıldım, orucu da tuttum. O zaman belli Ģeyleri 

yapabilirim gibi davranıyorlar. Hâlbuki Müslümanlık bunlardan ibaret değil. 

Merhametli olacaksın, yardımsever olacaksın.” (K12, 73 YaĢında, Öğretmen).  

4.4.1. Dindar Olanlarla Olmayanların Ġnsan ĠliĢkileri 

Ġnsan iliĢkisini belirleyen kültürel kodlar içerisinde, toplumun örf adetleri yanında 

kiĢilerin düĢünce sistemlerini kuĢatarak yapıp etmelerine etki eden din algısının 
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önemli payı vardır. Bu soruya cevap verenlerden %58,1 insani iliĢkilerde dindar 

olanların tavırlarını daha olumlu bulmaktadır. Arada bir fark yok diyenlerde %31,4 

tür. Sebebini sorduğumuzda kendisini dindar bir kiĢi olarak tanımlayan K10, insan 

iliĢkilerinde dindarları daha olumlu bulmakta “Ġslami hayatı yaĢamayanların 

toplumla aralarında bir perde var. Ġnsan iliĢkileri sıkıntılı, topluma girmeyi 

istemiyorlar, uzak duruyorlar.” diyerek fikrini ifade etmektedir (K10, 73 YaĢında, 

Avukat). K16 ise, “Ġnsan ĠliĢkisinde kimseyi ayırmak kolay değil. Mesele daha çok 

kiĢisel. Ancak hocayla hacıyla konuĢmanın öbür tarafa faydası olur. Onlar en azından 

kötüye sevk etmez. Mutlaka iyi Ģeyler anlatacaktır.” demektedir (K19, 69 YaĢında, 

Veteriner). 62 yaĢında bir mühendis olan K2, ticari hayatta gördüğü örneklerden yola 

çıkarak dindarları eleĢtirmekte, özellikle sakal, sarık gibi dini sembollerle toplum 

içinde yaĢayanların sıradan insanlara göre bir defa daha sorumlu olduklarını 

düĢünmektedir. Ona göre, aksi halde bu insanlar dine zarar vermektedirler. 58 

yaĢında bir mimar olan, kendini dindar bir kiĢi olarak tanımlayan K4 ise, konuya 

kentli olma açısından yaklaĢarak, “Ġnsan iliĢkisinde laikler dindarlardan daha dürüst. 

Bunun önemli sebeplerinden biri dindarların ötekileĢmiĢ olmaları, diğeri kentli 

olamamalarıdır. Özlemlerini gidermek için olmadık yanlıĢlar yapıyorlar. Kentli 

olmak için en az üç nesil gerekir. Kentli olmadan Müslüman olunmaz. Ġslam tüccara 

gelmiĢtir. Kentli insan birlikte yaĢamayı bilir. Herkesle yaĢamak zorunda, baĢkasını 

daha iyi anlar.” cümleleriyle fikrini ifade etmektedir.  

Tablo-24: Dindar olanlarla olmayanların insani iliĢkilerine dair düĢünce  

Ġnsani iliĢkide dindarlık farkı Sayı % 

 Dindar olanların davranıĢları daha iyi 122 58,1 

  Her hangi bir fark görmüyorum 71 33,8 

  Dindar olmayanların davranıĢları daha iyi 17 8,1 

Toplam 210 100,0 
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4.4.2. Dini Yardım KuruluĢları 

Tablo-25: Dini yardım kuruluĢlarıyla ilgili düĢünce 

 Dini yardım kuruluĢları Sayı % 

 Faydalı kuruluĢlardır 124 59,0 

  Bazı faydaları vardır 50 23,8 

  Zararlı kuruluĢlardır 3 1,4 

  Dini sömürü aleti yapmaktadırlar 33 15,7 

Toplam 210 100,0 

 

Bu soruya verilen cevaplarda örneklem grubumuz dini yardım kuruluĢlarını %59 

oranında faydalı kuruluĢlar olarak görmektedirler. %22,4 bazı faydaları vardır 

derken, %15,7 oranında katılımcımız bu kuruluĢların dini sömürü aleti yaptığını 

düĢünmektedir. Toplumsal sorumluluk mevkiinde olan bu kuruluĢlarla ilgili dini 

sömürü aleti yaptıkları yolundaki bu görüĢ önemsenmelidir. Zira yapılan iĢin niteliği 

her ne kadar bu kuruluĢlar din adına hareket etmese de, toplumda dini bir iĢ olarak 

görülmekte, kimi zaman insanlar, zekât ibadetinde olduğu gibi, bazı ibadetlerine bu 

kurumları aracı yapmaktadırlar. ġüphesiz konuyla ilgili toplumsal güvensizliğin bir 

boyutu konunun medyada iĢleniĢ biçimi ve bu kuruluĢlardan bazılarının çeĢitli siyasi 

oluĢumlarla iliĢkili görülmesiyle iliĢkili olabilir. Ancak böyle olsa bile, bu 

kurumların toplumsal sorumluluğu ortadan kalkmaz. Konuyla ilgili görüĢlerine 

baĢvurduğumuz K4, bu kurumların özellikle modern hayatta iĢ yükü ve insan 

iliĢkisinin biçimi sebebiyle çeĢitli ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlara 

imkânlar sunduğunu, insanları yükten kurtardığını dolayısıyla iyi bir iĢ yaptıklarını 

belirtmektedir. Aynı görüĢü dile getiren ve kendiside yardım amaçlı bir sivil toplum 

kuruluĢunun il baĢkanı olan K5, denetim boyutuna dikkat çekerek “Bizim bölgede 

cami biter, yardım toplama iĢi bitmez. Bu kuruluĢlar faydalı kuruluĢlardır. Küçük 
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meblağlar bir araya getirilerek büyük iĢler yapılıyor. Fakat denetim mekanizması çok 

iyi ve sıkı çalıĢtırılmalıdır. Bu herkes için faydalıdır.” demektedir.  

Ancak bu kuruluĢlarla ilgili yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi “dini sömürü aleti 

yaptıkları” konusundaki görüĢleri de irdelemek gerekmektedir. 67 yaĢında bir doktor 

olan K6, dini yardım kuruluĢlarının farklı olduğunu, bunların içinde Ģarlatanların, 

dini sömürü aleti yapanların bulunduğuna inandığını ifade etmektedir. “Artık bu tür 

kuruluĢlara yardımda bulunmuyorum. Kendim bildiğim insanlara veriyorum. Bu da 

belirli tecrübelerden sonra oldu. …ya yardım ettim… davası çıktı… Ģimdi …olayı 

var. (ÇeĢitli kurumların ve kamuoyuna mal olmuĢ bazı davaların isimlerini veriyor) 

Bütün bunlar benim güvenimi sarstı.” diyerek fikrini ortaya koymaktadır.  

Konuyla ilgili görüĢmelerimizde ortaya çıkan bir baĢka durum ise, dini yardım 

kuruluĢları ile bir takım din motifli holding, finans kurumu gibi kuruluĢların bazen 

aynı kategoride değerlendirilmesidir. Emekli bir öğretmen olan K12, yakın zaman 

önce kamuoyunda yoğun bir Ģekilde tartıĢılan bir takım dini motifli holding ve 

kuruluĢlardan bahsederek; “Dini yardım kuruluĢları her zaman insanları istismar 

etmiĢlerdir. Mesela… diye bir kuruluĢ var. Yurt içi ve yurt dıĢından birçok insandan 

paralar topladılar. Mesela Almanya‟dan 95.600 mark almıĢlar. Sadece Sakarya‟dan 

6.5 milyar mark para verilmiĢ…”. Bu örnekte de görüldüğü gibi dini motifleri 

kullanan kuruluĢlar, yaptığı iĢe bakılmaksızın aynı kategoride değerlendirilmektedir.   

4.4.3. Türban-BaĢörtüsü 

Örneklem grubumuz %73,8 oranında ismi ve Ģekli ne olursa olsun baĢı örtmenin 

Ġslam‟ın emri olduğunu düĢünmektedir. %10,5 ise baĢı örtmenin dini bir emir 
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olduğunu, ancak bunun siyasi amaçlarla kullanıldığını düĢünmektedir. Yine %13,8 

oranında katılımcı ise siyasi bir simge olduğunu düĢünmektedir.  

Nitel verilerimizde konuyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmıĢtır. K17 (55 YaĢında, 

Tarih Mezunu) ve K18 (53 YaĢında, Fizik Mezunu) birbirine yakın ifadelerle 

tesettürün Ġslam‟ın bir emri olduğunu ama bunun Ģeklinin tartıĢmaya ve tercihe açık 

bir konu olduğunu ifade etmektedirler. Buna göre tesettür bir emirdir ancak çarĢaf, 

burka gibi Ģeyler doğru değildir. Dinin akıllı toplumlara lazım olmadığını, geri 

kalmıĢ toplumlar için gerekli olduğunu iddia eden K1, baĢı örtme emrinin Hz. 

Peygamberin hanımlarına has bir emir olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre türban 

bir iĢarettir. Bir akımdır (K1, 71 YaĢında, Mühendis).  

Bu konudaki en ilginç ayrıntılardan biri ise, türban, baĢörtüsü ayrımıdır. K8 ve K9 

baĢörtüsünün geleneksel bir uygulama olduğunu, türbanın ise bir simge olduğunu 

düĢünmektedirler. Ġkisinin farkı ise, türbanın baĢı örtüp hiç saçı göstermeyecek 

Ģekilde alta bone ile birlikte bağlanan örtü olmasıdır. Bu bir simgedir. K12 ise, ismi 

ve Ģekli ne olursa olsun türban ya da baĢörtüsünün demokratik bir hak olduğunu ve 

dileyenin dilediği Ģekilde takması gerektiğini belirtmektedir.   

Tablo-26: Türban-baĢörtüsü hakkındaki düĢünce 

Türban-baĢörtüsü Sayı % 

 Dini bir emirdir 159 74,7 

  Dini bir emirdir ama takanlarca 

siyasi amaçla kullanılmaktadır 22 10,5 

  Siyasi bir simgedir 29 13,8 

Toplam 210 100,0 
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5. Din ve Toplumsal Hayat 

5.1. Ailede Dinin Yeri 

5.1.1. Ailenin KuruluĢunda Din 

Tablo-27: EĢini seçerken dindarlığa dikkat etme durumu 

 EĢ seçimi Sayı % 

 Hayır 49 23,4 

  Kısmen 40 19 

  Evet 121 57,6 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız %57,6 oranında eĢ seçerken dindarlığa önem verdiğini %17,1 

oranında kısmen önem verdiğini belirtmiĢlerdir. Ancak buradaki dindarlık, bilimsel 

anlamda dindarlık sayılabilecek bütün unsurları içerecek bir dindarlık olmanın 

ötesinde, geleneksel anlamda “iyi aile çocuğu” olarak ifade edebileceğimiz bir 

dindarlık olsa gerektir.  

5.1.2. Gelin ve Damat Tercihinde Dindarlık 

Tablo-28: Gelin ve damat tercih ederken dindarlığı arama durumu 

 Gelin damat tercihi dindarlık Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 20 9,5 

  Katılmıyorum 17 8,1 

  Kararsızım 6 2,9 

  Katılıyorum 69 32,9 

  Kesinlikle katılıyorum 98 46,7 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın yaklaĢık %80i gelin ve damat tercih edilirken dindar olmasına 

dikkat etmek gerektiğini belirtmektedirler. Ancak bu tek bir tercih olmanın ötesinde 

diğer Ģartlarla birlikte değerlendirilecek bir Ģart olmalıdır. Ayrıca bu tercihin pratikte 

karĢılığı olan bir tercih mi, yoksa temenni mi olduğu da ayrı bir konudur. EĢinizi 

tercih ederken dindar olmasına dikkat ettiniz mi Ģeklindeki soruya verilen cevaplara 
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bakmak bize bir fikir verebilir. Her iki soruyu bir arada değerlendirdiğimizde, 

temenni anlamında dindarlık önemli bir tercih konusudur. Ancak kendi hayatlarında 

uygulama düzeyinin düĢük olduğu da ortadadır. Ayrıca bu, zaman içerisinde 

kiĢilerdeki değiĢimi göstermesi bakımından da anlamlıdır.  

Gelin damat tercihinde dindarlık yanında, katılımcılarımızın en az dindarlık kadar 

önemli bulduğu diğer bir konu aile ve toplum yapısına uygunluktur. Hatta bu ikisini 

birbiriyle iç içe görmektedirler. 61 yaĢında bir esnaf olan K7, gelin ve damat tercih 

ederken “Bizim aile ve toplum yapımıza uygun olması önemlidir.” derken bunu ifade 

etmektedir. K5 ise, konuyla ilgili bir baĢka noktaya vurgu yaparak; “Gelin ve damat 

tercih ederken dindarlık mutlaka tercihimdir. Ancak bizim toplumumuzda herkes 

dindar gelin ister, ama kimse bunu yapmaya, kızını dindar bir Ģekilde yetiĢtirmeye 

dikkat etmez.” sözleriyle faydacı bir tercihe dikkat çekmektedir. 

5.1.3. Nikâh Konusundaki DüĢünce 

Tablo-29: Nikâh konusundaki düĢünce 

 Nikâh Sayı % 

 Sadece dini nikâh yapılmalıdır 4 1,9 

  Hem resmi hem de dini nikâh 

yapılmalıdır 
188 89,5 

  Sadece resmi nikâh yapılmalıdır 18 8,6 

  Toplam 210 100,0 

 

Bir araĢtırmaya göre Türkiye‟de 65 ve üzeri yaĢ grubundakilerin % 70.4 nikahsız 

birliktelikler beni rahatsız eder demektedir. 55-64 yaĢ grubunda bu oran % 71.2 iken 

45-54 yaĢ grubunda %69.3, 35-44 yaĢ grubunda % 66.6, 25-34 yaĢ grubunda % 63.9, 

18-24 yaĢ grubunda ise %59.0 dır. Aynı deneklerin % 69.2 si evlilik dıĢı çocuğun 

kendini rahatsız edeceğini belirtmiĢtir. Ancak bu oran kırda % 74.5 iken kentte 

%66.1dir (ASAGEM-TÜĠK, 2006, 23). 
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Katılımcılarımızın yaklaĢık %90 ı hem resmi hem de dini nikâh yapılması gerektiğini 

düĢünmektedir. Dört kiĢi sadece dini nikâh yapılmalı derken, yaklaĢık %9 luk bir 

katılımcı sadece resmi nikâh yapılmalı demektedir. Nikâhın her ikisini birden 

yaptırmak gerekir diyenler, sadece dini nikâh yaptırmanın özellikle kadınlar 

açısından mağduriyetlere sebep olabileceğini, boĢanma durumunda herhangi bir hak 

iddia edemeyeceğini belirtmektedirler. K10, yaptığı iĢ gereği birçok örneğe 

rastladığını ve bunların birçoğunda kadının mağdur olduğunu belirtmektedir (K10, 

73 YaĢında, Avukat).  

Ancak konuyla ilgili farklı fikirler de mevcuttur. 65 yaĢında bir akademisyen olan 

K11, bugünkü Ģartlarda sadece resmi nikâhın Ġslam‟a uygun nikâh olduğunu 

düĢünmektedir. Çünkü Ġslam‟da nikâh kıyıcı yoktur. Nikâh kadın ve erkeğin 

evlendiklerini Ģahitler huzurunda beyan etmeleridir. Kayıt tutulmamasının çeĢitli 

mahzurları vardır. Bu bakımdan tutulmalıdır. Aslında nikâhta toplumsallık hâkimdir. 

Nikâhın dinileĢtirilmesi ve dini-resmi nikâh ayrımı daha sonradan olmuĢtur.  

Konuya mevcut uygulama açısından bakan K7, “Dini nikâh olmalı. En azından senin 

ne olduğun belli olur. Kayıtta gerekli. O zaman bu dini nikâhı kıyan müessese kayıt 

iĢini oturtabilse daha doğru bir uygulama olur. Miras hukuku, mihir vs. garanti altına 

alınmıĢ olur. Toplumsal açıdan sorunlara yol açan ikilik de ortadan kalkar.” 

Sözleriyle toplumsal hayatta karĢılaĢılan bir ikiliğe ve bunun çözümüne temas 

etmektedir (K7, 61 YaĢında, Esnaf).  

5.1.4. Ailede YaĢanan Dini Hayat 

Bu soruya verilen cevaplarda %30 oranında dindar bir hayat yaĢanır seçeneği tercih 

edilirken, %62,4 oranında normal bir dini hayat yaĢanır seçeneği tercih edilmiĢtir. 
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Dinin aile hayatımızda yeri yoktur veya sınırlıdır diyenlerin oranı ise %6 

civarındadır.  

Bu soruya verilen cevaplar içerisinde normal bir dini hayat yaĢanır seçeneğinin 

içerdiği “normal” nitelemesinin kiĢilerin bakıĢ açısına göre değiĢtiğini gördük. 

Bazıları için normal bir dini hayat; aĢırılıktan uzak, biçimsel bir takım ibadetlerin 

yerine getirilmesi olarak değerlendirilirken, bazıları için normal; modern, çağa 

uygun, yobaz olmayan, bazıları için de toplumsal ananelere uygun- geleneksel bir 

hayat anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla bu soruya verilen cevaplar içinde dindar 

bir hayat yaĢanır seçeneği, dine fazla önem verenler anlamında alınabilir. Fakat 

normal bir dini hayat yaĢanır diyenlerinde bazen aynı Ģeyi kastettikleri göz önünde 

tutulmalıdır. K14, ailesindeki dini hayatı tanımlarken “Normal bir dini hayatımız var. 

Yobazlıktan uzağız.” demektedir (K14, 61 YaĢında, Avukat). Diğer bir konu kendini 

özellikle dindar olarak tanımlayan katılımcılarımızda, ailedeki dindarlık göstergesi 

olarak erkeklerde namazın sembolik ve tanımlayıcı yerini, kadınlarda ise ilk sıradaki 

dindarlık göstergesinin tesettüre uygun giyinmek olduğunu gördük. 73 YaĢında bir 

avukat olan K11, ailesindeki dini hayatı tanımlarken; “Ailemizde dindar bir hayat 

yaĢanır. Oğullarım namazını kılar, kızlarım kapalıdır.” diyerek dindarlık tanımındaki 

sembolik göstergelere iĢaret etmektedir.  

Tablo-30: Ailede nasıl bir dini hayat yaĢandığı 

Ailedeki dini hayat Sayı % 

 Dindar bir hayat yaĢanır 63 30,0 

  Normal bir dini hayat yaĢanır 131 62,4 

  Dinin aile hayatimizdeki yeri sınırlıdır 9 4,3 

  Dinin aile hayatımızda yeri yoktur 7 3,3 

Toplam 210 100,0 
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5.2. Aile içi İlişkilerde Dinin Yeri 

5.2.1. EĢin Dindarlığı 

Tablo-31: EĢin dindarlığının karĢılıklı iliĢkiye etkisi 

 EĢin dindarlığı Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 11 5,2 

  Katılmıyorum 4 1,9 

  Kararsızım 4 1,9 

  Katılıyorum 59 28,1 

  Kesinlikle katılıyorum 132 62,9 

Toplam 210 100,0 

 

Aile içi iliĢkilere yansıması noktasında katılımcılarımızdan yaklaĢık %7si eĢin 

dindarlığının bir sorun oluĢturacağını düĢünmektedir. Geriye kalan %93 ise bunun 

iliĢkilerde bir sorun oluĢturmayacağını düĢünmektedir. 

5.2.2. Çocukların BaĢka Din Mensubuyla Evlenmesi  

Tablo-32: Oğlunun baĢka din mensubuyla evlenmesine bakıĢ 

 Oğlum farklı dindeki ile evliliği Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 88 41,9 

  Katılmıyorum 52 24,8 

  Kararsızım 25 12,0 

  Katılıyorum 21 10,0 

  Kesinlikle katılıyorum 24 11,4 

Toplam 210 100,0 

Tablo-33: Kızının baĢka din mensubuyla evlenmesine bakıĢ 

 Kızım baĢka din mensubuyla 

evlenebilir Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 126 60,0 

  Katılmıyorum 30 14,3 

  Kararsızım 10 4,7 

  Katılıyorum 17 8,1 

  Kesinlikle katılıyorum 27 12,9 

Toplam 210 100,0 

 

Bu iki soru birlikte ele alındığında oğlum baĢka din mensubu ile evlenebilir 

diyenlerin oranının, kızım evlenebilir diyenlere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Buna göre oğlunun farklı din mensubuyla evlenmesini istemeyenlerin 



159 

 

oranı yaklaĢık %67 iken, kızın farklı din mensubuyla evlenmesini istemeyenlerin 

oranı yaklaĢık %75 tir. Arada %8 lik bir fark söz konusudur.  Kararsız kitlenin oranı 

erkek evlat konusunda %12 iken, kız evlat konusunda 4,7 ye inmektedir. Evlenebilir 

diyenlerin oranı ise her iki grup için %21 civarındadır.  

Erkek evlat ile kız evlat arasındaki bu farklılık, hem dini gerekçelerden hem de 

toplumsal gerekçelerden kaynaklanabilir. Zira Ġslam‟a göre erkeğin baĢka din 

mensubuyla evlenmesinde en azından bazı çekinceler mevcuttur. Kadının evlenmesi 

ise pek uygun bulunmamıĢtır. Toplumsal açıdan ise, aile hayatında erkeği kadına 

göre daha önde gören toplumsal kabullere göre erkeğin farklı din mensubuyla 

evlenmesinde daha az sıkıntı doğabileceği düĢünülmüĢ olabilir.   

5.2.3. Dini Kaygılarla EĢ ve Çocuğun Giyimine KarıĢma 

Katılımcılarımızın %46,7 si dini gerekçelerle eĢ ve çocuklarının giyimine 

karıĢacağını belirtmiĢtir. %24,3 ü kısmen karıĢırım derken, %24,8 i karıĢmam 

demektedir. Ancak karıĢmam diyenlerin içinde karıĢmama gerek kalmaz diyenlerin 

bulunabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu soruya verilen cevaplara 

bakıldığında, örneklem grubumuzun ailesine önem verdiği, onun hayatı ile ilgili 

ayrıntıları bile takip ve kontrol etmeye çalıĢtığı söylenebilir.  

Tablo-34: Dini Kayılarla eĢ ve çocuğun giyimine karıĢma 

 EĢ ve çocukların 

giyimine karıĢma Sayı % 

 Hayır 52 24,8 

  Kısmen 60 28,6 

  Evet 98 46,7 

Toplam 210 100,0 
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5.2.4. Sorumluluğu Altındakilerin Dini Hayat ve Eğitimine Önem Verme ve 

             ĠletiĢime Etkisi 

 

Tablo-35: Sorumluluğu altındakilerin dini hayatı için çaba gösterme 

 Çocukların torunların 

dindarlığına çaba 

gösterme Sayı % 

 Hayır 24 11,4 

  Kısmen 34 16,2 

  Evet 152 72,4 

Toplam 210 100,0 

 

Tablo-36: Çocukların-torunların dini eğitimine önem verme 

 Dini eğitim vermeye 

çalıĢma Sayı % 

 Hayır 28 13,3 

  Kısmen 22 10,5 

  Evet 160 76,2 

Toplam 210 100,0 

 

Bu iki soruya verilen cevaplara bakıldığında anne-baba ve dede-nine rolüne sahip 

olabileceğini düĢündüğümüz örneklem grubumuzun, sorumluluğu altında birinci 

derecedeki yakınlarının dini eğitimine önem verdiği ve dindar bir hayat yaĢaması için 

çaba gösterdiği görülmektedir. Ancak dini eğitime önem verme, belki de hayatına bir 

müdahale anlamı taĢıyabileceği için, dindar hayat yaĢaması için çaba göstermeden 

daha yüksek orandadır. Birinci derecedeki yakınlarımın dini eğitim alması için çaba 

gösteririm diyenlerin oranı %76,2 iken, dindar hayat yaĢaması için çaba gösterme 

oranı %72,4 tür. Kısmen diyenlerin oranında da yaklaĢık %6 lık bir fark söz 

konusudur. Bir sonraki soruda ise yukarıdaki iki soruya olumlu cevap verenlerin bu 

isteğinin, aile içi iletiĢimde bir sorun oluĢturup oluĢturmayacağı araĢtırılmıĢtır. Buna 

göre örneklem grubumuzun %66,2 si böyle bir çabanın bir sorun oluĢturmayacağını 

düĢünmektedir. %23,7 oranında ise bunun belirli ölçüde sorun oluĢturabileceği, 

%10,1 oranında ise tümüyle sorun oluĢturabileceği düĢünülmektedir. Bu verilerden 
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yola çıkarak örneklem grubumuzun eğer bir iletiĢim sorunu olmasa dini eğitime ve 

dindar bir hayat yaĢatmaya daha fazla özen göstereceği varsayılabilir.  

Tablo-37: Dini eğitim ve dindar hayat yaĢatma isteğinin iletiĢime etkisi 

 ĠletiĢimde problem var 

mı? Sayı % 

 Hayır 139 66,2 

  Kısmen 50 23,7 

  Evet 21 10,1 

Toplam 210 100,0 

 

5.2.5. Doğum Kontrolü 

 

Tablo-38: Doğum kontrolü konusundaki düĢünce 

 Doğum kontrolü Sayı % 

 YanlıĢtır 70 33,3 

  Kararsızım 41 19,5 

  Doğrudur 99 47,2 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın %33,3 ü doğum kontrolünü yanlıĢ bulmaktadırlar. %19,5 si 

kararsızım derken %47 si doğum kontrolünü doğru bulmaktadır. Katılımcılarımızın 

görüĢmelerimiz esnasında konuya tek yönlü yaklaĢmadıkları görülmüĢtür. 

Kararsızların oranının yüksek olması konuyla ilgili bazı tereddütlerin olduğunu 

göstermektedir. Geleneksel-tarım toplumunda özellikle erkek çocuk bir güç 

kaynağıydı. Ancak modern dönemde insan gücüne dayalı iĢ gücünün yerini 

makinelerin almasıyla birlikte, çocuk sayısı artık ekonomik iĢ gücü olmaktan 

çıkmakla kalmadı, ekonomik yük haline geldi. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar aileler 

için ekonomik bir yük haline dönüĢtü. Dolayısıyla geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere 

dünyada aile planlaması politikaları gündeme geldi.  

Fakat aile planlaması, bunun bir parçası olarak doğum kontrolü, çeĢitli açılardan 

tartıĢma konusu olmaya devam etti. Benzer tereddütleri derinlemesine 
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mülakatlarımızda katılımcılarımız da dile getirmiĢlerdir. Konuya ulusal egemenliğin 

geleceği açısından bakanlar olduğu gibi dini açıdan yaklaĢanlar da var. K5, doğum 

kontrolünün bir devlet politikası olarak uygulanmasını yanlıĢ bulduğunu belirtirken, 

K15, aile planlamasını ve bunun bir parçası olan doğum kontrolünü ülkemizi bölmek 

isteyenlerin telkinleriyle oluĢturulmuĢ bir politika olarak gördüğünü belirtmektedir. 

K11 ise, bunun bir devlet tercihi olduğunu, meseleye dini açıdan yaklaĢmanın yanlıĢ 

olduğunu, devlet bu kararı alıyorsa dini gerekçelerle buna karĢı çıkmamak 

gerektiğini ifade etmektedir.  
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5.3. Boş Zaman Uğraşıları 

BoĢ zaman uğraĢıları kiĢilerin zorunlu olarak yapmaları gereken iĢle, aileyle ilgili 

sorumluklardan arta kalan, serbest zaman olarak da ifade edilen zamanlardır. 

Sosyolojinin temel kurumları arasında sayılan “boĢ zaman” ya da “serbest zamanlar” 

kiĢilerin gönüllü olarak katıldıkları, modern dönemde tüketim nesnesi olarak da 

kurgulanabilen zamanlardır. BoĢ zaman kiĢinin hayatına anlam katan ve zihniyet 

oluĢturucu yönü dikkatten uzak tutulamayacak uğraĢılardır.  

5.3.1. Televizyonda Ġzlenen Program 

Tablo-39: Tv.de izlenen program 

 Televizyon Sayı % 

 Haber- tartıĢma 

programları 
161 76,7 

  Dizi filmler 9 4,3 

  Sinema filmleri 5 2,4 

  Dini programlar 16 7,6 

  Diğer 19 9,0 

  Toplam 210 100,0 

 

 

5.3.2. Dinlenen Müzik 

 

Tablo-40: Dinlediği müzik türü 

 Müzik Sayı % 

 Türk sanat müziği 108 51,4 

  Dini müzikler 35 16,7 

  Pop 1 ,5 

  Jaz 1 ,5 

  Diğer 13 6,1 

  Türk halk müziği 50 23,8 

  Klasik batı müziği 2 1,0 

Toplam 210 100,0 

 

Bir araĢtırmaya göre Türkiye‟de bireylerin% 3,4 ü hiç televizyon izlemediğini,   

%59,6 sı günde 1-3 saat arası televizyon izlediğini, % 30, 2 si günde 4-6 saat arası 
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televizyon izlediğini, % 4,4 ü günde 7-9 saat arası, %  2,5 i günde 10 saat ve üzeri 

televizyon izlediğini belirtmiĢtir. Ancak aynı araĢtırmaya katılanların % 29,4 ü 

televizyonun aileye zaman ayırmayı engellediğini, % 61,1 aile içi iliĢkileri kötü 

yönde etkilediğini belirtmiĢtir (ASAGEM-TÜĠK, 2006; 18-19). Katılımcılarımızın 

televizyonda izlediği programların türüne baktığımızda, birinci sırada haber-tartıĢma 

programları gelmektedir. %76,7 lik bu oranı, %7,6 ile dini programlar takip 

etmektedir. Diğer seçeneğinde ise daha çok belgesel ve spor izlenmektedir. Bu 

oranlara bakıldığında katılımcılarımızın ülke meseleleriyle yakından ilgilendiği 

anlaĢılmaktadır. Dinlenen müzik türü olarak da %51,4 ile Türk sanat müziği 

gelmekte, bunu %23,8 ile halk müziği ve %16,7 ile dini müzikler takip etmektedir.  

5.3.3. Okuma AlıĢkanlığı 

Tablo-41: Okuma alıĢkanlığı 

 Okuma alıĢkanlığı Sayı % 

 Hiç 6 2,9 

  Bazen 47 22,4 

  Sık sık 157 74,8 

Toplam 210 100,0 

  

Bir araĢtırmaya göre(son bir yıl içinde ve sıklığı belirsiz) Türkiye‟de kadınların % 

55,9 u erkeklerin % 83,2 si gazete okumuĢtur. Kadınların % 43,3 erkeklerin % 49,9 u 

kitap okumuĢtur. Kadınların % 21 i erkeklerin 38,2si spor yapmıĢtır. Kadınların % 

17,6 sı, erkeklerin % 26 sı sinemaya gitmiĢtir (ASAGEM-TÜĠK, 2006, 20). 

Katılımcılarımız %74,8 oranında sık sık gazete, kitap, dergi vb. okuduğunu 

belirtmiĢtir. %21 i bazen okuduğunu belirtmiĢtir. %2,9 u ise hiç okumadığını 

belirtmiĢtir. Örneklem grubumuzun okuma düzeyinin bu oranlarda çıkmasında boĢ 
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zamanlarının daha çok olma ihtimali ve eğitim düzeylerinin yüksek olması etki etmiĢ 

olabilir.  

BoĢ zamanla ilgili değerlendirmelerde, bu kavramının bazen farklı anlaĢıldığını 

gördük. 58 yaĢında bir mimar olan K4, halen aktif olarak çalıĢtığını ve uzun süre de 

çalıĢmaya devam etmek istediğini belirterek, “BoĢ zaman diye bir Ģey tanımıyorum. 

BoĢ adamın boĢ zamanı olur. ĠĢten artan zamanlarımda tabiatla içinde kâinat kitabını 

okurum ve sosyal sorumluluk projelerinde vaktimi değerlendiririm.” demektedir.  

5.3.4. Tatille Ġlgili DüĢünce ve DavranıĢlar 

Tablo-42: Tatile gitme davranıĢı 

 Tatile gitme Sayı % 

 Düzenli olarak giderim 48 22,9 

  Zamanım oldukça giderim 73 34,8 

  Maddi imkân bulsam giderim 39 18,6 

  Tatile gitmem 50 23,9 

  Toplam 210 100,0 

 

Tablo-43: Tatil konusundaki düĢünce 

 Tatile iliĢkin düĢünce Sayı % 

 Tatile gitmek dinen uygun bir davranıĢ değildir 5 2,4 

  Tatil insani bir ihtiyaçtır-dinen de bir mahzuru 

yoktur 
170 81,0 

  Tatile gitmek yerine hac umre gibi dini seyahatlere 

katılırım 
30 14,3 

  Tatile ayıracağım parayı ihtiyaç sahiplerine veririm 5 2,4 

  Toplam 210 100,0 

 

Tablo-44: Tatile gittiğinde ne tür bir yer seçeceği 

 Tatil tercihi Sayı % 

 Dini hassasiyetin gözetildiği yerleri 87 41,4 

  Türk aile kültürüne gelenek ve 

göreneklerimize uygun yerleri 
51 24,3 

  Özel bir tercihim yok 11 5,2 

  Sakin kafamı dinleyebileceğim yerleri 48 22,9 

  Tutucu olmayan özgür tercihlerimi 

yaĢayabileceğim yerleri 
10 4,8 

  Diğer 3 1,4 

  Toplam 210 100,0 
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Tatile gitme ve tatil konusundaki düĢüncelerin araĢtırıldığı yukarıdaki üç soruda 

katılımcılarımızın tatile gitme davranıĢı, tatil konusundaki düĢünceleri, tatil 

konusundaki tercihleri ve konuya dini açıdan nasıl baktıkları bulunmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ġlk soruya verdikleri cevaplara göre katılımcılarımızın düzenli olarak veya zaman 

buldukça tatile gitme oranı yaklaĢık %60 tır.  Tatile gitmem diyenlerin oranı yaklaĢık 

%24, maddi imkân bulsam giderim diyenlerin oranı yaklaĢık %18 dir. Örneklem 

grubumuz %81 gibi yüksek bir oranda tatilin insani bir ihtiyaç olduğunu ve dinen de 

bir mahzuru bulunmadığını düĢünmektedir. Katılımcılarımızdan %14,3 ü tatile 

gitmek yerine hac veya umreye gitmek gerektiğini düĢünmektedir. Az bir kısmı ise 

tatile ayıracak parayı ya ihtiyaç sahiplerine vermek gerektiğini, ya da tatile gitmenin 

dinen uygun bir davranıĢ olmadığını düĢünmektedir.  

Tatile gitmekteki amaç konusunda ise farklı düĢünceler ortaya çıkmaktadır. Tatilin 

gerekli olduğunu ve bir ortam değiĢikliği olduğunu düĢünen K4 e göre, “Tatil insanın 

evine ve ailesine bağlılığını arttırır. Ġnsan kendi yatağının en lüks yataktan bile daha 

rahat olduğunu anlar tatilde. Bir de tatil görme, öğrenme amaçlı yapılır. Farklı 

kültürleri öğrenme Ģansı bulur.”. Bazı katılımcılarımız tatil davranıĢını belirlemede 

dinin önemli bir unsur olduğunu düĢünmekte ve bunu kendi hayatlarında 

uygulamaktadırlar. “Her yıl mutlaka yurt içine ve yurt dıĢına tatile giderim. Son üç 

yıldır tatilin birine umreyi koyduk. Çok güzel bir ortam değiĢikliği oluyor. Aynı 

zamanda manen yenileniyoruz.” (K3, 53 YaĢında, Mimar) sözleriyle kendini dindar 

olarak tanımlayan K3, tatil davranıĢını belirleyen unsurlar içinde dinin ilk sırada 

olduğunu belirtiyor. Dini hassasiyetlerin kendisi için önemli olduğunu ve tatile 

giderken belirli dini ölçüleri gözettiğini belirten K7, “Önceden deniz kenarına 
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giderdik. Ama artık o ortamlarda bulunmak istemiyorum. Dini akideler benim için 

önemli. Fakat 5 yıldızlı lüks otellerde tatil yapan dindarların bu davranıĢlarını doğru 

bulmuyorum. Tek bir ölçüye göre kendilerini toplumdan soyutlamak bana göre 

yanlıĢ.” (K7, 61 YaĢında, Esnaf) sözleriyle muhafazakâr kesimde geliĢen lüks tatil 

davranıĢını eleĢtiriyor. Kendini ateist olarak tanımlayan K8 de, dindarların parayı 

bulunca değiĢtiğini umreye gitmelerin arttığını, bunu anlayabileceğini ancak aynı 

zamanda 5 yıldızlı otellerde tatile gitmenin de, 4 çeker ciplere binmenin de aynı 

düzeyde arttığını ileri sürüyor.  

Tatile gidiyorsa veya gitse ne tür bir yeri tercih edeceği konusunda örneklem 

grubumuz %41,4 ile dini hassasiyetin gözetildiği yerleri tercih edeceğini belirtiyor. 

Bunu %24,3 ile Türk aile ve kültürüne uygun yerler ve %22,9 ile sakin kafamı 

dinleyebileceğim yerler seçeneği takip ediyor. Tutucu olmayan özür tercihlerimi 

yaĢayabileceğim yerler seçeneği ise %4,8 oranında kabul görmektedir. Dini 

hassasiyetlerin gözetildiği yerler ile Türk aile ve kültürüne uygun yerler aralarında 

ince farklılıklar olabilse de aynı kategoride zikredilebilir. Buna göre örneklem 

grubumuz tatile gideceği yeri belirlerken büyük ölçüde dini hassasiyetleri göz 

önünde bulundurmaktadır.  

5.4. Din ve Ekonomi 

5.4.1. Eline Fazla Geçtiğinde Ne Yapacağı 

Tablo-45: Eline çok para geçtiğinde ne yapacağı 

 Fazla parayı ne yaparsınız Sayı % 

 Ticaret yaparım 28 13,3 

  Dini hayır kurumlarına harcarım 32 15,2 

  Ġhtiyaç sahiplerine yardımda bulunurum 94 44,8 

  Kendi ihtiyaçlarım için kullanırım 33 15,7 

  Diğer 23 11,0 

Toplam 210 100,0 
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Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında örneklem grubumuz %44,8 oranında eline 

çok miktarda para geçse ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacağını belirtmiĢtir. 

%15,2 oranında katılımcımız dini hayır kurumlarına vereceğini, yine aynı oranda 

kendi ihtiyaçları için kullanacağını belirtmiĢtir. Derinlemesine mülakatlarımızda da 

yukarıdaki dağılımı yansıtan bilgiler verilmiĢtir. Katılımcılarımız bu soruya cevap 

verirken tek bir seçenek yerine birkaç seçeneği bir arada iĢaretlemeyi 

istemekteydiler. Bunun anlamı eline fazla para geçtiğinde katılımcılarımız kendi 

ihtiyaçlarını da karĢılamak istemekte, ihtiyaç sahiplerine de yardımcı olmak 

istemektedirler. Bazı katılımcılarımız ise eline para geçmeden ne olacağını 

bilemeyeceğini, fazla paranın kontrolünün zor olacağını belirterek fazla para 

istemediklerini belirtmiĢlerdir.  

5.4.1. Dine Uygun YaĢama ve Ekonomik GeliĢme ĠliĢkisi 

Tablo-46: Dine uygun yaĢamayla ekonomik geliĢme iliĢkisine dair düĢünce 

 Din- ekonomik geliĢme Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 18 8,6 

  Katılmıyorum 14 6,7 

  Kararsızım 22 10,5 

  Katılıyorum 47 22,4 

  Kesinlikle katılıyorum 109 51,9 

Toplam 210 100,0 

 

Din ekonomi iliĢkisi, ekonomik geliĢmede dinin yeri, dinin toplumsal geliĢmeye 

etkisi ile iliĢkili olarak tartıĢılmıĢtır. Weber‟in meĢhur tezi sık sık bu iliĢkinin niteliği 

açısından dile getirilmiĢtir. Katılımcılarımızın yaklaĢık %75 i dine uygun yaĢamanın 

ekonomik geliĢmeye katkıda bulunacağını düĢünmektedir. YaklaĢık %15 ise dine 

uygun yaĢamanın ekonomik geliĢmeye bir etkisinin olamayacağını düĢünmektedir. 

%10 bu konuda kararsızdır.  
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Dine uygun yaĢamanın ekonomik geliĢmeye katkısının nasıl olacağı, böyle 

düĢünenlerin kafasında da çok net değildir. Dindar bir kiĢi olduğunu belirten K3, 

“Dinin ekonomik geliĢmeye etkisinin olduğuna inanıyorum. Ama bunun nasıl 

olacağını tam olarak çözemiyorum aslında. Allah zenginliği dilediğine veriyor. 

Bence dine uygun yaĢamak ekonomik hayata zenginlik olarak değil bereket olarak 

yansır.” derken, K5, dinin ekonomiyle iliĢkisinin bu düzende tam olarak 

açıklanamayacağını, dindarlığın ticarete zenginlik olarak değil, Allah‟ın rahmeti 

olarak yansıyacağını düĢünmektedir. “Bazen bu iliĢkiyi çözmek imkânsız gibidir. 

Ticaret rahmet ve bereket kaynağıdır. Güney Afrika‟da dedeleri köle olanlar, o 

memleketin zenginleridir. Allah köle Müslüman‟ın sabrına karĢılık torunlarına o 

mükâfatı vermiĢtir.” (K5, 57 YaĢında, ĠĢadamı). K12 konuya ticaret hayatındaki 

ahlaki ilkeler açısından bakarak, dindar bir kiĢinin israftan uzak duracağını, kimsenin 

malını çalmayacağını düĢündüğünü belirtmektedir. K13, Hz Adem‟den beri dinin 

ekonomiye katkısının bilindiğini, ancak Müslümanların çalıĢmak yerine baĢkaları 

tarafından keĢfedilen bir çok Ģey karĢısında, kendi tembelliklerini örtmek için “bu 

Kur‟an‟da vardı” söylemine sarıldığını belirtmektedir. K1 dini bir hayat yaĢamayla 

ekonomik geliĢme arasında bir iliĢki kurmanın anlamsız bir Ģey olduğunu iddia 

ederken, K8 Hz. Muhammed‟in hadislerine de yansıyan ticaretle ilgili ifadelerin o 

günkü toplumsal Ģartlara uygun zorunlu bir açıklama olduğunu iddia etmektedir. 

“Zaten çölde kervan ticaretinden baĢka ne üretebilirsiniz. Mekke halkına bundan 

baĢka ne denebilir.” (K8, 68 YaĢında, Avukat).  

5.4.3. Kadının ÇalıĢması 

Kadının çalıĢması konusunda katılımcılarımız büyük oranda bir sorun 

görmemektedirler. %36,7 hiçbir Ģarta bağlamaksızın kadının çalıĢabileceğini 
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belirtirken, %41,9 bunu uygun ortam olma Ģartına bağlamaktadır. %14,3 ise kadının 

çalıĢmasını mecburi sebeplere bağlamaktadır. Hayır, çalıĢmamalı Ģeklinde 

düĢünenlerin oranı ise, %6,2 dir. Kadının çalıĢmasına kadının toplumsal konumu 

açısından bakan K4, kadın çalıĢması gerektiğini, üretmeyenin dedikodu üreteceğini, 

üretenin halinden üreten anlayacağı için, aile içinde karĢılıklı anlayıĢın geliĢmesine 

katkıda bulunacağını belirtmektedir. ÇalıĢan kadın bir yönüyle kendini eğiten 

kadındır. Topluma girmeyen, eğitimi düĢük kadını yönetmek ve sömürmek daha 

kolaydır (K4, 58 YaĢında, Mimar).  

K5, konuya dini hassasiyetler açısından bakarak, Ģu Ģartlarda kadının mecbur değilse 

çalıĢmaması gerektiğini düĢünmektedir. Bir cemaatin mensubu olduğunu belirten ve 

konuyu dini açıdan temellendirerek kendi bakıĢını ortaya koyan K3 ise, “kadın 

çalıĢmamalı, hatta okumamalı bile. Ġnançlı bir bayanı Allah çalıĢtıracak kadar 

muhtaç etmez. Kadın toplumu çalıĢmasıyla bozuyor. Onların girdiği sektörde 

erkelere iĢ kalmıyor. Dünya artık kadını eve sokmaya çalıĢıyor. DıĢarı çıkmamalı, 

evinde de çalıĢabilir. Kazandığı makyaja ve kreĢe gidiyor.” Ģeklinde oldukça ilginç 

bir açıklama getirmektedir.  

Tablo-47: Kadınların çalıĢması konusundaki düĢünce 

Kadının çalıĢması Sayı % 

 Evet çalıĢabilir 77 36,7 

  Uygun ortam olursa çalıĢabilir 88 41,9 

  Kararsızım 2 1,0 

  Mecburi sebepler olursa çalıĢabilir 30 14,3 

  Hayır çalıĢmamalı 13 6,2 

  Toplam 210 100,0 

 

5.4.4. AlıĢ VeriĢlerde Dikkat Edilen Konular 

Katılımcılarımız yaklaĢık %68 oranında alıĢ veriĢ yaptığı yerin ya da kiĢinin dindar 

olmasını istemektedir. %26 oranında ise bu düĢünce kabul görmemektedir. Bu oran 
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kendini dindar gören insanlar açısından küçümsenmeyecek bir orandır. BaĢka 

sorulara verilen cevaplara bakıldığında da zaman zaman rastladığımız bir bakıĢ açısı 

ortaya çıkmaktadır. Tanımı gereği aslında dindarlık, hem yaratıcı ile hem de 

insanlarla sağlıklı bir iletiĢimi gerektiren, ticari hayatta da doğruluk, aldatmamak, 

yalan söylememek gibi ahlaki ilkelere sahip olmayı gerektiren bir niteliktir. Ancak 

görülüyor ki bir kiĢiye dindar denildiğinde, aynı kiĢinin bu ahlaki nitelikleri taĢıyıp 

taĢımadığı yönünde, özellikle ticari hayatın içinde olanlar için ciddi tereddütler 

mevcuttur. 

Tablo-48: AlıĢ veriĢ yapacağı yerle ilgili tercih 

AlıĢ veriĢ yeri-kiĢi Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 34 16,2 

  Katılmıyorum 23 11,0 

  Kararsızım 11 5,2 

  Katılıyorum 87 41,4 

  Kesinlikle katılıyorum 55 26,2 

Toplam 210 100,0 

 

Tablo-49: AlıĢ-veriĢlerde markaya dikkat etme 

 Marka tercihi Sayı % 

 Hayır 52 24,8 

  Kısmen 106 50,5 

  Evet 52 24,8 

Toplam 210 100,0 

 

AlıĢ veriĢlerde markaya dikkat etme düzeyi %24,8 iken dikkat etmem diyenlerin 

oranı %24,8 dir. Kısmen dikkat ederim diyenler ise %50,5 dir. Bu sonuçlara göre 

katılımcılarımız sadece markaya dikkat etmemekte, büyük ölçüde alacağı malın 

niteliğine ve kalitesine göre karar vermektedir. Kısmen tercih ederim diyenlerin 

oranını bu Ģekilde yorumlamak mümkündür. Marka tercih ederim diyenlerin oranı ile 

kendini sosyo-ekonomik açıdan üstte ve ortanın üstünde görenlerin oranı 
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karĢılaĢtırıldığında (bak. Tablo-10), marka tercihinin belirli oranda ekonomik ve 

sosyal düzeyle de iliĢkili olduğu söylenebilir.  

5.4.5. Faizsiz Bankacılık Konusundaki DüĢünce 

 

Tablo-50: Ġhtiyacından fazla parayı yatıracağı banka 

 Fazla para Sayı % 

 Faizli iĢlem yapan bankalara 25 11,9 

  Fark etmez 79 37,7 

  Faizsiz sistemle çalıĢan bankalara 106 50,5 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın yarısı ihtiyacından fazla parasını faizsiz sistemle çalıĢan bankalara 

yatıracağını belirtirken, yaklaĢık onda biri faizli bankalara yatıracağını ifade 

etmektedir. Doğrusu Türkiye‟de faizsiz sistemle çalıĢtığını belirten bankaların 

yaygınlığı açısından bakıldığında bu sonuç bizim için ĢaĢırtıcı geldi. Ancak fark 

etmez diyenlerin oranının %37,7 gibi yüksek bir seviyede olması örneklem 

grubumuzun bu bankalar arasında fazlaca bir fark görmediğini göstermektedir.  

K3, faizli faizsiz bankacılık sistemiyle ilgili fikrini belirtirken, faizsiz bankacılık için 

isim değiĢikliğinin yeterli olmadığını ifade ederek, aradaki farkın sadece isim 

değiĢikliğinden ibaret olduğuna inandığını ortaya koymaktadır. Konuya bu 

bankaların müĢterilerinin tutumları açısından bakan K4 de, “Bankalar lazım. 

Hizmetin bir bedeli var. EleĢtirilecek Ģeyler var. Faizsiz bankacılık bana göre 

aldatmaca. Garanti kar payı da faiz. Bir de bu bankalara çeĢitli zamanlarda parasını 

kaptıranlar neden parasının ardından koĢuyor. Madem kar ortaklığı ise adam zarar 

etmiĢ. Demek ki parayı yatıranların niyeti de baĢtan yanlıĢ. Amaç faiz almak, ama 

kendini rahatlatmak istiyorlar.” (K4, 58 YaĢında, Mimar) demektedir.  
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K11, konuya paranın satın alma gücü açısından bakarak, yapılan iĢlemin birikmiĢ 

emeğin satın alma gücünün kiralanması anlamına geldiğini, bankaya parasını 

yatıranın bankanın Ģartlarını kabul ederek parasını verdiğini ifade ederek, faizli 

faizsiz fark etmez Ģeklinde düĢüncesini ifade etmektedir. K12 ye göre bankacılık 

sistemi bütünüyle kazanmak için yapılan bir iĢtir. Ancak K15, bankaların kazanç elde 

etme biçimlerini Ģiddetle eleĢtirmekte, bu kurumların aralarında fark olmaksızın 

sömürü amaçlı olduğuna inanmaktadır.  

Bu sonuçlar ıĢığında faizli faizsiz bankacılık sisteminin arasındaki farkı izah etmek 

için, özellikle belirli bir iddia ile hizmet sunan finans kurumlarının kendini daha iyi 

anlatması gerektiği ortadadır. 

5.4.6. Faiz Konusundaki DüĢünce ve DavranıĢ 

Tablo-51: Çağımızda faizsiz ekonomi mümkün olup-olmadığına dair düĢünce 

 Faizsiz ekonomi Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 38 18,1 

  Katılmıyorum 23 11,0 

  Kararsızım 26 12,4 

  Katılıyorum 52 24,8 

  Kesinlikle katılıyorum 71 33,8 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılar yaklaĢık %60 oranında, faizsiz ekonominin mümkün olduğunu 

düĢünmektedir. YaklaĢık %30 oranında katılımcımız da tam aksini düĢünmekte, 

faizsiz ekonominin mümkün olmadığına inanmaktadır. %12,4 ise kararsız olduğunu 

belirtmektedir. Finans kurumları ve katılım bankacılığı ile birlikte gündeme gelen 

faizsiz ekonominin, mümkün olup olmadığı, mümkün ise nasıl olacağı ile ilgili 

tereddütler mevcuttur. K7, faizsiz ekonominin toplumsal bir hadise olduğunu, 

uygulanabilmesi için idari bir takım düzenlemelerin ötesinde, toplumun buna 
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inanmasının ve bu sisteme geçildiğinde ortaya çıkabilecek yeni durumlara hazırlıklı 

olmasının gerektiğini belirmektedir. K10, faizsiz ekonomik iliĢkilerin her zaman 

mümkün olduğunu, ulusal boyutta da pek sıkıntı olmayacağını, ancak uluslar arası 

boyutta bir takım sıkıntıların yaĢanabileceğini düĢünmektedir.  

Faizsiz ekonomi tartıĢmalarıyla birlikte katılımcılarımız faiz konusundaki 

düĢüncelerini de ortaya koymaktadırlar. Dindar bir kiĢi olduğunu, mensubu 

bulunduğu grubun hizmetlerine aktif olarak katıldığını belirten K3, faiz haram ama 

bulaĢmamak mümkün değil. YaĢadığımız ülkenin ekonomik düzeni bunu 

gerektiriyor demektedir. Dindar bir kiĢi olmadığını ve ibadet hayatının iyi olmadığını 

belirten K1 ise, faizsiz ekonominin olamayacağını, ancak kat kat, tefecilik olarak 

uygulanan faizin doğru olmadığını, enflasyon miktarının altındaki faizin haram 

olamayacağını ileri sürmektedir. K16 da, faizin tespitinde devletin tespit ettiği 

rakamın faiz sayılamayacağını, onun dıĢındaki rakamların faiz olacağını 

düĢünmektedir. Faizsiz ekonomi tartıĢmaları bağlamında, faizin tanımı da gündeme 

gelmektedir. K4, faizle ilgili tartıĢmalarda dini açıdan konuyu tartıĢanların faizin 

tanımı konusunda anlaĢamadıklarını, bununda soru iĢaretleri doğurduğunu belirterek, 

faizin ne olduğunun açık bir Ģekilde ortaya konması gerektiğini ifade etmektedir. 

Ancak faizin Kur‟an‟da yer alan bir konu olduğunu bunu “bu devirde de faiz haram 

olur mu?” Ģeklinde ele almanın Allah‟a saygısızlık olacağını, Allah‟ın o zaman bilir 

ama bu zamanı bilemez bir konuma düĢürüldüğünü ifade etmektedir.  

Örneklem grubumuz %40,9 oranında pratik hayatında gerektiğinde faizli kredi 

kullanabileceğini belirtirken yaklaĢık %45 düzeyinde de bu düĢünceye katılmadığını 

ifade etmektedir. Ancak K7 ve K10 un de belirttiği gibi katılımcılarımızın bir kısmı 

faizli krediyi ancak zaruri durumlarda kullanacağını belirtmektedir.  



175 

 

Tablo-52: Faizle kredi kullanma 

 Kredi kullanma Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 58 27,6 

  Katılmıyorum 37 17,6 

  Kararsızım 29 13,8 

  Katılıyorum 50 23,8 

  Kesinlikle katılıyorum 36 17,1 

Toplam 210 100,0 

 

5.4.7. Yabancı Sermaye Konusundaki DüĢünce 

Tablo-53: Türkiye‟ye yabancı sermaye giriĢine iliĢkin düĢünce 

 Yabancı 

sermaye Sayı % 

 Faydalıdır 139 66,2 

  Kararsızım 47 22,5 

  Zararlıdır 24 11,4 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %66,2 oranında yabancı sermayenin Türkiye‟ye giriĢini faydalı 

bulmaktadır. %22,5 oranında ise bu konuda kararsızlık hâkimdir. %11,4 ise yabancı 

sermayenin Türkiye‟ye giriĢinin zararlı olduğunu düĢünmektedir. Yabancı 

sermayenin ülkemize giriĢini faydalı gören K13, artık dünyada sınırların kalktığını, 

paranın, dininin, imanının, vatanının ve bayrağının olmayacağını düĢünmektedir. K3 

ise, konuya dini referanslarla yaklaĢarak, Hz. Peygamber döneminde de Yahudi ve 

Hıristiyanlarla ortaklıklar kurulduğunu belirtmektedir. Yabancı sermayenin 

Türkiye‟ye gelmesine karĢı çıkan ya da çekinceli davrananlar ulusal kaygılarla ve 

ahlaki kaygılarla konuya yaklaĢmaktadır. K2, “Yabancı sermaye gelmesin. Öz 

sermaye önemlidir. Yabancılara da güvenmiyorum” derken, K10 da yabancı 

sermayenin kültürel değerleriyle birlikte geleceğini,  sermayenin geliĢiyle birlikte 

ahlakın da bozulduğunu düĢünmektedir.  
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5.5. Din ve Siyasi Tercihler 

5.5.1. Oy Verilecek Adayın Dindarlığı ve Partinin Dine Önem Vermesi 

Tablo-54: Oy verilecek adayın dindarlığını tercih etme 

 Oy vereceğim aday Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 38 18,1 

  Katılmıyorum 26 12,4 

  Kararsızım 14 6,7 

  Katılıyorum 65 31,0 

  Kesinlikle katılıyorum 67 31,9 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %62,9 oranında oy vereceği adayın dindar olması gerektiğini 

düĢünmektedir. %30,5 ise böyle bir düĢünceye katılmadığını belirtmektedir. Oy 

vereceği partinin dine önem vermesi gerektiğini düĢünenlerin oranı ise biraz daha 

yükselerek yaklaĢık %72 dir. YaklaĢık %25 ise bu düĢünceye katılmadığını 

belirtmektedir. Bu konuda kararsızlık oranı biraz azalarak 3,3 e düĢmüĢtür. Bu 

sonuçlara göre katılımcılarımız, oy vereceği partinin dine önem vermesini adayın 

dindar olmasından daha önemli bulmaktadır. Dolayısıyla parti politikasını adayların 

yaĢam biçiminden önde görmektedir. K1, dinin siyasetle iliĢkisini açılarken, dinle 

siyasetin iç içe olmasına karĢı çıkmakta, siyasetin gündelik hayata ve bazı 

değerlendirmelere göre Ģekillendiğini, dinin ise –her ne kadar kendini dindar bir kiĢi 

olarak görmese de- daha ulvi bir Ģey olduğunu ve gündelik hayatın konuları arasında 

kaybolması ve yıpranmasının doğru olmadığını düĢünmektedir. Oy verilecek aday 

konusundaki tercihini açılayan K2 ise, gerçek anlamda dindarlığın önemli bir Ģey 

olduğunu, bu manada dindarlığın adaylık için önemli bir tercih sebebi 

sayılabileceğini, ancak maalesef artık dindarlığın her zaman doğruluk ve dürüstlük 

anlamına gelmediğini ileri sürmektedir. Konuya toplumsal açıdan bakan K7, “Benim 

için siyasetçi, özellikle milletvekili, toplumsal katmanları temsil etmelidir. Ama ilk 
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neden ilkeli, dürüst ve temsil kabiliyetidir. Ancak dürüst ve ilkeli olmak maalesef 

dindarlıkla karĢılanamıyor.” demektedir.  

Tablo-55: Oy vereceği partinin dine önem vermesini tercih etme 

 Oy vereceğim parti Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 32 15,2 

  Katılmıyorum 20 9,5 

  Kararsızım 7 3,3 

  Katılıyorum 68 32,4 

  Kesinlikle katılıyorum 83 39,5 

Toplam 210 100,0 
  
 
5.5.2. Türkiye‟nin Avrupa Birliğine Girmesi Konusundaki DüĢünce 

 

Tablo-56: Türkiye‟nin Avrupa Birliğine girmesine iliĢkin düĢünce 

 Avrupa Birliği Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 57 27,1 

  Katılmıyorum 24 11,4 

  Kararsızım 43 20,5 

  Katılıyorum 46 21,9 

  Kesinlikle katılıyorum 40 19,0 

  Toplam 210 100,0 

 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne girmesi gerektiğini düĢünenlerin oranı yaklaĢık %40 

tır. Türkiye,‟nin AB‟ye girmesi gerektiğini düĢünenler ise buna yakın bir oranda, 

%38,5 tir. Kararsızların oranı da yüksek bir oran sayılabilecek %20,5 tir. Ayrıntıya 

inildiğinde AB‟ye girmemeyle ilgili düĢüncenin karar düzeyinin daha kuvvetli 

olduğu, Kesinlikle Katılmıyorum diyenler %27,1, Türkiye‟nin girmesini isteyenlerin, 

kararının kesinlik düzeyinin bir miktar düĢük olduğu, Kesinlikle Katılıyorum 

diyenlerin oranı %19, görülmektedir. Kararsızlık düzeyinin yüksek olması da göz 

önün de bulundurulduğunda örneklem grubumuzun Türkiye‟nin AB‟ye katılımı 

konusunda kafasının karıĢık olduğunu ve bu sürecin gerek ülkemizin, gerekse 

AB‟nin bundan sonraki tutumuna bağlı olacağı söylenebilir. AB‟ye girmenin gerekli 

olduğunu savunan K2, “Biz zaten içindeyiz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal 
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standartlarının yükselmesi için gerekli.” sözleriyle fikrini ifade etmekte, K3 ise, “AB 

Türkiye‟nin ekonomik ve sosyal refahı için gerekliydi. Ama artık toplumsal olarak 

belirli bir düzeye geldik. Girmesek de olur.” demektedir.  

AB‟ye girmenin gerekli olmadığını düĢünen K7, konuya Türkiye‟nin prestiji 

açısından bakarak, “Bu kadar aĢağılandığımız bir yere neden girelim. Her ne kadar 

dünya meseleleri tek taraflı olmasa da, AB‟nin Türk düĢmanlığı ve Ġslam düĢmanlığı 

yaptığını düĢünüyorum.” demektedir. K10, “Biz AB‟ye girmeyelim. Onlar Türk 

birliğine girsin. Bunu da onları ĠslamlaĢtırmak için istiyorum. Biz onlara mahkûm 

olunca ahlakımızı bozuyorlar. Nedense biz onları düzeltemiyoruz.” diyerek 

düĢüncelerini ortaya koymaktadır.  
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5.6. Popüler Dini Uygulamalar Konusundaki Tutumlar 

Popüler dini uygulamalar baĢlığı altında ele alacağımız konular, dinle ilgili olsa da 

her zaman dinlerin kitabi uygulamalarına uygun görülmeyen, bazen örf ve adetlerle 

iliĢkili olan, kimi zaman dinin onaylamadığı “hurafe ve batıl inanç” kapsamında 

görülebilen çeĢitli uygulamalardır. Sosyolojik bağlamda yaĢayan dinin algılanma 

biçiminin önemli bir yansıma alanı olan bu tür uygulamaların, dinin içerisindeki 

yerinin ne olduğu konusunda, sorulara verilen cevaplara ve derinlemesine 

mülakatlara da yansıdığı gibi, çeĢitli zihinsel karıĢıklıklar ve tereddütler mevcuttur.  

5.6.1. Türbe Ziyareti 

Tablo-57: Türbe ziyaretinin dini açıdan gerekliliğine iliĢkin düĢünce 

 Türbeleri ziyaret Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 68 32,4 

  Katılmıyorum 71 33,8 

  Kararsızım 15 7,1 

  Katılıyorum 41 19,5 

  Kesinlikle katılıyorum 15 7,1 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız anket sorularına verdikleri cevaplarda %66,2 oranında türbeleri 

ziyaret etmenin dini bir gereklilik olmadığını düĢünmektedir. %7,1 kararsızım derken 

%26,6 türbeleri ziyaret etmenin dini bir gereklilik olduğunu düĢünmektedir. Eğitim 

düzeyi yüksek, toplumsal hayata daha fazla katıldığını gözlemlediğimiz, kimi zaman 

sorulara verdikleri cevaplarda, bazen dinin özünü de zorlayacak düzeyde akılcı 

yorumlar yaptığını gözlemlediğimiz katılımcılarımızın, bu oranda türbeleri ziyaret 

etmeyi dini bir gereklilik olarak görmesi beklemediğimiz bir sonuçtur.  

Türbeleri ziyaret etmenin dini bir gereklilik olup olmadığını bilmediğini, ama 

aĢırılıktan kaçınmak gerektiğini ifade eden K7, “Toplumun âdetiyle dininin 

çatıĢmaması lazım. Bizim toplumumuz köklü bir topludur. Kültürümüzün dini açıdan 
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zararlı tarafları zaman içerisinde atılmıĢ, zararlı olmayan tarafları kalmıĢtır. Ama 

türbelere bez bağlamak, birinden lütuf beklemek, menfaat beklemek yanlıĢ Ģeylerdir. 

Himmet Allah‟tandır.” (K7, 61 YaĢında, Esnaf) Ģeklinde fikrini ifade etmektedir. 

Dindar bir insan olduğunu ifade eden K15 de, “Türbeler manevi açıdan insanları 

geliĢtiriyor, duygu dünyasını zenginleĢtiriyor, bir sakınca görmüyorum, türbeleri 

ziyaret etmeye karĢı değilim.”  (K15, 68 YaĢında, Orman Mühendisi) demektedir.  

Türbe ziyaretlerine karĢı olduğunu ve bunun dini bir gereklilik olamayacağını 

düĢünen K1, ölmüĢten bir fayda gelmeyeceğini ifade ederken, K2 bu tür 

uygulamaların Allah‟la kul arasına girmek anlamına geleceğini ve bunun doğru 

olamayacağını düĢünmektedir.  

5.6.2. Ölünün Ruhu Ġçin Hatim ve Mevlit Okutma 

Tablo-58: Hatim ve mevlit konusundaki düĢünce 

 Hatim ve mevlit Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 15 7,1 

  Katılmıyorum 40 19,0 

  Kararsızım 15 7,1 

  Katılıyorum 110 52,4 

  Kesinlikle katılıyorum 30 14,3 

Toplam 210 100,0 

 

 

Katılımcılarımızdan %66,7 si ölünün ruhu için hatim ve mevlit okumanın gerekli 

olduğunu düĢünmektedir. %7,1 kararsızım derken, %26,1 katılmadığını 

belirtmektedir. Bu soruya verilen cevaplarla bir önceki soruya verilen cevapların 

oran olarak neredeyse aynı düzeyde olması örneklem grubumuzun her iki konuyu 

aynı Ģekilde gördüğünü göstermektedir.  

 

5.6.3. Kur‟an OkunmuĢ Suyun ġifalı Olması 

 

Örneklem grubumuz %34,7 oranında Kur‟an okunmuĢ suyun Ģifalı olmadığını 

düĢünmekte, %12,9 karasız olduğunu belirtirken, %49,1 i Kur‟an okunmuĢ suyun 
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Ģifalı olduğunu düĢünmektedir. Dindarlığı hayatın her alanında Ġslam‟a göre 

yaĢamaya çalıĢmak olarak tanımlayan K10, Kur‟an‟ın kendisinin Ģifa olduğunu, eğer 

Ģifa aranacaksa Kur‟an‟ı okumak gerektiğini, suya okumanın ayrıca bir öneminin 

olmayacağını düĢünmektedir. K7, okuyanın önemli olduğunu, ihlâsla okunursa Ģifa 

olacağını ifade ederken, K15 de benzer Ģekilde düĢündüğünü Ģu sözleriyle ifade 

etmektedir; “Okuyan önemlidir. Samimiyetle okunursa mutlaka faydası vardır. Ama 

yüzünü yıkamayanın okumasından ne çıkar”.  

Tablo-59: Kur‟an okunmuĢ suyun Ģifasına iliĢkin düĢünce 

Kur‟an okunmuĢ su Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 40 19,0 

  Katılmıyorum 33 15,7 

  Kararsızım 27 12,9 

  Katılıyorum 76 36,2 

  Kesinlikle katılıyorum 34 16,2 

  Toplam 210 100,0 

 

5.6.4. Nazar Değmesi 

 

Tablo-60: Nazarla ilgili düĢünce 

 Nazar Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 22 10,5 

  Katılmıyorum 28 13,3 

  Kararsızım 23 11,0 

  Katılıyorum 72 34,3 

  Kesinlikle katılıyorum 65 31,0 

  Toplam 210 100,0 

 

5.6.5. Nazar Değene KurĢun Dökülerek Nazarı Yok Edilmesi 

 

Tablo-61: KurĢun dökme ile ilgili düĢünce 

 KurĢun dökme Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 109 51,9 

  Katılmıyorum 55 26,2 

  Kararsızım 29 13,9 

  Katılıyorum 12 5,7 

  Kesinlikle katılıyorum 5 2,4 

Toplam 210 100,0 
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Nazara inanma ve nazarı yok etme yolu konusunda kurĢun dökmenin yerinin ne 

olduğu konusundaki sorulara verdikleri cevapta katılımcılarımız %23,8 oranında 

nazara inanmadıklarını belirtmiĢlerdir. %11 kararsızım derken, %64,3 nazara 

inandığını belirmektedir. K7, konuyu psikolojik bir olay olarak gördüğünü belirterek 

nazarın tıbben ispat edildiğini, inkâr edilemeyeceğini belirtmektedir. Dine 

inanmadığını belirten K8, nazarın karĢılıklı etkileĢim sonucu oluĢan bir Ģey olduğunu 

ve zayıf olanın zaten çarpılmıĢ olacağını iddia etmektedir. K1, nazarın olduğuna 

inandığını ama okumakla gideceğini düĢünürken, K4 imanı olana nazarın tesir 

edemeyeceğini belirtmektedir. Nazarı giderme yolu olarak toplumsal uygulama alanı 

da bulan kurĢun dökme konusunda örneklem grubumuz %77,1 oranında olumsuz 

düĢünmektedir. %13,9 kararsızım derken, %8,3 bunun doğru olduğunu 

düĢünmektedir. Diğer popüler dini uygulamalara nazaran katılımcılarımız bu konuda 

daha yüksek oranda olumsuz düĢünmektedirler. K7, çocukken kendisine kurĢun 

döküldüğünü ve iyi geldiğini ama konunun dini yönünü bilmediğini belirtmektedir. 

K16, kurĢun dökmenin nazara bir faydası olacağını zannetmediğini, ama okumanın 

faydasını bildiğini ifade etmektedir. “Torunun hasta olmuĢtu, muhtemelen nazardı, 

bir hocamız okudu, çocuk iyileĢti. Gözümle gördüm. Okumanın biz zararını da 

görmedim.” (Kl16, 69 YaĢında, Veteriner).  

5.6.6. Hızır Uğrayan Eve Bereketin Yağması 

Tablo-62: Hızır‟ın bereket getireceğine iliĢkin düĢünce 

 Hızır Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 24 11,4 

  Katılmıyorum 28 13,3 

  Kararsızım 62 29,6 

  Katılıyorum 58 27,6 

  Kesinlikle katılıyorum 38 18,1 

Toplam 210 100,0 
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Hızır konusu katılımcılarımızın, üzerinde en fazla tereddüde düĢtükleri, ne olduğu 

konusunda zihinlerinin en fazla karıĢık olduğu konu gibi görünmektedir. Anket 

sorumuza verilen cevapta kararsızlık düzeyinin %29,6 düzeyinde olması da bunu 

göstermektedir. Zira katılımcılarımız diğer popüler dini uygulamalar konusuna 

verdikleri cevapta, pozitif veya negatif bir kararlılık ortaya koymuĢlardır. Hızır 

uğrayan eve bereket yağar yargısına katılımcılarımız %24,7 oranında 

katılmadıklarını, %46,7 oranında da katıldıklarını belirtmiĢlerdir.  

Hızır‟ın ne olduğu, nasıl bir varlık olduğu, varsa güçlerinin ne olduğu konusunda da 

farklı ve ilginç cevaplar aldık. K3, Hızır‟ın Allah‟ın bereketinin üzerinde olduğu bir 

kiĢi olduğunu, K5 de, yeryüzünde daima var olan Allah‟ın sevgili kullarından-

evliyalardan birinin de Hızır olduğunu düĢünmektedir. K10, böyle bir konuyu sıkça 

duyduğunu ama yaĢayıp yaĢamadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını 

belirtmektedir. K7, Hızır‟ı bir kiĢi olarak düĢünmediğini, Hızır‟ın bereket anlamına 

geldiğini, bunun da Ġslam‟ın yaĢandığı, bolluk ve bereketin olduğu yer olarak 

anlaĢılabileceğini ifade etmektedir. K16 da, Hızır‟ın bir melek olduğunu, darda kalan 

kiĢilerin yardımına yetiĢtiğini, “Kul daralmayınca, Hızır yetiĢmezmiĢ” deyiĢinin de 

buradan geldiğini düĢünmektedir.  

K8, konuya farklı bir açıdan bakarak sadece Hızır konusu değil benzer kurtarıcı ve 

salih bir kulun gelmesi, yaĢaması gibi düĢüncelerin, dinlerdeki mesih-kurtarıcı 

beklentisiyle iliĢkili olduğunu düĢünmektedir. Buna göre dinler umutsuzluk ve 

bunalım dönemlerinde benzer konuları gündeme getirerek, umut aĢılar ve zaman 

kazanırlar.  
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5.6.7. Cinlerin Ġnsanı Çarpması 

 

Katılımcılarımız %30,5 oranında cinlerin insanları çarpamayacaklarını 

düĢünmektedir. %10,2 kararsız iken, %49,6 bu düĢünceye katıldığını belirtmektedir. 

Tablo-63: Cinlerin insanı çarpmasına iliĢkin düĢünce 

 Cin çarpması Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 27 12,9 

  Katılmıyorum 37 17,6 

  Kararsızım 21 10,2 

  Katılıyorum 77 36,7 

  Kesinlikle katılıyorum 48 22,9 

Toplam 210 100,0 
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6. Dindarlık ve Psikolojik Hayat 

6.1. Dindarlık Algısı 

6.1.1. Kendini Ne Kadar Dindar Gördüğü 

Tablo-64: Kendi dindarlığına iliĢkin düĢünce 

 Dindarlık  Sayı % 

 Dindarım 142 67,6 

  Biraz dindarım 57 27,1 

  Dindar değilim 11 5,2 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın %67,6 sı kendini dindarım Ģeklinde tanımlamıĢtır. %27,1 ise biraz 

dindarım seçeneğini tercih etmiĢtir. Dindar değilim diyenlerin oranı ise %5,2 dir. Bu 

sonuçlara göre örneklem grubumuzun kendini tanımlamasında dindarlık oldukça 

önemli bir referanstır.  

Ancak dindarlığın tanımı kolay değildir. Bu zorluk dinin tanımından baĢlayarak 

ortaya çıkar. Örneklem grubumuzla yaptığımız görüĢmelerde bu daha net ortaya 

çıkmıĢtır. Size göre dindarlık nedir ve dindar kimdir? sorularına verilen cevaplar 

oldukça çeĢitlilik arz etmiĢtir.  

Örneğin K1, çok genel bir tanım yaparak “Dindarlık, Kur‟an‟a göre yaĢamaktır.” 

Derken dindarlığı bir ölçüde soyut bir düzeye çekmekte, konuĢmanın akıĢı içerisinde 

verdiği bilgilere göre “Kur‟an‟a göre” tanımı ilmihal düzeyinde ortaya konan pratik 

bir takım yükümlülükleri dıĢarı da bırakmaktadır. K6, benzer bir yaklaĢımla 

dindarlığı, dürüstlük, temizlik ve ahlaklı olmak diye tanımlayarak, ahlaki ve vicdani 

vurgusu güçlü ama amel boyutu dıĢarıda bırakan bir dindarlık tanımına 

meyletmektedir. Bu bakıĢ açısı giderek bulanıklaĢmakta, dindarlık tanımını yaparken 

dinden ve dini inançtan bağımsız bir Ģekilde dindarlığı tanımlayacak noktaya 
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gelmektedir. “Hiç ibadet yapmıyorum. Kendimi ibadetle de kayıtlı görmüyorum. 

Ama kendimi fevkalade dindar görüyorum.” (K8, 68 YaĢında, Avukat).  

K12, dindarlığı formel bir Ģekilde Ġslam‟ın beĢ temel Ģartını yerine getirmek olarak 

tanımlamakta, ancak bunu “adam gibi, sağa sola çekmeden yapmak” tabiriyle 

kuvvetlendirerek, bu temel Ģartları yapmanın yanında baĢka Ģeylerin de gerektiğini 

düĢünmektedir. K16, dindarlığı edeplice dini kurallara riayet etmek olarak 

tanımlarken, dindarlığı biraz daha geniĢ bir çerçevede ele almaktadır. K20 ise, 

dindarlığı dini vecibelere riayet etmek, paylaĢımcı bir bakıĢ açısıyla diğer gam olmak 

Ģeklinde alarak dindarlığın sadece ibadetler bağlamında ele alınamayacağını, sosyal 

yönünün de olması gerektiğini vurgulamaktadır. Dindar bir kiĢi olduğunu belirten 

K10, dindarlığın bazı ritüellere hapsedilemeyeceğini, geniĢ bir kavram olduğunu ve 

sadece inanç konusu olamayacağını Ģu ifadelerle ortaya koymaktadır; “En genel 

tanımıyla dindarlık, Allah‟ın emrini yapmaktır. Gündelik bazı ibadetlerin dıĢında 

bazı iĢler de yapmak gerekiyor. Dindar bir hayat için, insanın kendisinin ve 

toplumsal hayatının Ġslami esaslara dayanması olarak düĢünüyorum. Dindarlığı 

ibadet hayatı ile sınırlayarak değil, hukuk olarak, muamelat olarak Ġslamiyet‟in 

toplum hayatına hâkim olmasını isteyen dindarım. ġahsımda bunları uygulamaya 

çalıĢıyorum. Benim dindarlığım bu niyet üzerine kuruludur.” (K10, 73 YaĢında, 

Avukat).  

Bir iĢadamı olan ve dünyada gitmediği ülkenin neredeyse kalmadığını belirten, 

kendini dindar olarak tanımlayan K5, dindarlığın herkes için aynı anlama 

gelmeyeceğini, dindarlığın sosyo-ekonomik düzeyle iliĢkili olduğunu düĢünmektedir.  

“Ġnsanın mesleği ve yaĢantısına göre dindarlık değiĢebilir. Ben ticaretle uğraĢırım. 

Bin imama yöneticilik yaparım, ama bir imamın yaptığını yapamam. Yine de bir 
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sınır çizersek dindarlığın temeli, insanın Kur‟an‟ın, Ġslam‟ın yüklediği 

sorumlulukları yerine getirmesi, toplumsal hayatta kimseyi rahatsız etmeyen, toplum 

düzenini bozmayacak Ģeyler yapmasıdır.” (K5, 57 YaĢında, ĠĢadamı).  

Katılımcılarımız dindarlığı tanımlamaları yanında, kendi gözlemledikleri bir takım 

dindarlık tarzlarıyla ilgili kanaatlerini, eleĢtirel bir Ģekilde, bize ifade etme ihtiyacı 

hissetmiĢlerdir. K7, kendini dindar gösterme gayreti içinde olan dindarlık tipine 

iliĢkin, psikolojik bir duruma iĢaret ederek Ģu değerlendirmeyi yapmaktadır. “Dindar 

dini ilkelerini yerine getiren, dini bütün bir insandır. Ancak toplumda kendini kabul 

ettirmek isteyenler dine sarılıyor. Bir kiĢi bir Ģeyden çok bahsediyorsa kapatmak 

istediği bir açığı vardır. Bu iĢte aĢırıya kaçanlar böyledir. Dindarlık Allah‟la kul 

arasındadır. GösteriĢ boyutuna taĢınmamalıdır.”. K13, son dönemde muhafazakâr 

eğilimlerin arttığını camilerin dolduğunu, türbanlıların arttığını ama aynı zamanda 

dört çeker ciplere binen dindarların arttığını ifade etmektedir. Ona göre bu sağlıklı 

bir dindarlık değildir.  

6.1.2. Ġnsanın YaĢlandıkça DindarlaĢması 

Tablo-65: Ġnsanın yaĢlandığında dindarlaĢıp-dindarlaĢmayacağına iliĢkin düĢünce 

Ġnsan yaĢlandıkça dindarlaĢır Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 13 6,2 

  Katılmıyorum 27 12,9 

  Kararsızım 7 3,3 

  Katılıyorum 100 47,6 

  Kesinlikle katılıyorum 63 30,0 

Toplam 210 100,0 

 

Ġnsanın yaĢlandıkça dindarlaĢtığı genel bir kanaat olarak paylaĢılır. Ancak bunun ileri 

yaĢ grubuna dâhil olan kesim tarafından nasıl görüldüğü, bu yargının test edilmesi 

açısından önemliydi. Çünkü bu soruya cevap verirken bir anlamda katılımcılarımız 

kendilerine dair yargılarını ortaya koyacaklardır. Katılımcılarımız yaklaĢık %76 
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oranında insanın yaĢlandıkça dindarlaĢtığı fikrine katılmaktadır. Bu düĢünceye 

katılmayanların oranı yaklaĢık %19 dur.  

Ġnsanın yaĢlandıkça dindarlaĢması konusunda K10, “Bu düĢünce herkes için geçerli 

değil. YaĢlanınca herkes dindarlaĢmayabiliyor. Ben her iki örneği de gördüm.” 

diyerek fikrini belirtmektedir. Biz de insanın yaĢlandıkça dindarlaĢacağı görüĢünün 

herkes için, her zaman geçerli olmadığını düĢünüyoruz. Bu fikrimizin oluĢmasında 

katılımlı gözlemlerimiz, cami cemaatine iliĢkin yıllara dayanan gözlemlerimiz ve 

çalıĢmamız esnasında gördüğümüz örnekler etkili oldu.  Mülakatlarımız esnasında 

gördüğümüz Ģey, ailedeki dini hayatın ve çocuklukta alınan din eğitiminin yaĢlanma 

sürecinde, özellikle yaĢlılıkta ferdin hayatında etkili olduğudur. Mülakatlarımızda 

çocukluk dönemine iliĢkin cami ve imamla ilgili olumsuz örnekleri sıkça dile getiren 

katılımcılarımızın, dindarlığının düĢük düzeyde olduğunu ilginç bir Ģekilde 

gözlemledik. Ancak bunun zıddı örneklerin olduğunu da belirtmemiz gerekir. 

Örneğin K16, çocukluğunda kendisine Kur‟an öğreten Ali Hoca‟yı hala saygı ve 

minnetle anmaktadır. 

Katılımcılarımızdan yaĢlanma sürecinde dindarlığın artacağını belirten K1, bunun 

sebebinin insanın olgunlaĢması, tecrübe kazanması ve boĢ zamanının artması 

olduğunu belirtirken, K2 emeklilikle birlikte ortaya çıkan yeni sosyalleĢme sürecinde 

dinin önemli bir rol oynadığını, yaĢlıların boĢ zamanını Ģekillendirmede dinin önemli 

yer iĢgal ettiğini düĢünmektedir. K5, insan yaĢlandıkça nefsinin köreldiğini, buna 

bağlı olarak dindarlığın arttığını ifade ederken, K15 e göre en önemli sebep yıllar 

içerisinde oluĢan tecrübedir.  

YaĢlanma sürecinde beliren dindarlığın gerçek bir dindarlık olmak yerine korkuya 

dayalı ve mecburen oluĢan bir dindarlık olduğunu savunan K6, “YaĢlılar dindarlaĢır 
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çünkü korkuyorlar. Artık yolun sonu görünüyor.” demektedir. K16 ise yaĢlılıkta 

dindarlığın olduğunu ama bunun tek taraflı olmadığını, hem korkunun hem de 

tecrübenin bunda etkili olduğunu düĢünmektedir.  

K4, ise yaĢlıların yaĢlandıkça dindar görünmeye çalıĢtıklarını ileri sürerek, bir 

anlamda isteğe bağlı bir dindarlaĢma eğilimi yerine sosyal beklentilere karĢılık gelen 

bir dindarlaĢmanın varlığından bahsetmektedir.  

6.1.3. Yaptığı Ġbadetleri Yeterli Bulma 

Tablo-66: Yaptığı ibadetleri yeterli bulma 

 Ġbadetler yeterli mi? Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 48 22,9 

  Katılmıyorum 74 35,2 

  Kararsızım 25 11,9 

  Katılıyorum 43 20,5 

  Kesinlikle katılıyorum 20 9,5 

Toplam 210 100,0 

 

Ġbadetlerini yeterli bulmayanların oranı %58,1 dir. %11,9 kararsızım derken, %30 

yaptığım ibadetlerimi yeterli buluyorum demektedir. Ġbadetlerini yeterli bulup 

bulmama, farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Dini hayata önem veren, 

ibadetlerini dikkat etmeye çalıĢtığını ifade eden bazı katılımcılarımız, tevazu 

ifadeleriyle ibadetlerini yeterli görmediğini, ne kadar ibadet etse de ibadet hayatını 

yeterli bulmayacağını belirtmektedir. K10, dindar bir kiĢi olduğunu belirterek, 

namazını kıldığını, Ġslam‟ın beĢ Ģartını yerine getirdiğini, nafile ibadetlere zaman 

ayırdığını ve sosyal amaçlı dini faaliyetlerde bulunduğunu belirtmekte, ancak yaptığı 

ibadetin yeterli olmadığını düĢünmektedir. K14 de ne kadar ibadet ederse etsin 

yeterli olmayacağını, çünkü ibadetin sonunun olmayacağını söylemektedir. K6 ise, 

ibadetlerinin yeterli olmadığını, ancak ibadeti bir takım ritüelleri yerine getirmek 

olarak algılamadığını bundan dolayı bir kaygısının olmadığını ifade etmektedir.  
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6.2. Dindarlık ve Psikolojik Tutumlar 

6.2.1. Din ve Ölüm Korkusu 

Tablo-67: Ölümden korkma ve ölüm korkusunu azaltmaya iliĢkin davranıĢ 

 Ölüm korkusu Sayı % 

 Allah‟a dua ederim 41 19,5 

  Ölümü düĢünmemeye çalıĢırım 15 7,1 

  Allah‟ın merhametli olduğunu düĢünürüm 32 15,2 

  Ġbadetlerimi düzenli olarak yapmaya 

çalıĢırım 
43 20,5 

  Ölümden korkmam 78 37,1 

  Toplam 210 100,0 

   

 

Ölüm korkusu hissetme ile dini inanç iliĢkisi tartıĢılmıĢtır. Sorumuza verilen 

cevaplara bakıldığında, katılımcılarımızın %37,1 i ölümden korkmadığını 

belirtmiĢtir. Ölümden korktuğunu ifade edenler ise, çeĢitli Ģekillerde bu korkuyu 

yenmeye, azaltmaya veya ölüme kendini alıĢtırmaya çalıĢmaktadır. 

Katılımcılarımızın %20,5 i ölüm korkusunu azaltmak için ibadetlerini düzenli olarak 

yapmaya çalıĢtığını belirtmektedir. %15,2 Allah‟ın merhametine sığınırken, %19,5 

Allah‟a dua ettiğini belirtmiĢtir. %7,1 ise ölümü düĢünmemeye çalıĢarak, bir 

anlamda bu duygudan uzak durmaya çalıĢmaktadır.  

Tablo-68: Din ölüm korkusu iliĢkisiyle ilgili düĢünce 

 Din-Ölüm korkusu Sayı % 

 Kesinlikle katılmıyorum 14 6,7 

  Katılmıyorum 10 4,8 

  Kararsızım 9 4,3 

  Katılıyorum 66 31,4 

  Kesinlikle katılıyorum 111 52,9 

  Toplam 210 100,0 
 

Dini inancın ölüm korkusunu azaltıp azaltmadığı tartıĢılmıĢtır. Anketimize verilen 

cevaplarda %84,3 oranında katılımcımız dini inanç sahibi olmanın ölüm korkusunu 

azalttığını düĢünmektedir. %4,3 kararsız olduğunu belirtmiĢ, %11,5 ise bu düĢünceye 

katılmadığını belirtmiĢtir. Bir önceki soruya verilen cevaplarla karĢılaĢtırıldığında 
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ölümden korkmam diyen %37,1 lik kısmın içinde önemli oranda dine inanmanın 

ölüm korkusunu azalttığını veya tümüyle ortadan kaldırdığı düĢünenlerin olduğu 

varsayılabilir. Katılımcılarımızın kararlılık düzeyleri de, kesinlikle katılıyorum 

%52,9, göz önünde bulundurulduğunda katılımcılarımızın dini inancın ölüm 

korkusunu azalttığı yolundaki düĢünceleri oldukça kararlı görünmektedir.  

Ölümden korkma ile ilgili katılımcılarımızın derinlemesine mülakatlarda verdikleri 

cevaplara bakıldığında, K5 ölümden korkmak yerine, hazırlıksız gitmekten 

korkacağını, K10, ölümü yeniden diriliĢ olarak gördüğünü ve bu sebeple 

korkmadığını, K7, inançsız gitmekten korktuğunu belirtmiĢtir. 

Dini inancın ölüm korkusunu azalttığı gibi, ölüme, ahirete, hesap, sual gibi konulara 

ilgi uyandırarak dini inancın ölüm korkusu hissetmeye sebep olduğu da dile 

getirilmektedir. Dindar bir kiĢi olduğunu belirten K3, “Dine inanmak Allah‟a 

yaklaĢmaktır. Bu sebeple inancı olan ölümden korkmaz. Ben de korkmuyorum. Bu 

halimle affedilebilir miyim diye korkarım. Rabbime ibadet ederek 80 yaĢıma geleyim 

isterim.” (K3, 53 YaĢında, Mimar). K15 de dinin verdiği psikolojik havanın kendisini 

rahatlattığını, dindar bir kiĢinin daha az ceza göreceği için daha az korkacağını, 

ölümü hatırladığında salâvat getirmenin kendisine yettiğini ifade etmektedir. K12 de 

teslimiyetçi bir anlayıĢ göstererek “Ölümden korkarım, ama elimden bir Ģey gelmez. 

Dua eder, rahatlarım.” (K12, 73 YaĢında, Öğretmen) demektedir. 

K1 dinin korkuyla insanları terbiye ettiğini, dine inanmanın insandaki ölüm 

korkusunu artıracağını düĢünürken, K9 dinin ahireti düĢünmeyi telkin ettiğini, bu 

sebeple dindarların ölümden daha çok korkacağını düĢünmektedir. Ona ilginç gelen 

Ģey, hem Allah‟ı sevdiğini söyleyip hem de ölümden korkmaktır. “Hem Allah‟ı çok 
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sevdiğini söylüyorlar, hem de ölmemek için direniyorlar. Bir an önce öl de rabbine 

kavuĢ. Çok yaĢlılar bile ölmemek için direniyorlar.” (K9, 63 YaĢında, Avukat).  

Tablo-69: Dindarlık düzeyi ve ölüm korkusuna karĢı yapılan davranıĢ 

  

 Kendinizi dindarlık 

noktasında nasıl 

görüyorsunuz 
  

(Ölümden korkuyorsanız)ölüm korkunuzu azaltmak 

için aĢağıdakilerden en fazla hangisini yaparsınız? 
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 Dindarım Sayı 28 9 27 36 42 

    %  
19,7% 6,3% 19,0% 25,4% 29,6% 

  Biraz dindarım Sayı 12 4 3 7 26 

    %  

23,1% 7,7% 5,8% 13,5% 50,0% 

  Dindar değilim Sayı 1 2 0 0 8 

    %  

9,1% 18,2% ,0% ,0% 72,7% 

Toplam Sayı 41 15 30 43 76 

  %  

20,0% 7,3% 14,6% 21,0% 37,1% 

 

Tabloya göre ilginç bir Ģekilde dindarım diyenler %29,6 oranında ölümden 

korkmadığını belirtirken, bu oran dindar değilim diyenlerde %72,7 dir. Bu tabloya 

göre dindarlık her zaman ölüm korkusunu azaltan bir unsur değildir. Ancak dindar 

değilim diyenlerin sayısı oldukça az olduğundan, sonuçlarını genellemenin doğru 

olmadığını düĢünüyoruz.  

6.2.2. Kabir Ziyareti ve DüĢündürdükleri 

Tablo-70: Kabir ziyaretine gitme 

 Kabir ziyareti Sayı % 

 Hiç 13 6,2 

  Bazen 133 63,3 

  Sık sık 64 30,5 

Toplam 210 100,0 
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Tablo-71: Kabir ziyaretine gidince ne hissettiği 

 Kabir ziyareti Sayı % 

 Ahireti hatırlatır 88 41,9 

  Dünyanın geçiciliğini 80 38,1 

  Ġbadetlere daha fazla önem vermem gerektiğini 13 6,2 

  Diğer 29 13,9 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız %30,5 oranında sık sık kabir ziyaretine giderken, %63,3 oranında 

bazen gittiğini belirtmektedir. %6,2 ise kabir ziyaretine hiç gitmediğini belirtmiĢtir. 

Kabir ziyaretinin katılımcılarımızda çağrıĢtırdığı Ģeylere bakıldığında %41,9 

oranında Ahiret, %38,1 oranında ise dünyanın geçiciliğidir. %6,2 ise ibadetlere daha 

fazla önem vermesi gerektiğini hissetmektedir. Kabir ziyaretlerine gittiğini belirten 

K3, bu ziyaretlerde bir gün biz de geleceğiz diye düĢündüğünü, iĢlediği hatalarının 

gözümün önüne geldiğini, piĢmanlık duyduğunu belirtmektedir. K11, kabirlere 

gittiğinde herkese dost gözüyle bakmanın gerekli olduğunu hissettiğini, her Ģeyin 

geçici olduğunu fark ettiğini söyleyerek, “Değmez derim. Kimseyi kırmaya değmez. 

Bir de onların geriye ne bıraktığını düĢünürüm. Kimse yanında bir Ģey götürmüyor 

çünkü.” (K11, 65 YaĢında, Akademisyen) sözleriyle duygularını ifade etmektedir.  

K5 kabirleri ziyaret etmenin insanın bu dünyadaki haline fayda etmesi gerektiğini 

belirterek, “Etrafım beni ayıplamasa, insanlara garip gelmese, bir geceyi kabirde 

geçirmek isterim. Ve bunun etkisini görmek isterim.” diyerek kabir ziyaretine farklı 

bir açıdan bakmaktadır.  

6.2.3. Dini Ġnanç ve Psikolojik Sıkıntı 

 

Katılımcılarımızın %82,9 u son on yıl içinde her hangi bir psikolojik sıkıntı 

yaĢamadığını, %3,3 böyle bir Ģey hatırlamadığını, %12,4 farklı düzeylerde de olsa 

psikolojik sıkıntı yaĢadığını belirtmiĢtir. YaĢanan bu psikolojik sıkıntının intihar 
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etmeyi isteme düzeyi ise %2 dir. %4,7 ise böyle bir duygu yaĢayıp yaĢamadığını 

hatırlamadığını belirtmiĢtir. Bir psikolojik sıkıntı yaĢamıĢ olanlar %64,6 düzeyinde 

bu sıkıntıyı atlatmada Allah inancının kendilerine etkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 

%34,2 ise bu sıkıntıyı atlatmada Allah inancını kendilerine katkı sağlamadığını 

belirtmiĢlerdir. Ancak bu soru ile bir psikolojik sıkıntı yaĢadınız mı sorusuna verilen 

cevaplar arasında izah edemediğimiz bir uyumsuzluk dikkati çekmektedir. Zira 

psikolojik sıkıntı yaĢadım diyenler sayı olarak 27 kiĢi iken, sıkıntıları atlatmada 

Allah inancının etkisine cevap verenlerin sayısı 79 kiĢidir. Bu durumda aradaki 

tutarsızlık açıktır. Bunu ya sorunun farklı Ģekilde anlaĢılması, ya da bir temenni 

olarak almak izah edici olabilir.  

Tablo-72: Son on yıl içinde psikolojik sıkıntı yaĢama durumu 

 Psikolojik sıkıntı Sayı % 

  Hayır 

Hatırlamıyorum 

174 

10 

82,9 

4,7 

  Evet 26 12,4 

Toplam 210 100,0 

 

Tablo-73: Son on yıl içinde intihar düĢünme 

 Ġntihar düĢüncesi Sayı % 

 Hayır 196 93,3 

  Hatırlamıyorum 10 4,8 

  Evet 4 1,9 

Toplam 210 100,0 

 

Tablo-74: Psikolojik sıkıntıyı atlatmada Allah inancının yeri 

 Allah‟a inanç 

ve teselli Sayı % 

 Hayır 27 12,9 

  Kararsızım 1 ,5 

  Evet 51 24,3 

  Toplam 79 37,6 

 Cevapsız 131 62,4 

Toplam 210 100,0 
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7. Dini Yönelim 

7.1. Din Hakkındaki Kanaatler 

7.1.1. Dini Ġnancın Gerekliliği 

Tablo-75: Dinin inancın gerekliliğine iliĢkin düĢünce 

Ġnancın gerekli 

olmadığını düĢünme  Sayı % 

 Hiçbir zaman 190 90,5 

  Nadiren 4 1,9 

  Bazen 1 ,5 

  Sıklıkla 2 1,0 

  Her zaman 13 6,2 

  Toplam 210 100,0 

 

Bu soruya verilen cevaplarda katılımcılarımız oldukça kararlı bir düzeyde dini 

inancın gerekli olduğunu düĢünmektedirler. %90,5 kesin bir Ģekilde dini inancın 

gerekli olmadığını düĢünürüm yargısına hiçbir Ģekilde katılmamaktadır. Ancak 

katılımcılarımızdan %6,2 si dini inancın gerekli olmadığını kararlı bir Ģekilde 

belirtmiĢlerdir. Bu oran Türkiye‟de dini inanç konusunda yapılan çalıĢmaların 

verileri göz önünde bulundurulduğunda ĢaĢırtıcı bir rakam sayılabilir. Dindar bir 

insan olmadığını belirten K1, inancın özellikle bu toplum için gerekli olduğunu, 

çünkü akılsız toplumların, geri kalmıĢ toplumların dine ihtiyacı olduğunu 

düĢünmektedir (K1, 71 YaĢında, Mühendis). Kendisinin dini hayatının zayıf 

olduğunu, ibadetleri yapamadığını belirten K2 ise, inanmanın gerekli bir Ģey 

olduğunu, inanan insanın bir hedefinin olacağını ve inançsızlığa üzüleceğini 

belirtmektedir (K2, 62 YaĢında, Mühendis). K5, konuya toplumsal açıdan bakarak 

tarihte dinsiz bir topluma rastlanmadığını, kendisinin de dinsiz bir toplum 

düĢünemeyeceğini ifade etmektedir. “Din toplumun vicdanıdır. Herkesin baĢına bir 

polis dikme imkânı da yoktur.” (K5, 57 YaĢında, ĠĢadamı). Ġnanç noktasında 

kararsızlık yaĢadığını belirten ve kendini ġamanist-Ateist olarak tanımlayan K9, 
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“Önceden inanırdım, inançlarım zayıfladı. Bazen de büyüklerimin telkinleriyle, 

hidayet bulayım diye dua ediyorum.” (K9, 63 YaĢında, Avukat) sözleriyle inanç 

noktasındaki durumunu belirtmektedir.  

7.1.2. Dinin Toplum Hayatına Faydası 

Tablo-76: Dinin toplum hayatı için faydalı olduğunu düĢünme 

 Dinin topluma faydası Sayı % 

 Hiçbir zaman 5 2,4 

  Nadiren 1 ,5 

  Bazen 8 3,8 

  Sıklıkla 7 3,3 

  Her zaman 189 90,0 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %90 oranında dinin toplum hayatı için her zaman faydasının 

olduğunu düĢünmektedir. %3,3 büyük ölçüde faydası olduğunu düĢünürken, %3,8 

bazen faydası vardır diye düĢünmektedir. Görüldüğü gibi yaklaĢık %97 oranında 

katılımcımız dinin bir Ģekilde toplum hayatı için faydalı olduğunu düĢünmektedir. 

Dinin topluma faydasının ne olacağı konusunda K2, dinin toplumu her yönden 

disipline edeceğini, belirli bir düzen sağlayacağını ve toplumsal hayattaki 

problemleri azaltacağını düĢünürken, K3, aile hayatını örnek vererek “Ailemden 

biliyorum. Din toplum için faydalıdır. Ailemdeki huzurun kaynağının dine uygun 

yaĢamak olduğunu düĢünüyorum. KeĢke imkânımız olsa da dini kuralları topluma 

tatbik edebilsek. Daha mutlu olacağımızı düĢünüyorum.” (K3, 53 YaĢında, Mimar) 

sözleriyle konuya sosyal açıdan yaklaĢmaktadır. Ġktisat fakültesi mezunu bir esnaf 

olan K7, “Din manevi yönden insanı ve toplumu bütünleĢtirir. Bir arada tutar. Sosyal 

yaĢamı düzenleyerek ortak bir kültür oluĢturur. Bu güne kadar sağlıklı bakıldığında 

dinin aleyhimize bir yönünü bulan var mı? Din kardeĢsiniz diyor. Biz kavramamıĢız, 

geri kalmıĢız. Bu gün Ġslam dünyasındaki problem budur. Din insanlığı bağlayan 
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temel bir bağdır.” (K7, 61 YaĢında, Esnaf) sözleriyle dinin toplumsal hayat için 

faydasını kültürel açıdan ve sosyal bütünleĢme açısından ortaya koymaktadır.  

K8, dinin toplum hayatı için faydasının olmadığına inandığını belirterek, konuya 

Marksist felsefeden de etkilenerek nasıl baktığını Ģu sözlerle ifade etmektedir; 

“Aydınlanmaya kadar dinler toplumları yönetmede egemendi. Aydınlanma sonrası, 

pozitivist geliĢimin önü idealist Ģeytanlar tarafından kesildi. Ġdealizm, pozitivizmin 

karĢısına çıkarıldı. Ġnsanın mekanizmine karĢı duygusallığı öne çıkarıldı. Marx‟ın 

dediğine katılıyorum. Toplumun yönetilmesinde rasyonel kaynaklardan çıkan 

kuralların uygulanmasını isterim. Dini olanı istemem. Dinin toplum için faydalı 

olmadığını düĢünürüm. Türk toplumunda bu gün var. KeĢke olmasa.” (K8, 68 

YaĢında, Avukat).  

7.1.3. Dini Kuralları Sıkıcı Bulma 

Tablo-77: Dini kuralları sıkıcı bulma 

Dini kurallar  Sayı % 

 Hiçbir zaman 182 86,7 

  Nadiren 10 4,8 

  Bazen 9 4,3 

  Sıklıkla 4 1,9 

  Her zaman 5 2,4 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %86,7 oranında dini hiçbir zaman sıkıcı bulmadığını, yaklaĢık 

%9 oranında da nadiren ve bazen sıkıcı bulduğunu ifade etmiĢtir. Dini sıklıkla sıkıcı 

bulanlar %1,9 iken her zaman sıkıcı bulanlar %2,4 tür. Dini kuralları sıkıcı bulup 

bulmama konusunda en fazla dikkatimizi çeken husus, dinin özü, dini kuralların 

yorumlanma biçimi üzerinde durulmasıdır. Dini kuralların kendini değil, algılama ve 

anlatma biçimini sıkıcı bulduğunu belirten K17, dinin yorumlanma biçimi üzerinde 
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durmaktadır. AĢırı yorumların sıkıcı olduğunu belirten K11, “Dinin özünde sıkıntı 

yok. Ama yorum biçimleri bunaltıcı. AĢırılığı sevmiyorum.” (K11, 65 YaĢında, 

Akademisyen) demektedir. K12 ye göre, insani kurallar Ġslami kurallardır. O 

bakımdan din sıkıcı olmaz. Onun özünde insan vardır. Ancak dini bilgisi yeterli 

olmayan, dini geniĢ perspektiften anlamamıĢ ve sadece belli pencereden dine 

yaklaĢanlar, dini çekilmez hale getirmektedir. K13, dini kuralların sıkıcı bir hal 

almasında tarikat ve mezhep baskısının etkili olduğunu düĢünmektedir. Bunlar 

olmasa, aksine din insanın ufkunu açan, insanı rahatlatan değerler manzumesidir.  

71 yaĢında bir mühendis olan K1, dini kuralları sıkıcı bulmaktadır. “Bana göre 

ibadetler bir terbiyedir. Cumayı kılarım, hasta değilsem orucu tutarım. Ama ezanı bu 

kadar bağırtmanın ne anlamı var. Dinin inkiĢaf etmesi lazım. Hurafelerle dolu. Dini 

kurallar sıkıcı geliyor. Mesela Ramazan ayı. Yazın sıcağında çok zor oruç. Yorum 

yapacak, fetva verecek adam yok mu? Cuma nasıl sabitse Ramazanı da 

sabitleyelim.” (K1, 71 YaĢında, Mühendis).    

7.1.4. Toplum Huzurunun Sağlanmasında Dinin Önemi 

Tablo-78: Dinin toplum huzurunun sağlanmasındaki yeri 

 Din-toplum huzuru Sayı % 

 Hiçbir zaman 2 1,0 

  Nadiren 2 1,0 

  Bazen 8 3,8 

  Sıklıkla 18 8,6 

  Her zaman 180 85,7 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız yüksek oranda dinin içerdiği ilkeler ve kurallar bütününün toplum 

huzurunun sağlanmasında önemli olduğunu düĢünmektedir. Dinin toplum huzuru 

için hiç gerekli olmadığını düĢünenler %1, nadiren gerekli olduğunu düĢünenler de 
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%1 dir. K3, dini toplum huzurunun sağlanmasında olmazsa olmaz olarak gördüğünü 

belirterek, “Trafik kurallarına uymayı emreden bir din toplum huzuru için elbette 

faydalıdır. Ġnsanın sağlığına değer veren bir dinin yaĢandığı toplumda, sigara, alkol 

gibi sorunlar hiç olmaz.” demektedir. K9, kendisinin ateist olduğunu ama dini 

inancın toplumun birlik bütünlüğü açısından gerekliliğine inandığını ifade 

etmektedir. K1 ise, dinin bütün toplumlar için huzur kaynağı olmayacağını, tek düze 

toplumlar için böyle bir yargının geçerli olabileceğini, ama farklı inanç ve mezhep 

mensubu toplumlar için huzursuzluk kaynağı olabileceğini düĢünmektedir.  

7.1.5. Din Uğruna Zorluklara Katlanma 

Tablo-79: Din uğruna zorluklara katlanmayla ilgili düĢünce 

 Zorluklara katlanmak 

anlamsızıdır Sayı % 

 Hiçbir zaman 174 82,9 

  Nadiren 8 3,8 

  Bazen 8 3,8 

  Sıklıkla 8 3,8 

  Her zaman 12 5,7 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %5,7 oranında din uğruna zorluklara katlanmanın anlamsız 

olduğunu düĢünmekte, 7,6 oranında ise bazen ve sıklıkla böyle bir Ģeyin anlamsız 

olduğunu düĢünmektedir. K13, böyle bir düĢünceye katılmadığını, aslında hayatın 

kendisinin bir zorluk olduğunu, kolay olan hiçbir Ģeyin olmadığını ifade etmektedir. 

K7, dini için zorluğa katlanmanın çok ideal bir Ģey olduğunu Ģu sözlerle ifade 

etmektedir; “Ġnancı doğrultusunda hareket etmek kadar kutsal bir Ģey var mı? Yoksa 

hayatın ne anlamı var. Bence herkes böyle bir konuda üzerine düĢeni yapmalı.” (K7, 

61 YaĢında, Esnaf). Benzer bir Ģekilde K4, dini yaĢama ve dini idealler için zorluğun 

söz konusu olamayacağını, kamu yararına bir Ģey yapacakken yoruldum demenin 

ayıp olduğunu düĢündüğünü ifade etmektedir. K1, din uğruna zorluklara katlanmanın 
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anlamsız olduğuna inanırken, K11 iĢkenceye varan zorlukları doğru bulmadığını 

düĢünmektedir. K8, konuya cihat kavramı açısından bakarak, Allah‟ın hâkimiyeti 

için çalıĢtığını söyleyenlerin, Allah‟ın gücünü küçük gördüklerini düĢünmektedir. 

Allah istese kendi hâkimiyetini kurar.  

7.1.6. Dinin Toplumu Geri Bırakması 

Tablo-80: Dinin toplumu geri bırakması 

 Dinin geri bırakması Sayı % 

 Hiçbir zaman 167 79,5 

  Nadiren 16 7,6 

  Bazen 13 6,2 

  Sıklıkla 4 1,9 

  Her zaman 10 4,8 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %79,5 oranında dinin toplumu geri bıraktığını hiçbir zaman 

düĢünmemektedir. %7,6 nadiren böyle düĢündüğünü belirtirken, %6,2 bazen böyle 

düĢünmektedir. Dinin her zaman geri bıraktığını düĢünenler ise yaklaĢık %5 tir. K10, 

dinin geri bıraktığını hiçbir zaman düĢünmediğini belirtmekte, K3 ise bu konuda 

Osmanlı örneğinin önümüzde olduğunu, Osmanlıyı dinin geri bırakmadığını görmek 

gerektiğini ifade etmektedir. K15, dinin kesinlikle toplumu geri bırakmayacağını 

ifade ederek, bunu söyleyenlerin, ya misyonerlik faaliyetlerinin etkisinde kaldığını ya 

da kasıtlı olarak bunu söylediklerini düĢünmektedir. En fazla söylenebilecek Ģey 

Müslümanların Ġslam‟ı yeterince anlamadıklarıdır.  

Dinin özünün hep ileri gitmeyi iĢaret ettiğini ifade eden K12, din değil dinin yanlıĢ 

anlatımının toplumu geri bıraktığını belirtmektedir. Çocukluğunda kendisinin çok 

etkilendiği Topal Hoca‟nın yıllar öncesinden aya çıkılacağını haber verdiğini belirten 

K12, aynı yıllarda otobüs gâvur icadıdır binilmez diyen bir hocayı tanıdığını da 
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belirtmektedir. Dindarların pasif bir din anlaĢıĢına sahip olduğunu ileri süren K4, Hz. 

Peygamber‟in uyumaya bile vaktinin olmadığını belirterek, dini pasif anlatmanın 

toplumu geri bıraktığını, ama aslında dinin aktif olduğunu düĢünmektedir. Ona göre 

Ġslam‟ı anlama ve anlatma iĢi yanlıĢ yapılıyor. Akılcı, eylemci ve paylaĢımcı bir din 

anlayıĢına dönülmelidir (K4, 58 YaĢında, Mimar).  

Akıl sahiplerine dinin lazım olmadığını düĢünen K1, dinin toplumları yerinde 

saydırdığını, geri kalmıĢ toplumlarda bir faydası olabileceğini, belki inancın gerekli 

olabileceğini düĢünmektedir. Bunun da geliĢerek, hurafelerden arınarak yoluna 

devam etmesi gerekir. K8, kendisine bizim toplum neden geri kalmıĢtır diye 

sorduğunu, buradan “Aydın kimdir?” sorusuna geçtiğini ifade ederek buna cevap 

olarak “Aydın olmak dini sorgulayıp, onu aĢmak ve onunla problemini halletmektir. 

Onu bir kenara bırakmak gerekir. Dinden sonra devleti de sorgulayacaksınız.” (K8, 

68 YaĢında, Avukat) cevabını verdiğini belirtmektedir. 

Tablo-81‟e göre kendini Laik olarak tanımlayanlar, diğer tercihlere göre oldukça 

belirgin bir Ģekilde dinin toplumu geri bıraktığını düĢünmektedir. Ancak yukarıdaki 

yorumlarda da ifade edildiği gibi, bu düĢünce genellikle dinin özü ile ilgili bir 

düĢünce değil, dinin algılanma ve anlatılma biçimine yönelik bir düĢüncedir. Nitekim 

bu yaklaĢım, derinlemesine mülakatlarımızda belirgin bir Ģekilde kendini gösterdiği 

gibi, kendini Müslüman-Laik olarak tanımlayanların tutumlarında daha belirgin 

ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan kendini Müslüman-Laik olarak algılayan ve Laik 

olarak algılayanlar arasında kendini gösteren farklılık, Laikliğin tanımlanma ve 

anlaĢılma biçimiyle de iliĢkili olabilir.  
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Tablo-81: Kendini tanımlama ve dinin toplumu geri bırakacağı konusundaki düĢünce 

Kendinizi nasıl 

tanımlarsınız? 

  

  

  

Dinin toplumu geri bıraktığını düĢünürüm. 

Hiçbir 

zaman Nadiren Bazen Sıklıkla 

Her 

zaman 

 Müslüman Sayı 79 3 1 1 2 

    %  
91,9% 3,5% 1,2% 1,2% 2,3% 

  Müslüman 

Türk 

Sayı 
62 6 5 2 0 

    % 
82,7% 8,0% 6,7% 2,7% ,0% 

  Milliyetçi 

muhafazakâr 

Sayı 
8 0 1 0 0 

    % 
88,9% ,0% 11,1% ,0% ,0% 

  Türk Sayı 3 0 3 0 1 

    %  
42,9% ,0% 42,9% ,0% 14,3% 

  Müslüman 

Türk 

Sayı 
7 3 3 1 1 

    % 
46,7% 20,0% 20,0% 6,7% 6,7% 

  Laik Sayı 1 0 0 0 2 

    % 
33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% 

  Muhafazakâr Sayı 4 0 0 0 0 

    % 
100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  Diğer Sayı 3 4 0 0 4 

     
27,3% 36,4% ,0% ,0% 36,4% 

Toplam Sayı 167 16 13 4 10 

  % 
79,5% 7,6% 6,2% 1,9% 4,8% 
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7.2. Dini Davranışlar 

7.2.1. Ġbadetleri Yapma 

Tablo-82: Ġbadetleri yapma 

 Ġbadetleri yapma Sayı % 

 Hiçbir zaman 7 3,3 

  Nadiren 11 5,2 

  Bazen 26 12,4 

  Sıklıkla 55 26,2 

  Her zaman 111 52,9 

  Toplam 210 100,0 

 

Tablo-83: YaĢ gruplarına göre ibadetlerini yerine getirme 

  

 YaĢınız 

  

Ġbadetlerimi yaparım 

Hiçbir 

zaman 

Nadire

n Bazen Sıklıkla 

Her 

zaman 

 50-60 Sayı 0 2 4 18 55 

    % ,0% 2,5% 5,1% 22,8% 69,6% 

  60-64 Sayı 3 5 7 16 30 

    %  4,9% 8,2% 11,5% 26,2% 49,2% 

  65-69 Sayı 4 2 8 11 12 

    %  10,8% 5,4% 21,6% 29,7% 32,4% 

  70-74 Sayı 0 1 5 3 6 

    % ,0% 6,7% 33,3% 20,0% 40,0% 

  75-79 Sayı 0 0 1 3 6 

    % ,0% ,0% 10,0% 30,0% 60,0% 

  80 ve ustu Sayı 0 1 1 4 2 

    % ,0% 12,5% 12,5% 50,0% 25,0% 

Toplam Sayı 7 11 26 55 111 

  % 3,3% 5,2% 12,4% 26,2% 52,9% 

 

Örneklem grubumuzun %52,9 u düzenli olarak, %29,2 si de sıklıkla ibadetlerini 

yerine getirmektedir. %12,4 bazen ibadet ederken, %8,5 ya hiç ibadet etmemekte ya 

da nadiren bazı ibadetleri yerine getirmektedir. Derinlemesine mülakatlarımızda 

örneklem grubumuzun ibadet kavramına farklı anlamlar yüklediğini gördük. Örneğin 

K13, namaz ve bazı dini ritüelleri düzenli olarak yapmadığını, sadece sıkıldığında 

namaz kıldığını belirtirken, kendisinin daima ibadet üzere olduğunu ve yaratanla 

konuĢmaya çalıĢtığını ifade etmektedir. 
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K12 de geceleri uyandığında bolca dua ettiğini, rahatladığını ve en büyük ibadetinin 

bu olduğunu belirtmektedir. K15 ibadet yaptığında kendisinde oluĢan psikolojik 

durumu “Ġbadetimi yapınca Allah‟ın arkamda olduğunu hissediyorum. Beni 

koruyacaktır diye düĢünüyorum.” (K15, 68 YaĢında, Orman Mühendisi) sözleriyle 

ortaya koymaktadır. 

Tablo 83‟e göre 50-60 yaĢ grubunda olanlarla, 75-79 yaĢ grubunda olanlar 

ibadetlerini yerine getirmede en yüksek oranda görünmektedir. 

7.2.2. Dinin Sosyal Hayatla Ġlgili Kurallarını Yapma 

Tablo-84: Dinin sosyal hayatla ilgili kurallarını yerine getirme 

 Dinin sosyal 

kurallarını yapma Sayı % 

 Hiçbir zaman 5 2,4 

  Nadiren 7 3,3 

  Bazen 22 10,5 

  Sıklıkla 63 30,0 

  Her zaman 113 53,8 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz dinin sosyal hayatla ilgili kurallarını %53,8 oranında her zaman 

yerine getirdiğini, %30 oranında ise sıklıkla yerine getirdiğini ifade etmiĢtir. Bu 

sonuçlara göre örneklem grubumuz dini sadece bireysel hayatında yaĢamamakta, 

sosyal hayatta da dinin önemli olduğunu düĢünerek, dinin sosyal hayatla ilgili 

kurallarını yerine getirmeye çalıĢmaktadır.  

7.2.3. Dini Kuralları Yerine Getirme Zorunluluğu Hissetme 

Katılımcılarımız %78,6 oranında her zaman dini kuralları yerine getirme zorunluluğu 

hissettiğini belirtmektedir. %9,6 ise sıklıkla bunu hissetmektedir. Hiçbir zaman böyle 

bir zorunluluk hissetmeyenler %4,3 tür.  
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Tablo-85: Dini kuralları yerine getirme zorunluluğu hissetme 

 Zorunluluk hissetme Sayı % 

 Hiçbir zaman 9 4,3 

  Nadiren 4 1,9 

  Bazen 12 5,7 

  Sıklıkla 20 9,6 

  Her zaman 165 78,6 

Toplam 210 100,0 

 

7.2.4. Nafile Ġbadetleri Yapma 

Tablo-86: Nafile ibadet yapma 

 Nafile Sayı % 

 Hiçbir zaman 34 16,2 

  Nadiren 28 13,3 

  Bazen 81 38,6 

  Sıklıkla 34 16,2 

  Her zaman 33 15,7 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızın %16,2 si hiçbir zaman nafile ibadet yapmazken, %13,3 ü de 

nadiren yapmaktadır. Nafile ibadetlerini devamlı bir Ģekilde yapanlar %15,7 iken, 

sıklıkla nafile ibadet yapanların oranı %16,2 dir. Nafile ibadetlerini bazen yapanlar 

ise %38,6 dır. K3, nafileleri sadece namaz, oruç olarak anlamadığını, bu manada 

nafilelere farz kadar önem verdiğini belirtirken, K5, bilinen ibadetlerden farzları 

yaptığını, ama nafile olarak sosyal amaçlı faaliyetlerde bulunduğunu, bunu da çok 

önemsediğini ifade etmektedir.  

K13, farzların dıĢında nafile ve kazaların Ġslam‟a sonradan sokulduğunu 

düĢündüğünü ve nafile ibadet yapmadığını belirtmektedir. Gözlemlerimiz ve 

görüĢmelerimiz esnasında özellikle aktif olarak çalıĢan katılımcılarımızın, nafilelere 

fazla vakit ayıramadığını, nafile olarak hayır-hasenat türü Ģeyler yaptıklarını, bunu da 

eĢleri vasıtasıyla yerine getirdiklerini gözlemledik.  
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7.2.5. Namaz Kılma DavranıĢı 

Tablo-87: Namaz kılma davranıĢı 

 Namaz kılma davranıĢı Sayı % 

 Her gün beĢ vakit namaz kılarım 142 67,6 

  Günlük namazlarımın bazılarını Cuma ve 

Bayram namazlarını 
28 13,3 

  Günlük namazlarımdan bazılarını kılarım 

(bayanlar) 
9 4,3 

  Sadece Cuma ve bayram namazlarını kılarım 15 7,1 

  Hiç namaz kılmam 16 7,6 

  Toplam 210 100,0 

 

Namaz Ġslam‟daki en önemli ibadetlerdendir. Haftada bir kılınan Cuma namazı, yılda 

iki defa kılınan bayram namazları ve günde beĢ vakit kılınan günlük namazlar gibi 

çeĢitli türleri vardır. Zorunluluk açısından farz, vacip ve nafile olarak ayrılır. Bayram 

namazı, Cuma namazı cemaatle kılınmak zorundadır. Günlük namazlar bireysel 

olarak yerine getirilebilse de, bu pek arzulanan bir durum değildir. Dolayısıyla 

toplumsal yönü önemli bir ibadettir. 

Katılımcılarımızın %67,6 oranında düzenli olarak namazlarını kıldıklarını görüyoruz. 

Cuma ve bayram namazlarını kılarak ara sıra 5 vakit namazını kılanlar ise %17,6 

düzeyindedir. Sadece Cuma ve bayram namazı kılanlar %7,1 iken, hiç namaz 

kılmayanlar %7,6 dır. Namazı düzenli olarak kılanlar içinde %22,9 namazını 

çocukluğundan bu yana kılarken, %19,5 gençliğinden bu yana kılmaktadır. 

Katılımcılarımızdan bir kısmı 30 ve 40 lı yaĢlarından itibaren namaz kılmaya 

baĢlamıĢtır. Görüldüğü gibi namazını düzenli olarak kılanlar erken dönemden 

itibaren namazı yerine getirdiklerini ortaya koymuĢlardır.  
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7.2.6. Ne Zamandan Beri Düzenli Namaz Kıldığı 

Tablo-88: Ne zamandan beri düzenli namaz kıldığı 

 Düzenli namazın zamanı Sayı % 

 Çocukluğumdan bu yana 48 22,9 

  Gençliğimden bu yana 41 19,5 

  20 yaĢımdan bu yana 17 8,1 

  30 yaĢımdan bu yana 22 10,5 

  40 yaĢımdan bu yana 19 9,0 

  50 yaĢımdan bu yana 9 4,3 

  60 yaĢımdan bu yana 1 ,5 

  Emekli olduğumdan bu yana 1 ,5 

  Toplam 158 75,2 

 Cevapsız 52 24,8 

Toplam 210 100,0 

 

Tablo-89: YaĢ grupları ve namaz kılma davranıĢı 

YaĢınız 

Namaz kılma davranıĢınız aĢağıdakilerden hangisine 

uymaktadır. 
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 50-60 Sayı 66 6 3 3 1 
    %  83,5% 7,6% 3,8% 3,8% 1,3% 
  60-64 Sayı 39 8 4 3 7 
    %  63,9% 13,1% 6,6% 4,9% 11,5% 
  65-69 Sayı 17 10 0 4 6 
    %  45,9% 27,0% ,0% 10,8% 16,2% 
  70-74 Sayı 8 2 1 4 0 
    % 53,3% 13,3% 6,7% 26,7% ,0% 
  75-79 Sayı 7 2 0 1 0 
    %  70,0% 20,0% ,0% 10,0% ,0% 
  80 ve 

ustu 

Sayı 
5 0 1 0 2 

    %  62,5% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 

Toplam Sayı 142 28 9 15 16 

  %  67,6% 13,3% 4,3% 7,1% 7,6% 
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7.2.7. Oruç Tutma DavranıĢı 

Tablo-90: Oruç tutma davranıĢı 

 Oruç tutma davranıĢı Sayı % 

 Her yıl Ramazan ayında ve bazı dini 

günlerde tutarım 
118 56,2 

  Her yıl Ramazan ayında oruç tutarım 72 34,3 

  Bir mazeretim olmaksızın Ramazanın 

bir kısmında tutarım 
9 4,3 

  Hiç oruç tutmam 11 5,2 

Toplam 210 100,0 

 

Oruç Müslüman‟ların ramazan ayında tutmak zorunda oldukları, ramazanın dıĢında 

ise gönüllü olarak yerine getirilen bir ibadettir. Sabahleyin tan yerinin ağarması 

(imsak) ile baĢlayıp akĢam ezanı (iftar) vaktinde son bulur. Bu süre zarfında oruçlu 

kimse yeme içme ve cinsel iliĢkiden uzak durmak zorundadır.  

Örneklem grubumuz yaklaĢık %90,5 oranında düzenli olarak Ramazanda orucunu 

tutmakta, %56,2 ise Ramazanın dıĢında nafile oruç tutmaktadır. Hiç oruç tutmayanlar 

%5,2 iken mazereti olmaksızın Ramazan orucunu kısmen tutanların oranı %4,3 tür. 

Bu sonuçlara göre, örneklem grubumuzun oruç tutma oranları yüksek seviyededir. 

Derinlemesine mülakatlarımız esnasında ortaya çıktığı gibi bazı katılımcılarımızın 

sağlık sebebiyle tutmadığı dikkate alınırsa bu rakam daha yüksek seviyede kabul 

edilebilir. Düzenli olarak namaz kılma oranının %67,6 olduğu göz önünde 

bulundurulursa, katılımcılarımızın oruç ibadetine oldukça fazla önem verdikleri 

söylenebilir. Ancak oruç tutmanın sadece dini gereçlerle değil, ilginç bir Ģekilde 

bazen geleneksel-toplumsal değerlerle de iliĢkilendirildiğini gördük. Ġstisnai bir 

örnek olsalar da K8, daha önce oruç tuttuğunu ama 30 yıldan beri tutmadığını, K9, 

uzun süreden beri diğer ibadetleri bıraktığını sadece orucu tutmaya devam ettiğini, 
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bunu da toplumsal bir birliktelik unsuru olarak gördüğü için yaptığını ifade 

etmektedir.   

7.2.8. Zekât ve Sadaka DavranıĢı 

Ġslam‟ın beĢ Ģartı içinde mali ibadetler grubu içinde sayılan zekat, belirli bir mali 

güce sahip Müslüman‟lara farz kılınmıĢ bir ibadettir. Sadaka ise terim anlamı 

açısından Zekât‟ı da içeren geniĢ bir anlama sahiptir. Ancak genel kullanımda ve 

toplumsal hayatta gönüllülük esasına dayalı olarak yerine getirilen mali bir ibadettir. 

Derinlemesine mülakatlarımızda da dile getirildiği gibi zekât ve sadaka sosyal yönü 

ön planda olan, sosyal bütünleĢmeyi sağlayıcı yönü bulunan ibadetler grubundadır. 

Tablo-91: Zekat verme davranıĢı (Zekat verecek gücü olanlar için) 

 Zekât Sayı % 

 Zekâtımı düzenli olarak veririm 134 63,8 

  Bazı yıllar veririm 39 18,6 

  Devlete verdiğim vergi zekât 

yerine geçeceği için vermem 
7 3,3 

  Zekât vermem 6 2,9 

  Toplam 186 88,6 

 Cevapsız 24 11,4 

Toplam 210 100,0 

 

Bu soruda cevap vermeyenlerin zekât verme gücünün olmadığı kabul edilmiĢtir. 

Buna göre zekât vermeye gücü yetenlerden %63,8 i zekâtını düzenli olarak verdiğini, 

%18,6 bazı yıllar verdiğini, %3,3 devlete verdiği verginin zekât sayılacağını, %2,9 

da zekât vermediğini belirtmiĢtir. Bir dini zorunluluk olarak görülmese bile sadaka 

davranıĢına bakıldığında, katılımcılarımızın %32,4 ü düzenli olarak sadaka verdiğini, 

%57,1 inin ara sıra verdiğini %7,6 sının istemeye gelen olursa veririm dediğini 

görüyoruz. Mülakatlarımız esnasında zekât verme gücü bulunmayanların genellikle 

sadaka verdiklerini gözlemledik.  

K3, zekâtı bir yıl öncesinden verdiğini belirterek, sadakayı sürekli olarak verdiğini 
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ifade etmektedir. Sadaka ve zekâtın kesinlikle malından bir Ģey eksilttiğini 

düĢünmediğini, aksine bereket olarak kendine geri döndüğünü hissettiğini ve 

yaĢadığını belirtmektedir. K11, zekâtın çok önemli bir toplumsal müessese olduğunu,  

toplumsal yönünün bireysel ibadetten daha önde olduğunu belirterek, zekâtın sosyal 

barıĢa büyük bir katkısı olduğunu düĢünmektedir. K16 da sadakaya çok önem 

verdiğini, herkesin bunu yapması gerektiğini ve eğer herkes bunu yapsa toplumda 

fakir kalmayacağına inandığını ifade etmektedir.  

Tablo-92: Aylık gelire göre zekat verme durumu  

Aylık geliriniz 

Zekâtla ilgili davranıĢınız aĢağıdakilerden hangisine uyar 

Zekâtımı 

düzenli 

olarak 

veririm 

Bazı yıllar 

veririm 

Vergi zekât 

yerine 

geçer 

Zekât vermem 

 0-999 Sayı 1 2 0 0 
    %  

33,3% 66,7% ,0% ,0% 

  1000-1999 Sayı 50 17 5 1 
    %  

68,5% 23,3% 6,8% 1,4% 

  2000-2999 Sayı 50 6 0 2 
    % 

86,2% 10,3% ,0% 3,4% 

  3000-3999 Sayı 12 11 0 0 
    %  

52,2% 47,8% ,0% ,0% 

  4000 ve Üstü Sayı 18 3 2 3 
    %  

69,2% 11,5% 7,7% 11,5% 

Toplam Sayı 131 39 7 6 

  %  
71,6% 21,3% 3,8% 3,3% 

 

Tablo-93: Sadaka verme davranıĢı 

 Sadaka Sayı % 

 Düzenli olarak sadaka veririm 68 32,4 

  Ara sıra veririm 120 57,1 

  Ġstemeye gelen olursa veririm 16 7,6 

  Sadaka vermem 5 2,4 

  Sadaka hakkında bilgim yok 1 ,5 

  Toplam 210 100,0 
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7.2.9. Hacca Gitme 

Maddi olarak belirli bir güce ulaĢmıĢ, hali vakti yerinde ve Hacca gitmesine bir mani 

bulunmayan Müslüman‟lara ömründe bir defa, Hac mekânlarını belirli bir zamanda 

ziyaret etmek farz kılınmıĢtır. Ancak Türkiye‟deki mevcut uygulamaya göre, Suudi 

Arabistan hükümetinin Hac kotası uygulaması sebebi ile isteyen herkes hemen Hacca 

gidememekte, kura usulüyle kendisine Hac sırasının beklemesini beklemesi 

gerekmektedir. 

Tablo-94: Hacca gitme durumu 

 Hac Sayı % 

 Evet 84 40,0 

  Hayır 126 60,0 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuzun %40 ı hacca gitmiĢ, %60 ise gitmemiĢtir. Ancak bazı 

katılımcılarımız hacca gitmek istediğini ama haccın çıkmadığını belirtmiĢtir. Hacca 

gidenlerin hacca gitme zamanına baktığımızda %10,5 31-40 yaĢ arasında girmiĢ, 

%12,9 41-50 yaĢ arasında gitmiĢ, %10 da 51-60 yaĢ arasında gitmiĢtir.  

Tablo-95: Hacca gitme zamanı 

 Hacca gidiĢ zamanı Sayı % 

 21 30 yaĢ arası 4 1,9 

  31 40 yaĢ arası 22 10,5 

  41 50 yaĢ arası 27 12,9 

  51 60 yaĢ arası 21 10,0 

  60 yaĢımdan sonra 8 3,8 

  Toplam 83 39,5 

 Cevapsız 127 60,5 

Toplam 210 100,0 

 

7.2.10. Kurban Kesme 

Tablo-96‟ya göre örneklem grubumuzun %83,8 oranında düzenli olarak kurban 

kestiği görülmektedir. Bazı yıllar kesenler ise, %12,9 dur. Bu sonuçlara göre 

katılımcılarımızın kurban ibadetini yerine getirme düzeyleri oldukça yüksektir. 
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Neredeyse tamamı imkânı olduğunda kurbanını kesmektedir. Kurban ibadetinin bu 

düzeyde yüksek bir Ģekilde ifa edilmesinin sebepleri arasında, kurbanın toplumsal 

paylaĢım yönü, bir Ģölen havasında bütün aileyle birlikte yerine getirilen bir ritüel 

olması ve yılda bir defa yerine getirilmesi sayılabilir. 

Tablo-96: Kurban kesme davranıĢı 

 Kurban kesme Sayı % 

 Düzenli olarak 

kurban keserim 
176 83,8 

  Bazı yıllar keserim 27 12,9 

  Kurban kesmem 8 3,4 

Toplam 210 100,0 

 

K9, kurbanı dini bir gereklilik olarak değil, milli birlik sembolü olarak gördüğü için, 

toplumdan ayrılmayıp kurban kestiğini belirtmektedir. K13, artık kurban 

kesmeyeceğini, kurbanın kesim Ģekline itirazı olduğunu, hayvana eziyet edildiğini 

düĢünmektedir. “Eskiden kurban keserken töreni vardı, inanılmaz güzellik içinde, 

huĢusu vardı, heyecanı vardı, zevki vardı. ġimdi kesenler daha fazla para kazanayım 

diye alelacele, hayvana eziyet ederek kesiyorlar.” (K13, 55 YaĢında, Mali MüĢavir).  

7.2.11. Kur‟an Okuma 

Tablo-97: Kur‟an okuma sıklığı 

Kur‟an okuma sıklığı Sayı % 

 Her gün 56 26,7 

  Üç dört günde bir 32 15,2 

  Haftada bir 8 3,8 

  Aklıma geldikçe 38 18,1 

  Fırsatım oldukça 39 18,6 

  Dini gün ve gecelerde 7 3,3 

  Hiç 5 2,4 

  Kur‟an okumayı bilmiyorum 25 11,9 

Toplam 210 100,0 
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Kur‟an Ġslam‟ın temel kutsal metnidir. Dini açıdan Kur‟an‟ı okumak, manasını bilsin 

bilmesin okuyan için ibadet sayılır. Ancak katılımcılarımızın verdiği bilgilerden de 

anlaĢıldığı gibi Kur‟an aynı zamanda Ġslami açıdan bilgilenmek maksadıyla da 

okunur. Bunun için de Arapça bilmeyenler Kur‟an meallerine ve tafsilatlı açıklaması 

olan tefsirlere müracaat ederler. 

Örneklem grubumuz farklı sıklıklarda Kur‟an okumaktadırlar. Ancak Kur‟an okuma 

kapsamına Kur‟an‟ı Arapça metninden okuma ve meailini okumayı birlikte dâhil 

ettiklerini gördük. Bir diğer deyiĢle bazı katılımcılarımız Kur‟an‟ı Latince harflerle 

veya mealinden okuyorlar ve bunu Kur‟an okuma kapsamında değerlendiriyorlar.   

Her gün Kur‟an okuduğunu belirtenlerin oranı%26,7 iken üç dört günde bir 

okuyanların oranı %15,2 dir. Aklıma geldikçe ve fırsatım oldukça okurum diyenler 

toplamda %36,7 dir. Sadece dini gün ve gecelerde okuyanlar %3,3, hiç okumayanlar 

ise %2,4 tür. Kur‟an okumayı bilmiyorum diyenler %11,9 dur.  

Kur‟an‟ı okuma Ģekline ve buna yüklenen anlama baktığımızda; K10, Kur‟an 

okumayı Allah‟la konuĢmak olarak gördüğünü ve okuduğu yerin tefsiriyle birlikte 

her akĢam mutlaka Kur‟an‟ı okuduğunu, sık sıkta meal okuduğunu, bundan çok zevk 

aldığını belirtmektedir. K4, her gün okumaya çalıĢtığını, okuyamasa bile mutlaka 

dinlemeye çalıĢtığını belirtmektedir. K9, Kur‟an‟ı çok okuduğunu ve onu vahiy 

kaynaklı görmediğini ifade ederek, araĢtırma amaçlı okumalarını sürdürdüğünü 

belirtmektedir. Ona göre Kur‟an Allah kelamı değil Hz. Muhammed‟in sözleridir. O 

yazmıĢtır. Okumalarının sonucunda Kur‟an‟ın yerelliğini gördüğünü ileri 

sürmektedir.  
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7.2.12. Ġbadet Hayatındaki DeğiĢim 

Tablo-98: Son zamanlardaki ibadet artıĢı ve sebebi 

 Ġbadetlerdeki artıĢ sebebi Sayı % 

 Hacca gidip gelmem 25 11,9 

  Kendimi yaĢlı hissetmeye baĢlamam 17 8,1 

  Emekli olmam 26 12,4 

  Sevdiğim bir yakınımın ölmesi 11 5,2 

  Ġmkânlarımın düzelmesi 6 2,9 

  Ġbadet etme zamanımın gelmesi 7 3,3 

  Diğer 25 11,9 

  Toplam 118 56,2 

 Cevapsız 92 43,8 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuzun %56,2 si çeĢitli sebeplerle ibadet hayatında son zamanlarda 

bir değiĢiklik olduğunu belirtmiĢtir. Ġbadetlerdeki artıĢın sebepleri arasında emekli 

olmanın %12,4 oranında etkili olması ilginç bir sonuçtur. Buradan yola çıkarak 

ibadet hayatına etkili olan unsurlar içerisinde iĢ hayatının önemli olduğu söylenebilir. 

Emeklilikle birlikte ortaya çıkan boĢ zamanları doldurmada ibadet önemli bir yer 

iĢgal etmektedir. Hacca gidip geldikten sonra ibadetlerinin arttığını söyleyenlerin 

oranı ise 11,9 dur. Örneklem grubumuzun büyük ölçüde hacca gitmediği göz önünde 

bulundurulursa, hacca gidip gelmenin ibadet hayatına önemli bir etkisinin olduğu 

görülebilir. Ancak bu dindarlıktan kaynaklanan bir Ģey midir, yoksa geleneksel 

eğilimler dinsel davranıĢların Ģekillenmesine etki mi etmektedir, bunun tespiti için 

daha detaylı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Kendini yaĢlı hissetmenin de ibadetlerde 

artıĢa sebep olması farklı yönlerden açıklanabilir. Birincisi yaĢ ilerledikçe ortaya 

çıkabilen dünyanın geçiciliği hissi, ölüme bir adım daha yaklaĢmak, zaman içerisinde 

oluĢan bilgi ve tecrübedir. “Ġbadetlerde on sene öncesine göre artıĢ oldu. Sebebi 

tecrübemin beni getirdiği yer. Bu dünyanın boĢ olduğunu belirli bir yaĢa gelince 

insan daha iyi anlıyor. Ölenler var, dünya kadar servetleri var bir Ģey götüremediler.” 
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(K15, 68 YaĢında, Orman Mühendisi). Ġkincisi herkeste görülmese bile, toplumsal 

kabullerin rol beklentileri yoluyla yaĢlılara ilettiği mesajlar olabilir. Türk toplumunda 

“yaĢının adamı olma”nın bir gereği de bir takım ritüelleri yerine getirmektir.  

Sevdiği bir yakınının ölmesi de ibadetlerin artmasına etki eden unsurlardan biri 

olarak görülmektedir. Bir ay önce kardeĢinin kendi kucağında öldüğünü belirten 

K10, “Azrail geldi, kucağımda kardeĢimin ruhunu aldı. Ne ruhunu gördüm, ne 

Azrail‟i. Ondan sonra hareketsiz kaldı. Beni farklı etkiledi. Ondan bu yana 

ibadetlerime biraz daha dikkat ediyorum.” (K10, 73 YaĢında, Avukat) sözleriyle bu 

tecrübesini ifade etmektedir.  

GörüĢmelerimiz esnasında ortaya çıkan sonuçlardan bize ilginç geleni, özellikle ileri 

yaĢ grubundaki bazı yaĢlılarda görülen ibadetlerdeki azalmadır. K1, “Ġbadetlerde 

yaĢlanmayla birlikte, artma olmadı. Hatta geri çekiyoruz. Giderek azalıyor.” 

demekte, K21 de aynı Ģekilde ibadetlerinde azalma olduğunu belirterek, gerekçesini 

“artık haz vermiyor” diye açıklamaktadır (K21, 57 YaĢında, Teknik Eğitim Fak. 

Mezunu).  

7.2.13. Ġbadetlerin Ġnsana Etkileri- Hac Örneği 

Tablo-99: Hacdan gelince saygı görme 

 Hacdan gelince 

saygı görme Sayı % 

 Hayır 25 11,9 

  Kısmen 36 17,1 

  Evet 36 17,1 

  Toplam 97 46,2 

 Cevapsız 113 53,8 

Toplam 210 100,0 

 

KiĢinin yaptığı ibadetin belli ölçüde kiĢinin hayatına yansımalarının olması beklenir. 

Bu iki soruda hac ibadeti üzerinden bu konuyu anlamaya ve ortaya koymaya çalıĢtık. 
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Bu soruya cevap vermeyenleri hacca gitmemiĢ olarak görürsek, bu soruya cevap 

verenlerden %17,1 hacdan döndükten sonra çevresinden daha fazla saygı görmeye 

baĢlamıĢtır. Yine %17,1 kısmen böyle bir farklılık yaĢarken, %11,9 bir değiĢikliğin 

olmadığını ifade etmektedir. Çevreden saygı görme konusunda belli bir farklılık 

hisseden katılımcılarımız, farklı rol beklentilerine göre davranmaya da 

çalıĢmaktadırlar. Örneğin hacdan döndükten sonra, kendilerinden daha farklı 

davranıĢlar bekleyenlere karĢı, farklı davranmaya çalıĢtım diyenlerin oranı %21,4 

tür. Kısmen böyle davrandım diyenler %13,3 iken, farklı davranmaya çalıĢmadım 

diyenlerin oranı %14,3 tür.  

Tablo-100: Hacdan gelince farklı davranmaya çalıĢma 

 Hacdan gelince 

farklı davranma Sayı % 

 Hayır 30 14,3 

  Kısmen 28 13,3 

  Evet 45 21,4 

  Toplam 103 49,0 

 Cevapsız 107 51,0 

Toplam 210 100,0 
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7.3. Dini Yasaklarla İlgili Düşünce ve Davranış 

 

7.3.1. Dini Yasakları Yapma 

 

Tablo-101: Dinin yasak ettiği Ģeyleri yapma 

 Dini Yasakları yapma Sayı % 

 Hiçbir zaman 70 33,3 

  Nadiren 83 39,5 

  Bazen 40 19,0 

  Sıklıkla 9 4,3 

  Her zaman 8 3,8 

  Toplam 210 100,0 
 

Örneklem grubumuzun %33,3 dinin yasak ettiği Ģeyleri hiçbir zaman yapmadığını, 

%39,5 i ise nadiren yaptığını belirtmektedir. Dini yasakları sıklıkla ve her zaman 

yaptığını belirtenlerin oranı ise %8 civarındadır. Katılımlı gözlemlerimiz ve 

derinlemesine mülakatlarımızdan ortaya çıktığı kadarıyla bu sorudaki ifadenin genel 

olması sebebiyle verilen cevaplarda içki, kumar, zina gibi dini açıdan büyük günah 

sayılan konuların göz önünde bulundurulduğunu gördük. Katılımcılarımız ahlaki 

açıdan günah sayılabilecek yalan söylemek, dedikodu gibi davranıĢları bu kapsamda 

görmemektedirler. 

7.3.2. Evlilik DıĢı ĠliĢkiler 

Tablo-102: Evlilik dıĢı iliĢkilerle ilgili düĢünce 

 Evlilik dıĢı iliĢki Sayı % 

 Hiçbir zaman 193 91,9 

  Nadiren 6 2,9 

  Bazen 3 1,5 

  Sıklıkla 1 ,5 

  Her zaman 7 3,3 

Toplam 210 100,0 

 

Bütün dinler evlilik öncesi cinsel deneyimleri, hoĢ görmemiĢ veya engellenmiĢtir. 

Ancak Batı‟da bu tür iliĢkiler oldukça yaygındır. Bir araĢtırmaya göre “çok 

dindar”ların %71‟i evlenmeden önce cinsel iliĢkide bulunmuĢlardır. Ġngiltere‟de 
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Hıristiyan kiliselerinden ankete katılan kadınların %22 si, erkeklerin %20‟si evlilik 

öncesi seks iliĢkisini kabul etmediklerini belirtmiĢtir. Dindar olmayanlarda kabul 

etmeyenlerin oranının kadınlarda %3.8, erkeklerde %2.6 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Avrupa‟daki Hıristiyanlığın dıĢındaki dinlerin mensuplarının ise evlilik öncesi 

iliĢkiyi güçlü Ģekilde reddettikleri, bu dinlerden kadınların %41‟inin, erkeklerin ise 

%46‟sının evlilik öncesi iliĢkinin her zaman yanlıĢ olduğuna inandıkları görülmüĢtür. 

Bulgular, bütün grupların evlilik dıĢı cinsel iliĢkilerin evlilik öncesi iliĢkilerden daha 

kötü olduğu kanaatinde birleĢtiklerini göstermektedir. (Argyle ve Hallahmi, 2001, 

184-185).  

Katılımcılarımızın tamamına yakını %91,9 bu soruya hiçbir zaman Ģeklinde cevap 

vermiĢtir. Zinanın hem dini açıdan yasak kapsamında bulunması ve Ģiddetle 

yasaklanması, hem de toplumsal açıdan hoĢ görülmemesi bunda etkili olabilir. Bu 

sonuçlara göre toplumsal hayatımıza değer üretme anlamında en fazla etkili olan iki 

kurumun din ve aile olduğu söylenebilir.  

Ülkemizde evlilik dıĢı iliĢkilere bakıĢla, batıdaki bakıĢ arasında farklılık olduğu 

görülmektedir. Ancak bizde de çok yaygın kabul görmese de belli çevrelerde ve 

gençlik gruplarında “milli olmak” tabiri ile meĢrulaĢtırılan ve hatta olmayanların 

alaya alındığı bir tutumun olduğu bilinmektedir. 

7.3.3. Ġçki Kullanımı 

Tablo-103: Ġçki kullanma durumu 

 Ġçki kullanımı Sayı % 

 Evet 14 6,7 

  Nadiren 20 9,5 

  Hayır 176 83,8 

  Toplam 210 100,0 
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Katılımcılarımızın %83,8 i içki kullanmadığını belirmektedir. %6,7si içki 

kullandığını belirtirken, %9,5 i de nadiren içki kullandığını belirtmektedir. Ancak 

içki kullandığını belirten katılımcılarımızdan bazıları Ramazan, Bayram, Kandil gibi 

dini açıdan kutsal sayılan zamanlarda kullanmadığını ve toplumun kutsallarına saygı 

göstermek gerektiğini belirtmektedirler. K13, “Toplumun kutsalına saygı duyarım. 

Hiçbir bayramda, Ramazanda içki içmem.” diyerek fikrini ifade etmektedir.   

Ġçki kullanımı konusunda diğer bir nokta ise, bir katılımcımızın ifadesiyle “ayak 

tamamlamak” için kullandığını belirtenlerdir. K14, “Arada sırada kafayı çekerim. 

Toplantılara filan gidince. Ġçmesen olmaz.”, K16 da, “Eskiden memuriyette belli 

ortamlarda ayak tamamlamak için, sofrayı bölmemek için alkol almıĢımdır” 

sözleriyle durumunu ifade etmektedir. Bu ifadeler bahane bulma sayılabileceği gibi, 

sosyal baskı unsuru olarak da görülebilir.    
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7.4. Dini Sorumluluk Duyma 

7.4.1. Ġnancına Göre Hareket Etmediğinde Sıkıntı Duyma 

 

Tablo-104: Ġnancına göre hareket edemediğinde sıkıntı duyma 

 Huzursuzluk duyma Sayı % 

 Hiçbir zaman 8 3,8 

  Nadiren 4 1,9 

  Bazen 13 6,2 

  Sıklıkla 25 11,9 

  Her zaman 160 76,2 

  Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz %76,2 oranında inancına göre yaĢamak istediğini ve inancına 

göre hareket edemediğinde içinde her zaman bir sıkıntı duyacağını belirtmektedir. 

%11,9 böyle bir durumda sıklıkla sıkıntı duyabileceğini belirtirken, %6,2 bazen 

demektedir. Hiçbir zaman sıkıntı duymam diyenler ise %3,8 dir.  

7.4.2. Dinini BaĢkalarına Anlatma 

 

Tablo-105: Dinini baĢkasına anlatma 

Dinini anlatma  Sayı % 

 Hiçbir zaman 17 8,1 

  Nadiren 11 5,2 

  Bazen 45 21,4 

  Sıklıkla 65 31,0 

  Her zaman 72 34,3 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımızdan %34,3 ü dinini her zaman baĢkalarına anlattığını, %31 i sıklıkla 

baĢkalarına anlattığını, %21,4 ise bazen anlattığını belirtmiĢtir. Hiçbir zaman böyle 

bir davranıĢta bulunmadığını belirtenler %8,1 dir. Bu konuda bazı katılımcılarımız 

ben din adamı değilim ki Ģeklinde konuya yaklaĢarak, dini anlatma görevinin belirli 

insanların görevi olduğunu düĢünmektedirler. Ancak bu konudaki en ilginç yorum 

K8 tarafından yapılmıĢtır. Ona göre dini yaymak için çalıĢanlar, Tanrının gücünü 

zayıflatıyorlar. Tanrı kendi egemenlini yayabilecek güçlü olmalıdır.   
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7.4.3. Dini Sohbetlere Katılma 

 

Tablo-106: Dini sohbetlere katılma 

 Dini sohbete katılım Sayı % 

 Hiç 39 18,6 

  Bazen 109 51,9 

  Sık sık 62 29,6 

Toplam 210 100,0 

 

Örneklem grubumuz çevresinde dini sohbetlere fazlaca katılmamaktadır ya da 

çevresinde dini sohbet bulma Ģansı azdır. %18,6 hiç sohbete katılmazken, %51,9 

bazen katıldığını belirtmiĢtir. %29,6 ise sık sık katılmaktadır. Dini sorumluluk 

duyma anlamında sohbete katılmanın bir ileri boyutu sayılabilecek evinde sohbet 

düzenleme davranıĢı ise daha düĢük düzeydedir. %46,2 hiç böyle bir davranıĢta 

bulunmamaktadır. %45,7 ise bazen evinde sohbet düzenlemektedir. %8,1 ise sık sık 

evinde dini sohbet düzenlemektedir. Ancak bu dini sohbetler hep dıĢa dönük olmayıp 

aile içinde de olabilir.  

K3, dini sohbetlere katıldığını, mensubu bulunduğu dini grubun hizmetlerine sık sık 

katıldığını ifade ederek “Dini hizmetin içerisindeyim.” demektedir.  

7.4.4. Dini Sohbet Düzenleme 

 

Tablo-107: Dini sohbet düzenleme 

 Dini sohbet 

düzenleme Sayı % 

 Hiç 97 46,2 

  Bazen 96 45,7 

  Sık sık 17 8,1 

Toplam 210 100,0 
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7.5. Yaratıcıya Sığınma Davranışları 

7.5.1. Af Dileme 

Tablo-108: Hata iĢlediğinde af dileme 

 Af dilerim Sayı % 

 Hiçbir zaman 3 1,4 

  Nadiren 1 ,5 

  Bazen 3 1,4 

  Sıklıkla 20 9,5 

  Her zaman 183 87,1 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız yaklaĢık %97 oranında kendilerini bağıĢlatıcı davranıĢ için 

girdilerini ve Allah‟tan af dilediklerini belirtmiĢlerdir. Hiçbir zaman böyle bir 

davranıĢta bulunmadığını belirtenler ise %1,4 tür.  

7.5.2. Allah‟ın Niyete Göre Değerlendireceğini DüĢünme 

Tablo-109: Allah‟ın herkesi niyetine göre değerlendireceğini düĢünme 

 Allah niyete bakar Sayı % 

 Hiçbir zaman 9 4,3 

  Nadiren 2 1,0 

  Bazen 10 4,8 

  Sıklıkla 11 5,2 

  Her zaman 178 84,8 

  Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız %84,8 oranında her zaman Allah‟ın herkesi kendi niyetine göre 

değerlendireceğine inandıklarını belirtmiĢlerdir. %4,3 böyle bir Ģeye hiç 

inanmadığını belirtmektedir. Allah‟ın kıyamet günü merhamet edeceğini 

düĢünenlerde bu soruya verdikleri cevapta %85,3 oranında kıyamet günü Allah‟ın 

merhametini umduklarını belirtmektedirler. %3,3 ise bu yargıya katılmadığını 

belirtmektedir.  
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7.5.3. Kıyamette Merhamet Umma 

Tablo-110: Allah‟ın kıyamet günü merhamet edeceğini düĢünme 

 Allah‟tan merhamet umma Sayı % 

 Hiçbir zaman 7 3,3 

  Nadiren 3 1,4 

  Bazen 4 1,9 

  Sıklıkla 17 8,1 

  Her zaman 179 85,3 

Toplam 210 100,0 

 

 

7.5.4. Dua Etme 

 

Tablo-111: Dua etme 

 Dua etme Sayı % 

 Hiçbir zaman 3 1,4 

  Nadiren 6 2,9 

  Bazen 4 1,9 

  Sıklıkla 31 15,8 

  Her zaman 166 79,0 

Toplam 210 100,0 

 

Katılımcılarımız her zaman ve sık sık olmak üzere %95 oranında dua etmektedirler. 

Hiç biz zaman ve nadiren dua edenler ise %4,3 tür.  
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SONUÇ 

YaĢlanma farklı teorilerle, kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan 

tarifi yapılan çok yönlü bir süreçtir. Kronolojik olarak yetiĢkinliğin son yılları ile 

yaĢlılık dönemini içine alır. Bu dönemden itibaren insanın biyolojik, psikolojik 

yapısında değiĢimler görülür. Toplumsal açıdan bir takım rollerini bırakan ve yeni 

roller almakla karĢı karĢıya kalan birey bu dönemde, sosyalleĢme ve uyum problemi 

yaĢayabilir.  

Sanayi devrimi ile birlikte ĢehirleĢme sürecinde ailenin yapısında görülen değiĢim, 

kadının çalıĢma hayatına yoğun bir Ģekilde katılması ve kültürel değerlerdeki 

değiĢim yaĢlılığı sosyal bir probleme dönüĢtürmüĢtür. Eskiden örneklerine az 

rastlanan yaĢlı dayanıĢma merkezleri, huzurevlerinin yaygınlaĢması bu sürecin 

göstergesi olarak görülebilir. YaĢlanma dönemi, bu süreci yaĢayanlar ve bu sürecin 

dıĢında olanlarca farklı algılanabilmektedir. Bazen bu yaĢlılara karĢı negatif bir bakıĢ 

açısına dönüĢebilmektedir. Biraz da, bu algılarla iliĢkili olarak bazen yaĢlılıkta 

sosyalleĢme, kuĢaklar arası iletiĢim süreçleri soruna dönüĢebilmektedir.  

Dinler ileri yaĢlara ulaĢmıĢ fertlere, saygı gösterilmesini, Ģefkatle yaklaĢılmasını ve 

onların tecrübesinden faydalanılmasını ister. Özellikle diğer yaĢ grubundaki insanlara 

kutsal metinler aracılığıyla bir gün kendilerinin de aynı duruma geleceğini hatırlatır.  

Ġslam yaĢlılığı kaçınılmaz bir süreç olarak görmüĢ, dini yaĢantı ile süslenmiĢ 

ihtiyarlığı bir tür bilgelikle eĢdeğer saymıĢ ancak hayatın sonluluğuna vurgu yaparak, 

bu dönemin de geçici olduğunu ortaya koymuĢtur. Hz. Peygamber yaĢlılara saygı 

duymuĢ, ümmetine de bunu öğütlemiĢtir. YaĢlılara yaklaĢımda Ģefkati önceleyen 

Ġslam, ibadetlerde bile onlara has kolaylıklar getirmiĢtir.  
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YaĢlanma sürecinde din insan hayatında etkili olmaya devam etmekte, ileri yaĢlarda 

geçmiĢteki dini bilgilenme, yetiĢtiği çevre gibi etkenlere bağlı olarak daha da etkili 

olabilmektedir.  

En basit tarifiyle dini vecibeleri yerine getirmek ve dini değerlere bağlı olmak 

Ģeklinde tarif edilebilecek dindarlık, kiĢinin hayatında farklı yönlerde tezahür 

etmektedir. Din sosyolojisi alanında geliĢtirilen dindarlık tipolojileri de dini sosyal 

gerçekliğin farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayan tipolojiler olarak görülebilir.  

Gerek dünyada gerekse ülkemizde, yaĢlı nüfusun genel nüfus oranı içerisindeki oranı 

artmaktadır. Ülkeler konuyla ilgili planlamalar yapmak durumunda kalmaktadır.  

Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleri bulunan yaĢlanma sürecini daha doğru 

ortaya koyabilmek için konunun farklı yönleriyle ortaya konması gerekmektedir. Bu 

çalıĢma da din sosyolojisi açısından konuyu ele alarak, yaĢlanma sürecinde dini 

hayatın nasıl olduğunu ortaya koymaya çalıĢmaktadır.  

AraĢtırmamızda ortaya çıkan sonuçlara göre, örneklem grubumuz yaĢlılığı psikolojik 

açıdan tarif etme ve algılama eğilimindedir. YaĢlı kimdir? sorusuna verilen 

cevaplarda “Kendini yaĢlı hissedendir” (%55,2) Ģıkkının ağırlıklı olarak tercih 

edilmesi bunu göstermektedir.  Katılımcılarımızın%57 si yaĢlıların dine daha çok ilgi 

duyduğunu, %76 sı insanın yaĢlandıkça dindarlaĢacağını düĢünmektedir. Bunun 

sebeplerini korku, çaresizlik, bilgi ve görgünün artması, insanın tecrübe kazanması 

olarak görmektedirler.  

YaĢlanma sürecindeki dini hayatın Ģekillenmesinde en önemli unsur aile, çocuklukta 

alınan dini eğitim ve çevredir. Katılımcılarımızın %34,6 sı dini bilgilerinin 

oluĢmasında ailesinin etkili olduğunu düĢünmektedir. Ancak dini tavır alıĢ 
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diyebileceğimiz, din hakkındaki kanaatlerin oluĢmasında ise örneklem grubumuzun 

kendi okuyup araĢtırması önem kazanmaktadır. Dini bilgilerinin oluĢmasında kendi 

okuyup araĢtırmasının etkili olduğunu belirtenlerin oranı %33,8 dir.  

Dini bir konuda aklına takıldığında %51,4 kendim dini kaynaklardan araĢtırırım 

derken, %21 diyanete müracaat edeceğini belirtmektedir. Bu da örneklem 

grubumuzun kurumsal anlamda dini müracaat yeri olarak DĠB‟i gördüğünü ortaya 

koymaktadır.  

Ailenin kuruluĢunda, devamında ve aile içi iliĢkilerde din, örneklem grubumuz için 

önemli bir unsur olarak görünmektedir. Örneğin katılımcılarımızın %57,6 eĢini 

seçerken dindarlığa dikkat ettiğini, %90 ı hem resmi hem de dini nikâhın yapılması 

gerektiğini düĢünmekte, %72,4 ü sorumluluğu altındakilerin dindar bir hayat 

yaĢaması için çaba gösterdiğini belirtmektedir.  

Din katılımcılarımızın boĢ zaman uğraĢılarının Ģekillenmesinde önemli bir unsurdur. 

Tatil konusundaki düĢünce ve tatil tercihi konusunda bu açıkça görülmektedir. 

Katılımcılarımızın %81 i tatile gitmenin ihtiyaç olduğunu ve dinen bir mahzuru 

bulunmadığını düĢünmektedir. Katılımcılarımız %41 oranında tatil yeri tercih 

ederken dini hassasiyetin gözetildiği yerleri, %24,3 oranında Türk aile ve kültürüne 

uygun yerleri tercih edeceğini, %14 ü ise tatile gitmek yerine umre ve hacca 

gideceğini belirtmiĢtir.  

Katılımcılarımız dine uygun yaĢamanın ekonomik geliĢmeyi sağlayacağını 

düĢünmektedir. Ġslam‟ın israf konusundaki ilkelerinin tasarrufu sağlayacağını, zekât 

sadaka gibi ilkelerinin sosyal barıĢı ve paylaĢmayı sağlayacağını düĢünmektedirler. 

Diğer taraftan dine inanmanın zenginlik olarak yansımasa bile, kanaat ve mutluluk 
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olarak yansıyacağını düĢünmektedirler. Katılımcılarımız genel olarak kadının 

çalıĢmasına karĢı çıkmamakta ancak çalıĢma Ģartları ve ortamının sağlıklı olması 

üzerinde durmaktadırlar. Her ne kadar dindarlarla ilgili eleĢtirilerde bulunsalar da 

%68 oranında alıĢ veriĢ yapacağı yerin dindar olması gerektiğini düĢünmektedirler. 

Katılımcılarımız faizsiz bankacılık konusunda önemli ölçüde tereddüt taĢımakta,  

bazı katılımcılarımız bunun Ģekilden ibaret bir Ģey olduğunu düĢünmektedirler. 

Faizsiz ekonomik sistemin olması gerektiğini bir temenni olarak dile getirseler de, 

dünyada ve Türkiye‟de cari ekonomik sistem ve iliĢkiler sebebi ile bunun imkânı 

konusunda olumsuz bir düĢünce taĢımaktadırlar. Katılımcıların yaklaĢık %60 ı, 

faizsiz ekonominin mümkün olduğunu, yaklaĢık %30 u tam aksini düĢünmektedir. 

%12,4 ise kararsız olduğunu belirtmektedir.  

Katılımcılarımız %60 oranında oy vereceğim aday dindar olmalı derken, %70 i oy 

vereceği partinin dine önem vermesi gerektiğini düĢündüğünü belirterek, aday ve 

parti konusunda bir ayırım gözettiğini ortaya koymaktadır. Türkiye‟nin AB‟ye 

girmesi konusunda ise kararsızlık hâkimdir. Bu düĢünceye katılanların ve 

katılmayanların oranı %40 civarında birbirine yakın seyrederken, kararsızların oranı 

%20,5 tir.  

Örneklem grubumuz dini açıdan hurafe olarak isimlendirilen davranıĢlara fazla 

meyletmemektedir. %66 türbeleri ziyaret etmenin dini açıdan bir gereklilik 

olmadığını düĢünmekte, %65 nazarın olduğunu düĢünürken, %77 nazarı yok etmek 

için kurĢun dökmenin yanlıĢ bir inanç olduğunu ve bu Ģekilde nazarın 

giderilemeyeceğini düĢünmektedir. Kur‟an okunmuĢ suyun Ģifalı olduğunu 

düĢünenlerin oranı %62, ölünün ruhu için hatim ve mevlit okutmanın gerekli 
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olduğunu düĢünenler ise %66 dır. Hızır‟ın ne olduğu, var olup olmadığı, varsa nasıl 

bir varlık olduğu konusunda ise çok çeĢitli ve ilginç düĢünceler vardır.  

Örneklem grubumuzun din hakkındaki kanaatleri genellikle yüksek oranlardadır. 

Dini inancın gerekli olduğunu düĢünenler %90,5, dinin topluma faydalı olduğunu 

düĢünenler %90, dinin toplum huzurunun sağlanmasında faydasının bulunduğunu 

düĢünenler %95 tir. Dinin toplumu geri bıraktığı yolundaki düĢünceleri 

katılımcılarımız yanlıĢ bulmakta, %87 oranında dinin toplumu geri bırakmayacağını 

belirtmektedirler. Ancak dinin yorumlarının önemli olduğunu, dinin kendisi toplumu 

geri bırakmasa bile, dinin ruhuna uygun olmayan yorumların böyle bir sonuç 

doğurabileceğini dile getirmektedirler.   

Dindarlığı genel olarak Ġslam‟ın beĢ Ģartını yerine getirmek Ģeklinde özetlenebilecek 

bir bakıĢ açısıyla anlayan örneklem grubumuz, sadece bu bakıĢın yeterli olmadığını 

da dile getirmektedir. Buna göre dindarlık sadece ibadetle sınırlanamayacak bir 

kavramdır. Dindarlık aynı zamanda, iyi ahlaklı insan olmak, insan iliĢkilerinde ilkeli 

ve nezaketli olmak, kimsenin hakkına girmemek Ģeklindeki ahlaki ilkeleri de içinde 

barındıran, kiĢinin sosyal hayatında, ekonomik hayatında ve aile hayatında etkisi 

görülmesi gereken bir Ģeydir. Kendini dindar ve biraz dindar olarak tanımlayanların 

oranı yaklaĢık %93 tür. Bu sonuç örneklem grubumuzun eğitim düzeyi açısından 

beklemediğimiz bir sonuçtu. Bu sonucun çıkmasında örneklem grubumuzun yaĢ 

özelliklerinin etkili olduğunu düĢünebiliriz.  

Dindarlarla ilgili görüĢlere bakıldığında, örneklem grubumuz kendileri açısından 

yanlıĢ buldukları dindarlık anlayıĢlarını eleĢtirmektedir. Ancak bu eleĢtirilere rağmen 
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insan iliĢkilerinde %58,1 oranında dindarların davranıĢlarının daha iyi olduğuna 

inanmaktadırlar.  

Örneklem grubumuzun dini davranıĢlarına bakıldığında namaz kılma, oruç tutma, 

kurban kesme gibi sembolik yönü öne çıkan ibadetlere katılım düzeyinin oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcılarımızın %80 e yakını ibadetlerimi yaparım 

demekte, %67,6 sı düzenli olarak namaz kıldığını, %87 si orucunu tuttuğunu, %83,8 

i düzenli olarak kurban kestiğini belirtmektedir. Ancak ilginç bir Ģekilde yaĢlılardan 

ibadetleri bıraktığını, ibadetler de eskiye göre azalma olduğunu ve artık ibadetin haz 

vermediğini belirtenlere de rastladık. Bu durumun daha yakından araĢtırılması 

gerektiğini ve ilginç sonuçların çıkabileceğini düĢünüyoruz.  

Örneklem grubumuzun dinin yasak ettiği Ģeylere fazla meyletmedikleri ortaya 

çıkmıĢtır. %72,8 dinin yasak ettiği Ģeyleri hiçbir zaman yapmadığını veya nadiren 

yaptığını belirtmiĢ, %91,9 evlilik dıĢı cinsel iliĢkiyi yanlıĢ bulduğunu belirtmiĢtir.   

Örneklem grubumuz dini sorumluluk duyma noktasında duyarlı görünmektedir. 

Ġnancına uygun yaĢayamayınca sıkıntı duyanların oranı yaklaĢık %90 dır. %34,3 

dinini her zaman baĢkalarına anlattığını belirtirken, %31 bu davranıĢı sık sık 

yapmaktadır.  

Örneklem grubumuzun Allah‟ın rahmetine inanma ve ona sığınma oranı da yüksek 

seviyededir. Katılımcılarımız %97 oranında Allah‟tan af dilemekte, %95 Allah‟ın 

merhametli olduğunu ve ondan merhamet umduğunu belirtmekte, %85 ise Allah‟a 

dua ettiğini ifade etmektedir.  

ÇalıĢmamız neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak aĢağıdaki hususların 

dikkate alınması gerektiğini düĢünmekteyiz.  
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YaĢlanma döneminde dini hayat konusunda daha spesifik çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Bu Ģekilde yaĢlanma döneminde dinin yeri, genel kabullerin ötesinde bilimsel 

verilere dayandırılarak ele alınmalıdır.  

Ulusal boyutta yaĢlılara iliĢkin planlamalarda, yaĢlıların ihtiyaçlarını sadece maddi 

unsurlarla sınırlamamalı, onların hayatını anlamlı kılmada dini ihtiyaçları da göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Huzurevi, bakımevi gibi kurumlarda yaĢlılara dini rehberlik yapacak eleman 

istihdamı dikkatle ele alınmalı, DĠB tarafından topluma sunulan din hizmetlerinde bu 

kesime yönelik özel planlamalar yapılmalıdır. Bu çerçevede yaĢlılara dönük 

hazırlanan eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde DĠB ile Ġlahiyat Fakülteleri 

arasındaki iletiĢim daha etkin ve verimli hale getirilmelidir.  

YaĢlanma döneminde cami yaĢlılar için önemli bir sosyalleĢme alanıdır. Ancak 

bilhassa sağlık sorunu vb. sebeplerle dini mekânlara devam edemeyen yaĢlılara 

yönelik cami dıĢı din hizmetleri kapsamında özel planlamalar yapılmalıdır.  

Dini ve milli kültürümüzün aktarımında önemli bir unsur olan yaĢlıların kendi sosyal 

ortamında hayatını devam ettirmesi öncelenmelidir.  

ÇalıĢmamızda oldukça sınırlı da olsa yaĢlanma dönemine has dini hayattan 

uzaklaĢma eğilimi ciddiye alınması gereken bir husustur. Bu konu daha spesifik 

çalıĢmalarda nedenleri ile birlikte ele alınmalı ve dikkatle incelenmelidir. Ġlk etapta 

bu kesime verilen dini bilgilerin yıllardır kliĢe bir Ģekilde tekrarlanan bilgilerin 

ötesine geçilerek, doyurucu ve hayatlarına anlam katıcı bir Ģekilde verilmesine dikkat 

edilmelidir.  
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ÖZET 

YAġLANMA SÜRECĠNDE DĠNĠ HAYAT (SAKARYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇELER 

ÖRNEĞĠ), 

Abdullah ĠNCE 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ, SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ, FELSEFE VE 

DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN SOSYOLOJĠSĠ) ANABĠLĠM DALI, DOKTORA TEZĠ 

DanıĢman: Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ, XIV+253 s.  

YaĢlanma Sürecinde Dini Hayat isimli çalıĢmamızda Sakarya ili merkez ilçelerinde 

(Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) ikamet eden 50+ yaĢ grubundaki üniversite 

mezunlarının dini hayatının tasvir edilmesi amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde “yaĢlanma” sosyolojik açıdan ve dini açıdan ele 

alınmıĢtır. Aynı bölümde yaĢ ve din iliĢkisi bağlamında yaĢlanma sürecinde dini 

hayatın genel özellikleri ve din sosyolojisi merkezli olarak dindarlık ve dindarlık 

tipolojileri üzerinde durulmuĢtur.  

Ġkinci bölümde araĢtırmamızın metodolojisi ortaya konmuĢtur. Betimsel araĢtırma 

deseninde yapılmıĢ bir çalıĢma olan araĢtırmamız temel olarak yapısal-fonksiyonel 

kuram üzerine oturmaktadır. Ancak kuramları sosyal gerçekliğin farklı yönlerini 

ortaya koyan bakıĢ açıları olarak gördüğümüzden, araĢtırma amacımıza uygun olarak 

farklı kuramsal bakıĢ açılarından, bu çerçevede nicel ve nitel yaklaĢımdan, istifade 

edilmiĢtir. Veri toplama tekniği olarak anket ve derinlemesine mülakat birlikte 

kullanılmıĢtır. Anket sonuçları SPSS aracılığı ile analiz edilmiĢ, derinlemesine 

mülakatlar bu sonuçların daha etraflı bir Ģekilde ortaya konması için kullanılmıĢtır.  
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Uygulamalı araĢtırmanın bulgularını ortaya koyduğumuz üçüncü bölümde, öncelikle 

örneklem grubumuzun genel özellikleri cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim 

durumu, kendini hissettiği sosyo-ekonomik durum, aylık gelir, kendini tanımlama ve 

çalıĢma durumu açısından ortaya konmuĢtur. YaĢlanma dönemine iliĢkin algılar da 

bu kısımda ele alınmıĢtır. Bu bölümde dini hayat, din ve sosyo-kültürel hayat, din ve 

toplumsal hayat, dindarlık ve psikolojik hayat ve dini yönelim olmak üzere dört 

açıdan ele alınmıĢtır.  

AraĢtırmamız sonucunda, yaĢlanma sürecinde dinin kiĢilerin hayatında önemli bir 

unsur olduğu, dindarlığı etkileyen unsurlar içerisinde aile, çocuklukta alınan dini 

eğitim, kiĢilerin kendi okuyup araĢtırması ve çevrenin etkisinin ön plana çıktığı,  

yaĢlanma sürecinde sosyal, ekonomik tercihlerde, boĢ zamanların Ģekillenmesinde, 

ailenin kuruluĢu, Ģekillenmesi ve aile içi iliĢkilerde dinin önemli bir unsur olduğu, bu 

süreçte din hakkındaki düĢüncelerin pozitif seyrettiği ve dini uygulamaların giderek 

arttığı görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: YaĢlanma, Dindarlık, Aile, BoĢ Zaman, Ekonomi 
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ABSTRCAT 

RELIGIOUS LIFE IN THE AGING PROCESS (CASE STUDY IN CENTRAL 

SAKARYA) 

Abdullah ĠNCE 

ANKARA UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT 

OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES (SOCIOLOGY OF RELIGION), 

PhD THESIS 

SUPERVISER: Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ, XIV+253 p. 

This thesis, namely Religious Life in the Aging Process, aims to describe religious 

life of those university graduates over the age of fifty that live in central districts of 

Sakarya (Adapazarı,Serdivan,Erenler,Arifiye).  

The first chapter of the study discusses the “aging” from sociological and religious 

point of view. In this context, first general characteristics of religious life, then from 

the sociological perspective religiosity and typologies of religiosity are examined. 

In the second chapter, the methodology of the thesis is presented. This research, 

which is done in the form of descriptive research, relies on the structural-functional 

theory. Since theories are seen as viewpoints that describe different aspects of social 

reality, this study benefited from different theories in conformity with its aim, hence 

it used qualitative and quantitative approaches. In order to collect data, questionary 

and detailed interview are used together. The results are analysed through SPSS and 

interviews are used to clarify the results. 
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In the last chapter, in which results of practical study are presented, first general 

characteristics of sample group are examined from the viewpoint of sex, marital 

status, number of children, educational status, social-economic status that s/he feels 

s/he belongs, monthly income, defining himself/herself and working condition. Then 

perceptions related to aging period are examined. In this context, religious life is 

examined from four different angles, namely religion and socio-cultural life, religion 

and social life, religiosity and psychological life and religious orientation. 

The thesis concludes that in the aging process religion is an important factor in the 

life of human being and that family, religious education in the childhood, personal 

studies and environmental factors are main factors that influence the religiosity, that 

religion is important factor in the organisation of social and economic preferences, 

free time activities, establishing family and organising family relations, that in the 

aging process thinking on religion intensify in a positive way and religious practices 

increases. 

Keywords: Aging, Religiosity, Family, Free time, Economy  



254 

 

ANKET FORMU 

Aşağıdaki sorularda kendinize uygun seçeneği 

işaretleyiniz. 

 

1 Cinsiyetiniz;  

(  ) Kadın    (  ) Erkek    

 

2 Yaşınız? 

(  )50-60           (  )60-64 

(  )65-69           (  )70-74 

(  )75-79           (  )80 ve üstü 

 

3 Eğitim durumunuz; 

(  ) Üniversite veya yüksek okul 

(  ) Lisansüstü 

 

4 Kendinizi hangi sosyo- ekonomik düzeyde 

görüyorsunuz? 

(  ) Üst(zengin)        (  ) Ortanın üstü 

(  ) Orta                   (  ) Ortanın altı   

(  ) Alt (Fakir) 

 

5 Aylık ortalama net geliriniz;(Lütfen aynı 

hanede birlikte oturan kişilerin kazancının 

toplamını ve varsa diğer gelirlerinizi de dâhil 

ediniz)  

(  ) 0 – 999            (  ) 1000- 1 999 

(  ) 2000- 2 999    (  ) 3000- 3 999 

(  ) 4000 ve Üstü 

 

6 Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

(  ) Müslüman 

(  ) Müslüman-Türk 

(  ) Milliyetçi-Muhafazakâr 

(  ) Türk 

(  ) Müslüman- Laik 

(  ) Laik 

(  ) Muhafazakâr 

(  ) Diğer (Lütfen yazınız) 

 

7 Halen aktif olarak çalışıyor musunuz? 

(  ) Evet       (  ) Hayır  

 

8 Medeni durumunuz? 

(  ) Evli   (  ) Bekâr  (  ) Boşanmış  (  ) Dul  

 

9 Kaç çocuğunuz var? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4 ve üstü

 

 

Aşağıdaki sorularla ilgili fikrinizi yandaki kutucuklardan 

hangisi yansıtıyorsa o kutucuğun olduğu sütunu 

işaretleyiniz. 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Sıklıkla 

Her 

Zaman 

10 Dinin toplum hayatı açısından faydalı olduğunu 

düşünürüm 
    

 

11 Dini inancın gerekli olmadığını düşünürüm.      

12 İbadetlerimi yaparım.      

13 Dinin yasak ettiği şeyleri yaparım.      

14 Dinin sosyal hayat ile ilgili kurallarını yerine 

getirmeye özen gösteririm. 
    

 

15 Hata işlediğim zaman Allah’tan af dilerim.      

16 Allah herkesi kendi niyetine göre değerlendirir diye 

düşünürüm. 
    

 

17 Dini kuralları sıkıcı bulurum.      

18 Dinin toplum huzurunun sağlanmasında önemli 

olduğunu düşünürüm. 
    

 

19 İnancıma göre hareket etmediğimde, içimde bir 

huzursuzluk duyarım. 
    

 

20 Allah kıyamet günü bana da merhamet eder diye 

umarım. 
    

 

21 Din uğruna zorluklara katlanmanın anlamsız 

olduğunu düşünürüm. 
    

 

22 Dini kuralları yerine getirme zorunluluğu hissederim.      

23 Nafile (farz olmayan) ibadetler yaparım.      

33 Evlilik dışı ilişkileri normal karşılarım.      

24 Dua ederim.      

25 Dinin toplumu geri bıraktığını düşünürüm.      

26 Dinimi başkalarına da anlatmaya çalışırım.      
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Aşağıdaki yargılara katılım düzeyinizi yandaki sütuna 

işaretleyiniz.  

K
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k
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m
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m
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K
a
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K
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K
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27 İnsanın yaşlandıkça dindarlaşır.      

28 Yaptığım ibadetleri yeterli buluyorum.      

29 Dine inanmak ölüm korkusunu azaltır.      

30 Yaşlılık döneminde düzenli olarak camiye gitmek toplumdaki 

ilişkileri iyi yönde etkiler. 

     

31 Gelin ve damat tercih ederken dindar olmasına dikkat etmek 

gerekir. 

     

32 Oğlum başka din mensubu biriyle evlenebilir.      

33 Kızım başka din mensubu biriyle evlenebilir.      

34 Eşimin dindar olması onunla olan ilişkimde bir sorun 

oluşturmaz. 

     

35 Dine uygun yaşamak ekonomiyi geliştirir.      

36 Çağımızda faizsiz ekonomi mümkündür.      

37 (Ev, araba gibi) Asli ihtiyaçlarımı temin için faizle kredi 

kullanırım. 

     

38 Alış veriş yaptığım yer/kişi dindar olmalıdır.      

39 Oy vereceğim aday dindar olmalıdır.      

40 Oy vereceğim parti dine önem vermelidir.      

41 Türkiye Avrupa birliğine girmelidir.      

42 Türbeleri ziyaret etmek dini bir gerekliliktir.      

43 Ölünün ruhu için hatim ve mevlit okutmak gereklidir.      

44 Kuran okunmuş su şifalıdır.      

45 Kem gözlü insanların nazarı değer.      

46 Nazar değene kurşun dökülerek nazar yok edilebilir.      

47 Hızır uğrayan eve bereket yağar.      

48 Cinler insanları çarpabilir. 
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Aşağıdaki sorularda uygun gördüğünüz şıkkı 

işaretleyiniz. 

 

48 Kendinizi dindarlık noktasında nasıl 

görüyorsunuz? 

(  ) Dindarım                

(  ) Biraz dindarım  

(  ) Dindar değilim 

 

49 (Ölümden korkuyorsanız) ölüm korkunuzu 

azaltmak için aşağıdakilerden en fazla hangisini 

yaparsınız? 

(  ) Allah’a dua ederim 

(  ) Ölümü düşünmemeye çalışırım 

(  ) Allah’ın merhametli olduğunu düşünürüm 

(  ) İbadetlerimi düzenli yapmaya çalışırım 

(  ) Ölümden korkmam 

 

50 Kabir ziyaretine giderim.      

(  ) Sık sık    (  ) Bazen       (  ) Hiç 

 

51 Kabir ziyaretine gidiyorsanız bu ziyaretler 

size en fazla neyi düşündürür? 

(  ) Ahireti hatırlatır 

(  ) Dünyanın geçiciliğini 

(  ) İbadetlere önem vermem gerektiğini 

(  ) Diğer (lütfen yazınız) 

 

52 Son on yıl içinde herhangi bir psikolojik bir 

sıkıntı yaşadınız mı? 

(  ) Evet    (  ) Hatırlamıyorum   (  ) Hayır 

 

53 Son on yıl içerisinde hiç intihar etmeyi 

düşündünüz mü? 

(  ) Evet    (  ) Hatırlamıyorum   (  ) Hayır 

 

54 (Son on yıl içinde yaşadığınız psikolojik bir 

sıkıntı varsa) Allah’a olan inancınız bu 

sıkıntıları atlatmada etkili oldu mu? 

(  ) Evet    (  ) Kararsızım   (  ) Hayır 

 

55 Sizce yaşlı kimdir? 

(  ) Kendini yaşlı hisseden  

(  ) Belirli bir yaşı aşan 

(  ) Kendine bakamayan 

(  ) Toplum tarafından yaşlı olarak görülen 

(  ) Diğer (lütfen yazınız) 

 

56 Kendinizi yaşlı hissediyor musunuz? 

(  )Evet     (  )Kararsızım    (  )Hayır 

 

57 Yaşınızdan dolayı günlük hayatı yaşamakta 

problemler yaşıyor musunuz? 

(  ) Evet    (  ) Bazen   (  ) Hayır 

 

58 Dine yaşlılar mı daha ilgili gençler mi? 

(  ) Yaşlılar   

(  ) Bir fark yoktur    

(  ) Gençler 

 

 

 

59 Namaz kılma davranışınız aşağıdakilerden 

hangisine uymaktadır? 

(  ) Her gün beş vakit namazı kılarım  

(  ) Günlük namazlarımın bazılarını, Cuma ve 

bayram namazlarını kılarım 

(  ) Günlük namazların bazılarını kılarım 

(bayanlar) 

(  ) Sadece Cuma ve bayram namazı kılarım 

(  ) Hiç namaz kılmam 

 

60 Ne zamandan beri namazlarınızı düzenli 

olarak kılıyorsunuz? (Lütfen belirtiniz) 

(  ) Çocukluğumdan bu yana 

(  ) Gençliğimden bu yana 

(  ) 20 yaşımdan bu yana  

(  ) 30 yaşımdan bu yana 

(  ) 40 yaşımdan bu yana 

(  ) 50 yaşımdan bu yana 

(  ) 60 yaşımdan bu yana 

(  ) Emekli olduğumdan bu yana  

 

61 Oruç tutma davranışınız aşağıdakilerden 

hangisine uygundur? 

(  ) Her yıl ramazan ayında ve bazı dini günlerde 

oruç tutarım  

(  ) Her yıl ramazan ayında oruç tutarım 

(  ) Bir mazeretim olmaksızın ramazan ayının 

bir kısmında tutar bir kısmında tutmam 

(  ) Hiç oruç tutmam  

 

62 (Zekât verecek gücünüz yoksa bu soruya 

cevap vermeyiniz) Zekâtla ilgili davranışınız 

aşağıdakilerden hangisine uyar? 

(  ) Zekâtımı düzenli olarak veririm 

(  ) Bazı yıllar veririm  

(  ) Devlete verdiğim vergi zekât yerine geçeceği 

için ayrıca vermem 

(  ) Zekât vermem 

 

63 Sadaka ile ilgili davranışınız aşağıdakilerden 

hangisine uyuyor? 

(  ) Düzenli olarak sadaka veririm 

(  ) Ara sıra veririm 

(  ) İstemeye gelen olursa veririm 

(  ) Sadaka vermem 

(  ) Sadaka hakkında bilgim yok 

  

64 Hacca gittiniz mi?  

(  ) Evet                (  ) Hayır 

 

65 Gittiyseniz ne zaman gittiniz? 

(  ) 20 yaşımdan önce     (  ) 21- 30 yaş arası 

(  ) 31-40 yaş arası          (  ) 41-50 yaş arası 

(  ) 51-60 yaş arası          (  ) 60 yaşımdan sonra 

 

66 Kurban keser misiniz? 

(  ) Düzenli olarak kurbanımı keserim 

(  ) Bazı yıllar keserim 

(  ) Kurban kesmem 
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67 Hangi sıklıkta Kur’an okursunuz? 

(  ) Her gün  

(  ) Üç dört günde bir 

(  ) Haftada bir 

(  ) Aklıma geldikçe 

(  ) Fırsatım oldukça 

(  ) Dini gün ve gecelerde 

(  ) Hiç 

(  ) Kur’an okumayı bilmiyorum 

 

68 Geçmişinizi yeniden yaşama imkânınız 

olsaydı en fazla aşağıdakilerden hangisine vakit 

ayırırdınız? 

(  ) Aileme              (  ) Eğitimime 

(  ) Sağlığıma        (  ) Dini konulara/ibadetlere 

(  ) İşime               (  ) Eğlenceye      

(  ) Arkadaşlarıma (  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 

 

69 Eğer (son zamanlarda ibadetlerinizde bir 

artış olduysa) bunda aşağıdakilerden hangisi en 

fazla etkili oldu?  

(  ) Hacca gidip gelmem 

(  ) Kendimi yaşlı hissetmeye başlamam 

(  ) Emekli olmam 

(  ) Çok sevdiğim bir yakınımın ölmesi 

(  ) İmkânlarımın düzelmesi 

(  ) İbadet etme zamanımın gelmesi 

(  ) Diğer (lütfen yazınız) 

 

70 İçki kullanır mısınız? 

(  ) Evet,         (  ) Nadiren        (  ) Hayır 

 

71 (Hacca gittiyseniz) hacı arkadaşlarımı 

ziyarete giderim. 

(  ) Sık sık      (  ) Bazen        (  ) Hiç 

 

72 Eşinizi seçerken dindar olmasına önem 

verdiniz mi? 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır  

 

73 Nikâh konusunda aşağıdakilerden hangisine 

katılırsınız? 

(  ) Sadece dini nikâh yapılmalı 

(  ) Hem resmi hem dini nikâh yapılmalı 

(  ) Sadece resmi nikâh yapılmalı 

 

74 Ailenizde nasıl bir dini hayat yaşanır? 

(  ) Dindar bir hayat yaşanır 

(  ) Normal bir dini hayat yaşanır 

(  ) Dinin aile hayatımızdaki yeri sınırlıdır 

(  ) Dinin aile hayatımızda yeri yoktur 
 

75 Dini kaygılarla eşinizin ve çocuklarınızın 

giyimine karışır mısınız? 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır  

 

76 Çocuklarınızın/torunlarınızın dindar bir 

hayat yaşaması için çaba gösteririm. 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır  

 

 

77 Çocuklarınız/ torunlarınızın dini eğitimine 

önem veririm. 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır  

 

78 Çocuklarınızın/torunlarınızın dindar bir 

hayat yaşaması için ve dini eğitim alması için 

çaba gösteriyorsanız bu onlarla olan ilişkinizde 

bir problem doğuruyor mu? 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır  

 

79 Televizyonda ne tür programları daha çok 

izlersiniz? 

(  ) Haber-Tartışma programları 

(  ) Dizi filmler 

(  ) Sinema filmleri 

(  ) Müzik –eğlence programları 

(  ) Dini programlar 

(  ) Diğer (lütfen belirtiniz) 

 

80 Hangi tür müzikleri dinlemeyi seversiniz? 

(  ) Türk sanat müziği        (  ) Türk halk müziği 

(  ) Dini müzikler                (  ) Klasik batı müziği 

(  ) Pop                                   (  ) Rock                                   

(  ) Jaz                                    (  ) Arabesk  

(  ) Diğer (lütfen belirtiniz) 

 

81 Gazete, kitap, dergi v.b. okurum. 

(  ) Sık sık         (  ) Bazen       (  ) Hiç 

 

82 Çevremdeki dini sohbetlere katılırım. 

(  ) Sık sık         (  ) Bazen       (  ) Hiç 

 

83 Evimde dini sohbetler düzenlerim. 

(  ) Sık sık         (  ) Bazen       (  ) Hiç 

 

84 (Deniz kenarı, kaplıca vb.) tatile gider 

misiniz? 

(  ) Düzenli olarak giderim 

(  ) Zamanım oldukça giderim 

(  ) Maddi imkân bulsam giderdim 

(  ) Tatile gitmem 

 

85 Tatil konusunda aşağıdakilerden hangisine 

katılırsınız? 

(  ) Tatile gitmek dinen uygun bir davranış 

değildir 

(  ) Tatil insani bir ihtiyaçtır, dinen de bir 

mahzuru yoktur 

(  ) Tatile gitmek yerine (hac-umre gibi) dini 

içerikli seyahatlere katılırım 

(  ) Tatile ayıracağım parayı ihtiyaç sahiplerine 

veririm 

 

86 Tatile gitseniz ne tür yerleri seçersiniz? 

(  ) Dini hassasiyetin gözetildiği yerleri 

(  ) Türk aile kültürüne, gelenek ve 

göreneklerine uygun yerleri  

(  ) Özel bir tercihim yok 

(  ) Sakin kafamı dinleyebileceğim yerleri 

(  ) Tutucu olmayan özgür tercihlerimi 

yaşayabileceğim yerleri 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
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87 Kadınların çalışması konusundaki 

düşünceniz nedir? 

(  ) Evet çalışabilir 

(  ) Uygun ortam olursa çalışabilir 

(  ) Kararsızım 

(  ) Mecburi sebepler olursa çalışabilir 

(  ) Hayır çalışmamalı 

 

88 Alış verişlerimde markalı ürünler alırım. 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır 

 

89 İhtiyacınızdan fazla paranızı hangi bankalara 

yatırırsınız? 

(  ) Faizli işlem yapan bankalara  

(  ) Fark etmez 

(  ) Faizsiz sistemle çalışan bankalara  

 

90 Elinize çok miktarda para geçse 

aşağıdakilerden öncelikle hangisini yaparsınız? 

(  ) Ticaret yaparım 

(  ) Dini hayır kurumlarına harcarım 

(  ) İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunurum 

(  ) Kendi ihtiyaçlarım için kullanırım 

(  ) Diğer (Lütfen yazınız) 

 

91 Türkiye’ye yabancı sermaye girişi ile ilgili 

fikriniz nedir? 

(  ) Faydalıdır    (  ) Kararsızım   (  ) Zararlıdır  

 

92 Dini yardım kuruluşları ile ilgili kanaatiniz 

aşağıdakilerden hangisine uymaktadır. 

(  ) Faydalı kuruluşlardır 

(  ) Bazı faydaları vardır 

(  ) Zararlı kuruluşlardır 

(  ) Dini sömürü aleti yapmaktadırlar 

 

93 Dini bilgi seviyenizin oluşmasında 

aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur? 

(  ) Aile büyüklerim 

(  ) Cami/ İmam 

(  ) Kendi okuyup araştırmam 

(  ) Eş, dost, arkadaş çevrem 

(  ) Basın yayın (tv. Radyo, Gazete) 

(  ) Ev, yurt vb. yerlerdeki dini sohbetler 

(  ) Okuduğum okullar 

(  ) Diğer (lütfen yazınız)  

 

94 Dini bir konu aklınıza takılırsa öncelikle kime 

veya nereye müracaat edersiniz? 

(  ) Diyanete/müftülüğe sorarım 

(  ) Caminin imamına sorarım 

(  ) İlahiyat fakültesi hocalarına sorarım 

(  ) Tv.de dini program yapan kişilere sorarım 

(  ) Kendim dini kaynaklardan araştırırım 

(  ) Değer verdiğim dini liderlere sorarım 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 

 

 

 

95 Eğitim düzeyinin yükselmesi dini inancı nasıl 

etkiler? 

(  ) Dini inancı kuvvetlendirir  

(  ) Dini inancı zayıflatır 

(  ) Kararsızım 

(  ) Hiçbir etkisi yoktur 

(  ) Kişinin dini eğitimine bağlıdır 

 

96 Türban- başörtüsü dini bir emir midir, siyasi 

bir simge midir? 

(  ) Dini bir emirdir 

(  ) Dini bir emirdir ama takanlar tarafından 

siyasi amaçla kullanılmaktadır 

(  ) Siyasi bir simgedir  

 

97 Doğum kontrolü konusundaki düşünceniz 

nedir? 

(  ) Yanlıştır        (  ) Kararsızım   (  ) Doğrudur 

 

98 Dindar olan insanlarla, olmayanların insani 

ilişkilerinde nasıl bir fark hissediyorsunuz? 

(  ) Dindar olanların davranışları daha iyi 

(  ) Herhangi bir fark görmüyorum 

(  ) Dindar olmayanların davranışları daha iyi 

 

99 Hacca gidip geldikten sonra benden daha 

farklı davranışlar beklendiği için ona uygun 

davranmaya çalıştım. 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır 

 

100 Hacca gidip geldikten sonra ailemden ve 

çevremden daha fazla saygı görmeye başladım 

(  ) Evet       (  ) Kısmen       (  ) Hayır 
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Açıklama:  

Derinlemesine mülakatlar esnasında temel 

olarak katılımcılara aşağıda numara verilmiş 

sorular sorulmuş, ilave sorular konuşmanın 

akışına göre sorulmuştur. Diğer taraftan yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği uygulandığı için 

konuşma içerisinde katılımcıların gerekli 

bilgileri verdikleri durumlarda müdahale 

edilmemiş, böylelikle çoğunlukla tek bir soru 

üzerinde konuşurken, aynı anda birçok sorunun 

cevabı alınmış, böylelikle konuşmanın daha kısa 

ve verimli olması sağlanmıştır.  

Mülakat Soruları 

1 Cinsiyetiniz;  

2 Yaşınız? 

3 Medeni durumunuz?  

4 Kaç çocuğunuz var? 

5 Eğitim durumunuz nedir? 

6 Yüksek lisans yaptınız mı? 

7 Aylık ortalama net geliriniz nedir? 

8 Yaşınızdan dolayı günlük hayatı yaşamakta 

problemler yaşıyor musunuz? Neler? 

9 Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

10 Halen aktif olarak çalışıyor musunuz? 

11 Dinin toplum hayatı açısından faydalı olduğunu 

düşünür müsünüz? Nasıl bir faydası olabilir? 

12 Dini inancın gerekli olmadığını düşünür 

müsünüz? Neden? 

13 İbadetlerinizi yapar mısınız? Düzenli mi? 

14 Dinin yasak ettiği şeyleri yaptığınız olur mu?  

Çok mu? Az mı? 

15 Dinin sosyal hayat ile ilgili kurallarını yerine 

getirmeye özen gösterir misiniz?  Mesela neler 

yaparsınız? 

16 Hata işlediğinizde Allah’tan af diler misiniz?  

Her zaman mı? 

17 Allah herkesi kendi niyetine göre değerlendirir 

mi sizce? 

18 Dini kuralları sıkıcı bulduğunuz olur mu?  Örnek 

verebilir misiniz? 

19 Dinin toplum huzurunun sağlanmasındaki yeri 

konusunda ne düşünürsünüz? 

20 İnancınıza göre hareket etmediğinizde, içinizde 

bir huzursuzluk duyar mısınız? 

21 Allah kıyamet günü bana da merhamet eder diye 

umar mısınız?   Sizce bunun sınırı var mı? 

22 Din uğruna zorluklara katlanmanın anlamsız 

olduğunu düşünür müsünüz? 

23 Dini kuralları yerine getirme zorunluluğu 

hisseder misiniz? 

24 Nafile (farz olmayan) ibadetler yapar mısınız? 

25 Evlilik dışı ilişkileri normal karşılar mısınız? 

26 Dua eder misiniz? Her zaman mı? Dua ettiğiniz 

özel anlar var mı? 

27 Dinin toplumu geri bıraktığını düşünür 

müsünüz? Bu konuda din mi önemlidir, dinin 

yorumu mu? 

28 Dininizi başkalarına anlatmaya çalışır mısınız? 

29 Alış veriş yaparken neye dikkat edersiniz?  Yer- 

kişi seçer misiniz? Dindar kişilerden almaya dikkat 

eder misiniz? 

30 Bir şey alırken markalı olmasına dikkat eder 

misiniz? Ediyorsanız, Neden? 

31 Zekâtınızı verir misiniz?  Zekâtı bir vergi olarak 

görebilir miyiz?  Vergisini veren birisi zekât 

vermese olur mu? 

32 Dini bir zorunluluk olmaksızın maddi yardım 

yapar mısınız? Düzenli olarak mı?  

33 Sizce kadının çalışmasının dinen bir mahzuru 

var mı? 

34 Elinize çok miktarda para geçse en fazla ne 

yapmak istersiniz?  Çok paranız olsun ister misiniz? 
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35 Ekonomik gelişmenin dinle bir ilgisi var mıdır? 

Nasıl?  Dine uygun yaşarsak ekonomik olarak daha 

iyi durumda olur muyuz? 

36 Faiz haram mıdır?  Bu devirde de haram mıdır? 

37 Çağımızda faizsiz ekonomik sistem mümkün 

müdür? Neden?  

38 İhtiyacınızdan fazla paranızı nereye yatırırsınız?  

Neden? Faizsiz sistemle çalışan bankalar hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 

39 Ev-araba gibi asli ihtiyaçlarınızı temin için faizle 

kredi kullanır mısınız? Ticari bir iş yapacağınız 

zaman ya da tatile gideceğiniz zaman kullanır 

mısınız? 

40 Yabancı sermaye (nin Türkiye’ye girişi)  ile 

ilgili fikriniz nedir?  Sermayenin rengi olmaz 

deniyor ne dersiniz? 

41 Dini yardım kuruluşları ile ilgili fikriniz nedir? 

Dini sömürdüklerini düşünüyor musunuz? 

42 Dindarlık deyince ne anlıyorsunuz? Dindar olan 

birisinin başkalarından farkı var mıdır? Varsa 

nelerdir? 

43 Kendinizi dindarlık noktasında nasıl 

görüyorsunuz? 

44 İnsanın yaşlandıkça dindarlaşır mı?  Eğer 

dindarlaşıyorsa sebebi ne olabilir?  Biraz isteyerek 

veya istemeyerek toplumdan soyutlanmanın bunda 

etkisi var mıdır? 

45 Ölümden korkar mısınız?  Neden? Dine 

inanmak ölüm korkusunu azaltır mı? 

46 Son on yıl içinde Psikolojik bir sıkıntı yaşadınız 

mı? Dindar bir insan psikolojik tedaviye ihtiyacı 

olur mu? 

47 İbadet hayatınızı yeterli buluyor musunuz?  

48 Kabir ziyaretine gider misiniz? Bu ziyaretler 

aklınıza ne getirir? 

49 Son on yıl içerisinde hiç intihar etmeyi 

düşündünüz mü?  Neden? 

50 Sizce yaşlı kimdir?  Kendinizi yaşlı hissediyor 

musunuz? 

51 Namazınızı kılar mısınız? Düzenli mi? Ne 

zamandan beri düzenli kılıyorsunuz? 

52 Oruç tutmaya ne zaman başladınız? Çevrenizin 

maddi manevi etkisi, oruç tutup tutmamanızda 

etkili oldu mu? 

53 Kurbanınızı keser misiniz?  Kurban kesmek 

hayvanlara eziyet mi sizce? 

54 Son zamanlarda ibadetlerinizde bir artış oldu 

mu?  Eğer olduysa ibadetlerinizi 

yoğunlaştırmanızda en fazla ne etkili oldu? İbadet 

etmenin bir zamanı var mıdır? 

55 Geçmişinizi yeniden yaşama imkânınız olsaydı 

en fazla neye vakit ayırırdınız? 

56 Dindar olan insanlarla, dindar olmayan 

insanların insani ilişkilerinde bir farklılık hissediyor 

musunuz?  Nasıl?  Dindarların davranışlarının daha 

iyi olması gerekir mi? 

57 Cami şuan sizin için ne anlam ifade ediyor? 

Yaşlılar için cami daha önemlidir diyebilir misiniz?  

Neden? 

58 Hacca gittiniz mi? Ne zaman?Hacca gittiyseniz 

hac dönüşü dini hayatınızda nasıl bir değişiklik 

oldu?Hacılığın gereğini tutabiliyor musunuz? 

59 Hacca gittiyseniz hac dönüşü sosyal hayatınızda 

–ilişkilerinizde nasıl değişiklikler oldu?                                                                                                    

60 Kur’an okumayı biliyor musunuz?Ne kadar 

zamanda bir okursunuz? 

61 Ailenizde nasıl bir dini hayat yaşanır? 

62 Eşinizin ve çocuklarınızın giyimine karışır 

mısınız? Neden? 

63 Çocuklarınızın/torunlarınızın dindar bir hayat 

yaşaması için çaba gösteriyor musunuz? Ne kadar? 

Bu çabanız etkili oluyor mu? Sizi dinliyorlar mı? 

64 Çocuklarınız/ torunlarınızın dini eğitimine önem 

veriyor musunuz? Ne kadar? Önem veriyorsanız 

neler yapıyorsunuz? 

65 Çocuklarınızın/torunlarınızın dindar bir hayat 

yaşaması için ve dini eğitim alması için çaba 

gösteriyorsanız bu onlarla olan ilişkinizde bir 

problem doğuruyor mu? Mesela ne gibi 

problemler? 

66 Eşinizi seçerken dindar olmasına önem verdiniz 

mi? Neden? Eşinizin dindar olması onunla olan 

ilişkilerde bir sorun oluşturuyor mu? Mesela neler? 
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67 Gelin ve damat tercih ederken dindar olmasına 

önem verdiniz mi? Neden? Gelinle damat arasında 

bir fark var mı? 

68 Dini nikâh mı gerekli resmi nikâh mı? Neden? 

69 Gençleri ve yaşlıları karşılaştırsak hangisi dine 

daha ilgili?   Gençken de böyle düşünür müydünüz? 

70 Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Gazete, 

kitap, dergi v.b. okur musunuz?  

71 Çevredeki dini sohbetlere katılır mısınız? 

72 Dini hizmetlerde bulunur musunuz? Neler 

mesela? 

73 Evinizde dini sohbetler düzenler misiniz? 

74 Televizyonda ne tür programları daha çok 

izlersiniz? 

75 Hangi tür müzikleri dinlemeyi seversiniz? 

76 Tatil deyince aklınıza ne gelir?  Düzenli olarak 

tatile gider misiniz? Neden gider/ gitmezsiniz? 

Tatile gitmenin dini açıdan bir sakıncası var mı?  

Tatile gitmek yerine (hac-umre gibi) dini içerikli 

seyahatlere katılmak ya da oraya ayıracağınız 

parayı ihtiyaç sahiplerine vermek gerekir mi? 

77 Tatile gidiyorsanız/gitseniz ne tür yerleri 

seçersiniz? Neden?  

78 Siyasi görüşe mi dikkat etmek gerekir adaya mı? 

Oy vereceğiniz adayın dindar olmasına dikkat eder 

misiniz?  Neden? 

Oy vereceğiniz partinin dine önem vermesi sizin 

için önemli midir?  Neden? 

79 Türkiye’nin Avrupa birliğine girmeli mi? 

Neden? 

80 Başı örtmek dinin emri mi? Başörtüsü ile Türban 

arasında bir fark var mı? 

81 Şu andaki dini bilgi seviyenizin oluşmasında 

etkili olan faktörler nelerdir? Hangisinin payı daha 

fazladır? 

82 Dini bir konu aklınıza takılırsa öncelikle kime 

veya nereye müracaat edersiniz? Neden? 

83 Eğitim düzeyinin dini inanç üzerinde nasıl bir 

etkisi vardır? Eğitim düzeyi yükseldikçe dindarlık 

düşer düşüncesine katılır mısınız? Neden? 

85 Türbeleri ziyaret etmek dini bir gerekli midir? 

86 Ölünün ruhu için hatim ve mevlit okutmak 

gerekli midir? 

87 Kuran okunmuş su şifalı mıdır? 

88 Nazara inanır mısınız? Kem gözlü insanların 

nazarı değer mi? 

89 Nazar değene kurşun dökülerek nazar yok 

edilebilir mi? 

90 Hızır uğrayan eve bereket yağar mı?  Hızır’ın 

var olduğuna inanır mısınız? Hızır nasıl bir 

varlıktır? 

91 Cinler insanları çarpabilir mi? 
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