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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dini inanç gelişimi ve benlik 

saygısı ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, Uludağ Üniversitesi Tıp, Mühendislik-Mimarlık, 

İktisadi İdari Bilimler, Eğitim, İlahiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören 475 

öğrenciye İman Gelişimi Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmada yer alan üniversiteli 

gençlerin iman gelişim aşamaları ile benlik saygılarının yükseğe yakın düzeyde olduğu 

bulunmuştur. Bunun yanı sıra iman gelişiminin yaş, sosyo-ekonomik düzey ve din eğitimi 

açısından; benlik saygısının yaş açısından anlamlı farklılaşma gösterdiği bulunmuştur.   

  Çalışmanın sonunda İman gelişim aşamaları ile benlik saygısının ilişkili olduğu, 

iman gelişim aşamaları yönündeki artışın benlik saygısındaki artış ile paralellik gösterdiği 

kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dini İnanç, İman Gelişimi Teorisi, iman gelişim aşamaları, 

benlik saygısı  



ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the relationship between religious belief 

and self-esteem among university students. For this purpose, Faith Development Scale and 

Rosenberg Self-Esteem Scale are applied  to 475 students attending faculties of Uludağ 

University such as Medicine, Engineering-Architecture, Economics, Education, Theology 

and Literature.  

According to the result of the study, faith development stage and self-esteem level 

of the university students are found to be high. Faith development is also found 

significantly different according to age, social-economic level and religious education; self-

esteem is found significantly different according to age.  

This study has concluded that faith development stages and self-esteem are closely 

related and an increase in faith development stages parallels an increase self-esteem. 

Key Words: Religious belief, Faith Development Theory, faith development 

stages, self-esteem.  
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ÖNSÖZ 

İnsan - Allah ilişkisini vurgulayan iman olgusu, değişime açık insani bir süreçtir. 

Bu bağlamda iman, insanın bilişsel, duygusal ve ahlaki boyutlarını kapsayan ve insan 

hayatını yönlendiren en temel varoluşsal anlamı ifade etmektedir. İnsani bir eylem olan 

iman, böylece her şeyden önce yaşam karşısında varoluşsal bir duruşu ifade eder ki, bu da 

sürekli bir dinamizmi içerir. İnsanın kişiliği ile sürekli ilişki içerisinde olan bu gelişim 

sürecinde insanın kendine saygı duyması da sağlıklı bir iman gelişimi için önem arz 

etmektedir.  

Araştırmanın amacı, insan psikolojisinin bu özellikleri üzerinde çalışan Amerikalı 

din psikoloğu ve din eğitimcisi James Fowler’ın İman Gelişimi Teorisi çerçevesinde, 

üniversite öğrencilerinde iman gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin 

araştırılmasıdır. Dolayısıyla imanın gelişimsel süreçleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi 

inceleyerek din eğitiminin psikolojik temellerine bir katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde dini inancın tanımı, tabiatı ve yapılanması, İman 

Gelişimi Teorisi, benlik saygısının tanımı, gelişimi ve din ile ilişkisi gibi konularla ilgili 

kavramsal açıklamalara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde araştırma konusu 

genel hatlarıyla tanıtılmış, araştırmanın amacı, hipotezleri, metodu, varsayımları ve sınırları 

hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise, bilgi toplama araçları ile 

elde edilen bilgiler istatistiki olarak analiz edilmiş ve araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular değerlendirilmiştir.   

Bu araştırmada kaynak temini konusunda Prof. Dr. Zeki Özcan, Marmara 

Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Köse ve değerli arkadaşım Berrin Çelebi’ye, 

anketlerin uygulanması konusunda emeği geçen  U.Ü İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Mustafa Sevüktekin, U.Ü Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhlis Özkan, Doç. 

Dr. Bülent Şenay, U.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hasan Basri Öcalan ve 

Arş. görevlisi Celal Çayır’a, çalışmanın çeşitli aşamalarında desteğini esirgemeyen Doç. 

Dr. Vejdi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Üzeyir Ok, Dr. 
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İbrahim Gürses, Dr. Nebile Aslan, Arş. Görevlisi Muhammed Tarakçı, Bielefeld Araştırma 

Merkezi’nden Adem Aygün ve değerli arkadaşım Şükran Çevik’e, verilerin analizi 

hususunda U.Ü. İktisat Fakültesi Arş. görevlisi Mehmet Nargeleçekenler’e, teknik 

konulardaki desteğinden dolayı Hüseyin Karabey’e, alan araştırmasına katılan değerli 

öğrenci arkadaşlara ve bu araştırmanın her aşamasında desteğini yanımda hissettiğim 

değerli hocam Akif Hayta Bey’e ve aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu araştırma esnasında desteğini, tecrübesini ve rehberliğini esirgemeyen değerli 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. DİNİ İNANÇ VE GELİŞİMİ 

1.1. İnanç ve Dini İnanç (İman) Kavramları 

Türkçe’de inanmak fiilinden türetilmiş olan inanç kelimesi Arapça itikat, 

Fransızca, croyance, İngilizce belief, Almanca glauben kelimelerinin karşılığı olarak 

kullanılmaktadır. Genel anlamda bilgi, kanaat ve imanı içine alan oldukça kapsamlı bir 

kavramdır.1 Bu sebeple inancı bir tanım sınırlaması içine almak kolay olmamaktadır. 

Ancak her inanç tanımında en azından ima edilmesi gereken anlam, bir şeyi, doğru veya 

yanlış olma ihtimali hakkında zan ya da kanaatten kaynaklanan az veya çok bir güven 

taşıyan sübjektif bir duyguya dayanarak kabul veya reddetme anlamıdır.2 İnanç daha çok 

zihni bir tutumu ifade etmektedir.3

Arapça kökenli olan iman ise, İngilizce faith, Latince fides kelimesinden türeyen 

Fransızca foi kelimelerine karşılık kullanılmaktadır. Arapça’da güvenmek anlamında e-m-n 

kökünden türemiş olan iman terimi, sözlükte güven vermek, güven duymak, tasdik etmek 

ve gönülden benimsemek anlamlarına gelmektedir. Nitekim Kur’an’ da iman kelimesi, 

güvene kavuşturmak4, tasdik etmek5, doğrulamak, ikrar ve itiraf etmek6 manalarına 

gelirken; Eski Ahit’te de inanmak (croire), gerçekleştiği görülen ilahi fiillere dayanarak 

Tanrıya güvenmek anlamında kullanılmıştır.7 Denilebilir ki iman, kelimenin ifade ettiği 

anlama uygun olarak, bir güvenme, yakınlaşma, ümitle bağlanma olayıdır. Buna göre dini 

                                                 
1   Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, 3. bs., T.D.V. Yay., Ankara, 1998, s. 156.; Peker, Hüseyin, Din 

Psikolojisi, 2. bs., Aksiseda Matbaası, Samsun, 2000, s. 61. 
2   Özcan, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, 2. bs., İ.F.A.V. Yay., İstanbul, 1997, s. 58. 
3   Fırat, Erdoğan, Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu, Ankara Üniversitesi  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1977, s. 12. 
4   Kureyş, 106/ 3-4. 
5   Yusuf, 12/17. 
6   Bakara, 2/285. 
7   Vergote, Antoine, Din İnanç ve İnançsızlık, Çev. Veysel Uysal, İ.F.A.V. Yay., İstanbul, 1999, s. 175.  
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inanç, kişinin kendisi ve bütün kainat üzerinde hakimiyetini kabul ettiği, duyular üstü, yüce 

kuvvet ve kudret sahibi bir varlığa yönelme, mutlak iradesine güvenerek, deruni bağlarla 

ona bağlanma şeklinde ifade edilebilir.8  

İman, dinler için önemli anahtar sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve 

ilahi dinlerin teolojilerinin en merkezi kavramlarından biridir. İman, bu dinlerin her birisi 

için, bir anlamda bireyin duygusal-bilişsel öznelliğinin bir dışavurumunu, kısacası bir 

yaşam biçimini anlatmaktadır.9 İmanın tanımının farklı teolojiler tarafından farklı 

biçimlerde yapılması yanında, her tanım, tanımı yapanın dini anlayışını ve dünya görüşünü 

yansıtır. Mesela Ebu Hanife imanı “kalp ile tasdik, dil ile ikrardır”; Buhari, “söz ve fiildir, 

artar ve eksilir”10 şeklinde tanımlarken, modern Protestan teolojisinin kurucularından olan 

Schleiermacher’e göre iman, mutlak bağımlılık duygusudur.11 Paul Tillich’e göre iman 

nihai derecede kaygılı olma haliyken12, W. James, imanı bir irade hareketi olarak görür.13 

Dini inanca sahip kişiyi psikolojik bakımdan anlamayı hedefleyen din psikolojisine göre ise 

imanı, genel olarak, ferdin kendisini inanmaya çağıran dini davete verdiği olumlu deruni bir 

cevap şeklinde tanımlamak mümkündür.14

Buraya kadar bahsedilen inanç ve iman kavramları arasındaki fark çoğunlukla 

psikolojik olup oldukça önemlidir. İnanç (belief), daha çok statik bir terimdir ve inanılan 

obje ya da öneriye karşı güçlü pozitif duygusal bir tutumu ihtiva etmez. İman ise, daha çok 

dinamik bir terimdir ve tutkulu bir bağlılığı doğurur.15 Yani iman psikolojik olarak inançtan 

daha kompleks bir yapıya sahiptir ve dini hissin kişilik yapısında önemli bir yer tuttuğu 

hemen hemen kesinlik kazanmaktadır.16 İnançta bilişsel süreçler daha ağır basarken, 

                                                 
8   Hökelekli, a.g.e., s. 157; Hökelekli, Hayati, “Dini Kişiliğin Kuruluşunda İradenin Rolü”, Diyanet Dergisi, 

C. XIX, sy. 2, Ankara, 1985, s. 21; Yeşilyurt, Temel, “Seküler Dünyada İman Toplulukları: Modern İnsan 
için İmanın Anlamı”, İslamiyat, C. VI, sy. 3, Ankara, 2001, s. 119; Certel, Hüseyin, Din Psikolojisi, 
Andaç Yay., Ankara, 2003, s. 85.  

9   Yeşilyurt, Temel, “Nihai İlgi Olarak İmanın Belirsizliği: Paul Tillich’in İman Anlayışına Eleştirel Bir 
Yaklaşım”, İslamiyat, C. IV, sy. 2, Ankara, 2001, s. 117.   

10   Yüksel, Emrullah, “Buhari’de İman Anlayışı”, E.A.Ü.İF.D., sy. 10, Erzurum, 1991, s. 5.  
11   Biçer, Ramazan, “İmanın Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve Etkileri”, EKEV Akademi Dergisi, , sy. 

18, Yıl: 8, Erzurum, 2004, s.19. 
12   Tillich, Paul, İmanın Dinamikleri, Çev. Fahrullah Terkan, Salih Özer, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000, 

s. 15. 
13   James, W., La Volonté de Croire, Les empêcheurs de penser en rond/ Synthélabo, Paris, 1934, s. 24, (Çev. 

Zeki Özcan, yayınlanmamış çeviri)  
14   Köse, Ali, “İman”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XXII, T.D.V. Yay.,  İstanbul, 2000, s. 214. 
15   Clark, Walter H., “İman Problemi”, Çev. Ali Rıza Aydın, Birey ve Din (içinde), Der. A. Rıza Aydın, İnsan 

Yay., İstanbul, 2004, s. 67. 
16   Allport, Gordon W., Birey ve Dini, Çev. Bilal Sambur, Elis Yay., Ankara, 2004, s. 140; Meadow, M. J.; 

Kahoe, R. D., Psychology of Religion, Harper-Row Publishers, New York, 1984, s. 191. 
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imanda ise duygusal yön daha ağır basmaktadır. İnançtan imana geçilince doğrulama 

ihtimali kalmamasına rağmen, güven, samimiyet ve teslimiyet daha güçlü olmaktadır.  

1.2. Dini İnancın Tabiatı 

İnsanın algı dünyasının ötesinde bir gerçekliğe sahip bulunan şeyler, yani gayb ile 

ilgili bir tutum olan dini inancın temel unsuru Allah inancıdır. Nitekim dini hayat tabiatüstü 

kudretli bir varlığı kabul ve tasdik ile başlamaktadır. Bir anlamda kişi Allah’ın mutlak 

hakimiyet ve otoritesini kabul ederek ilahi iradeye teslim olmakta ve bağlanmaktadır.17 

Buradaki teslimiyet bilinçli ve istekli bir boyun eğmeyi ifade eder. İlgi ile başlayıp kuşku, 

inanç ve bilgi aşamalarından geçen birey, sonuçta bunların hepsini aşan sübjektif bir 

kesinliğe ulaşır. İmanın bu kesinliği, her türlü tereddüdü ve kuşkuyu dışlamaktadır. 18 

Tillich’in ileri sürmüş olduğu gibi imanda devamlı “varoluşsal bir şüphe”nin19 varlığı kabul 

edilse bile, ancak onun kesinliğini zedelemeyecek, imanın devamlılığı içinde arızi bir şüphe 

olduğunu belirtmek gerekir.20 Şüphe, iman içinde kalıcı bir tecrübe değildir. Zira kesin 

olmayan bocalama durumundaki bir iman, insanın psikolojik yapısına da ters bir durum 

olarak kendisini gösterir. 

İman, bir kerede gerçekleşmiş ve son şeklini almış bir hal olmayıp dinamik bir 

tabiata sahiptir. Nitekim imanın yapılanması kadar, süreklilik kazanması ve gelişip 

olgunlaşması ciddi gayret gerektiren zahmetli bir süreci içermektedir. Bu süreçte psikolojik 

fonksiyonların her birinin önem ve öncelik derecesi fertlere göre değişebilmekle21 birlikte 

iman olayının birbirini tamamlayan üç boyutu bulunur.22 Onun hüküm olma bakımından 

zihinsel, teslimiyet ve boyun eğme bakımından duygusal, davranışa dönüşme bakımından 

da iradi bir yönü vardır.23        

Bilim ve imanın ayrı kulvarlarda ele alınışı ve imanın bilimsel kriterler açısından 

incelenmesi, inanç önermelerinin olgusal gerçekliğe ve herhangi bir bilişsel düzeye sahip 

olup olmadığı tartışmalarına yol açmıştır. İman, deneysel metotlarla doğrulanabilir bir 

muhtevası olmamasına karşılık kendi sistemi içinde tutarlı, doğrulanabilir ve açıklanabilir 

                                                 
17   Hökelekli, a.g.e., s. 163. 
18   Yeşilyurt, Temel, “Kuşkuyu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İman”, F.Ü.İ.F.D., sy. 5, 2000, s. 553; Özcan, 

a.g.e., s. 90. 
19   Tillich, a.g.e., s. 30. 
20   Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yay., İstanbul, 2002, s. 63. 
21   Hökelekli, a.g.e., s. 162. 
22   Argyle, M., Psychology and Religion: An Introduction, Toyler and Francis Group: Routledge, London and 

New York, 2000, s. 77. 
23   Peker, a.g.e., s. 63. 
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bir yapıya sahiptir.24 Ancak o, hem rasyonel olmayan bilinçaltı dürtüleri, hem de rasyonel 

bilincin yapılarını taşır. Bu bağlamda her iman eyleminde, bütüncül bir kabul ve teslimiyet 

olayının ayrılmaz bir öğesi olarak kognitif bir tasdik bulunmaktadır.25 Dinsel zihniyeti tüm 

dinsel algı ve bilgilerin yer aldığı inançlardan ayrı olarak düşünmek mümkün değildir.26 

Çünkü imanı, ondan önce gelen inanç tayin etmekte ve imanın muhtevası ile fikri boyutunu 

oluşturmaktadır. İslam dininde iman, Kur’an tarafından emredilen bir tür bilinçli inancın 

sonucunda ulaşılan hedef olarak tayin edilmiştir.27 Nitekim Kur’an’da da imanın kalbe 

yerleşmesi gerektiği∗ vurgulanmıştır. Bu da ancak şuurlu bir şekilde iman etmekle mümkün 

olabilmektedir. O halde iman, bilgiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir kesin kabulden öteye, 

bilgi ile ilişkili ancak, bilgiyi de aşabilen ve yalnız bilgiye indirgenmesi söz konusu 

olmayan, bir görünmeyen ve bilinmeyeni onaylama ve bunu ifade etmedir.29 

Hıristiyanlık’ta iman inanç ağırlıklı olduğu için, o, bilgiden daha aşağı bir dereceye 

sahiptir. Çünkü iman objeleriyle ilgili doğru bilgiye bu dünyada sahip olmak mümkün 

değildir. İslam’da ise vahiy insanı doğrudan bilgiye sevk etmektedir. İnsanın yapacağı şey 

ya kabul etmek ya da reddetmektir. Yani bu Hıristiyanlıkta olduğu gibi ihtimalli bir kabul 

ediş olmayıp kesin ve şuurlu bir kabul ediştir.30

Dini inançta duygunun da önemli bir rolü vardır. Zira gönüllü bir boyun eğiş ancak 

duyguların katılımıyla gerçekleşebilmektedir. İmanın geliştirilerek yaşatılması da daha çok 

duygusal unsurlarla sağlanabilmektedir. Nitekim tam teslimiyeti gerçekleştirecek bir irade 

hareketi, ilahi sevgi ve korku ile beslenen dinamik bir kaynağa sahiptir.31 James’e göre de 

dinî inançlar rasyonel çıkarımlar değildirler; tam tersine onlar, psişik olgulardır ve imana, 

kanıtlamaya yarayan akıl yürütmelerden ve belgelerden çok, duyguların özel mantığı 

hakimdir.32 Duygusal yaşantılar, zihinsel kanaatten farklı olarak tüm benliğin yaşadığı 

karışık bir sentezdir. İmanda da oldukça girift olan ve çeşitlilik arz eden bu duygusal boyut 

                                                 
24   Yeşilyurt, “Kuşkuyu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İman”, s. 538, 553, Erdem, Sabri, “Bilgi İman İlişkisi”, 

İslami Araştırmalar Dergisi, C. IV, sy. 1, Ocak 1990, s. 41. 
25   Biçer, “İmanın Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve Etkileri”,  s. 32. 
26   Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1980, s. 118. 
27   Gaşiye, 88/17-20; Bakara, 2/170 
∗   “Ey Muhammed, bedeviler inandık dediler. De ki: İnanmadınız ama İslam olduk deyin. İman henüz 

kalplerinize yerleşmedi...”. Hucurat, 49/14. 
29  Karacoşkun, Doğan, “Dini İnanç Dini Davranış İlişkisine Sosyo-psikolojik Yaklaşımlar”, Din Bilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, www. Dinbilimleri.com, C. IV, sy. 2, 2004, s. 27.     
30  Özcan, a.g.e., s. 90, 111. 
31   Hökelekli, a.g.e., s.167. 
32   Bkz. Sena, Cemil, Filozoflar Ansiklopedisi, C.III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976, s. 57. 
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sevgi, korku, teslimiyet, ihlâs, güven gibi hislerden teşekkül eder.33 Zaten fert bütünlüğüyle 

gerçekleştirilen iman fiilinin, insanın asli yapısında varolan duygu ve heyecanlardan pay 

almamasını düşünmek mümkün değildir. 

Dini duygu sentezlerinin en kuvvetli olduğu an olan karar evresinde önemli bir  

rolü olan diğer bir unsur da irade fiilidir. İrade, özel bir faaliyet hissiyle beliren, bir gaye ve 

fikirle birlikte vücut bulan şuurlu bir eylemdir.34  İmanın oluşumunda iradenin rolü 

konusunda iki türlü bakış açısı mevcuttur: İman iradi bir fiil mi? Yoksa psikolojik bir 

keyfiyet midir? Blaise Pascal ve William James’e göre bütün kanıların temelinde tutkulu ve 

isteyen irademiz vardır. İmanın esası iradeden ibaret olmaktadır.35 James’e göre dini iman, 

tümüyle psikolojik düzlemde gerçekleşir. O kollektif tasavvurlardan, doğmaz. İman, dini 

realitelerle ilişkiye giren insanın takındığı bir tavırdır.36Bu tavır aktiftir, çünkü iradidir. 

Diğer deyişle iman, insanın, inanma nedenlerinin bulunduğunu düşündüğü için 

gerçekleştirilen bir onamadır. İslam alimlerinden Teftâzâni (ö. 793/1390) ise imanın iradi 

bir fiil değil, psikolojik bir keyfiyet olduğunu şöyle ifade eder: 

İman psikolojik bir keyfiyet olması dolayısıyla iradi bir fiil olarak 
nitelenemez. Ancak keyfiyeti elde etmede iradenin etkisi vardır. İrade, iman haline 
varmada sebeplere tevessül etmek, fikir ve düşünceyi o yöne çevirmek, engelleri 
ortadan kaldırmakta görülür. İnsanın imanla mükellef kılınmasının anlamı da budur. 
Bunun için marifet yeterli değildir. Çünkü marifet, bazen bu gibi iradi ve kesbi 
şeyler olmadan da hasıl olur37

 

Diğer bir açıdan dini duygu ve dini bilincin eyleme dönüşmesi kişide irade gücüne 
bağlıdır. Dini duygu ve düşünce eylem haline dönüşmezse orada dini bir iradeden 
bahsetmek mümkün değildir.38 Zira psikoloji açısından din, kişinin dini duygu ve bilincinin 
etkilediği davranışlarla varolmaktadır. İman etmek, sadece kelimelerle ifade edilmiş bir 
inancı akla getirmeyip, iman eden kişinin sorumluluklarını ifade eden bir sadakati de akla 
getirir. Ayrıca Vergote ve Clark’ın belirttiği gibi, bir minnettarlık, saygı, güven ve sevgi 

                                                 
33   Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da İman Psikolojisi, Yalnızkurt Yay., İstanbul, 1997, s.64. 
34   Armaner, Neda, İnanç ve Hareket Bütünlüğü Bakımından Din Terbiyesi, M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1967, 

s. 35. 
35   Bkz. Hick, John, Philosophy of Religion, ed. 2, Printice Hall, U.S.A., 1973, s.54. 
36   James, William, Les formes multipes de l’expérience religieuse, essai de psychologie descriptive traduit de 

l’américain, par Frank Abauzit, Éditions Exergue, Paris, 2001, s. 68, (Çev. Zeki Özcan, Yayınlanmamış 
Çeviri). 

37  Teftâzâni, Şerhu’l Aka’id, Nşr. Ahmed Hicazi Sakka, Kahire, 1988, s. 82’den nakleden Biçer, “İmanın 
Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve Etkileri”,  s. 24. 

38   Armaner, Din Psikolojisine Giriş, s. 120. 
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bağı kuran diğer bazı ilişkiler gibi iman da, ifade ettiği eylem vasıtasıyla ayakta kalır. Amel 
imanın koruyucusu olup sürekliliğini pekiştirir.39

Sonuç olarak kişinin hayatına bir yapı ve devamlılık kazandıran iman, ne sadece 
zihnin bir ürünü, ne iradenin çabası, ne de duygusal hareketlerin sonucu olarak görülür. 
Tüm kişiliğin bir eylemi olarak iman, kişisel yaşamın merkezinde gerçekleşir ve onun 
bütün öğelerini içerir.40 Eğer şahsiyetin bütünlüğünü teşkil eden fonksiyonlardan biri, 
kısmen ya da tamamen imanla özdeşleştirilirse, imanın anlamı tahrif edilir. Yani iman 

çeşitli unsurların bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür.∗

1.3. Dini İnancın Oluşumu ve Yapılanması 

Dini inancın insanlardaki altyapısına gelince, genellikle insanların inanmaya ruhen 

yetenekli, yatkın ve elverişli oldukları kabul edilir.∗ Bu inanma kabiliyeti bir hadiste de 
“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Anne ve babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi 
yapar. Eğer ebeveyni Müslüman ise çocukta Müslüman olur”41 şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
dini istidadın yanında çevreden gelen dış faktörlerin de etkisi inkar edilemez. Nitekim fıtrat 
hadisinde bulunan “...sonra ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan yapar...” ifadesi de 
çocuklardaki temiz yaradılışın ve iman yatkınlığının, çocukluk devresinde çeşitli etkilere 
göre değişmeye elverişli olduğunu göstermektedir. Sorokin’in belirttiği gibi inancın imana 
inkişafını harekete geçirmede özellikle aile ile şahıslar ve dini kurumların önemli rolü 

                                                 
39   Vergote, Din İnanç ve İnançsızlık, s.177; Clark, “İman Problemi”, s. 68; Sülün, Murat, Kur’an-ı Kerim 

Açısından İman-Amel İlişkisi, Ekin Yay., İstanbul, 2000, ss. 401-407.  
40   Tillich, Paul, What is Religion?, Ed. James Luther Adams, Harper a Row Publishers, U.S.A., 1969, s. 76; 

Tillich, İmanın Dinamikleri, s. 17. 
∗   Bu bütünlük Kuran’da da şu şekilde ifade edilmiştir: “İnananlar ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı 

zaman kalpleri titrer; ayetleri okunduğu zaman bu onların imanın arttırır ve Rablerine güvenirler. Namaz 
kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızktan  yerli yerince sarf ederler. İşte gerçek müminler bunlardır. Onlara 
Rableri katında dereceler, mağfiret ve cömertçe verilmiş rızklar vardır.” Enfal, 8/2-4. 

∗  Din Psikolojisinin ünlü isimlerinden Fr. Schleiermacher, J. G. Jung, W. James, B. Witzen, E. Felden, H. 
Remplein, E. Spranger ve A. Gesell, P. Vogel, A. Vergote gibi psikologlar insanın dini istidat ve 
kabiliyetle dünyaya geldiğini kabul etmektedir (Yavuz, Kerim, “Dini İnancın Gelişmesinde Nativizm ve 
Tecrübecilik Problemi”, E.A.Ü.İ.F.D., sy. 7, Erzurum, 1986, ss. 131-136). Terim olarak fıtrat kavramını 
İslam alimleri özellikle fıtrat ayeti (Rum 30/30) ve hadisleri ile mîsak ayetinden hareketle tanımlamaya 
çalışmışlardır. İslam alimlerinin bu konudaki görüşleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Akçay, Mustafa, 
“İmanın Oluşumunda Fıtratın Rolü”, S.A.Ü.İ.F.D., sy. 1, Sakarya, 1996, ss. 273-294; Hökelekli, Hayati, 
“Fıtrat”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XIII, İstanbul, 1996, ss. 47-48; Öztürk, Yener, “İnsan ve Fıtrat”, 
H.Ü.İ.F.D., sy. 5, Şanlıurfa, 1999, ss. 321-330; Muhammed, Yasin, “Fıtrat ve İslam Psikolojisi”, İslami 
Sosyal Bilimler Dergisi, C. III, sy. 2, İstanbul, 1995, ss. 43-61; Achoui, Mustafa, “Human Nature from a 
Comparative Psychological Perspective”, The American Journal of Islamic Social Sciences, C.XV, sy. 4, 
1998, ss. 71-95; Ensarioğlu, Seda, Fıtrat: İslami ve Batılı Perspektiflerden İnsan ve İnsan Doğası 
Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Bitirme Ödevi, Bursa, 2004. 

41   Buhari, Cenaiz 80; Müslim, Kader 23-25. 
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bulunmaktadır.42 Allport da dinsel gelişimin aşağı yukarı bireyin kendi bedensel ihtiyaçları, 
karakteri ve zihinsel kapasitesi, psikojenik ihtiyaçları ve değerleri, kendisinin rasyonel 
açıklama peşinde koşması ve çevresindeki kültüre verdiği cevap tarafından 
yönlendirildiğini ifade etmiştir.43 Dinî inancın psikolojik temelleri üzerine yazdığı bir 
makalede ise Argyle, dini inancı yedi psikolojik temelle izah eder. Bunlar: Doğrudan bir 
ihtiyacı gidermek; sıkıntıyı gidermek; iç çatışmaları gidermek; Tanrının ebeveyn figürleri 
olarak algılanması; benlik kimliği sağlaması; dinin izahlarının anlama ihtiyacına yönelik 
bilişsel açıklık içermesi ve yaşanan dinî tecrübenin bireye yaşattığı mutluluktur.44 
Görüldüğü gibi yoğunluğu kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, insanın duygusal, 
zihinsel ve sosyo-kültürel özellikleri çerçevesinde dini inancı motive eden pek çok etken iç 
içe bulunmaktadır. 

Denilebilir ki, imanın, genellikle aynı psikolojik durum akabinde ani bir oluşum 
olarak düşünülmesi gerektiğini45 belirten  J. Leuba’nın düşüncesinin  aksine, basit bir 
inançta bile bir oluşum süreci bulunmaktadır. Daha karmaşık bir yapıya sahip olan iman 
ise, çoğu zaman insan ruhunda çatışmalar, gerginlikler ve tereddütlere konu olan bir 
psikolojik çabanın ürünü olarak ortaya çıkar;46 bir anlamda psikolojik gerilimleri denge 
halinde tutan bir güven ilişkisi olarak gerçekleşir. Çatışmaların alt üst etmediği insanlar 
olmakla birlikte, pek çok inanan, böylesi bunalımlardan geçer ve onlar, bu çatışmalı 
eğilimler karşısında imanlarına sahip olmak için düzenli ve sürekli olarak onu yeniden 
fethetmek zorundadır.47  

 İmanın korunması ve geliştirilmesi yönünde bireyin önünde bazı engeller 

bulunmaktadır. Bu engellerden biri de, ölüm dürtüsünün ürünü olan kayıtsızlıktır. İmanın 

formüle edilmesi ve anlatımındaki sıkıntı, onun kolay ve sezilemeyecek bir şekilde alışılmış 

hale gelmesindendir. Bu sebeple, inancın iman haline gelebilmesi için kendisini sevk edici 

bir güç haline dönüştürmesi ve insanın hayat ve fiillerine yön vermesi gerekir.48 Bu şekilde 

kişinin şahsi hayatında gerçek bir yapı kazanmaya başlayan dinamik bir süreç olan imanın, 

nasıl yaratıcı olarak korunacağı konusu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ibadetlerin inancı 

                                                 
42   Clark, “İman Problemi”,  ss. 70-72; Meadow, M.; Kahoe, R. D., Psychology of Religion, ss. 194, 195. 
43   Allport, Birey ve Dini, s. 29. 
44   Argyle, M., “Dinin Yedi Psikolojik Temeli”, Çev. Mehmet Dağ, Eğitim Hareketleri Dergisi, C.XXIII, sy. 

272-273, Ankara, 1978, ss. 7-13.  
45   Ok, Üzeyir, “James Bisset Pratt’ın Din Psikolojisi Adlı Makalesinin Çevirisi ve Bir Değerlendirme”, 

C.Ü.İ.F.D.,  sy. 1, Sivas, 1996, s.269. 
46   Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 156. 
47   Vergote, Din İnanç ve İnançsızlık, ss. 178, 231. 
48   Clark, “İman Problemi”, s. 68, 78; Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, s. 91. 
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yaşatan ve onu sürekli yenileyen etkisinin yanı sıra pek çok etkenden söz etmek 

mümkündür. Mesela Clark, şüphecilikle imanın güçleri arasındaki gerilim miktarının tam 

olarak korunması ile bunun sağlanabileceğini49 ileri sürerken,  S. F. Alawneh, takva ve 

tevbeyi iman motivasyonunun etkinliklerinin üst seviyeye çıkması için ona eşlik eden iç ve 

dış motivler olarak değerlendirmektedir.50

Görüldüğü gibi, insanın kendisini içine bütün ruh halleriyle dahil ettiği faal bir 

ruhi durum olarak iman, oldukça girift bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu psikolojik 

süreçler, kendi aralarında dayanışma halinde olan çeşitli düzeyde etkinliklerin karmaşık ağı 

ile de karışıp bütünleşmektedir. 

1.4.  İman Gelişimi Teorisi  

İman Gelişimi Teorisi, bireylerin dini ve ideolojik gelenekleri kendilerine mal 

etmelerinde, çoğulculuk∗ içerisindeki birleştirici örüntülere dikkatini vermek ve açıklamak 

üzere, geç 20. yüzyıldaki çabaların bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.51 Teorinin kurucusu 

James Fowler∗, dini kaynaklı olmayan imanı da kapsayan bütün iman şekillerini hesaba 

katarak, geniş bir ağa dönüştürmeye çalıştığı iman aşamalarının bir modelini ortaya 

koymaya çalışır. Fowler’ın bu girişimi, genel bir anlayışla iman aşamalarının özünü 

                                                 
49   Clark, “İman Problemi”, s. 82. 
50   Alawneh, Shafiq Falah, “İnsan Motivasyonu: İslami Bir Bakış Açısı”, Çev. A. Rıza Aydın, Birey ve Din 

(içinde), Der. A. Rıza Aydın, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 132. 
∗   Dini çoğulculuk meselesiyle ilgili geniş bilgi için bakınız; Aslan, Adnan, “Batı Perpektifinde Dini 

Çoğulculuk Meselesi”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 2, İstanbul, 1998, ss. 143-163; Aydın, Mahmut, 
“Paradigmanın Yeni Adı Dinsel Çoğulculuk”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 14, 2002, ss. 95-119; 
Borrmans, Maurice, “Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Dini Çoğulculuk ve Sınırları”, Çev. 
Süleyman Turan, Marife, sy. 2, Yıl 4, Güz 2004, ss. 267-278; Aslan, Adnan, “Dini Çoğulculuk 
Problemine Yeni Bir Yaklaşım”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 4, İstanbul, 2000, ss. 17-30.  

51   Fowler, James, “İman Bilincinin Evreleri”, Çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, M.Ü.İ.F.D., sy.19, İstanbul, 2000, 
s. 103. 

∗  1987 yılında profesör ünvanı alan James W. Fowler, 1971 yılında Harvard Üniversitesi’nde doktorasını 
tamamlamıştır. 1969-75 yılları arasında Harvard Divinity School’da, 1975-76 yılları arasında Boston 
College’de öğretim üyeliği yapmıştır. Daha sonra akademik çalışmalarını Harvard Üniversitesi Ahlak 
Gelişimi Merkezi’nde sürdürmüştür. Geliştirmiş olduğu İman Gelişimi Teorisi kendisinin uluslararası 
çevrelerde tanınmasını sağlamıştır. En iyi tanınan kitabı 35 baskı yapmış olan Stages of Faith: The 
Psychology of Human Development and The Quest for Meaning kitabıdır. Kitabın, Almanya, Kore ve 
Portekiz’de çevirileri yapılmıştır. Ayrıca bazı bölümleri de Danimarka, Hollanda, İsviçre, Endonezya 
dilleri ile Japoncaya çevrilmiştir. Fowler’ın bunun dışında yazmış olduğu ve editörlüğünü yaptığı 11 kitabı 
ile 60’tan fazla makalesi bulunmaktadır. 1994 yılında din ve psikiyatri arasındaki diyaloga olan sürekli 
katkılarından dolayı Amerikan Psikiyatri Birliği’nden Oskar Pfister Ödülü almış; Din Psikolojisinin 
gelişmesine olan katkılarından dolayı da Amerikan Psikoloji Birliği’nden William James Ödülü almıştır. 
1994’ten beri de Emory Etik Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca Birleşik Metodist 
Kilisesi’nde din adamı olarak görevini sürdürmektedir.         
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yakalama çabasıdır.52 İman gelişimine dair evre teorisi, J. Mark Baldwin, John Dewey, Jean 

Piaget ve Lawrence Kohlberg tarafından ifade edilen yapısal gelişimsel genetik 

epistemoloji geleneğine dayanır. Aynı zamanda Erik Erikson’un revizyonist psikanalitik 

ego psikolojisine de çok şey borçludur.53

1.4.1. James Fowler’ın İman Anlayışı  

Fowler’ın iman anlayışının şekillenmesinde yaşamının ilk yıllarının önemli bir 

rolü vardır.∗∗ Harvard Üniversitesi’nde Harvey Cox, Richard Niebuhr ve Gordon Kaufman 

ile çalışması da onun teolojik altyapısını derinleştirmesinde etkili olmuştur.∗∗∗ Ancak onun 

iman düşüncesini ve teorisini geliştirmesinde, özellikle doktora çalışmasını, onun ahlak 

öğretisi ve Tanrı’nın egemenliği teolojisi üzerine yapmış olduğu Richard Niebuhr’un, o 

zaman yayınlanmamış olan Faith on Earth kitabı ve Paul Tillich’in Dynamics of Faith 

kitabı önemli bir rol oynamıştır.54 Bir anlamda Niebuhr ve Tillich ona teolojik bir başlangıç 

noktası sağlamıştır. 

Fowler’a göre, insanlar doğduğu andan itibaren dünyanın kaosunu saf dışı bırakan 

bazı düzenler oluşturma, yaşamın anlamını sunan bir sistem bulma ve oluşturma 

eğilimindedir. Bu bağlamda iman, insanı,  hayatında  bir düzene uymaya zorlayan bir güç, 

kişinin değerlerin merkezine kendini adaması ve kendi yolunu bu değerler çerçevesinde 

seçme eğilimidir.55 Bir anlamda o, kişilerin aşkın bir değer ve güç merkezi ile ilişkisini 

                                                 
52   Paluitzian, R. F., Invitation to The Psychology of Religion, 2. ed.,  Allyn & Bacon, Boston, 1996, s. 117. 
53   Fowler, a.g.m., s. 85. 
∗∗   Babası bir Metodist papaz, annesi bir Kuveykır olan Fowler, küçük yaşlarda babasının vaazlarından 

etkilendiğini; dinlediği vaazlarla 5, 11 ve 16 yaşlarında imanın aktüelliğini tecrübe ettiğini belirtir. Duke 
Üniversitesi’nde aldığı Eski ve Yeni Ahit dersleri ile Duke’daki Metodist Öğrenci Merkezi de onda dini 
etkiler yaratmıştır. Geniş bilgi için bkz; Fowler, James W., “Faith Development At 30: Naming The 
Challenges of Faith in A New Millennium”, Religious Education, Vol. 99 No. 4, 2004, s. 406. 

∗∗∗  Interpreter’s House’daki güçlü tecrübeleri de onun teorisinin hedefine ve kökenine ışık tutmuştur. 
Fowler’ın 1960’lı yılların sonlarında iştirakçilerin yaşam tecrübelerini paylaştıkları, haftada bir toplanan 
küçük bir grup olan Interpreter’s House’daki çalışmalarına pek çok farklı öğrenci katılmıştır. Onun 
kursunda, Katolik, Üniteryan, Şih, Yahudi, Müslüman, ve Protestanlar ile pek çok farklı Hıristiyan 
mezheplerinden kimseler yer almıştır. Geniş bilgi için bkz. Fowler, James W., “Faith Development Theory 
and the Postmodern Challenges”, The International Journal for The Psychology of Religion, Vol. 11, No. 
3, 2001, s. 160; Streib, Heinz, “Extending Our Vision of Developmental Growth and Engaging in 
Empirical Scrutıny: Proposals for The Future of Faith Development Theory”, Religious Education, Vol. 
99 No. 4, 2004, s. 428.    

54   Fowler, a.g.m., ss. 406, 407. 
55   Paluitzian, a.g.e., s. 117. 
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yorumlaması ile aktif bir anlam bulma sürecidir. 56 Yani Fowler, iman kavramını Allport’ta 

olduğu gibi bir yaşam felsefesi olarak geniş bir anlamda kullanır. Bu bağlamda o, imanı salt 

bir dinsel süreç olarak almaz; insanın değersiz yaşayamayacağını esas alarak ateizmin de 

bir tür imanı ifade ettiğini belirtir. Bir anlamda iman, dinle sınırlandırılmadan ve 

özdeşleştirilmeden genellikle insanlığa ait evrensel katkılar olarak anlaşılır.57 Fowler’ın bu 

düşünceyi geliştirmesinde ünlü Protestan teolog Tillich’in, imanı, insanın en temelden bağlı 

olduğu nihai ilgi şeklinde açıklamaya çalışmasının önemli bir etkisi vardır. Buna göre iman, 

bilinçli ve bilinçsiz motivasyonları içeren “değerler merkezi”, “güce ilişkin imge ve 

gerçekler” ve “dini lider efsaneleri” içeren, bireysel bir iç derinlik olarak görülür. Yani 

iman, göreceli bir değerler merkezini içerir.58 Bireyin hayatındaki bir değer merkezi, sevgi 

ve bağlılığına yol açan ve bu yüzden hayatının geri kalanına ve bağlılıklarına güç 

uygulayan şeydir. Kimileri için bu değer merkezi kişinin egosu ve onun paralelinde iş, 

prestij, güç ve servet olabilirken, kimilerinin nihai ilgisi ailesine, ulus veya dini kurumlara 

yönelebilir.59  Bütün büyük dini geleneklerin bakış açısından Tanrı veya aşkın gerçeklik, 

hayatımızdaki en yüce değer merkezi olarak bilinir.60

Bir başka Hıristiyan teolog H. Richard Niebuhr, imanı benzer bir yaklaşımla ele 

almıştır. O, imanın kişiye en yakın olan kişiyle güven ve sadakat tecrübesi içinde geliştiğini 

söyler. Yani iman kişinin yaşamına bütünlük ve anlam kazandıran güç ve değer merkezine 

güvenmektir. Bu bağlamda Fowler’a göre, Niebuhr ve Tillich’in belirtmiş oldukları, 

evrensel bir insani ilgidir. Yani insanlar kendilerini bir Katolik, Protestan, Yahudi veya 

Müslüman olarak düşünmeden önce iman sorunları ile meşguldürler.61

 İmanı, bireyin hayatta sezgisel bir bütünlük içerisinde bağlı kalacağı en temel 
değer dizgelerini oluşturma eylemi olarak tanımlamaya çalışan Fowler, bu sebeple Ortaçağ 

                                                 
56   Fowler, J. W., Stages of Faith: The Psychology of Human Development and The Quest for Meaning,  

Harper Collins Publisher, San Francisco, 1995, s.4; Moseley, Romney; Brockenbrouh, Ken, “Faith 
Development in the Preschool Years”, in Handbook of Preschool Religious Education, Ed. Donald 
Ratcliff, Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1988, s. 101; Fowler, “Faith Development At 
30: Naming The Challenges of Faith in A New Millennium”, s. 412. 

57  Fowler, a.g.e., s. 4; Loewenthal, Kate M., A Short Introduction: The Psychology of Religion, Oneworld 
Publications, England, U.S.A., 2000, s. 70; Joy, Donald, “Religious, Moral and Faith Development of 
Young Adults”, in Handbook of Young Adult Religious Education, Ed. Harley Atkinson, Religious 
Education Press, Birmingham, Alabama, 1995, s. 152; Şahin, Abdullah, “Kişilik Gelişimi ve Din Eğitimi”, 
İslamiyat, C.I, sy. 2, 1998, s. 71; Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, s. 89.   

58  Ralph W. Hood, Jr Bernard Spilka, Bruce Hunsberger, Richard Gorsuch, “Dini Gelişim Kuramları”, Çev. 
M. Doğan Karacoşkun., Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www. Dinbilimleri.com, C. IV, sy. 4, 
2004, s. 206. 

59   Fowler, a.g.e., s. 5. 
60   Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, s. 91.   
61   Fowler, a.g.e., s. 5. 
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Hıristiyan teolojilerinde insanın psikolojik süreçlerinin merkezinde olan aktif iman 
anlayışının, salt bilgisel alana indirgenmesini eleştirir. Fowler, bu kanıya ünlü dinler 
tarihçisi Wilfred Cantwell Smith’in Batı ve Doğu geleneklerindeki din ve iman kavramları 
üzerinde yaptığı incelemelerin neticelerini esas alarak varmıştır.62 Smith’i takiben Fowler, 
imanı dinden ayırır. Kümülatif bir gelenek olarak din, geçmişteki insanların imanlarını 
ifade etme tarzlarından oluşturulur. Bu bakış açısıyla din, ritüeller, semboller, ahlaki 
öğretiler ve inançların kültürel birikimi ile insanların imanlarını şekillendirme kalıplarını ve 
formlarını sunar. Diğer yandan dini inanç, dini bir gelenek vasıtasıyla Tanrı ile kişisel bir 
ilişki kurmadır.63 İman (faith) ile inanç (belief) da aynı şey değildir. İman, inanç ve dine 
göre insanın aşkınla ilgili arayışında daha temel bir kategoridir. İman, dini pratik ve inanç 
formlarının önemli farklılıklarına rağmen, benzer şekilde tanımlanabilir olarak görülür. 
Yani büyük dini geleneklerin her biri iman hakkında aynı fenomenden bahsederler: İman, 
bir kimsenin nihai ilgi, aşkın bir güç ve değer uyarınca kalbinin huzur bulmasını ifade eder. 
Bu bağlamda iman inançtan daha derindir ve bilinçdışı motivasyonları kapsadığı gibi, 
bilinçli inanç ve fiilleri de içerir. O, yaşamın ayrı bir boyutu olmayıp, kişiyle ilgili her şeyi 
içeren bir yönelimdir.64  

Nitekim Smith, Batı düşünce tarihinde iman (faith) ve inanç (belief) kelimeleri 

üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde, İngilizce’de imanın (faith) fiil halinde 

kullanılmaması nedeniyle inancın (belief) yaygınlık kazandığını belirtmiştir. İlk 

dönemlerde belief Latince’deki credo gibi insanın kalbinin bir şeye bağlanmasını, ona 

yüksek değer vermesini, dolayısıyla imandaki insani katılımı vurgularken, Aydınlanma 

sonrası kullanımda belief, salt bilişsel süreçleri ifade için kullanılmıştır.65 Bu noktada Smith 

ve Fowler imanın etimolojik anlamını inanç ve credo kelimelerinin bir bileşimi olarak 

yeniden düzeltme teşebbüsünde bulunmuştur.66   

 Sonuç olarak Dykstra, Fowler’ın inancı farklı ifade etme biçimlerinden yola 

çıkarak, imanın bileşenlerini aşağıdaki formülde bir araya getirmeye çalışmıştır. Buna göre: 

 (1) İman bir insan aktivitesidir. O insanların sahip olduğu bir şey değil, varolma 

ve bilme biçimidir. (2) Bu aktivite başkaları ile etkileşim yoluyla yürütülür. (3) İmanın en 
                                                 

62  Şahin,  “Kişilik Gelişimi ve Din Eğitimi”, s. 71; McDargh, John, “Faith Development Theory and the 
Postmodern Problem of Foundations”, The International Journal for The Psychology of Religion, Vol.11, 
No. 3,  2001, s. 188. 

63   Fowler, a.g.e., s.9; Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, s. 89; Moseley; Brockenbrouh, “Faith 
Development in the Preschool Years”, s. 101. 

64   Fowler, a.g.e., s. 14. 
65   Şahin, “Kişilik Gelişimi ve Din Eğitimi”, s. 71. 
66   Moseley; Brockenbrouh, “Faith Development in the Preschool Years”, s. 101. 
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önemli iki özelliği güven ve bağlılıktır. (4) Bu yüzden, imanın nesne/leri bulunmaktadır. 

Çünkü bireyler, belirli şeylere güvenir ve bağlanırlar. (5) Bu güven ve kendini adamanın 

nesnesi sadece insanlar veya gruplar değil, bu insanların ve grupların da bağlantılı olduğu 

tanrılar gibi en önemli “en üstün değer ve güç merkezleri” olabilir. (6) Kendini adama ve 

bağlılık vasıtasıyla gerçekleştirilen bu ilişkiler yoluyla insanlar, anlam oluşturur, onların 

maddi ve manevi dünyaları şekillenir ve benlikleri yaratılır. (7) İşte iman terimini 

tanımlayan bu temel aktivitelerdir (dünyayı şekillendirme, anlam yapma ve benlik 

oluşturma).67  

1.4.2. İman Gelişim Evreleri 

1960’lara kadar çocuk psikolojisi adıyla bilinen modern gelişim psikolojisi 

oldukça yeni bir bilim dalıdır. Yaşam boyu gelişim psikolojisi ise, gelişimi incelemede yeni 

bir yönelimdir. Yaşam boyu gelişim yaklaşımının ele aldığı temel konular, gelişim 

sırasında ortaya çıkan değişimlerin doğası ve bu değişimleri hangi etkenlerin belirlediği 

sorunlarıdır.68 Yani gelişim, büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma ile sona 

ermemektedir. Bu gelişim sürecinde kategorik olarak normal koşullarda her bireyin yaş 

değişkenine göre, belli bir gelişme evresine ulaştığı kabul edilmektedir.69 Her biri 

diğerinden niteliksel olarak farklı olan bu evreler değişmez bir ardışıklık gösterirler ve 

gelişen birey bir evreyi atlayamaz. Evre kavramının bu güçlü anlamı, Piaget’in bilişsel 

gelişim kuramında ve Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramında ortaya çıkar. Evre kavramı 

yaş, çevre, ilgiler, etkinlikler konusunda da bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram 

anlam değişikliği olmadan geçer. Freud’un psiko-seksüel kuramında ve Erikson’un psiko-

sosyal kuramında bu anlamdaki evre kavramı kullanılır.70 İnanç gelişimi ile ilgili 

deneyimlerin de, çocukların yaşamında çok erken başladığı konusunda fazlaca kuşku 

duyulmamakta ve dini gelişimde genel “evreler” in varolabileceği öngörülmektedir.  

Bu yapı içerisinde James Fowler da gelişim psikolojisinin verilerinden yola 

çıkarak, Piaget’in bilişsel gelişim, Kohlberg’in ahlak gelişimi ve Erikson’un psiko-sosyal 

gelişim modellerinden yararlanarak aşamalı bir inanç gelişim modeli sunmaktadır. Bunların 

                                                 
67   Dykstra, C., “Faith Development and Religious Education”, in Faith Development and Fowler, Ed. C. 

Dykstra and S. Parks,  Religious Education Press, Birmingham (Alabama), 1986, s. 49’dan nakleden 
Üzeyir Ok, “İlişkisel Bir Süreç Olarak İnanç”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 
(Yayınlanmamış Bildiri), İstanbul, 26-28 Kasım 2004, s. 8. 

68   Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi, 5. bs., İmge Kitapevi, Ankara, 2000, ss. 14, 15. 
69   Aydın, Ayhan, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Alfa Yay., İstanbul, 2000, s. 4. 
70   Onur, a.g.e., s. 21. 
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dışında Fowler’ın teorisi, Carol Gilligan, Robert Selman, Robert Kegan ve Sharon Parks 

gibi isimlerden etkilenerek, zengin bir yapısal gelişimsel yaklaşım çerçevesinde 

biçimlenmiştir.71 Yapısal gelişimsel yaklaşım, yorumlama ve yönelimin yani imanın 

dinamik örüntüsünü oluşturan bilme, değerlendirme ve bağlanma işlevleri üzerine 

odaklanır.72 Entegre bir bütün olarak aşama ise, yapıları aralarındaki iç bağlantılar 

tarafından oluşturulan organize olmuş veya dinamik bir yapıya sahiptir.73 Aşama kelimesi, 

bireyler ile çevreleri arasındaki ilişkide ve yine onları aşkınlaştıran anlamlar çerçevesinde 

yaşamlarını organize etme tarzlarında bulunan bir tür ahengi ve düzeni ifade eder. Gelişim 

de, böyle bir bütünün yapılarının daha büyük içsel farklılaşma, karmaşıklık, esneklik ve 

sabitlik yönüne doğru dönüşümü anlamına gelir.74 Bu bağlamda Fowler’a göre iman 

aşamaları, benliğin dönüşümü ile ilişkilidir ve geniş bir bağlamda bütün yaşam sürecini 

içerir. Bu gelişimsel bütünlük, bizi kutsala yönelten duygu, irade, imgelem, zihnin işlemleri 

ve iman merceğinden görülen bir dünya görüşünü tanımlar.75 Yani İman Gelişim Teorisi, 

Piaget’in kullandığı, aklın matematiksel ve mantıksal modellerine mutlak odaklanmanın 

aksine, sezgi, duygu ve tasavvurun imana yapısal iştirakini dikkate almaya çalışır.76

Fowler, iman faaliyetini işlevsel hale getirmek için Piaget, Kohlberg ve R. 

Selman’ın teorilerinin yanında duygu, bilgi, sezgi ve tepkiyi de içeren yedi yapısal boyut 

belirlemiştir. Bu boyutlar: 1- Mantıklı düşünme (Piaget’in teorisi), 2- başkalarının bakış 

açısından bakma düzeyi (R. L. Selman’ın sosyal perspektife sahip olma tarzı ile ilgili 

teorisi), 3- ahlaki yargılama biçimi (Kohlberg’in teorisi), 4- sosyal bilincin sınırları, 5- 

bağlandığı otorite türü, 6- dünyayı ahenkle algılama yeteneği, 7- sembolleri kullanma 

yeteneğidir.77 Fowler’ın,  yaşları 4 ile 84 arasında değişen, Protestan, Katolik, Yahudi, 

                                                 
71   Fowler, “Faith Development At 30: Naming The Challenges of Faith in A New Millennium”, s. 409. 
72   Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, s. 102. 
73   Fowler, J. W., “Faith and the Structuring of Meaning”, in Faith Development and Fowler, Ed. C. Dykstra 

and S. Parks, Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1986, s. 31’den nakleden Ok, a.g.tb., s. 6.  
74   Ok, a.g.tb., s. 6. 
75   Fowler, “Faith Development At 30: Naming The Challenges of Faith in A New Millennium”, s. 413. 
76  Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, s. 102. 
77   Fowler, James, “Moral Stages and the Development of Faith”, in Moral Development Moral Education 

and Kohlberg, Ed. Brenda Munsey, Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1980, s. 151; 
Burris, Christopher, “Faith Development Interview Guide”, in Measures of Religiosity, Ed. Peter C. Hill, 
Ralph W. Hood Jr., Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1999, s. 162; Holm, Nils G., Din 
Psikolojisine Giriş, Çev. Abdülkerim Bahadır, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 97; Ok, “ İlişkisel Bir Süreç 
Olarak İnanç”, s. 6; Fowler,“Faith Development Theory and the Postmodern Challenges”, s. 161.   
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ateist ve agnostik denekleri içeren yaklaşık 380 yarı klinik mülakat sonuçlarına dayanarak 

formüle edilen teorisinde, bir evrenin tayinine bu yedi boyutta gösterdikleri performans 

sonuçlarının ortalamaları ile ulaşılmıştır. Bu analiz sonucu iman gelişimi ve dönüşümü 

sürecinde temel yedi evre tespit edilmiştir. Bu yedi evre şunlardır: 

Farklılaşmamış İman (Undifferentiated Faith): Konuşma öncesinde duygusal 

ilişkiler ile sınırlı olan döneme ait evredir. Bu dönemde güvenin tohumları atılır, cesaret, 

ümit ve sevgi farklılaşmamış bir biçimde birbiriyle kaynaşır ve bebeğin çevresindeki terk 

edilme tehdidi, tutarsızlıklar, mahrumiyetler ile mücadele edilir. Birlikteliğin kalitesi, 

güvenin gücü, otonomi, ümit ve cesaretin temeli bu evrede oluşur. Bu evrede ortaya çıkan 

iman gücü, temel güvene ve kişiye ilk sevgi veren ve bakım yapan kimse ile ilişkisel 

tecrübesine dayanır. Eğer bu döneme ait yetiştirmeden kaynaklanan yetersizlikler var ise, 

güvensizliğin temelleri atılacak ve iman yoksunluğu ortaya çıkacaktır. Bu dönem ilk 

bebeklik boyunca temel güven duygusunun dengelenmesi ile ayrılık anksiyetesinin bir 

arada oluşturulabildiği bir dönemdir. Yani ilk iman, kişiye, bebeklik gelişimi boyunca 

meydana gelen ayrılıklardan kaynaklanan kaygıyla baş edebilme ve onu dengeleme imkanı 

verir. Daha sonra şekillenecek olan imanın temelini oluşturan bu evrede ailenin önemli bir 

rolü vardır. Bu dönemden birinci evreye geçiş, düşünce ve dilin bir noktaya yönelmesi, 

konuşma ve ritüelleri taklitte sembollerin kullanımı ile başlar. 

1. Sezgisel–Projektif İman ( Intiutive-Projective Faith):  Bu evre, imanın ilk 

aşamasına geçişe neden olan sembolize etme yeteneği ile dil ve düşüncenin başlangıcı 

sürecinden ibarettir. Bu, çocuğun öncelikle ilişkide olduğu yetişkinlerin görünür imanının 

örnekleri, eylemleri ve hikayeler tarafından güçlü ve kalıcı bir şekilde etkilendiği taklit 

dönemidir. Burada, hikaye, jest ve henüz mantıki düşünceyle kontrol edilemeyen 

sembollerle uyarılan hayal gücü, uzun süreli iman tasavvurları oluşturmak için algı ve 

duygularla bir araya gelir. Bu tasavvurlar, kişinin hayatını kuşatan tehditkar ve koruyucu 

güçlerin her ikisini de temsil eder. Üstelik çocuk kendi işlem öncesi mantığını, duygusal 

bağlılığını ve korkularını da geliştirir. Bu bağlamda çocuk zengin düşünceler geliştirir. 

 Kendini farkındalığın ilk evresi olan bu evrede, kendini fark eden çocuk 

başkalarının perspektifi hususunda egosantriktir. Ayrıca bu dönem hayatın ikinci yılındaki 

ahlaki duygu ve ilkelerin uyanışı, ölüm, cinsiyet, aile ve kültürler tarafından izole edilmiş 

tabular ile kutsalın farkında olma, utanma ve sıkılmayla birlikte bir özerklik ve irade 

dengesi için çabalamaya da karşılık gelir. Buradaki bir tehlike, yetişkinlerin, çocukların 
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korkuya dayalı düşüncelerini istismar ederek, çocuğu birtakım tabulara zorlamasıdır. Bu 

evre, Piaget’in işlem öncesi, Kohlberg’in ceza ve itaat evrelerine benzemekle birlikte, 

yaklaşık olarak 3 ve 7 yaşları arasında gerçekleşmektedir. Bir sonraki aşamaya geçişi 

başlatan başlıca faktör somut işlemsel düşüncenin ortaya çıkışıdır. 

2. Mitsel-Lafzi İman (Mythic-Literal Faith): Bu evrede somut işlemsel düşünce, 

yani mantıklı düşünce kabiliyetinin gelişimi, dünyayı sebep-sonuç ilişkileri, uzay, zaman ve 

sayıları kategorileriyle birlikte düzenlemeye yardım edecek şekilde ortaya çıkar. Din de 

bütün bu boyutlarla birlikte düşünülmeye başlanır. Artık çocuk hayal ile gerçek dünya 

arasında ayırım yapabilir ve başkalarının perspektifini ayırt edebilir. Bu evrede kişi, kendi 

toplumuna ait sembolize edilmiş hikayeler ve inançlarla meşgul olmaya başlar. Dini 

inançlar ve semboller tamamen gerçek olarak kabul edilir. İnançlar ve ahlak kuralları daha 

lafzi ve yüzeysel, semboller anlamlandırma noktasında somuttur. Bu aşamada karşılıklı 

adaletliliğe dayalı bir dünya yaratılır. Kozmik hikayelerin aktörleri antrapomorfiktir ve 

güçlü bir şekilde sembolik ve dramatik materyallerden etkilenir. Yani bu evre, hayatı ve 

masallarla hikayelerdeki anlamları yakalama yeteneğinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu 

aşama Piaget’in somut işlemler dönemi ve Kohlberg’in enstrümental aşaması ile benzerlik 

göstermektedir. Bazen ergenler ve yetişkinlerde de baskın bir şekilde yapılanmasına karşın 

daha çok 7- 11 yaşları arasındaki çocukların iman aşamasıdır.  

3. Sentetik-Geleneksel İman (Synthetic-Conventional Faith): Bu aşama, büyük 

ölçüde hayatın değerli yapı taşlarının alanını genişleten bir aşamadır. Formel işlemsel 

düşüncenin ortaya çıkışı, kişinin dünyasını anlamlandırmak için soyut fikir ve kavramlara 

güvenmesinin yolunu açar. Geçmiş yaşantılar üzerine düşünmek ise, gelecek ve kişisel 

ilişkiler konusundaki kaygılar, ortak bakış açısını yakalama ve bir dünya görüşü ile onun 

değerlerini paylaşmaya yardımcı olur. Ayrıca bu aşama ailenin, arkadaşların, toplumun, 

medyanın hatta mesleğin ve dinin etkilerini de içine alır. Kişi başkalarının kendisini 

gördüğü gibi görme imkan ve sorumluluğunu almaya başlayarak ve farklı kişilerle olan 

ilişkilerin getirdiği bu çoklu benlik yaşantılarının bütünleştirilmesi göreviyle karşı karşıya 

kalarak, çeşitli şekillerde kimlik çabasıyla yüz yüze gelir. Bu sebeple, bireyin ilgi ve 

bağlılığını gerektiren söz edilen bu faktörlerin karışıklığa yol açabilmesi nedeniyle kişinin 

kendisine ayrıntılı rehber olacak mantıksal bir yönelişe ihtiyacı vardır. Bu yönelişin nedeni 

imanın, kişinin değerleri ve bilgisini oluşturmasına dayanmaktadır. Yani iman, daha 

karmaşık ve çeşitli çevre faktörlerinin ortasında tutarlı bir yönelim sağlamalı; değerler ve 
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bilgiyi sentez ederek, temel bir kimlik ve bakış açısı  oluşturmalıdır. Bu takdirde varoluşun 

başlangıcının diğer bakış açılarını da içine alabileceği ispat edilebilmektedir. 

Bu aşama henüz bağımsız bir şekilde değerlendirilemeyip seçilemeyen ortak değer 

ve bakış açılarına riayet etmeye yönelik, bir anlamda itaate dayalı bir aşamadır. İdeoloji 

şekilleri, değer ve inançların birleşimine bir başlangıç olmak üzere bu aşamada meydana 

gelir. Bu bağlamda bir kültür, genç insanın, gerçeği yaşanmaya adanmış rol modelleri 

ihtiyacını karşılayabilecek olan kişi ve topluluklarla karşılaşmasını artık sağlayamadığında 

bu büyük bir tehlike arz eder. Bu aşama, Piaget’in formel işlemsel döneminden yardım alıp, 

Kohlberg’in kişiler arası uyumsuzluk aşaması ile benzerlik göstermektedir. Tipik olarak 

ergenler ve pek çok yetişkin bu aşamaya dahil olabilirler.  

4. Bireyleştirici-Düşünmeye Dayalı İman (Individuative-Reflective Faith): Bu 

aşama, kaçınılmaz gerilimlerle yüzleşmeyi içine alır. Bu yüzleşmeler, grubun bir üyesi 

olmaya karşın birey olma, nesnellik eğilimine karşı öznelleşmeye doğru bir eğilime 

yönelme, sabit fikirliliğin varoluş imkanına karşı göreceliliğe inanma şeklinde 

gerçekleşebilir. Bu mücadelenin gelişimi, kişiyi diğer insanlardan ayıran bilgi, hayat 

görüşü, kendine ait bakış açısına uyum sağlaması ve kişinin kendi kimliğini şekillendirdiği 

bir benlik oluşturması ile sonuçlanır. Bunun için benliğin iki önemli faaliyetinin 

gerçekleşmesi gerekir. Birincisi, kişinin hayatında o konuda şekillendirdiği inanç ve 

değerleri sorgulamak, incelemek ve yeniden kurmak zorunda olmasıdır. Bu değer ve 

inançlar, eleştiriye tabi tutulmadan kabul edilmiş bağlılıklardan ziyade bilinçli olarak 

seçilmiş ve eleştirel olarak desteklenmiş bağlılıklar olur. İman mirasının bu eleştirel ve 

düşünsel tetkiki, kişinin Episkopal bir Hıristiyan, Ortodoks bir Yahudi veya Sünni bir 

Müslüman oluşundan vazgeçmesi anlamına gelmez. Ancak o kişinin artık kaderci ve örtük 

bir bağlılıktan ziyade, tercihli ve belirgin kabullerle bağlılığını ve kimliğini koruduğu 

anlamına gelir. 

 Bu, bilinçli bir şekilde verilen kararlara ve bir “yönlendiren ego” nun ortaya 

çıkmasına yol açar. Yani bu evrede benliğin ikinci önemli faaliyeti “ben”in, bireyin 

oynadığı rollerin ve kimliğini alıp sürdürdüğü ilişkilerin bileşimi olarak tanımlanmasıdır. 

Bu evrenin görevi, bütün bu rol ve ilişkileri yönlendiren ve sahip olan, ama yine de hiç 

birisiyle tek başına tanımlanamayan “ben”i, bir fiili egoyu yerine koymaktır. Bu görev bu 

nedenle kişinin kendi hayatını üstlenmesi, yeni bir özerklik ve sorumluluk niteliği talebi 

demektir. Bu, “bireycilik” anlamını gerektirmeyip, ait olunan toplumlara göre sorumluluk 
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ve tercih hakkını kullanmak demektir. Bu aşama, Piaget’in formel işlemlerine ihtiyaç 

duyarken, Kohlberg’in sosyal sistemin devamına yöneliş modeline benzemektedir. Bu 

aşamanın başlangıç yaşı son ergenlik olup, otuzlu kırklı yaşların sonuna kadar uzanır.  

5. Birleştirici İman (Conjunctive Faith): Birleştirici iman aşamasına geçiş, bir 

kimsenin hakikatin tabiatı hakkındaki ikilemi ve benlik konusundaki zıt gerilimleri 

keşfetmesi ile gerçekleşir. Bu çeşit gerilimler kişiyi hem zihninde hem de tecrübelerine 

dayalı bir şekilde zıtların birliğine sevk eder. Bu, erkeğe ve kadına özgü modalitelerin 

yeniden bütünleşmesi; kişinin hem yapıcı, hem de isteyerek ya da istemeyerek yıkıcı 

insanlar olduğu gerçeğini kabullenmesi demektir. Bu evrede diyaloga dayalı bilgi ortaya 

çıkar. Öyle ki birey, karmaşık bir dünyanın çok yönlü bakış açılarına açık hale gelir. Bu, 

bireyin bireysel-düşünmeye dayalı iman evresinde gelişen iman sınırlarının ötesine 

geçmesini ve gerçeğin hem çok boyutlu, hem de kaynağı itibariyle birbiriyle bağlantılı 

olduğunun anlaşılmasına imkan tanır. Burada bireyin hem kendisine ait, hem de öteki 

geleneklerden gelen sembol, hikaye, metafor ve mitin iradeli saflık olarak nitelendirilecek 

şekilde yeniden değerlendiği görülür. Geleneklere eleştirel bir gözle bakmış ve anlamlarını 

kavramsal anlayışlara dönüştürmüş olarak, sembollerin aracı olduğu gerçeklikle daha derin 

bir ilişkiye özlem duyulur. Bu daha derin ilişkide kişi, yine sembollerin kendisini 

yönlendirdiğini anlar. Yani bu aşamada toplum kültüründeki inançlarla, kişisel dini inançlar 

arasında bir uzlaşma sağlanmaktadır. Fowler’a göre bu aşama diyalektik düşünme 

noktasında Piaget’in formel işlemler dönemine ihtiyaç duyar. Kohlberg’in sosyal bağlanma 

aşamasının sonu ve evrensel ahlak prensipleri aşamasının başlangıcı ile benzerlik 

göstermektedir. Bu dönemin başlangıcı orta yaştan biraz öncesini ve orta yaş dönemini 

kapsar.  

6. Evrenselleştirici İman (Universalizing Faith): Bu evre, başkaları adına 

fedakârlıkların yapıldığı, sevgi ve adalete güvenin arttığı, baskı ve şiddetin tamamen terk 

edildiği evredir. Bu evrede kişiler, zıtlık ve kutuplukların ötesinde, varlığın veya Tanrı’nın 

gücüyle birlik temeline dayanırlar. Bu evre mitsel-lafzi evrede basit bakış açısı kazanışın 

ortaya çıkışıyla başlayan benliğin merkezden ayrılma sürecinin tamamlanmasını temsil 

eder. Kademeli olarak evreden evreye geçiş, ötekilerin bakış açılarını kazanış sürecine dek 

genişlemekte, sonuç olarak evrenselleştirici evreyle tanımlanabilecek olan bu kişiler 

merkezden ayrılma sürecini tamamlamaktadırlar. Benliğin bu merkez değiştirmesi, ilahi bir 
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varlık ve sevgi niteliğine gerçekten katılma, kişinin değerlendirişinin ötesinde bir 

değerlendirmeye ve onun ilgi, sevgi ve adalet yeteneğini evrenselleştirmeye öncülük eder.  

Bu kimseler kendilerinin dünyayı “birleştirici” ve “değiştirici” bir güç ile 

yaşadıklarına inanırlar. Bu bağlamda, bu insanlar toplumu değiştirmeye çalışarak insanlığa 

katkıda bulunurlar ve insanları, adalet ve sevgi toplumuna direnen, insanlıktan çıkmış 

yapılara bağlı ve dost olan kimselere karşı durmaya yönlendirirler. Fakat bu tür bir değişim 

faaliyetinin içinde bulundukları için diğer insanlar tarafından tehdit olarak algılanabilirler. 

Bu evre için belirli bir yaş dönemi yoktur. Ancak bu aşamadaki inanç gelişimine herkesin 

ulaşması mümkün değildir. Fowler, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr., Rahibe 

Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Abraham Heschel, Dag Hammarskjöld ve Thomas Merton 

gibi isimleri bu aşamaya ulaşan kişilere örnek olarak vermektedir.78  

Fowler’e göre bu aşamaların her biri diğerinin üzerine biner ve bir önceki 

aşamanın bilincini arttırır. Bu aşamalar, aralarında birinin atlanması mümkün olmayacak 

şekilde yukarıda bahsedilen sıraya uygun olarak birbirini izler.79 Aşamalar arasındaki 

dönem, kişiden kişiye değişmek üzere 10 yıla kadar sürebilen geçiş dönemleri olarak 

isimlendirilirler. Daha yüksek aşamaların özellikleri daha yeterlidir fakat daha değerli 

değildir. Aşamalar da zaten sadece sınıflandırma amacıyla kullanılmıştır.80  

2. BENLİK SAYGISI  

2.1. Benlik Kavramı  

Geçmiş yüzyıllarda psikoloji daha çok felsefenin meşgul olduğu benlik ile 

ilgilenmekten uzak durmuş, özellikle davranışçı psikologlar gözlemlenemeyen, 

ölçülemeyen davranım konularını psikolojinin uğraşı alanına almaktan büyük bir titizlikle 

                                                 
78  İman gelişim aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, ss. 92-101; 

Paluitzian, Invitation to Psychology of Religion, ss. 117-119 ; Fowler,  Stages of Faith: The Psychology of 
Human Development and The Quest for Meaning, ss. 119-211; Brown, L. B., The Psychology of Religious 
Belief, London, 1987, s. 188; Fowler, “Moral Stages and the Development of Faith”, ss. 144-149; Topuz, 
İlhan, Dini Gelişim Seviyeleri İle Dini Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa, 2003, ss. 34, 35; 
Mehmedoğlu, Ali Ulvi, Kişilik ve Din, Dem Yay., İstanbul, 2004, ss. 88-99; Allen C., Gathman;  Craig L. 
Nessan, “Fowler’s Stages of Faith Development” in An Honors Science-And-Religion Seminar, Zygon, 
Vol. 32, No. 3, September, 1997, ss. 409, 410; Hood, Spilka, Hunsberger, Gorsuch, “Dini Gelişim 
Kuramları”, s. 217; Green, C. W.; Hoffman, C. L., “Stages of Faith and Perceptions of Similar and 
Dissimilar Others”, Review of Religious Research, Vol: 30, No: 3, March, 1989, ss. 246-247. 

79   Holm, Din Psikolojisine Giriş, s. 97. 
80   Ok, “İlişkisel Bir Süreç Olarak İnanç”, s. 7. 
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kaçınmışlardır. Ancak son yıllarda kişiliği etkileyen güçlü bir faktör olarak benlik kavramı, 

psikologlar tarafından büyük bir ilgi ile incelenmeye başlanmıştır. 

 Benlik ve kişilik arasında gelişme ve yapı bakımından kesin bir sınır çizmek 

zordur. Benlik ve kişilik iç içe olmakla birlikte, benlik kişilikten farklı özellikler 

taşımaktadır. Benlik insanın kendi kişiliğine ilişkin kanıların toplamı, insanın kendisini 

tanıma ve değerlendirme biçimidir.81 Yani benlik, insanın özellikleri, amaç ve beklentileri, 

yetenek ve olanakları, değer yargıları ve inançlarından oluşan, durağan olmayan, her an 

değişen, birtakım yaşantılar sonucunda gelişen edinik bir yapıdır. Bireyin iç varlığının 

bütününü teşkil eden benlik, Ben neyim? Ben ne yapabilirim? Benim için neler değerlidir? 

Hayattan ne istiyorum? gibi soruların cevaplarından oluşur.82 Kişiliğin öznel yanı olarak 

tanımlanabilen benlik, bireyin kendi kişisine özgü olan bilinçli veya bilinçdışı 

tasarımlarıdır.83  

Benliğe yüklenen bu anlam ile daha çok benlik kavramı (self-concept) 

kastedilmektedir. Çünkü benlik, bireyi oluşturan tüm özelliklerin karmaşık bir örüntüsü 

iken, benlik kavramı kişinin kendisi hakkındaki görüşünü ifade etmektedir.84 Yani benlik 

kavramı, bireyin benliğinin deneyimlerinden çıkartılan düzenlenmiş bir bilişsel yapı olarak 

değerlendirilebilir.85 Benlik kavramı, bireyin “algıladığı benliği”, başkalarının onu nasıl 

değerlendirdiklerine dair inanışlarını içeren “başkalarının gözündeki benliği” ve gelecekte 

olmak istediği “ideal benliği” olarak üç ayrı biçimde düşünülebilir.86 Bireyler benlik 

kavramlarına uygun davrandıklarında kendilerini güvenli ve yeterli hissederler. Benliğin 

değerlendirilişi çok değişik ise, ortaya uyumsuzluk ve sorunlar çıkar. Benlik kavramı 

genellikle süreklilik ve tutarlılık gösterirse de belli bir esnekliği vardır. Katı bir benlik 

kavramı kişiyi tökezletip çabuk hayal kırıklığına uğratabilir. Esnek benlik kavramı ise 

gelişmeye açıktır.87  

                                                 
81   Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2000, s.123. 
82   Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, 14. bs., İnkılap Yay., Ankara, 1994, s. 264. 
83    Hamılton, N. G., “Benlik”, Çev. Tunç Alkın, Türk Psikiyatri Dergisi, C. IV, sy. 3, 1993, s. 230. 
84   Can, Gürhan, “Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Etkileyen Ailesel Değişkenler”, Eskişehir 

Anadolu Üniv. Edebiyat Fak. Dergisi, C. IV, sy. 1-2, Eskişehir, 1991, s. 7; Gander, Mary; Gardiner, Hary 
W., Çocuk ve Ergen Gelişimi, Yay. Haz. Bekir Onur, İmge Yay., İstanbul, 2001, s. 492. 

85  Hamachek, D. E., “Ergen Benliğinin Psikolojisi ve Gelişimi”, Çev. Ö. Hakan Ersever, Ergenliği Anlamak 
(içinde), Der. James F. Adams, Yay. Haz. Bekir Onur, İmge Yay., Ankara, 1995, s. 117.  

86  Kulaksızoğlu, Adnan, Ergenlik Psikolojisi, 3. bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 113.  
87  Yörükoğlu, Atalay, Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, 8. bs. Özgür Yay., İstanbul, 1993, s. 

102.  
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Benlik kavramını etraflı bir şekilde inceleyen ilk psikolog William James 

olmuştur. 1890 yılında yayınlanan Principles of Psychology adlı kitabının bir bölümünde 

self ve ego terimlerini kullanarak benlikten bahsetmiştir. James, benliği “bilinen ben” ve 

“bilen ben” olarak ikiye ayırmaktadır. Bilimin konusunun ise bilinen benlik olmasının 

zorunlu olduğunu belirtmektedir. Çünkü bilen benlik özne, bilinen benlik ise nesnedir. 

Bilinen ben, “empirical ego” olarak adlandırılıp bireyin görünen yapısı, çevresidir.88  

Burada yalnız bedeni ve psikolojik gücü değil, elbisesi, çocukları, dostları v.s. bütün bu 

nesnel benliğe dahildir. Bilinen beni, maddi ben,  sosyal ben ve manevi ben olarak 

incelemiştir. Bilen ben ise, insanın bilinçli, yani düşünen yanıdır. Benliğin bir muhteva 

yönü, bir duygu bir de eylem yönü vardır. Maddi, sosyal ve manevi benler muhteva yönünü 

teşkil eder. Duygu yönünün temelinde, kendine değer verme yönelimi vardır. Kendini 

gerçekleştirme çabası ise benliğin eylem yönünü meydana getirmektedir.89  

G. W. Allport da 1937’de yayınlanan  Personality: A Psychological Interpretation 

kitabı ve 1943’teki “The Ego in the Contemporary Psychology” adlı makalesi ile benlik 

konusuna dikkatleri çekmiştir. Allport kişiliğin doğasını açıklamak ve tanımak için “self”, 

“ego” ve yaşam stili gibi kapsamlı bir yapının gerekliliğinden söz etmiş ve bu yapıların 

bileşiminden oluşan “proprium” kavramını ileri sürmüştür. Proprium, insan doğasının 

olumlu, yaratıcı, büyümeye eğilimli ve ileriye dönük yönünü temsil etmektedir.90 Proprium, 

kişiliğin bütün yönlerini kapsayan içsel bütünlük anlamında, bireyin amaçları ve uzun 

vadeli hedefleriyle bütünleşen bir düşünce olarak kabul edilmektedir.91  

Psikolojide benlik konusunun önem kazanmasına diğer bir katkı Freud’un 

öncülüğünü yapmış olduğu psikanalizden gelmiştir. Psikanaliz literatüründe benlik yerine 

egonun ele alındığı görülmektedir. Freud benlik konusunda, psişik aygıtı, id, ego, süper-ego 

şeklinde yapısal olarak sınıflamaktadır. Ego, kişiliğin büyük ölçüde bilinçli yanıdır ve 

insanın kendi beni hakkındaki bilinçli bilgisi anlamındadır. 

                                                 
88  Aslan, Esra, “Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri”, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim 

Bilimleri Dergisi, sy.4, İstanbul, 1992, s. 8; Bacanlı, Hasan, Sosyal İlişkilerde Benlik:Kendini Ayarlamanın 
Psikolojisi, MEB Yay., İstanbul, 1997, ss. 5-6.  

89   James, W., Psychology, The Living Library Series, World Book, Clevland, Ohio, 1948, ss. 176-216’dan 
nakleden Hasan Tan, “Akademik Psikolojide Ego ve Benlik “Self” Kavramı”, H.Ü Sosyal Bilimler ve 
Beşeri Bilimler Dergisi, C. II, sy. 1,  Ankara, 1970, ss. 5-6. 

90   Bkz. Yüksekkaya, Selda, Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından 
İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 
1995, s. 7. 

91  Hjelle, A. Larry; Zeigler, Daniel j., Personality Theories, Mc Graw Hill Inc., New York, 1981, s. 217’den 
nakleden  Aslan “Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri”, s. 8. 
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 Heinz Hartmann, ego ve self kavramlarını ilk kez birbirinden ayırmıştır. 
Hartmann’a göre ego, intrapsişik bir yapı olarak diğer intrapsişik yapılarla (id ve süper ego) 
ilişkide bulunurken; self, dış dünyayla, nesnelerle ilişkide bulunan yapıdır.92  

Jung’a göre ise self, kişiliği örgütleyen öğedir ve bilinçlilik alanının merkezinde 
bulunan egonun arketipal özüdür. Ego, kişisel ve tümüyle bilinçle ilişkili, self ise, daha 
kapsamlıdır ve egoyu içine almaktadır. Eğer ego self arketipinin çağrılarına uymaz ve 
bilinçdışı içeriğin self’e ulaşmasını engellerse, bireyin kendini tanıma şansı azalır.93  

Sullivan’a göre benlik, toplumsal etkileşim içerisinde gelişmektedir. O, benliği 
benlik sistemi kavramıyla sınırlamaktadır. Sullivan’a göre “iyi ben”, kötü ben”, “ben ve 
ben olmayan” şeklinde üç önemli benlik sistemi bulunmaktadır.94  

Mead (1934), Zihin Bellek ve Toplum adlı eserinde, bireyin kendisi hakkında 
geliştirdiği tepkilerin, diğer insanların ona bakışına göre biçimlendiğini ileri sürmüştür. 
Mead, özellikle bireyin yakın çevresindeki kişilerin, birey hakkındaki görüşleri ve bireye 
yönelik davranışlarıyla onu değerlendiriş biçimlerinin birey tarafından özümsendiğini ve 
benlik kavramının bu değerlendirmelerin bir yansıması olarak ortaya çıktığını 
savunmuştur.95  

Diğer bir önemli benlik görüşü de Coms ve Snygg tarafından geliştirilmiştir. 
Onlara göre ferdin düşünüş ve davranışı, kendisini ve çevresini nasıl idrak etmekte oluşuna 
bağlıdır. Bu bakımdan ferdin idrak alanında yaptığı en önemli ayrışım, fenomenal benlik 
ayrışımıdır. Bu benlik kendine özgü bir gerçeklik taşımaktadır. Gerçeklik yanında, bir de 
bütünlük sağlayan bir tutarlılığa sahiptir. Fenomenal benlikte devamlılık ve istikrar da söz 
konusudur. Bu yönüyle benlik kavramı değişmeye direnç gösterir.96  

Benlik kavramı C. Rogers’ın geliştirdiği Fenomenelojik Benlik Kuramında önemli 
bir yer tutar. Bu kurama göre her birey kendisinin merkez olduğu bir evrende yaşar. 
Herkesin kendine göre gerçek olan olguları vardır. Bireyler çevrelerini nasıl algılıyorlarsa 
ona göre davranırlar. Güçlü, olumlu bir benlik kavramı olan kişi, dünyayı zayıf bir benlik 

                                                 
92   Türkçapar, M. Hakan, “Kendilik Psikolojisi ve Temel Kavramları”, Türk Psikiyatri Dergisi, C. VI, sy. 2, 

1995, s. 127. 
93   Yüksekkaya, a.g.tz., s. 8. 
94   Sullivan, Harry Stack, The Psychiatric Interview, W. W. Norton and Company, New York, 1954, s. 101, 

102, 138’den nakleden Bozkurt Koç, Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi, Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2003, s. 8. 

95   Bkz. Can, “Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Etkileyen Ailesel Değişkenler”, s. 8. 
96   Kılıçcı, Yadigar, Okulda Ruh Sağlığı, Anı Yay., Ankara, 2000, s. 31. 
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kavramı olan kişiden oldukça farklı görür. Rogers’a göre, birey her yaşantıyı benlik 
kavramıyla ilişki içinde değerlendirir.97

Bir psikanalitik kuram olan kendilik psikolojisini geliştiren Heinz Kohut’un 
ulaştığı son tanıma göre benlik, insanın ruhsal evreninin merkezi ve yaşam gücünün 
kaynağı olan; kendisini oluşturan parçalarının toplamını aşan, yani onlardan daha büyük ve 
tam anlamıyla bilinemeyen en üst ruhsal bölümüdür.98

Görüldüğü gibi benlik kavramı oldukça geniş bir alana yayılmıştır ve pek çok 
psikolojik kuramda önemle üzerinde durulan bir kavramdır. İç varlığımızın bütününü teşkil 
eden benlik, kişilik gibi son derece karmaşık bir yapıya sahiptir.  

2.2. Benlik Saygısı: Tanımı ve Gelişimi  

Benlik saygısı ile ilgili kuramsal yapı, kişilik kuramcılarının, kliniklerde çalışan 
mesleki elemanların ve sosyal bilimcilerin, benlik saygısı ile ilişkili buldukları etkenler 
hakkındaki görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Benlik saygısı konusundaki araştırmalara 
yol gösterici olan bu fikirler, konuyla ilgili kuramsal bir çatı olarak kabul edilmiştir. Ancak 
bu konudaki çalışmaların sayısının fazlalılığına rağmen benlik saygısının tanımı konusunda 
bir fikir birliği söz konusu değildir. İlk olarak 1890’da James’in yaptığı tanımdan sonra 
yaklaşık 30 kadar benlik saygısı tanımı yapılmıştır.99  

James’e göre benlik saygısı,  kişinin istekleri ve başardıkları arasındaki denge ile 
oluşur. Böylece kişinin başarmak istediklerine göre başardıkları ne kadar fazla ise, benlik 
saygısı da o ölçüde yüksek olacaktır. Kişi yapabileceğini iddia ettiği şeylere göre, 
yapabildiklerini kıyaslayarak kendine olan saygısını şekillendirir.  

Adler, bireyin benlik saygısını azaltan zayıflıkları ve yetersizlikleri üzerinde 
durmuştur. Adler’e göre benlik saygısı, aşağılık duygusundan üstünlük duygusuna geçişi 
temsil eder. Ona göre benlik saygısının gelişiminde, organ eksikliği, çeşitli hastalıklar, aile 
içindeki durum ve doğum sırası, sosyal ilişkilerde reddedilme gibi olaylar etkili olup, benlik 
saygısında oynamalara yol açmaktadır.100  

Horney (1950) de benlik saygısı ile ilgili açıklamalarında, kişiler arası ilişki süreci 
ve aşağılık duygusunun önüne geçme yolları üzerinde odaklanmıştır. Benlik gelişiminin bir 

                                                 
97   Atkinson, Rita L.; Atkinson R. C.; Hilgard, E. R., Psikolojiye Giriş, C. II, Sosyal Yay., İstanbul, 1995, s. 

543; Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, 7. bs., Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997, ss. 428-429. 
98   Türkçapar,  “Kendilik Psikolojisi ve Temel Kavramları”, s. 127. 
99  Fidan, Korkut, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Anı Yay., Ankara, 2004, s. 193. 
100  Geniş bilgi için bkz. Adler, Alfred, İnsan Doğasını Anlamak, Çev. Deniz Başkaya,  2. bs., İlya Yay., 

İzmir, 2003, ss. 79-100.  
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süreç olduğunu ileri sürerek özseverliğin, diğer insanların bireyi değerli görmesi ile oluşan 
benlik şişmesi olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, kişinin kendini değerlendirme 
sürecinde, ideal olarak belirlediklerinin düzeyi ve esnekliği temel bir konudur. Bu 
bakımdan ideal benliğin kişinin kapasitesine ve gerçeklere uygun olarak belirlenmesi 
gerekir.101  

Chrzanowski, benlik saygısını en geniş anlamıyla, kişinin yeti ve güçlerinin iyi bir 

değerlendirmesine dayanan kendisiyle ilgili olumlu imgesi olduğu görüşündedir. Benlik 

saygısının bazı yönleri, zeka, görünüm, beden yapısı gibi kişinin doğal özelliklerinin 

üzerine gelişir.102 Rosenberg, benlik saygısını kişinin kendisine karşı pozitif veya negatif 

tavrı olarak ele alır. Kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı 

yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır.103 Coopersmith’in 

tanımıyla benlik saygısı, kimlik değerlendirmesini, savunma mekanizmasını ve bu olguların 

değişik görünümlerini içeren karmaşık bir kavramdır. Ona göre benlik saygısı, kişinin tavır 

ve davranışlarını belirleyen kendi hakkındaki değerlendirmeleridir.104 Yörükoğlu’na göre 

ise benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramının 

onaylanmasından doğan beğeni durumudur.105  

Bütün bu tanımlar ve açıklamalarda belirtilen noktalar birleştirildiğinde benlik 

saygısının, kişinin kendisini değerlendirmesi ve kendisinden memnun olup olmaması 

sonucu oluşan öznel bir olgu olduğu görülmektedir. Yani benlik kavramında bireyin sahip 

olduklarına ilişkin bir farkındalık, bilgi söz konusu iken, benlik saygısında bireyin sahip 

oldukları ya da algıladıklarıyla ilgili duygu ve düşünceleri, yani bu durumdan hoşnut olup 

olmadığı vardır. Bu bağlamda en geniş anlamı ile benlik saygısı, bireyin yeti ve güçlerinin 

iyi bir değerlendirmesine dayanan, kendisiyle ilgili olumlu imgesi olarak tanımlanabilir. 

Benlik saygısı kapsamında kişisel onur, hüner ve kişinin özünün kabullenilmesi vardır. 

Yaşam deneyimleri, kültür, toplum, aile ve tüm çevresel etkenler bu yapının 

                                                 
101  Horney, Karen, Çağımızın Tedirgin İnsanı, Çev. Ayda Yörükan, Tur Yay., İstanbul, 1980, ss. 161-183; 

Horney, Karen, Nevrozlar ve İnsan Gelişimi: Öz Gerçekleştirme Kavgası, Çev. Selçuk Budak, 4. bs., 
Öteki Yay., Ankara, 1998, ss. 134-190.   

102  Chrzanowski , G., “The Genesis and Nature of Self-Esteem”, American Journal of Psychotherapy, C. 35, 
1980, ss. 38-46’dan nakleden, Güner Satılmış; Gülten Seber, “Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde 
Benlik Saygısı”, Psikoloji Dergisi, C. VII, sy. 23, 1989, s. 68. 

103  Rosenberg, M., Society and the Adolescent Self-Image, Princeton University Press, Princeton, 1965’den 
nakleden Satılmış, Seber, a.g.m., s. 68. 

104  Coopersmith, S., The Antecedents of Self-Esteem, Freeman, San Francisco, 1967’den nakleden Sibel Vezir 
Başkara, Özsaygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2002, s. 15. 

105  Yörükoğlu, Atalay, Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, s. 105. 
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biçimlenmesinde bir araya gelirler. Benlik saygısı yaşam boyu sürer ve çevresel 

değişikliklerden, ilişkilerden, kişinin yaşamındaki öznel ve mesleki yönlerden 

etkilenebilir.106  

Benlik saygısının duygusal, zihinsel, toplumsal ve dolaylı olarak da bedensel 

öğeleri vardır. Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ortaya 

koyabilme, başarma, toplum içinde beğenilir olma, kabul görme, sevilen olma ve kendi 

bedensel özelliklerini kabul ve benimseme, benlik saygısının oluşması ve gelişmesinde 

önde gelen etkenlerdir.107 Coopersmith, benlik saygısı gelişimi için üç temel koşul 

olduğunu ileri sürer. Bunlar; ailenin çocuğu kabulü, açıkça tanımlanmış kurallar ve sınırları 

tanımlanmış bireysel faaliyetlere saygı ve hoşgörü ile muameledir.108  

Çocuk, çevresi ile olan etkileşimde önce bedeninin sınırlarını öğrenmeye başlar. 
Birinci yılın sonunda çocuğun ilgileri genişler ve o, kendisini duyuşları, fikirleri ve istekleri 
olan ayrı bir kişi olarak çevresindekilerden ayırt etmeye başlar. Psiko-sosyal benliği 
böylece gelişme yoluna giren çocuk, önce aile üyeleri ile sosyal bağlar kurar, daha sonra 
kendi yaşıtları dünyasını keşfeder. Bu açıdan benlik saygısının gelişmesi, anne veya anne 
yerine geçen kişinin, çocuğa gösterdiği ilgi ve uygun yansımalı ilişkiye bağlıdır. Ebeveynle 
çocuk arasındaki uyum, temel güven duygusu, insanlar arası etkileşime uyumlu bir canlılık 
getirir.109 Ego psikolojisi kuramcılarından Erikson da benlik saygısının kökenini, psiko-
sosyal gelişim basamaklarının birinci döneminde temel güven duygusuyla kazanılan, ayrılık 
ve süreklilik duygusuna bağlamıştır.110 Çocuğun ilk masum etkinlikleri, egonun edindiği 
enerjiler olarak tanımlanır. Çocuk varolan bu etkinliğini korumaya çalışır. İlgili ebeveyn 
desteği ile çocuğun kazandığı gerçek başarı, yapmaya gücü olduğu duygusunu geliştirir. 
Böylece çocuk kendi yaşantılarından kimliğini oluşturdukça, benlik saygısının gelişmesi iç 
ruhsal yapıya daha bağımlı hale gelir. Hayat olaylarının artması sonucunda da iç ruhsal 
düzenleme zamanla sürekli ve tutarlı bir hal alır.111  

Bu açıdan benlik saygısının gelişiminde özellikle bireye yakın olan kişilerin 

tutumu onun için çok önemlidir. Onu hoşnut eden ya da düş kırıklığına uğratan türlü 

                                                 
106  Başkara, a.g.tz.,  s.10. 
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111  Özkan, a.g.m., s.5. 

24 



yaşantılar sonucu birey, kendine değer verme duygusunu geliştirir. Bu sebeple benlik 

kavramı, çocuk için önemli olan yetişkinlerin ona yöneltmiş olduğu tutum ve davranışların 

bir yansıması olduğundan, ana-babalardan gelen reddedici tutumlar çocuğun kendini 

değersiz bulması ile sonuçlanmakta ve bu tür bir ortamda yetişen çocuğun kendisi için 

olumlu görüşler geliştirmesi olanaksızlaşmaktadır.112 Benlik saygısının yüksek olması için, 

çocuğun içinde bulunduğu aile, özgüvenli, aralarında ve çocukla iyi iletişim kuran, 

çocuklarına karşı güven verici, hoşgörülü ve esnek bir yaklaşım içinde olan bireylerden 

oluşmalıdır. Çünkü benlik saygısı, insan olarak kendisine değer verilen bir ortamda ancak 

filizlenir ve gelişir.113   

Araştırmalar da ana-baba tutumlarının ve çocuklarla etkileşim biçimlerinin benlik 

saygısını değiştirebildiğini ortaya koymuş ve ailenin etkisi birçok başka değişkene göre 

daha belirleyici bulunmuştur. Kuzgun114, üniversite öğrencilerinin benlik saygıları ile, aile 

sevgisi arasında önemli ilişkiler bulunduğunu, demokratik ana-babaların çocuklarının 

benlik saygılarının, ilgisiz ve otoriter ana-babaların çocuklarına göre daha yüksek olduğunu 

belirlemiştir. Üniversite öğrencilerinin kendilerini kabul etmelerini etkileyen değişkenlerle 

ilgilenen Kılıçcı115 da ailesel değişkenlerle bireyin kendini kabul düzeyi arasında önemli 

ilişkiler gözlemiştir. Alkın’ın sorunlu ve sağlıklı ergen gruplarını karşılaştırarak aile 

özellikleri, ana-baba tutumları ve aile içi etkileşimleri incelediği çalışmasında, anne-

babanın aralarında anlaşmasının ve ana-baba eğitim düzeylerinin benlik saygısını olumlu 

yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.116  Miller (1976)’in araştırmasında, empatik, içten ve 

yüksek saygısı olan annelerin ergen çocuklarının daha yüksek benlik saygısına sahip 

olduğu görülmüştür. French (1985), psikolojik olgunluğa erişmiş ana-babaların benlik 

saygısını olumlu yönde arttıracaklarını belirtmiştir.117 Uyumsuz ailelerin çocuklarında ise, 

ruhsal belirtilerin daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Yine intihar girişiminde bulunan 
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İzmir, 1992, ss. 56-64. 

117  Bkz. Satılmış; Seber, “Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Benlik Saygısı”, s. 69.  
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gençlerde, aile ilişkisi ve benlik imajı arasında ilişki olduğu vurgulanmaktadır.118 Anne-

baba tutumlarının benlik saygısı üzerindeki etkilerini inceleyen diğer araştırmalar da, aşırı 

kollayıcı ve tutarlı disiplinden uzak bir ailede, gereksinimlerin anında karşılanmasının 

bağımsızlığı önlediği, dolayısıyla yetersizlik duygusuna yol açarak benlik saygısında 

azalmaya neden olduğu bildirilmektedir. Sorunların konuşularak çözümlendiği, aile 

bireylerinin uyması gereken kuralların belli olduğu ve kişiliğe saygı gösterilen demokratik 

yapılı ailede yetişen kişilerin, benlik saygılarının yüksek olduğu görülmüştür. 

Ergenlik döneminde kimlik arayışlarıyla birlikte, benlik saygısı da önem 

kazanmaktadır. Genç, Ben kimim? Neyim? sorularının yanında, Ben önemli biri miyim? 

Değerli miyim? Kimler için değerliyim? sorularına içsel olarak cevap aramaktadır. Gencin 

kendine yaklaşması ve bu yakınlaşmada takındığı tutum, kendine çevresi içinde verdiği 

puan, onun benlik saygısının yüksek ya da düşük olmasını belirlemektedir. Bu dönemde 

gencin arayışları onun daha duyarlı, hassas, etkilenebilir, güvensiz olmasına yol açar. Bir 

gruba ait olma, benzer giyim ve davranışlar, özdeşimler hep benlik saygısını yükseltme 

çabalarından ileri gelmektedir. İlişki içinde bulunduğu kişilerin kendine ilişkin tutumları, 

ergenin kendi hakkındaki görüşlerine katkıda bulunur.119 Çoğu kez çevresindeki kişiler 

tarafından sevilen, değer verilen bireylerin kendi hakkındaki değerlendirmeleri de olumlu 

olacak, tam tersi durumda ise kendisi hakkında olumsuz görüşler geliştirecektir. 

Yine bu dönemde ergenin beden imgesi ve fizik sağlığı da benlik saygısının 

oluşmasında önemli rol oynar. Araştırmalara göre beden imgesi olumlu ise benlik saygısı 

yükselmektedir.120 Benlik saygısının yine pek çok değişkenle ilişkisi araştırılmıştır. 

Araştırmaların çoğu kızların erkeklere göre ve düşük sosyo-ekonomik düzeyde olanların 

yüksek sosyo-ekonomik düzeyde olanlara göre daha az benlik saygısına sahip olduğunu 

bildirmektedir. Akademik başarı da benlik saygısını etkilemektedir. Güngör’ün121 

Ankara’da 1000 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, akademik olarak 

başarılı olan öğrencilerin benlik saygıları, kendilerini başarısız olarak algılayanlara göre 

                                                 
118   Çuhadaroğlu, Füsun; Sonuvar, Birsen, “Adolesan İntiharları ve Kendilik İmgesi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 

C.IV,  sy. 1, 1993, ss. 29-38. 
119 Maşrabacı, Tülay, Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı 

Değişkenlere Göre  İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Ankara, 1994, s. 28. 

120  Güllü, Ali, “Benlik Saygısı Nedir?” http://aligullu.freeserver.com/benlikn.html, 17. 08. 2004, ss. 1/8-8/8.  
121  Güngör, A., Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Etmenler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1989. 
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daha yüksek bulunmuştur.122 Purkey (1970) de, yeteneği ölçüsünde başarı göstermeyen 

erkek öğrencilerin başarılı erkek arkadaşlarına kıyasla daha olumsuz bir benlik tasarımına 

sahip oldukları, bu öğrencilerin hem kendini hem de başkalarını kabul yönünden daha 

sorunlu oldukları sonucuna varmıştır.123   

Benlik saygısı ile ilişkili bulunan bir diğer etken de ruh sağlığıdır. Benlik saygısı 

ve gelişimi konusundaki, gerek kuramsal açıklamalar gerekse araştırma bulguları, benlik 

saygısının ruh sağlığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Düşük benlik saygısı sadece 

rahatsız edici bir duygu olarak kalmayıp, anksiyeteden psikoza kadar değişik psikopatolojik 

durumların ortaya çıkmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Temeli çocuklukta atılan 

benlik saygısı, ergenlik döneminde örgütlenip, bireyin yaşamını etkileyen kalıcı bir faktör 

olmaktadır. Bu sebeple benlik saygısı konusunda yapılan araştırmalar daha çok ergenlik 

dönemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Coopersmith (1967), 1748 genç üzerinde yaptığı 

araştırmada, benlik saygısının kişinin çevresine uyum sağlama biçimi ile yakından ilgili 

olduğunu belirlemiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, benlik saygısı düşük olan 

gençlerin anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu gençlerin daha sık psikosomatik 

ve depresif belirtiler gösterdikleri ifade edilmektedir. Jones ve Swain (1977), suçlu 

gençlerle yaptıkları çalışmada suça yönelmede düşük benlik saygısının varlığını ortaya 

koymuşlardır. Diğer bir araştırmada Casper, Offer ve Ostrov (1981) narsistik bozukluklarda 

ve anoreksiya nervozada düşük benlik saygısına işaret etmektedir. Ülkemizde yapılan 

araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çuhadaroğlu,124 205 lise öğrencisine 

Rosenberg Benlik Saygısı ölçeğini uygulayarak, benlik saygısı ile ruh sağlığı ilişkisini 

incelediği araştırmasında, psişik izolasyon, psikosomatik belirtiler, depresyon gibi 

durumların benlik saygısı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Yapılan diğer pek çok 

araştırmada da gençlerde anksiyete bozukluklarının, yetersizlik duygularının, işlevsel 

bedensel yakınmaların ve diğer bazı ruhsal bozuklukların düşük benlik saygısı ile ilişkisi 

gösterilmiştir.125  

                                                 
122  Can ,Cihat, “Benlik Kavramı”, http://www.geocities.com/cancihat/benlik.htm, 17. 08. 2004, s. 4/5. 
123  Kılıçcı, Okulda Ruh Sağlığı, s. 37. 
124  Çuhadaroğlu, Füsun, Adolesanlarda Benlik Saygısı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara, 1986.  
125  Özbay, M. Haluk v.dğr., “Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Ergenlerde Kendilik Algısı ile Demografik 

Değişkenlerin Etkileşimi: Kontrollü Bir Çalışma”, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, C.X, 
sy. 1, 2002, ss. 23-32; Alkın, Tunç, Baykara, Ayşen, “Hasta ve Sağlıklı Ergenlerde Benlik Saygısı”, Dokuz 
Eylül Üniv. Tıp Fak. Dergisi, C. VI, sy. 1, 1992, ss. 14-20; Öy, Belma, v.dğr. “Sağlıklı ve Çocuk Ruh 
Sağlığı Kliniğine Başvuran Çocuklarda Depresyon ve Benlik Saygısı İlişkisi”, Psikiyatri, Psikoloji ve 
Psikofarmakoloji Dergisi, C. II, sy. 1, 1994, ss. 348-353.    
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Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu gibi, yüksek benlik saygısı, çoğunlukla 

sağlıklı davranış ile ilişkilidir. Bu durum, yüksek benlik saygısının düşük benlik saygısına 

oranla hem daha istenilir hem de sosyal ve psikolojik olarak daha işlevsel olmasıyla 

ilgilidir. Yüksek benlik saygısına sahip kişiler, genelde kendine güvenen, başarma isteği 

olan, iyimser, zorluklardan yılmayan, insan ilişkilerinde rahat ve sevecen, sorumluluk 

yüklenen ve atılımcı bir kişilik özelliğine sahiptir. Düşük benlik saygısına sahip bir kişi ise, 

kendine güven yönünden eksiktir, diğerlerine bağımlıdır, utangaçtır, araştırmacı değildir ve 

savunmacı bir görünüş takınır. Ayrıca bu kişiler kendini analizden kaçınan ve bastırma 

savunma mekanizmasını kullanan, daha az yaratıcı, esnek olmayan ve daha otoriter 

kişilerdir.126  

Ancak benlik saygısını değerlendirirken bazı hususlara da  dikkat etmek gerekir. 

Mesela benlik saygısı sağlıklı oluşabileceği gibi  sağlıksız da oluşabilir. Sağlıklı benlik 

saygısı, kişinin değerli olduğuna ilişkin duygularından ve olumlu benlik görüşünü 

onaylayacak geribildirimleri aramasından anlaşılır. Sağlıksız benlik saygısı her ne kadar 

yüksek gibi görünse de benliğin şişirilmiş narsistik yönünü ifade eder. Ayrıca benlik 

saygısının dayandığı kriterler, kişi ve kültüre göre değişen göreceli ağırlıklarına göre bir 

çok alt kategoriye sahiptir. Mesela Batı kültüründe yapılan çalışmalarda ahlak, yeterlilik, 

güç ve fiziksel görünüş ve kişiler arası ilişkiler hakkındaki kararlarda benlik saygısının 

temel kategorileri ilişkili bulunmuştur.127  

Sonuç olarak benlik saygısının gelişimi, bireyin çevresiyle olan yaşantılarını 

algılayış biçimlerine göre oluşan dinamik bir süreçtir. Sağlıklı aile ilişkileri, bireyin kişisel 

ve sosyal uyum düzeyi ile benlik saygısının gelişmesinde olumlu bir etkiye sahiptir. Öz 

kimlik duygusu; anlamlı özdeşimler bireyin temel ruhsal ihtiyaçlarının doğuştan gelen 

kabiliyetleri ve yaşantılarla başarılı olarak süregeldiğinde, her dönemde benlik saygısı 

artarak devam eder.   

2.3.  Benlik Saygısı ve Din İlişkisi 

Dinin insan hayatında derinden bir etkileme gücü vardır. Son yıllarda dinin 

insanlar üzerinde etkisini yitirdiğinin iddia edilmesine karşın, onun insanın yaşamında 

                                                 
126  Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, s. 196; Başkara, Özsaygının Bazı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi, ss. 12,13. 
127  Taysi, Benlik Saygısı: Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek: Üniversite Öğrencileri İle 

Yapılan Bir Çalışma, ss. 14-15. 
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merkezi bir rol oynadığı gerçektir. Dini, yaşamından tamamen çıkardığını söyleyen 

insanları bile, din,  büyük olasılıkla derinden etkilemeye devam etmektedir. İlahiyatçı Carol 

P. Christ bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

Din, insanların insan yaşamındaki [zor] durumlarla (ölüm, kötülük, acı) başa 
çıkmalarını ve yaşamın önemli geçişlerini (doğum, cinsellik, ölüm) yapmalarını 
sağlayan simgeler ve ayinler sunarak derin ruhsal gereksinimleri karşılar. Tamamen 
laik olduklarını düşünün insanlar bile, bir arkadaşları ya da akrabaları evlendiğinde 
... ya da öldüğünde, kendilerini bir kilisede ya da sinagogda oturur bulurlar. Bu 
önemli ayinlerle bağlantılı simgeler, bilinçli bir düzeyde bu simgeciliği reddeden bir 
insanın bile –özellikle sıkıntı içindeyken- zihninin derin veya bilinçdışı yapılarını 
etkilemekten geri durmaz.128

Bütün bunlar, dinin insan için hayati bir değere sahip olduğunu göstermektedir. 

Aslında din, insanı huzurlu ve mutlu olabileceği bir hayata davet ederken, bunu 

gerçekleştirebilecek inancı ve ona dayanan yaşama gücünü de vermektedir. Nitekim benlik 

saygısı gelişiminde temel faktörler olan, insanın varlığını emniyet altına alma, koruma, 

güvenme, dayanma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında 

Allah inancının önemli bir rolü bulunmaktadır.129 Dolayısıyla iman, gerçekliğin bütün 

yönlerini kuşattığı gibi, insan kişiliğinin bütün yönleriyle de ilgilidir. O, kişiliğin rasyonel 

yönüyle ilgili olduğu kadar, güdüsel dinamikleri, arzuları, duygu ve sezgileri ile de 

derinden bağlantılıdır. Kısacası iman, odaklanmış “ben”deki bütün psikolojik güç ve 

fonksiyonların birliğidir.130 Bu açıdan iman kavramı ve onun muhtevası, inanan her kimse 

için kendi kabiliyetleri ölçüsünde şahsiyetini kurması, bilinçdışı ve bilinç arasındaki 

etkileşimde istenen dengelerin oluşması ve kişinin kendini gerçekleştirebilmesi bakımından 

aynı derecede öneme sahiptir.131 Bu denge durumu Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: 

İnsan benliğini düşün ve onun yaratılış amacına uygun nasıl 
şekillendirildiğini ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar, Allah’a sorumluluk 
bilinciyle de donatıldığını. Her kim (benliğini) arındırırsa, kesinlikle mutluluğa 

                                                 
128  Christ, Carol P., “Why Women Need The Godness: Phenomenological, Psychological and Political 

Reflection”, in The Politics of Women’s Sprituality, Charlene Spretnak baskısı, Garden City N.Y: 
Doubleday, 1981, ss. 72-73’den nakleden Linda T. Sanford, Mary E. Donovan, Kadınlar ve Benlik 
Saygısı, Çev. Semra Kunt, HYB Yay., Ankara, 1999, s. 174. 

129  Koç, Bozkurt, “Kişilik ve Din”, Tabula rasa, sy. 4, Yıl: 2, Ocak-Nisan 2002, s. 93. 
130 Hökelekli, Hayati, “Gayba İmanın Psiko-sosyal Sonuçları”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları- V (içinde), 

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003, s. 269. 
131 Daryal, Ali Murat, “Gayba İmanın Psikolojik Temelleri”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları- V (içinde), Ensar 

Neşriyat, İstanbul, 2003, s. 252. 
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erişecektir. Ondaki kötü eğilimleri gizleyerek, bütünüyle iyi gösterme hilekarlığına 
yönelen ise zarardadır.132 ∗

M. İkbal de  “Nefsini bilen Rabbini bilir” sözünden hareketle insandan ve insani 

tecrübeden yola çıkarak insanın kendi varlığını tanıması, kendine güvenmesi, kendine saygı 

duyması, kendi imkan ve kabiliyetlerini ortaya koyma çabasını, benliğin geliştirilmesi 

olarak yorumlamaktadır.133 Bu bağlamda benlik saygısı, kişinin bütünlüğünü oluşturduğu 

değerlerin yorumlanmasında tutarlılığı sağlayan bir kavram olarak din ile yakından 

ilişkilidir. Scott ve Murray (1996) da benlik saygısı yüksek ve düşük olanların özellikleri ile 

benlik saygısının nedenleri konusunda yaptıkları araştırma sonucunda, benlik saygısı 

yüksek olanların özelliklerinden birinin güçlü din ya da spritüel bağ olduğunu 

belirtmişlerdir.134    

Benlik saygısı ve din ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, 

araştırmaların bir kısmında benlik saygısı ve din arasında bir ilişki görülmezken, bir 

kısmında pozitif, bir kısmında ise negatif bir ilişki gözlenmiştir. Hanawalt (1963), Katolik, 

Protestan ve Yahudi 111 kolejli bayan üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında benlik 

saygısı düzeyleri bakımından üç grup arasında bir fark bulmazken, Heintzelman ve Fehr’in 

(1976), 41 erkek, 41 kız denek üzerinde yaptıkları araştırmada dini ortodoksi ile benlik 

saygısı arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Bahr ve Martin (1983) tarafından lise öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırmada, benlik saygısı ve kiliseye gitme ile “Hıristiyanlık tek gerçek 

dindir” maddesi ile ölçülen evanjelik bakış açısı arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır.  

Benlik saygısı ile din arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara 

bakıldığında, Strunk (1958), 136 lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada, dindarlık ile 

                                                 
132  Şems, 91/7-10. 
∗  Benliğin (nefs) iyilik ve kötülük arasındaki bu dengeli konumu aslı Kur’an’a dayandırılan, İslam 

alimlerince geniş kabul görmüş yedi aşamalı bir benlik anlayışının doğmasına sebep olmuştur. Bu yedi 
aşama: 1- arzu ve isteklerin düşünce gücünü kapladığı nefs-i emmare, 2- vicdanın ortaya çıktığı nefs-i 
levvame, 3- nefsin kendisi  için iyi ve kötü olan şeyleri öğrendikten sonra, arzulardan arınıp temizlenmeye 
başladığı nefs-i mülheme, 4- arzulardan tamamen kurtulup, bedensel bağların etkisini yok etmiş ve yüce 
ilkelerle iletişim kurmaktan tatmin olma aşamasına ulaşıldığı nefs-i mutmainne, 5- tatmin psikolojisini 
aşıp isteklerin tümünden vazgeçme, kendi ile barışık olma, kendisine saygıyı gerçekleştirme ve Allah’ın 
her türlü takdirinden razı olma aşaması nefs-i raziyye, 6- rıza psikolojisinin kemali olan nefs-i mardiyye, 
7- sıfatların kemal mertebesine ulaştığı nefs-i kamile aşamalarıdır. (Yusuf, 12/53; Kıyame, 75/2; Şems, 
91/8; Fecr, 89/24-25; Dodurgalı, Abdurrahman, “Nefs ve Eğitimi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sy. 
5, 1998, ss. 79-80.) Ayrıca “Nefs” kelimesinin Kur’an’da kullanılışı ile ilgili geniş bilgi için bkz. 
Blachére, Regis, “Nefs Kelimesinin Kur’an’da Kullanılışı ile İlgili Bazı Notlar”, Benliğin İnşası (içinde), 
Der. Sadık Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, 2000, ss. 85-94; Mehmedoğlu, Yurdagül, Erişkin Bireyin Kendilik 
Bilinci ve Din Eğitimi, Rağbet Yay., İstanbul, 2001, ss. 17-21. 

133  Albayrak, Ahmet, “İkbal’de Dinamik İnsan Anlayışı”, Divan Dergisi, sy. 2, 1998, s. 245; Aydın, Mehmet, 
“İkbal’in Felsefesinde İnsan”, A.Ü.İ.F.D., C. XXIX, Ankara, 1987, ss. 83-106. 

134  Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, s. 196. 
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benlik kavramı arasında pozitif bir ilişki bulurken, Mc Allister (1982)’ın, evanjelik ve 

fundamentalist din adamları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, din adamlarının 

popülasyon normlarından daha yüksek bir benlik kavramına sahip olduğu görülmüştür. 

Forst ve Healy’in (1990) de, 204 lise öğrencisi üzerinde, Coopersmith Benlik Saygısı 

Envanteri ile Bahr ve Martin’in Dini İnanç Ölçeğini uyguladığı araştırmada, dini inanç 

maddeleri ile benlik saygısı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.135 Smith, Weigert ve 

Thomas (1979), A.B.D., Puerto Rico, Yucatan, İspanya ve Almanya’da Katolik lise 

öğrencileri üzerinde, dinin inanç, ibadet, tecrübe ve bilgi boyutlarını dikkate alarak yaptığı 

araştırmada, toplam dindarlık puanı ile benlik saygısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

bulmuştur.136 Türkiye’de ergenler üzerinde yapılan bir araştırmada da benlik tasarım düzeyi 

ile dindarlık arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.137  

Yapılan bazı araştırmalarda ise benlik saygısı ve dindarlık arasında negatif bir 
ilişkinin olduğu görülmüştür. Mesela Beit-Hallahmi ve Nevo (1987), 40 İsrailli Ortodoks 
Yahudi erkek ile 40 İsrailli seküler erkek arasında karşılaştırmalı olarak yaptığı çalışmada, 
dini grubun benlik saygısı puanlarının anlamlı derecede daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 
Dindarlık tipleri ile benlik saygısı arasında da anlamlı bir ilişki mevcuttur. Watson, Hood, 
Morris ve Hall (1985), dış güdümlü dindarlık ile benlik saygısı arasında negatif bir ilişki 
olduğunu bulurken, Nelson (1990), benlik saygısının anlamlı bir şekilde iç güdümlü 
dindarlık ile pozitif bir ilişkisi olduğunu tespit etmiştir.138  

Ancak iç güdümlü dindarlık ile benlik saygısı arasında pozitif bir ilişki mevcutken, 
Batson ve Ventis (1982), iç güdümlü inançta, şayet inananlar kendilerinin Tanrı tarafından 
kabul edildikleri fikri üzerine odaklanırlarsa benlik saygılarının artabileceğini; eğer ilk 
günah ve bütün olarak insanın doğru yoldan saptığı doktrini üzerine odaklanırlarsa benlik 
saygısı düzeylerinin düşeceğini belirtmişlerdir.139 Nitekim Hıristiyan inanışındaki ilk günah 
düşüncesi inananların benlik saygılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu inancın bir 
sonucu, insanların yapı itibariyle günahkar ve bozulmuş oldukları ve yaşamlarını bunu 
ödünlemek için uğraşarak geçirmesi gerektiğidir. Weber, bunu, “insan yaşama günahla 
lekelenmiş bir değersizlik duygusuyla başlar ve aynı duyguyla yaşamını sürdürür” şeklinde 

                                                 
135 Jones, Susan H.; Francis, Leslie J., “Religiosity and Self-Esteem During Childhood and Adolescence”, in 

Research in Religious Education, Ed. Francis, Leslie J. et. al.,  Smyth & Helwys Publishing  Co., Georgia, 
USA, 1996, ss. 190-191. 

136 Smith, C. B.; Weigert, A. J.; Thomas, D. L., “Self-Esteem and Religiosity: An Analysis of Catholic 
Adolescent from Five Cultures”, Journal for The Scientific Study of Religion, Vol.18, No. 1, 1979, s. 55. 

137  Koç, Bozkurt, Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2003, s. 154. 

138  Jones; Leslie, a.g.m., ss. 192-193.  
139  Watson, P. J.; Morris, R. J.; Hood, R. W., “Antireligious Humanistic Values, Guilt and Self-Esteem”, 

Journal for The Scientific Study of Religion, Vol.26, No.4, 1987, s. 536. 
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ifade etmiştir.140 Albee (1982), günahkârlık konusunda Kalvinistik inançları, 
psikopatolojiyi önlemeyi ve insan potansiyellerini geliştirmeyi engellemekle suçlarken, 
Ellis (1962) de günah kavramının doğrudan veya dolaylı olarak nevrotik rahatsızlıkların 
nedeni olduğunu belirtmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar da günahkarlık duygusu ile 
benlik saygısı ve depresyon arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir.141  

Görüldüğü gibi içinde yaşanılan kültür ve alınan din eğitimi; “Ben kimim? 
Yaşamın anlamı nedir? Günah nedir? İyilik nedir?” gibi sorulara verilen yanıtları 
şekillendirirken, büyürken alınan din eğitimi de bireyin kendini nasıl gördüğünü ve nasıl 
yargıladığını şekillendirmekte ve şekillendirmeye de devam etmektedir. Örneğin bireyin 
kendini iyi ya da kötü, değerli ya da değersiz olarak yargılamak için kullandığı değerleri ve 
ahlak ilkelerini büyük ölçüde aldığı din eğitimi belirler. Bu açıdan dinî değerlerin 
yardımıyla oluşturulmuş bir aile ortamı oldukça önemlidir. Böyle bir ortamda yetişen çocuk 
daha dengeli bir benlik saygısı geliştirecektir. Batı’da yapılan araştırmalarda dini toplumsal 
normların hayatlarında daha çok egemen olmasına çalışan ailelerin, çocuklarına daha çok 
sahip çıktıkları ve onları daha çok sevdikleri ortaya çıkmıştır.142  Rosenberg de Protestan, 
Katolik ve Yahudiler üzerinde yaptığı araştırmada Yahudi gençlerin daha yüksek benlik 
saygısına sahip olduklarını bulmuştur. Burada Rosenberg, Yahudi ana-babaların ilgi ve 
desteğine işaret etmektedir.143 Türkiye’de Güvenç ve Şahin’in 16-18 yaşlarında din 
eğitiminin verildiği İmam-Hatip Lisesi ile laik eğitimin uygulandığı lise öğrencileri 
üzerinde yaptıkları araştırma sonucu, dini eğitimden geçen gençlerin, laik eğitimden geçen 
gençlere kıyasla aile etkileşimini hem duygusal açıdan daha yakın, hem de özerkliği daha 
teşvik edici olarak algıladıkları görülmüştür. Ayrıca din eğitimi gören gençlerin, laik eğitim 
gören gençlere kıyasla fiziki görünüm, sosyal kabul, akademik yeterlik ve bütünsel özdeğer 
boyutlarında kendilerini daha olumlu algıladıkları tespit edilmiştir. Bu bulguların Batı’daki 
bulgularla tutarlı olduğu görülmektedir.144  

Bu özgüven içerisinde yetişen gençlerde daha dengeli dinî tutum ve davranışların 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu, gençlerin Tanrı tasavvurlarında da kendini açıkça ortaya 
koymaktadır. Benlik saygısı düşük ve çevresiyle arasında saygı ve sevginin eksildiği 
durumlarda bireylerin daha çok cezalandırıcı, kahredici Tanrı tasavvurunun oluştuğu, 

                                                 
140  Weber, Max, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Çev. Talcot Parsons, Charles Scribner’s Sons, 

New York, t.y., s. 113’ten nakleden nakleden Linda T. Sanford, Mary E. Donovan, Kadınlar ve Benlik 
Saygısı, s. 180.  

141  Watson; Morris; Hood, “Antireligious Humanistic Values, Guilt and Self-Esteem”, s. 535, 544. 
142  Kuşat, Ali, “Eğitim ve Dinin Benlik Gelişmesiyle İlişkisi”, E.Ü.İ.F.D., sy. 11, Kayseri, 2001, s. 102. 
143 Maşrabacı, Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı 

Değişkenlere Göre  İncelenmesi, s. 41. 
144  Şahin, Deniz; Güvenç, Gülden B., “Ergenlerde Aile Algısı ve Benlik Algısı”, Türk Psikoloji Dergisi, C. 

XI, sy. 38, 1996, ss. 27-29.  
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bunun da dinî olarak daha dengesiz tutum ve davranış sergilemeye sebep olduğu 
görülmektedir.145 Benson ve Spilka (1973), 128 Katolik erkek lise öğrencisi üzerinde 
yaptığı araştırmada, benlik saygısı ile müşfik Tanrı imajı arasında pozitif bir ilişki 
bulunurken, reddedici, intikamcı ve kontrol edici Tanrı imajları ile negatif bir ilişki 
saptamışlardır.146 Spilka, Addison ve Rosensohn’ın (1975) da Katolik lise öğrencileri 
üzerinde yaptıkları araştırma sonucu, erkek öğrencilerde pozitif benlik imajının gazaplı bir 
Tanrı imajı ile negatif bir şekilde ilişkili olduğu, kızlarda ise pozitif benlik imajının deistik 
bir Tanrı ile negatif, müşfik bir tanrı imajı ile de pozitif olarak ilişkili olduğu 
görülmüştür.147   

Dinin insanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Din, insana psikolojik 
bir dayanak noktası ve güven unsuru olmaktadır.148 Maddi, psikolojik ya da manevi çeşitli 
olumsuz durumlar içerisinde sadakatle korunan ve geliştirilen dini inanç ve tutum, kişinin 
ruhsal dengesini ve uyumunu koruyucu en etkin faktördür. Başa gelen sıkıntıların bir 
anlamı olduğu ve Allah’ın yardımıyla bunların aşılabileceği inancı kişinin benlik saygısı ve 
özgüvenini artırıcı, huzur ve rahatlama sağlayıcı bir etkiye sahiptir.149 Olumlu ve sağlam bir 
dini benlik geliştirmiş kişilerin çevreleriyle daha uyumlu ve kaygı durumlarının düşük 
olduğu yapılan araştırmalardan da anlaşılmaktadır.150  

Bir bütün olarak ibadetler de güçlüklere katlanma, benliği geliştirme, zorluklarla 
mücadele etme ve kendini aşma ile sonuçlanan psikolojik bir olgunlaşmanın itici güçleri 
olarak değer kazanırlar.151 Yapılan tecrübi araştırmalarda da dini pratiklere iştirak edenlerin 
büyük çoğunluğunda, ibadetlerin rahatlatıcı ve huzur verici bir etki yarattığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca bu bireylerin en düşük düzeyde bireysel yabancılaşma gösterdikleri de 
görülmüştür.152 Yine Türkiye’de yapılan bir araştırmada dini pratik boyutları ile psiko-
sosyal uyum boyutları (kendini ifade, kendini kabullenme, etkinlik, sosyallik, sorumluluk) 
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arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenmiştir.153 Krause (2004) da yaşları 66 ve üzeri olan 
beyazlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında yaptığı araştırmada güvene dayalı 
ibadetin benlik saygısını arttırdığını tespit etmiştir.154  

Araştırma bulgularının da gösterdiği gibi benlik saygısı ve din arasında genel 
olarak olumlu bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Benlik saygısının düştüğü durumlarda ise, 
sahip olunan dini inançtan çok, yanlış din eğitiminin etkisi ön plana çıkmaktadır.    

                                                 
153  Hayta, Akif, “İbadetler ve Ruh sağlığı”, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi (içinde), Der. Hayati 

Hökelekli, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002, s. 143. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA VE YÖNTEM 

1. ARAŞTIRMA  

1.1. Araştırmanın Problemi  

Dini yaşayış ve davranışın gerek yapı ve muhtevasını, gerekse buna katılan ruhi 

fonksiyon ve süreçleri bir bütün halinde ele alan din psikolojisinin başlıca konularından 

birini, dini inanç oluşturmaktadır. Çünkü inanma her dinin esasını teşkil etmektedir. 

Bununla birlikte dünya dinlerine bakıldığında, dini ifade şekilleriyle ilgili detayların 

olağanüstü bir çeşitlilik arz etmesine rağmen, dünya dinleri arasında, dindarlığın genel 

manzarasının gözlemlenebileceği önemli benzerlikler de bulunmaktadır. Bu genel alanlar, 

dindarlığın temel boyutları olarak düşünülebilir. Bu temel boyutlardan birisi de inanç 

boyutudur. 

Nitekim insanda inanma olgusunu, Allah’ın beşeri tabiatlara attığı bir duygu 

olarak ele alan değerlendirmelere biz de katılabiliriz. Bu duygu varolduğu müddetçe 

insanın duyu ötesi aşkın bir varlıkla temasa geçmesi bütün zamanlar için kaçınılmaz bir 

olgu olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar sekülerleşme, dinin bireyselleşmesi ve 

olabildiğince alanının daraltılması gibi algılanmış olsa da, top yekûn dinden kopmayı 

gerçekleştirememiştir.1 Sekülerleşme sürecini yaşamış Batı toplumlarında seküler aklın 

ötesi alanında yeni dini hareketlerde görülen canlılık, bu görüşü doğrulamaktadır. 

James Fowler da insanın “değer”siz yaşayamayacağını esas alarak, bir anlamda 

imanı, insanlığa ait evrensel bir değer olarak ele almıştır. Bu nedenle insanlar neye 

inanırlarsa inansınlar inanç gelişiminde bazı ortak noktaların bulunduğunu ifade etmiştir. 

Buna göre Fowler, inanç gelişiminde “nasıl inanıldığına” dikkati çekerek aşamalı bir iman 

gelişimi modeli sunmaktadır. Yani iman, bir tekamülden geçmekte ve basmakalıp bir iman, 

                                                 
1  Altıntaş, Ramazan, “Teolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış Problemleri”, C.Ü.İ.F.D., 

C. VI, sy. I, Sivas, 2002, s. 85. 
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insan için mümkün olmamaktadır. Çünkü iman belli bir süreçte oluşmakta ve inanan, 

inancını yaşadığı şeylere göre oluşturmaktadır. Bu bakımdan imanın gücü ve inanç 

önermelerinden etkilenme farklı olmaktadır.2  

Temelde dini inanç, bütün kişiliği kapsayıcı bir özelliğe sahip olduğu için, iman 

gelişimi, kişilik gelişimi ile de paralellik arz etmektedir. Bu bağlamda ilk çocukluk 

devresinden itibaren teşekkül etmeye başlayan kişiliğin genellikle olgunlaşmaya başladığı 

yüksek öğrenim çağına tekabül eden son ergenlik ile ilk yetişkinlik devresi, aynı zamanda 

iman gelişimi açısından da önemli bir evredir. Çünkü  gençlerin dünyasında dini hayat, 

değişim ve gelişimlerine iştirak ettiği kişiliğin, sanıldığından çok daha fazla düzenleyici 

elemanlarından birini teşkil etmektedir.3  Bu açıdan gerçek bir dini inanç, gerek zihniyet 

yönünden gerekse psikolojik ve ahlaki yönden, kendi içinde tutarlı ve dengeli, aşırılıklardan 

uzak, bütünleşmiş bir kişilik tipinin oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Bu da, bir 

anlamda bireyin ruh sağlığı ile çeşitli biçimlerde ilişkili bir kavram olan,  kendini olduğu 

gibi, göründüğü gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh hali olarak 

benlik saygısının gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. 

Görüldüğü gibi, benlik gelişimi sıkıntılarının yaşandığı ve soyut işlemsel 

düşüncenin ortaya çıkarak fikri nedenlerle dini alana ilginin olduğu gençlik dönemi, bireyin 

yaşamını etkileyen kalıcı faktörler olan dini inanç ve benlik saygısı gelişimi açısından 

incelenmesi gereken önemli bir dönemdir. 

Bu bağlamda, bu araştırmanın konusu, üniversite öğrencilerinde dini inanç ve 

benlik saygısı ilişkisi, temel problemi ise dini inanç gelişimi ile benlik saygısı arasındaki 

ilişkiyi tespit etmektir. 

1.2.  Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dünyada ilk psikoloji enstitüsünü kurarak tecrübi psikoloji çalışmalarını başlatan 

W. Wundt’un din konularına yer vermesinin ardından Starbuck (1899), ilk defa çocuk ve 

gençlerin dini gelişim özellikleri ile ilgili çalışmasıyla tanınan Stanley Hall ve W. James’in 

öncülük ettiği din psikolojisi alanında bugüne kadar değişik konularda çok sayıda nitelikli 

tecrübi araştırma yayınlanmıştır. Doğal olarak bu zaman sürecinde, dini olayların 

görünümünde de, özellikle Batı’da yeni dini mezhep ve kült hareketlerinin ortaya çıkışı gibi 

                                                 
2   Mehmedoğlu, Ali Ulvi, Kişilik ve Din, Dem Yay., İstanbul, 2004, s. 85. 
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birtakım değişmeler meydana gelmiştir. Psikoloji alanında da din psikolojisini ilgilendiren 

bazı değişim ve gelişmeler gözlenmiştir. Artık din psikolojisi araştırmalarında diğer 

psikologlar da araştırma bulgularından yararlanmaktadır. Mesela, sosyal psikologlar, dini 

mezhep ve bu mezheplerin ihtida yöntemlerine, bilişsel psikologlar ise dini tecrübeye ilgi 

göstermeye başlamışlardır.4  

Ancak din psikolojisi alanındaki araştırmaların Yahudi-Hıristiyan inançlarıyla 

sınırlı olduğu, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü teşkil eden diğer inançları ihmal ettiği 

yönünde de bir eğilim bulunmaktadır.5 A.B.D.’de hızlı bir gelişim gösteren din psikolojisi 

alanındaki çalışmalar günümüzde her yerde artarak devam etmektedir.6 Glock da din ile 

ilgili çok daha geleneksel kavramsallaştırmalara devam edilmekle birlikte, gerçek meydan 

okumanın kültürler arası çalışma alanında meydana geleceğini ifade etmektedir.7 Bununla 

birlikte kültürlerin din psikolojisi alanında kendi yöntemlerini geliştirmedikçe 

karşılaştırmalı araştırmalara girmesi pek uygun görülmemektedir. 

Bu bağlamda Türkiye’de Bedii Ziya Egemen’in Din Psikolojisi, Saha, Kaynak ve 

Metot Üzerine Bir Deneme (1952) isimli eserinin öncülük ettiği din psikolojisi 

çalışmalarının çok yakın bir geçmişi bulunmaktadır. Araştırmaların sayısı her geçen gün 

artmakla birlikte, bu alanda henüz yeterli bir bilgi birikimine ulaşılmış değildir. Diğer 

psikologlar da din psikolojisi alanında yapılan araştırma bulgularına yeteri kadar ilgi 

duymamaktadır. Mesela bu araştırmanın kapsamına giren dini inanç ve kişinin hem kişilik 

gelişimi hem de ruh sağlığı ile yakından ilişkili olan benlik saygısı ilişkisi konusunda 

Türkiye’de yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yine bu araştırma kapsamındaki İman 

Gelişimi Teorisini ve araştırma metotlarını kullanan uluslararası çalışma ve araştırmaların 

genişleyen külliyatı, bu yorumsamacı paradigmanın etkin bir şekilde büyüdüğünü ve 

yaygın olarak test edildiğini göstermekle birlikte, Türkiye’de bu teori üzerine yapılmış 

sonuçlanmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır.   

                                                 
4  Argyle, Michael, “Din Psikolojisi Alanında Yeni Gelişmeler”, Dini Araştırmalar Dergisi, C. II, sy. 4, 

1999, s. 195. 
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Dergisi, www.dinbilimleri.com, C. I, sy. 3, 2001, s. 24. 

 

37 



Bu açıdan üniversite öğrencilerinin İman Gelişimi Teorisi çerçevesinde dini inanç 

gelişimlerini ve benlik saygısı düzeylerini ortaya koymayı ve örneklemin ortaya çıkan iman 

gelişimi seviyeleri  ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu 

araştırma, alanında ilk olması dolayısıyla önem arz etmektedir.  

1.3.  Araştırmanın Hipotezleri 

Bu araştırmada şu hipotezlerin test edilmesi amaçlanmaktadır: 

- Üniversite öğrencileri bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasındadır. 

- İman gelişimi ile demografik değişkenler  (fakülte, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey, din eğitimi alma durumu, din eğitiminin türü) arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

- Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı yüksektir.  

- Benlik saygısı ile demografik değişkenler  (fakülte, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey, din eğitimi alma durumu, din eğitiminin türü) arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

- İman gelişimi ile benlik saygısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.   

1.4.  Araştırmanın Varsayımları 

- Araştırmada kullanılan İman Gelişimi Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçüm 

aracıdır. 

- Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır. 

- Araştırmanın örneklemi evreni temsil etmektedir. 

- Denekler anketi etki altında kalmadan, içten ve samimi olarak doldurmuşlardır. 

- Kullanılan ölçme araçlarıyla ve izlenen yöntemle araştırmanın amaçlarına 

ulaşılabilir.  

1.5.  Araştırmanın Sınırları 

- Araştırma Uludağ Üniversitesi’ne bağlı değişik fakülte ve bölümlerde öğrenim 

gören 475 öğrenci ile sınırlıdır. 

- Araştırmanın diğer bir sınırlılığı kesitsel olmasıdır. 

- Araştırma, 2005 yılı içerisinde yapılmıştır ve yapıldığı zaman dilimi ile sınırlıdır. 
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- Araştırma, örneklemin ölçek maddelerine verdikleri cevaplardan elde edilen 

verilerle sınırlıdır. 

- Araştırma, kullanılan yöntem ve tekniklerle sınırlıdır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Üniversite öğrencilerinde dini inanç ve benlik saygısı ilişkisini ortaya koymak 

amacıyla yapılan bu araştırmada, teknik bölümün modeli dokümantasyon metot ve 

teknikleriyle; uygulamalı araştırmanın modeli ise survey yöntemi ve anket tekniği ile 

oluşturulmuştur. Araştırmada ampirik metot seçilmiş olup, tespit edilen hipotezlerin 

sınanması amacı doğrultusunda, uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen veriler 

istatistiksel analize tabi tutulmuştur. 

2.2. Evren Ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ancak 

Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri üzerinde araştırma yapmak yerine bu geniş 

evrenden çıkarılacak örneklem vasıtasıyla ana kütle hakkında genellemelere gidilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi, Uludağ Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat, Mühendislik-Mimarlık, 

Fen-Edebiyat (Tarih, Sosyoloji ve Matematik Bölümü), Eğitim (Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Bölümü), 

İktisadi İdari Bilimler ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden tesadüfi 

örneklem yöntemiyle seçilmiş 475 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubu, üniversite 

sürecinin her basamağını temsil etmesi açısından hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile Tıp 

Fakültesi 6. sınıfından öğrencileri kapsamaktadır. 

2.3.  Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla Kişisel Bilgi Formu, İman Gelişimi 

Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  kullanılmıştır. 

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Örneklem grubunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla 

kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. Bu form, öğrenim görülen fakülte, sınıf, yaş, cinsiyet, 
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sosyo-ekonomik durum, din eğitimi alma durumu ve din eğitimini aldığı yer gibi 

değişkenleri içeren toplam 7 sorudan oluşmaktadır.  

2.3.2. İman Gelişimi Ölçeği 

Araştırmada iman gelişimi ölçümü için kullanılan bu ölçek, iman gelişim 

aşamalarını bir mülakat metodolojisi içerisinde geliştiren  Fowler’ın (1981),  bir kişinin 

iman gelişim aşamasını değerlendirmek için hızlı, basit, güvenilir ve geçerli bir ölçek 

geliştirememesi sebebiyle 1989 yılında M. Barnes, D. Doyle ve B. Johnson tarafından 

geliştirilmiştir. 

 Barnes, Doyle ve  Johnson  imanı, bir aşama içerisinde tanımlamaktansa, bir iman  

biçimi olarak tanımlamışlardır. Ölçek ifadeleri, her bir iman biçiminin iç tutarlılığının test 

edilmesi yoluyla, her biçimin üç yönünü temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Fowler’ın 

tanımlamalarını takip ederek 2. iman biçiminin, yaşamdaki olayların birbirini takip etmesini 

göreceli olarak daha az mantıklı ve tutarlı bulan, otorite ile gücü eşit sayan kişileri 

nitelediği kabul edilmiştir. 3. iman biçiminin nitelikleri, bir lidere bağlılık, grup 

standartlarına uyma ve doktrinleri anlamanın lafzi hikaye anlatma şeklinde olduğu kabul 

edilmiştir. 4. iman biçimi, evrensel bir bakış açısı, sadece grup standartlarına bağlılıktansa, 

objektif bir şekilde geçerli normlara bağlılık bakımından belirlenmiştir. 5. iman biçimi için 

bütün standartların faraziliği inancı, açıklık ve esneklik ile farklılıklara tolerans ve diğer 

standartların üstünde genel insan refahı ile ilgili hususlar seçilmiştir. Bir iman “biçim”ini 

temsil eden her madde Fowler’ın iman aşamalarından birini göstermektedir. 

Ölçekte, diğer iman biçimi seçeneklerini tesadüfen seçenleri tanımlama ve kontrol 
amacıyla 2. iman biçimini tanımlayan sadece üç madde belirlenmiştir. 3, 4 ve 5. iman 
biçimlerini tanımlayan beş ifade bulunmaktadır. Bir iman biçimini temsil eden bir ifade bir 
başka iman biçimini ifade eden bir ifade ile eşleştirilmiştir. Böylece deneklerin puanı 
eşleştirilmiş dokuz madde grubu ile belirlenmiştir. Deneklerden dokuz maddenin her 
birindeki iki ifadeden birini seçmeleri istenmektedir. İman biçimi grupları 3, 4 ve 5. aşama 
için beş ifadeden en az dördünün, 2. aşama için üç ifadeden en az ikisinin cevaplanmasına 
göre oluşturulmuştur. 

Ölçek, kolay uygulanan kağıt - kalem testidir.  Maddeler cevaplayıcının dine dair 

biraz mantıksal olarak düşünmesini gerektirmektedir. Ölçek, dine iştiraklerinde zayıf 

bilişsel düşünceye sahip olanlar için uygun görülmemiştir. Barnes, Doyle ve Johnson, 

ölçeği farklı iman biçiminde olduklarını düşündükleri bireylerden oluşan üç grup üzerinde 
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test etmiştir. Araştırmaya katılanların % 65’i seçimlerinde büyük bir tutarlılık göstermiş ve 

işaretlenen iman biçimi maddeleri farklı iman biçimlerini yansıtmada başarılı olmuştur.8

Doğaldır ki, belirli bir kültürde ve dilde geliştirilmiş bir ölçek o kültüre özgü 

kavramlaştırma ve örnekleme özelliklerini taşır. Aynı ölçeğin diğer kültür ya da dillerde 

uygulanabilir ve yararlı olabilmesi için sistematik hazırlıklar gereklidir. Böyle bir hazırlık 

çalışmasına ölçek uyarlaması denir.9 İman Gelişimi Ölçeğinin de bu araştırmada 

kullanılabilmesi için, orjinal olarak Katolikler için geliştirilen ölçek maddeleri, testlerin 

geliştirilme amacı ve geliştirildikleri ortamın özellikleri ile kullanım amacı ve kullanma 

ortamının özellikleri arasındaki farkların özenle saptanması10 hususuna dikkat edilerek  

Müslüman denekler için uygun hale getirilmiştir. Bunun için öncelikle üç ayrı kişi 

tarafından Türkçe’ye çevrilen metin, alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından gözden 

geçirilmiştir. Bu form, İlahiyat, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat ve Tıp Fakültelerinde 

öğrenim gören 40 öğrenciye uygulanarak maddelerin anlaşılırlığı incelenmiş ve gerekli 

değişiklikler yapıldıktan sonra ölçek son halini almıştır. Araştırmaya katılanların % 85’inin 

seçimlerinde tutarlılık gösterdikleri görülmüştür.   

2.3.3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Araştırmada benlik saygısı ölçümü için kullanılan bu ölçek, 1963 yılında Morris 

Rosenberg tarafından geliştirilmiştir. A.B.D.’de güvenirlik ve geçerlik çalışmaları 

yapıldıktan sonra birçok araştırmada ölçüm aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek, bugün 

psikiyatrik ve psikolojik araştırmalarda benlik saygısının değerlendirilmesi için kullanılan 

dört ana ölçekten biri olarak ifade edilmektedir.  

Türkiye’de ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Füsun Çuhadaroğlu 

tarafından yapılmış olup, geçerlik katsayısı r = .71 olarak bulunmuştur. Test tekrar test 

güvenirlik yöntemi kullanılarak da güvenirlik katsayısı r = .75 olarak saptanmıştır.  

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği çoktan seçmeli 63 sorudan oluşmaktadır. Bu 63 

soru değişik sayılarda 12 alt ölçeğe dağıtılmıştır. Bu araştırmada, araştırmanın amacı 

                                                 
8  Barnes, M., Doyle, D., Johnson, B., “The Formulation of A Fowler Scale: An Empirical Assessment 

Among Cotholics”, Review of Religious Research, Vol: 30, No: 4, June, 1989, ss. 412-420; Timpe, 
Randie, “Faith Development Scale”, in Measures of Religiosity, Ed. Peter C. Hill, Ralph W. Hood Jr., 
Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1999, ss. 168-170. 

9  Öner, Necla, “Kültürler arası Ölçek Uyarlamasında Bir Yöntembilim Modeli”, Psikoloji Dergisi, C. VI, 
sy. 21, 1987, s. 80. 

10  Akkurt, Dursun; Yürüt, Semra, “Psikolojik Testler ve Türk Kültürü”, Psikoloji Dergisi, C. V, sy. 20, 1986, 
s. 78. 
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doğrultusunda 10 sorudan oluşan benlik saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 

puanlanmasında, benlik saygısı alt kategorisi için olumlu-olumsuz yüklü, Gutman ölçüm 

şekline göre düzenlenmiş 6 madde ardışık olarak sıralanmıştır. Bu 6 maddede toplam 10 

soru vardır. Soruların her biri çok doğru, doğru, yanlış ve çok yanlış şeklinde dört şekilde 

cevaplanabilmektedir. İlk maddede toplam üç soru yer almakta ancak bunların ikisinden 

alınan doğru cevap, bu maddeden 1 puan almak için yeterli olmaktadır. İkinci ve altıncı 

maddelerde ise toplam ikişer soru yer almakta ve bunlardan sadece birinden alınan doğru 

cevap bu maddelerden 1 puan almak için yeterli olmaktadır. Üç, dört ve beşinci maddelerde 

ise birer soru yer almakta ve birer puan alınmaktadır. Böylece benlik saygısı alt 

kategorisinden 0 ve 6 arasında puan almak mümkün olmaktadır. 0-1 puan alanların yüksek, 

2-4 puan alanların orta, 5-6 puan alanların ise düşük benlik saygısına sahip oldukları kabul 

edilmektedir.11  

2.4. Verilerin Toplanması  

Anket uygulaması, fakülte dekanlıklarından gerekli izin alındıktan sonra  

2004-2005 öğretim yılı bahar yarı döneminde Uludağ Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat, 

Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, Eğitim, İktisadi İdari Bilimler ve Tıp Fakültelerinde 

gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya 600 öğrenci katılmış, uygulamaya katılan öğrencilerin bir 

kısmı anketi doldurmadan iade etmiş, bazı anket formları da yeterli görülmediği için 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylece 600 adet anket formundan ancak 475’i 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Anket uygulamaları Tıp Fakültesi dışındaki diğer fakültelerde ders saatleri 

içerisinde yapılmış, Tıp Fakültesinde ise ders saati dışında dersliklerde yapılmıştır. 

Uygulama için yaklaşık 10-15 dakika süre takdir edilmiştir. Bununla birlikte anket 

uygulamasının yapılacağı sınıflarda, anketin amacı ve nasıl cevaplanacağı ile ilgili 

açıklamalar yapılmıştır.    

2.5.  Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 13.0 bilgisayar istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinde kullanılan istatistiksel işlemler; seçilen 

                                                 
11  Öner, Necla, Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, 3. bs., Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul, 1997, 

ss. 458-460. 
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ölçeğin tipi ve araştırma hipotezleri dikkate alınarak seçilmiştir. Bu doğrultuda istatistiksel 

işlemlerde, bir ya da daha çok değişkene ait değerlerin ya da puanların dağılımına ait 

özelliklerini betimlemek amacıyla verileri sayı ve yüzde olarak veren frekans dağılımı ile 

mod, medyan ve sürekli değişkenler için aritmetik ortalama12 kullanılmıştır. Ayrıca 

araştırmada iki değişken arasındaki ilişkinin ve bağımlılığın şiddetini belirlemeye yönelik 

bir analiz tekniği olan korelasyon analizi13 tercih edilmiştir. 

Korelasyon katsayısı r’nin hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılmaktadır. 

n ΣXY − ΣXΣY  
r = 

√ nΣX2 − (ΣX)2 √nΣY2 − (ΣY)2

 

  

   

                                                 
12  Baş, Türker, Anket, Seçkin Yay., Ankara, 2001, ss. 127-129. 
13  Bu analiz teknikleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Altunışık, Remzi; v.dğr., Sosyal Bilimlerde Araştırma 

Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 3. bs., Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004, ss. 192-200; Büyüköztürk, Şener, 
Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 3. bs., Pegem A Yay., Ankara, 2003, ss. 31-36, 139-148.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR 

1. BULGULAR 

1.1.  Örneklem Grubu ve Özellikleri 

1.1.1. Örneklemin Fakültelere Göre Dağılımı 

Tablo 1. Örneklemin Fakültelere Göre Dağılımı 

Fakülte N % 

İlahiyat 70 14,7 

Tıp 89 18,7 

İktisat 63 13,3 

Fen- Edebiyat 123 25,9 

Eğitim 70 14,7 

Mühendislik-Mimarlık 60 12,6 

Toplam 475 100,0 

Tablo 1.’de görüldüğü gibi fakültelere göre örneklemin dağılımına bakıldığında 

İlahiyat Fakültesinde öğrenim görenlerin oranı % 14.7, Tıp Fakültesinde %18.7, İktisat 

Fakültesinde % 13.3, Fen- Edebiyat Fakültesinde % 25.9, Eğitim Fakültesinde % 14. 7 ve 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde öğrenim görenlerin oranı % 12.6’dır. Örneklemi 

oluşturan öğrencilerin 123 kişi (% 25.9) ile Fen-edebiyat Fakültesinde daha çok olduğu 

görülmektedir.  
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1.1.2. Örneklemin Yaşlara Göre Dağılımı 

Tablo 2. Örneklemin Yaşlara Göre Dağılımı  

Yaş N % 

18 27 5,7 

19 54 11,4 

20 98 20,6 

21 132 27,8 

22 79 16,6 

23 39 8,2 

24 30 6,3 

25 9 1,9 

26 3 0,6 

27 4 0,8 

Toplam 475 100 

Tablo 2.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan örneklemin % 5.7’si 18 yaşında, % 

11.4’ü 19 yaşında, % 20.6’sı 20 yaşında, % 27.8’i 21 yaşında, % 16.6’sı 22 yaşında, % 

8.2’si 23 yaşında ve % 6.3’ü 24 yaşındadır. Örneklemin sadece % 1.9’u 25, % 0.6’sı 26 ve 

% 0.8’i 27 yaşındadır. Örneklemin yaş ortalamasının 21 olduğu ve en küçük yaşın 18, en 

büyük yaşın 27 olduğu görülmektedir.  

1.1.3. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı    

Tablo 3. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Erkek 199 41,9 

Kadın 276 58,1 

Toplam 475 100 

Tablo 3.’deki verilerden anlaşılacağı üzere örneklem grubunun % 41.2’si erkek, % 

58.1’i kadındır.  276 kişi ile ankete cevap veren bayanların sayısının erkeklere göre daha 

çok olduğu görülmektedir. 
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1.1.4. Örneklemin Sosyo-ekonomik Düzeye Göre Dağılımı   

Tablo 4. Örneklemin Sosyo-ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

Sosyo-ekonomik Düzey N % 

Alt 23 4,8 

Orta 430 90,5 

Üst 19 4 

Total 472 99,4 

Tablo 4.’de görüldüğü örneklemin % 90.5’i orta sosyo-ekonomik düzeyde 

bulunurken, % 4.8’i alt, % 4.0’ı da üst sosyo-ekonomik düzeyde yer almaktadır. 

Örneklemin 430 kişi ile orta sosyo-ekonomik düzeyde yer aldığı görülmektedir. 

1.1.5. Örneklemin Din Eğitimi Alma Durumuna Göre Dağılımı 

Tablo 5. Örneklemin Din Eğitimi Alma  Durumuna Göre Dağılımı 

Din Eğitimi Alma Durumu N % 

Sürekli 150 31,6 
Bazen 301 63,4 
Hiç 12 2,5 
Toplam 463 97,5 

Tablo 5.’de görüldüğü gibi örneklemin % 63.4’ü bazen din eğitimi aldığını ifade 

ederken, % 31.6’sı sürekli din eğitimi aldığını, sadece % 2.5’i ise hiç din eğitimi almadığını 

ifade etmiştir. Buna göre, örneklemin büyük bir bölümü (301 kişi) bazen din eğitimi 

aldığını ifade etmiştir.   

1.1.6. Örneklemin Din Eğitimi Aldıkları Yere Göre Dağılımı  

Tablo 6. Örneklemin Din Eğitimi Aldıkları Yere Göre Dağılımı 

Din Eğitimi Türü N % 

Aile 77 16,2 

Din Kült. Ve Ahlak Bilg. Dersi 126 26,5 

Din Eğitim veren Kurum ve Kurlş. 73 15,4 

Aile- Din Din Kült. Ve Ahlak Bilg. Dersi 84 17,7 

Aile-Kurum 30 6,3 

Din Din Kült. Ve Ahlak Bilg. Dersi-Kurum 12 2,5 

Hepsi 54 11,4 

Toplam 456 96 
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Tablo 6.’de görüldüğü gibi din eğitimi aldığını belirten öğrencilerden “nereden” sorusuna 

cevap verenlerin % 26.5’i resmi eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 

aldığını ifade etmiştir. Bunu % 17.7 ile aile ve Din Kültürü dersi, % 16.2 ile aile ve % 11.4 

ile din eğitimi veren kurum ve kuruluşlar izlemektedir. Öğrencilerin % 11.4’ü bunların 

hepsinde din eğitimi aldıklarını ifade ederken, sadece % 6.3’ü aile ve din eğitimi veren 

kurumlardan, % 2.5’i ise Din Kültürü dersi ve din eğitimi veren kurumlardan din eğitimi 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

1.2. İman Gelişim Aşamaları İle İlgili Bulgular 

1.2.1. Örneklemin İman Gelişim Aşamalarına Göre Dağılımı  

Tablo 7. Örneklemin İman Gelişim Aşamalarına Göre Dağılımı  

İman Gelişim Aşamaları N % 

Mitsel-Lafzi 65 13,7 

Sentetik-Geleneksel 32 6,7 

Bireyleştirici-Düşünmeye Dayalı 263 55,4 

Birleştirici 70 14,7 

Dağılım Gösterenler 45 9,5 

Toplam 475 100 

Tablo 7.’de görüldüğü gibi araştırmanın örneklemini oluşturan üniversite 

öğrencilerinin büyük çoğunluğu (% 55.4) bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasında 

bulunmaktadır. Öğrencilerin % 14.7’si birleştirici iman aşamasında bulunurken, % 

13.7’sinin mitsel-lafzi, % 6.7’sinin sentetik-geleneksel iman aşamasında oldukları 

görülmektedir. Örneklemin sadece % 9.5’i sorular arasında dağılım göstererek bir iman 

aşamasına dahil olmamıştır. Öğrencilerin yarısından çoğunun (% 55.4) bireyleştirici-

düşünmeye dayalı iman aşamasında olması “Üniversite öğrencileri bireyleştirici-

düşünmeye dayalı iman aşamasındadır” hipotezini doğrulamaktadır.  
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1.2.2. İman Gelişim Aşamaları ile Yaş Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 8. İman Gelişim Aşamaları - Yaş Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları 
Yaş 

Mitsel 
Lafzi 

Sentetik 
Geleneksel 

Bireyleştirici 
Düşünmeye Dayalı Birleştirici Dağılım 

gösterenler 

Toplam 

N 5 2 15 1 4 27 
18 

% 18,5 7,4 55,6 3,7 14,8 100 
N 9 6 30 5 4 54 

19 
% 16,7 11,1 55,6 9,3 7,4 100 
N 17 8 49 13 11 98 

20 
% 17,3 8,2 50 13,3 11,2 100 
N 20 7 70 30 5 132 

21 
% 15,2 5,3 53 22,7 3,8 100 
N 8 4 46 12 9 79 

22 
% 10,1 5,1 58,2 15,2 11,4 100 
N 4 1 26 3 5 39 

23 
% 10,3 2,6 66,7 7,7 12,8 100 
N 2 2 17 4 5 30 

24 
% 6,7 6,7 56,7 13,3 16,7 100 
N 0 0 6 2 1 9 

25 
% 0,0 0 66,7 22,2 11,1 100 
N 0 1 2 0 0 3 

26 
% 0,0 33,3 66,7 0 0 100 
N 0 1 2 0 1 4 

27 
% 0,0 25 50 0 25 100 
N 65 32 263 70 45 475 

Toplam 
% 13,7 6,7 55,4 14,7 9,5 100 

Tablo 8.’de 18 yaşındakilerin % 18.5’inin, 19 yaşındakilerin % 16.7’sinin, 20 

yaşındakilerin % 17.3’ünün  ve giderek azalan bir oranla 21 yaşındakilerin % 15.2’si, 22 

yaşındakilerin % 10.1’inin, 23 yaşındakilerin % 10.3’ünün, 24 yaşındakilerin % 6.7’sinin 

mitsel-lafzi iman aşamasında  olduğu görülmektedir. 25, 26 ve 27 yaşındakilerde ise hiç 

kimse bu aşamada yer almamıştır. Sentetik-geleneksel iman aşamasında olanlar 18 

yaşındakilerde % 7.4, 19 yaşındakilerde % 11.1, ve 24 yaşındakilere kadar giderek azalan 

bir oranla 21 yaşındakilerde % 5.3, 22 yaşındakilerde % 5.1 ve 23 yaşındakilerde % 2.6 

oranındadır. 24 yaşında sentetik-geleneksel iman aşamasına sahip olanlar % 6.4 

oranındayken, 26 yaşındakilerde bu oran % 33.3 ve 27 yaşındakilerde % 25’tir. 

Bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasında olanlar ise, 18 ve 19 yaşındakilerde % 

55.6, 20 yaşındakilerde % 50, 21 yaşındakilerde % 53, 22 yaşındakilerde % 58.2, 24 

yaşındakilerde % 56.7, 23, 25, 26 yaşındakilerde % 66.7 ve 27 yaşındakilerde % 50 
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oranındadır. Burada her yaş grubunun bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Birleştirici iman aşamasında olanların oranı, 18  yaşındakilerde 

% 3.7, 19 yaşındakilerde % 9.3, 20 yaşındakilerde % 13.3, 21 yaşındakilerde % 22.7, 22 

yaşındakilerde % 15.2, 23 yaşındakilerde % 7.7, 24 yaşındakilerde % 13.3 ve 25 

yaşındakilerde % 22.2’dir. 26 ve 27 yaşındakilerde ise birleştirici iman aşamasında kimse 

çıkmamıştır. Belirli bir iman gelişim aşamasına sahip olmayanların oranı ise toplamda  

% 9.5’dir. 

1.2.3. İman Gelişim Aşamaları ile Sosyo-ekonomik Düzey Arasındaki İlişkiye Dair 

Bulgular  

Tablo 9. İman Gelişim Aşamaları – Sosyo-ekonomik Düzey Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları Sosyo-
ekonomik 

Düzey Mitsel 
Lafzi 

Sentetik 
Geleneksel 

Bireyleştirici 
Düşünmeye Dayalı Birleştirici Dağılım 

gösterenler 

Toplam

N 5 0 15 3 0 23 
Alt 

% 21,7 0 65,2 13 0 100 

N 59 30 238 60 43 430 
Orta 

% 13,7 7 55,3 14 10 100 

N 1 1 9 6 2 19 
Üst 

% 5,3 5,3 47,4 31,6 10,5 100 

N 65 31 262 69 45 472 
Toplam 

% 13,8 6,6 55,5 14,6 9,5 100 

Tablo 9.’da görüldüğü gibi mitsel-lafzi iman aşamasında olanların oranı alt sosyo-

ekonomik düzeyde olanlardan üst sosyo-ekonomik düzeyde olanlara doğru azalmaktadır. 

Alt sosyo-ekonomik düzeyde olanların % 21.7’si, orta sosyo-ekonomik düzeyde olanların 

% 13.7’si mitsel-lafzi iman aşamasındayken, üst sosyo-ekonomik düzeyde olanlarda bu 

oran % 5.7’dir. Alt sosyo-ekonomik düzeyde olanlarda sentetik-geleneksel iman aşamasına 

sahip kimse bulunmazken, orta  sosyo-ekonomik düzeyde olanların % 7’si, üst sosyo-

ekonomik düzeyde olanların % 5.3’ü sentetik-geleneksel iman aşamasındadır. 

Bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasında olanlar ise, alt sosyo-ekonomik düzeyde 

olanlarda % 65.2, orta sosyo-ekonomik düzeyde olanlarda % 55.3 ve üst  sosyo-ekonomik 

düzeyde olanlarda % 47.4 oranındadır. Birleştirici iman aşamasında olanların oranı alt 

sosyo-ekonomik düzeyden üst sosyo-ekonomik düzeye doğru artmaktadır. Alt sosyo-

ekonomik düzeyde olanların % 13’ü, orta sosyo-ekonomik düzeyde olanların % 14’ü 
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birleştirici iman aşamasındayken, üst sosyo-ekonomik düzeyde olanların % 31.6’sı 

birleştirici iman aşamasında olduğu görülmektedir.  

1.2.4. İman Gelişim Aşamaları ile Din Eğitimi Alma Durumu Arasındaki İlişkiye 

Dair Bulgular 

Tablo 10. İman Gelişim Aşamaları – Din Eğitimi Alma Durumu Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları Din Eğitimi 
Alma Durumu Mitsel-Lafzi Sentetik 

Geleneksel
Bireyleştirici 
Düşünmeye Birleştirici Dağılım 

gösterenler Toplam 

N 20 12 101 10 7 150 
Sürekli 

% 13,3 8 67,3 6,7 4,7 100 

N 42 19 152 52 36 301 
Bazen 

% 14 6,3 50,5 17,3 12 100 

N 1 0 4 6 1 12 
Hiç 

% 8,3 0 33,3 50 8,3 100 

N 63 31 257 68 44 463 
Toplam 

% 13,6 6,7 55,5 14,7 9,5 100 

Tablo 10.’da görüldüğü gibi mitsel-lafzi ve sentetik-geleneksel iman aşamalarına 

sahip olanların oranı, sürekli din eğitimi aldıklarını ifade edenlerden hiç din eğitimi 

almadıklarını belirtenlere doğru azalmaktadır. Sürekli din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin 

% 13.3’ü, bazen din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 14’ü mitsel-lafzi iman aşamasında 

bulunurken, hiç din eğitimi almadıklarını ifade edenlerin % 8.3’ü mitsel-lafzi iman 

aşamasında bulunmaktadır. Yine sürekli din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 8’i, bazen 

din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 6.3’ü sentetik-geleneksel iman aşamasındayken, 

hiç din eğitimi almadıklarını ifade edenlerden kimse bu aşamada yer almamıştır. Sürekli 

din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 67.3’ü, bazen din eğitimi aldıklarını ifade 

edenlerin % 50.5’i ve hiç din eğitimi almadıklarını ifade edenlerin % 33.3’ü bireyleştirici-

düşünmeye dayalı iman aşamasındadır. Birleştirici iman aşamasında olanlar ise, sürekli din 

eğitimi aldıklarını ifade edenlerde % 6.7, bazen din eğitimi aldıklarını ifade edenlerde % 

17.3 ve hiç din eğitimi almadıklarını ifade edenlerde ise % 50 oranındadır.  

İman gelişim aşamaları ile fakülte, cinsiyet, ve din eğitiminin nereden alındığı 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadığından dolayı, iman gelişim 
aşamaları ile bu değişkenler arasındaki ilişkilere dair çapraz tablolar ekler bölümünde 
verilmiştir. 
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1.2.5. İman Gelişim Aşamalarının Bağımsız Değişkenlerle Korelasyonu 

Bu araştırmada iki kategorik değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olup 
olmadığını test etmek amacıyla ki-kare testi de kullanılmış, fakat serbestlik derecesinin 
birden büyük olduğu durumda, beklenen değeri 5’ten küçük olan gözenek sayısının toplam 
gözenek sayısının % 20’sini aştığı görüldüğünden, anlamlılık testine ilişkin sonuçların 
yorumlanması doğru bulunmamıştır. Bu sebeple değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amacıyla bu araştırmada, kategorik veriler için Spearman Sıra Korelasyon 
katsayısı kullanılmıştır.  

Tablo 11. İman Gelişim Aşamaları ile Bağımsız Değişkenler İçin Spearman Sıra 

Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 Fakülte Yaş Cinsiyet Sosyo-ekonomik 
Düzey 

Din Eğitimi Alma 
Durumu 

Din Eğitimi 
Türü 

Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı 
r 0,03 0,11 0,086 0,92 0,158 0,036 

* P < 0.05 

Tablo 11’de araştırmaya katılan öğrencilerin iman gelişim aşamaları ile bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla gerçekleştirilen Spearman Sıra 
Korelasyon katsayısı işlem sonuçları verilmektedir. 

 Tablo 11’e bakıldığında yaş ile iman gelişimi arasında (r = 0.11) ve sosyo-
ekonomik düzey ile iman gelişimi arasında (r = 0.92) 0.05 güven düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Din Eğitimi alma durumu ile iman 
gelişimi arasında (r = 0.158)  ise anlamlı, pozitif ve diğer değişkenlere göre daha güçlü bir 
ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar “İman gelişimi ile yaş, sosyo-ekonomik düzey, 
din eğitimi arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini doğrulamaktadır. 

İman gelişimi bağımlı değişkeninin bağımsız değişkenlerle anlamlılık düzeyine 
ulaşmayan korelasyon katsayıları ise, fakülte r = 0.03, cinsiyet r = 0.086, din eğitiminin 
alındığı yer r = 0.036 şeklindedir. Bu bulgular “İman gelişimi ile fakülte, cinsiyet, din 
eğitiminin alındığı yer arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini desteklememektedir.    

1.3.  Benlik Saygısı İle İlgili Bulgular 

1.3.1. Örneklemin Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Dağılımı 

Tablo 12. Örneklemin Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Dağılımı 

Benlik Saygısı N % 
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Düşük 18 3,8 

Orta 187 39,4 

Yüksek 270 56,8 

Toplam 475 100 

Tablo 12.’de görüldüğü gibi öğrencilerin % 56.8’i yüksek benlik saygısına 

sahipken, % 39.4’ü orta ve % 3.8.’i düşük benlik saygısına sahiptir. Bu araştırma bulguları 

“Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı yüksektir” hipotezini doğrulamaktadır. 

1.3.2. Benlik Saygısı ile Yaş Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 13. Benlik saygısı – Yaş Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı 
Yaş 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 2 12 13 27 18 
% 7,4 44,4 48,1 100 
N 1 30 23 54 19 
% 1,9 55,6 42,6 100 
N 3 40 55 98 20 
% 3,1 40,8 56,1 100 
N 2 51 79 132 21 
% 1,5 38,6 59,8 100 
N 5 28 46 79 22 
% 6,3 35,4 58,2 100 
N 2 13 24 39 23 
% 5,1 33,3 61,5 100 
N 2 11 17 30 24 
% 6,7 36,7 56,7 100 
N 1 0 8 9 25 
% 11,1 0 88,9 100 
N 0 0 3 3 26 
% 0 0 100 100 
N 0 2 2 4 27 
% 0 50 50 100 
N 18 187 270 475 Toplam 
% 3,8 39,4 56,8 100 

Tablo 13’de görüldüğü gibi ankete cevap veren 26 yaşındakilerin tamamının 

benlik saygısı yüksek çıkmıştır. 26 yaşındakileri % 88.9’luk bir oranla 25 yaş grubu takip 

etmektedir. 23 yaşındakilerden % 61.5’inin, 21 yaşındakilerin % 59.8’inin, 22 

yaşındakilerin % 58.2’sinin, 24 yaşındakilerin % 56.7’sinin ve 20 yaşındakilerin % 

56.1’inin benlik saygısı yüksektir. Bunu % 50 ile 27 yaşındakiler, % 48.1 ile 18 ve % 42.6 

oranıyla 19 yaşındakiler takip etmektedir. 25 ve 26 yaşındakilerde orta düzeyde benlik 

saygısına sahip kimse bulunmazken, 19 yaşındakilerin % 55.6’sı, 27 yaşındakilerin % 
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50’si, 18 yaşındakilerin % 44.4’ü, 20 yaşındakilerin % 40.8’i, 21 yaşındakilerin % 38.6’sı, 

24 yaşındakilerin % 36.7’si, 22 yaşındakilerin % 35.4’ü ve 23  yaşındakilerin % 33.3’ü orta 

düzeyde benlik saygısına sahiptir. Düşük benlik saygısı düzeyi bütün yaşlarda düşük 

seviyededir. 26 ve 27 yaşındakilerde düşük benlik saygısına sahip kimse bulunmazken, 25 

yaşındakilerin % 11.1’i düşük benlik saygısına sahiptir. 18 yaşındakilerin % 7.4’ü, 24 

yaşındakilerin % 6.7’si, 22 yaşındakilerin % 6.3’ü, 23 yaşındakilerin % 5.1’i, 20 

yaşındakilerin % 3.1’i, 19 yaşındakilerin % 1.9’u ve 21 yaşındakilerin % 1.5’i düşük benlik 

saygısına sahiptir. 

Benlik saygısı ile fakülte, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, din eğitimi alma 

durumu ve din eğitiminin nereden alındığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmadığından dolayı, benlik saygısı ile bu değişkenler arasındaki ilişkilere dair çapraz 

tablolar ekler bölümünde verilmiştir. 

1.3.3. Benlik Saygısının Bağımsız Değişkenlerle Korelasyonu  

Tablo 14. Benlik Saygısı ile Bağımsız Değişkenler İçin Spearman Sıra Korelasyon 

Katsayısı Sonuçları 

 Fakülte Yaş Cinsiyet Sosyo-ekonomik 
Düzey 

Din Eğitimi Alma 
Durumu 

Din Eğitimi 
Türü 

Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı 
r 0,055 0,093 0,075 0,036 0,051 -0,018 

* P < 0.05 

Benlik saygısı seviyeleri ile bağımsız değişkenler arasındaki Spearman Sıra 

Korelasyon katsayıları tablo 14.’de verilmiştir. Tablodaki verilere göre; 

Yaş bağımsız değişkeni ile benlik saygısı arasında (r = 0.093) 0.05 güvenirlik 

düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu “Benlik saygısı ile 

yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini desteklemektedir.  

Benlik saygısı bağımlı değişkeninin bağımsız değişkenlerle anlamlılık düzeyine 

ulaşmayan korelasyon katsayıları ise, fakülte r = 0.055, cinsiyet r = 0.075, sosyo-ekonomik 

düzey r = 0.036, din eğitimi alma durumu r = 0.051, din eğitiminin alındığı yer r = -0.018 

şeklindedir. Bu bulguların “Benlik saygısı ile fakülte, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, din 

eğitimi alma durumu, din eğitiminin alındığı yer arasında anlamlı bir ilişki vardır” 

hipotezini desteklemediği görülmektedir. 
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1.4. İman Gelişim Aşamaları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 15. İman Gelişim Aşamaları – Benlik Saygısı Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı 
İman Gelişim Aşamaları 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 4 27 34 65 
Mitsel-Lafzi 

% 6,2 41,5 52,3 100 

N 0 18 14 32 
Sentetik-Geleneksel 

% 0 56,3 43,8 100 

N 13 108 142 263 
Bireyleştirici-Düşünmeye Dayalı 

% 4,9 41,1 54 100 

N 0 14 56 70 
Birleştirici 

% 0 20 80 100 

N 1 20 24 45 
Dağılım gösterenler 

% 2,2 44,4 53,3 100 

N 18 187 270 475 
Toplam 

% 3,8 39,4 56,8 100 

Tablo 15.’e bakıldığında mitsel-lafzi iman aşamasında oladnların % 6.2’sinin 

düşük, % 41.5’inin orta ve % 52.3’ünün yüksek benlik saygısına sahip oldukları 

görülmektedir. Sentetik-geleneksel iman aşamasında olanlarda düşük benlik saygısına sahip 

kimse bulunmazken, bu aşamadakilerin % 56.3’ü orta, % 43.8’i yüksek benlik saygısına 

sahiptir. Bireyleştiri-düşünmeye dayalı iman aşamasındakilerin % 4.9’u düşük, % 41.1’i 

orta ve % 54’ü yüksek benlik saygısına sahiptir. Birleştirici iman aşamasında ise, düşük 

benlik saygısına sahip kimse bulunmazken, bu aşamadakilerin % 20’sinin orta düzeyde 

benlik saygısına ve % 80’inin yüksek benlik saygısına sahip olduğu görülmektedir. 

Aşamalar arasında dağılım gösterenlerin % 2.2 oranında düşük, % 44.4 oranında orta ve % 

53.3 oranında yüksek benlik saygısına sahip olduğu görülmektedir.     

Tablo 16. İman Gelişim Aşamaları ile Benlik Saygısı Arasındaki Spearman Sıra 

Korelasyon Katsayısı   

   Benlik Saygısı İman Gelişim
Aşamaları 

Correlation Coefficient 1,000 0,125 

Sig. (2-tailed) . 0,06 Benlik Saygısı 

N 475 475 

Sp
ea

rm
an

's 
rh

o 

İman Gelişim Aşamaları Correlation Coefficient 0,125 1,000 
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Sig. (2-tailed) 0,06 . 

N 475 475 

İman gelişim aşamaları ile benlik saygısı arasındaki Spearman Sıra Korelasyon 

katsayıları tablo 16.’de verilmiştir. Tablodaki verilere göre; 

İman gelişim aşamaları ile benlik saygısı arasında (r = 0.125) 0.05 güvenirlik 

düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu 

bulgu, “İman gelişimi ile benlik saygısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır” 

şeklindeki hipotezi doğrulamaktadır. 

2. TARTIŞMA VE YORUMLAR 

2.1. İman Gelişim Aşamaları ile İlgili Bulguların Değerlendirilmesi  

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada, öğrencilerin 20-24 yaş 

arasında yoğunlaştıkları yaş dilimi, insan hayatında; kim olduğunun, neye inanıp 

bağlanacağının artık belirlendiği genç yetişkinlik  dönemi içerisinde yer almaktadır. Genç 

yetişkinlik dönemi, yetişkinliğe girişi temsil ettiği için insan yaşamındaki en önemli dönüm 

noktalarından biridir. Bu nedenle, ergenlikteki gelişim bir bakıma yetişkinliğe hazırlanma 

olarak görülebilir. Ancak kişi ergenlikten çıkıp hemen yetişkinliğe giriyor da değildir. Kimi 

yazarlar ergenliğin son dönemi (17-21 yaşlar) ile genç yetişkinlik arasında bir ara 

dönemden söz etmektedirler. Bu ara dönemde bir yandan ergenliğe göre daha kararlı 

özellikler gösterilmekte, ama öte yandan genç yetişkinliğin normatif özelliklerine (işe 

girme, evlenme, ana baba olma) tam anlamıyla ulaşılmış olunmamaktadır.1 Bu ara dönemin 

yüksek öğrenimini sürdürmekte olan gençler için de geçerli olduğu söylenebilir.   

Ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken önemli değişimler görülmez; daha çok bir 

kararlılık kazanma söz konusudur. Genç yetişkin temelde ergenlikteki aynı insandır. Ancak 

genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve dünyayla ilişkilerde 

daha büyük bir kavrayış gösterirler. Yüksek öğrenim gören öğrencinin de eğitim öğretim 

süresi boyunca, değişip gelişen sosyal ve kültürel çevresi, yaşının ilerlemesi, zihinsel 

gelişimi, kendi kararını kendi verme yeteneği de beraberinde gelişmektedir. Bu durum, 

onun, diğer birçok hususta olduğu gibi, inanma konusundaki kararında da etkili olmaktadır.  

                                                 
1  Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi, 5. bs., İmge Kitapevi, Ankara, 2000, s. 102. 
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Bu döneme girildiğinde, ergenlikte yaşanan dini şüphe, kararsızlık ve çalkantıların 

nispeten durulmaya başladığı görülür. Dini hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, 

eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler yaşanır. Bu 

gelişmelerin duygusallıktan akılcılığa doğru oluştuğunu söylemek mümkündür.2 Zira genç 

yetişkinliğin temel özellikleri genellikle ergenlikte ulaşılan zihinsel olgunluğa dayanır. 

Piaget’in gelişim kuramı çerçevesinde, soyut işlemler dönemi zihin gelişiminin en üst 

düzeyidir. Zihin gelişiminde soyut işlem yeteneği kişiyi yetişkinlerin dünyasına girmeye 

hazırlayan en önemli etkendir. Soyut işlem yeteneği gelişirken, bu bağlamda, kişinin 

kendini algılayışından ahlak anlayışına kadar pek çok şey de değişmektedir. Bu yetenek 

aracılığıyla ergen, kendisinin kim olduğunu ve evrendeki yerini belirleyebilir. Kendisini 

soyut olarak bir başkasının bakış açısından görebilir. Cinsel, toplumsal, siyasal ve ahlaki 

açıdan kim olduğuna ilişkin duygusunu, belirtileri süreklilik, bütünlük ve bütünleşme olan 

soyut bir kimlik duygusu içinde bütünleştirmeye yetenekli olmaya başlar.3  

James Fowler’ın  gelişim psikolojisinin verilerinden yola çıkarak, Piaget’in bilişsel 

gelişim, Kohlberg’in ahlak gelişimi ve Erikson’un psiko-sosyal gelişim modellerinden 

yararlanarak ortaya koyduğu aşamalı iman gelişim modelinin, son ergenlik dönemi ile 

başladığı öngörülen bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasına ulaşmak için de, 

benliğin iki önemli faaliyetinin gerçekleşmesi gerekir. Birincisi, kişinin sahip olduğu inanç 

ve değerlerini sorgulamak, incelemek ve yeniden kurmak zorunda olmasıdır. İkincisi ise, 

kişinin kendi hayatını üstlenmesidir. Bu, yeni bir özerklik ve sorumluluk niteliği talebi 

demektir.4 Fowler, 329 yarı-klinik mülakatı sonucu 13-20 yaş arasındaki gençlerin % 

50’sinin aşama 3’te, % 28.6’sının aşama üç ile dört arasında bir geçiş noktasında 

olduklarını tespit etmiştir. 21-30 yaşları arasındaki deneklerin % 40’ının aşama 4’te, % 

33.3’ünün aşama 3 ile aşama 4 arasında bir geçiş noktasında, % 17.8’inin 3. aşamada, % 

4.4’ünün aşama 2 ile aşama 3 arasında bir geçiş noktasında ve % 1.1’inin 2. aşamada 

olduğu tespit edilmiştir.5 Bu araştırmanın bulgularına bakıldığında da örneklemi oluşturan 

18-27 yaş arasındaki üniversite öğrencilerinin % 55.4’ünün 4. aşama olan bireyleştirici-

düşünmeye dayalı iman aşamasında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin % 6.7’sinin 3. 

                                                 
2  Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, 3. bs., T.D.V. Yay., Ankara, 1998, s. 282. 
3  Onur, a.g.e., s. 106, 129. 
4  Fowler, James, “İman Bilincinin Evreleri”, Çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, M.Ü.İ.F.D., sy.19, İstanbul, 2000, 

ss. 98-99. 
5  Fowler, J. W., Stages of Faith: The Psychology of Human Development and The Quest for Meaning,  

Harper Collins Publisher, San Francisco, 1995, s. 318. 
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aşama, % 13.7’sinin de 2. aşamada oldukları tespit edilmiştir. Fowler’ın analizi sonucu bu 

yaş döneminde deneklerin sadece % 3.3’ü 5. aşamada bulunurken, bu araştırma sonucunda 

öğrencilerin % 14.7’sinin 5. aşamada oldukları görülmüştür. Görüldüğü gibi araştırma 

bulguları ilk yetişkinlik döneminin genel özellikleri ile Fowler’ın bu dönemin gelişim 

özelliklerini dikkate alarak oluşturduğu bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşaması ile 

paralellik arz etmektedir. Ayrıca araştırma sonucu yaş ile iman gelişimi arasında (r = 0.11) 

0.05 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu da 

görülmektedir.      

 Bu araştırmaya katılanların daha yüksek oranlarda 4. ve 5. aşamada yer almaları 

ise, örneklemin tamamını, yüksek öğrenim öğrencilerinin oluşturmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Barnes, Doyle ve Johnson’un yapmış oldukları araştırma sonucunda da eğitim 

seviyesi arttıkça iman gelişim aşamalarında da bir artış olduğu tespit edilmiştir.6 Türkiye’de 

yapılan araştırmalarda da üniversite öğrencilerinde rasyonel inancın hakim olduğu 

görülmektedir. Örneğin Fırat, Ankara, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada üniversite öğrenimi öncesinde rasyonel inanç 

durumu % 30.5 olan öğrencilerin üniversite öğrenimi döneminde rasyonel inanç oranının % 

40.4 olduğunu tespit etmiştir.7 Bayyiğit de Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptığı 

araştırma sonucu, üniversite öğrenimi görülen bütün bilim alanlarında yüksek oranla (% 

60.9) rasyonel inancın hakim olduğunu saptamıştır.8 Görüldüğü gibi gençlik dönemini içine 

alan üniversite öğrenimi süresinde, zihin ve muhakeme yeteneğinin gelişmesi ve sosyal 

çevrenin genişlemesi sonucunda inanç ve tutumların yeniden gözden geçirilmesi 

beklenebilir. Bu çabanın sonunda da, inanç ve tutumların belirginleşmesi sağlanmış 

olacaktır. 

Bu araştırma sonucu cinsiyet ile iman gelişim aşamaları arasında anlamlı ilişki 

bulunamamıştır. Fowler’ın verileri de, iman aşamalarında erkekler ile bayanlar arasında 

                                                 
6  Barnes, M., Doyle, D., Johnson, B., “The Formulation of A Fowler Scale: An Empirical Assessment 

Among Cotholics”, Review of Religious Research, Vol: 30, No: 4, June, 1989, s. 417. 
7  Fırat, Erdoğan, Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu, Ankara Üniversitesi  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1977, s. 53. 
8  Bayyiğit, Mehmet, Üniversite Gençliğinin Dini İnanç, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa, 1989, s. 78. 
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önemli görülmeyecek kadar çok ufak farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur.9 Yapılan 

pek çok araştırma da bu bulguyu destekler niteliktedir.10  

Araştırma bulgularına bakıldığında sosyo-ekonomik düzey ile iman gelişimi 
arasında (r = 0.92) 0.05 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Özellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeyde olduğunu ifade edenlerin 
oranının 2. aşama olan mitsel-lafzi iman aşamasında azaldığı (% 5.3), alt ve orta sosyo-
ekonomik düzeyde olanlara göre ise yüksek bir oranda (% 31.6) 5. iman aşamasında 
oldukları görülmektedir. Yapılan pek çok araştırma da iman gelişim aşamaları ile yüksek 
sosyo-ekonomik düzey ve yüksek eğitim seviyesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
saptamıştır (Gorman, 1977; Shulik, 1979; Sweitzer, 1984).11 Özbaydar’ın yaptığı 
araştırmada da genellikle yüksek sosyo-kültürel grupta olanların daha rasyonel bir din 
inancına sahip oldukları görülmüştür.12

Ayrıca bu araştırmada din eğitimi alma durumu ile iman gelişimi arasında da (r = 
0.158) anlamlı, pozitif ve diğer değişkenlere göre daha güçlü bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Sürekli din eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 6.7’sinin ve bazen din 
eğitimi aldıklarını ifade edenlerin % 17.3’ünün 5. iman aşamasında olduğu tespit edilmiştir. 
Hiç din eğitimi almadıklarını ifade edenlerin ise % 50’sinin 5. iman aşamasında olduğu 
görülmektedir. İlahiyat Fakültesinde öğrenim görenlerden ankete cevap veren 70 kişiden 
ise, sadece bir kişinin (% 1.4) 5. aşamada olduğu tespit edilmiştir. Batı’da yapılan pek çok 
araştırmada da ateistik bir tutum içinde olanlar ile daha zayıf dini bağlılığı olanların iman 
gelişim puanlarının, teistik inançlara güçlü bağlığı olanlardan daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Mesela White (1985), Roman Katolik üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı 
araştırmasında, ailelerinin mezhepleri ile daha az yakın ilişki içerisinde olanların daha 
güçlü bir şekilde ilişkide olanlara göre daha yüksek iman aşamasında olduğunu tespit 
etmiştir. Snarey’in (1991) araştırmasında da, seküler bir anlayışa sahip olan Yahudilerin 
diğer dini grupların (Budist, Yahudi, Katolik, Yunan Ortadoks, Hindu, Müslüman, 
Protestan) çoğundan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.13

                                                 
9   Fowler, a.g.e., s. 321. 
10  Slee, Nicola M., “Further on from Fowler: Post Fowler Faith Development Research”, in Research in 

Religious Education, Ed. Leslie Francis, J. et. al., Smyth & Helwys Publishing Co., Georgia, U.S.A, 1996, 
s. 82. 

11  Slee, a.g.m., s. 83. 
12   Özbaydar, Belma, Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, Baha Matbaası, İstanbul, 

1970, s. 59. 
13  Slee, a.g.m., s. 83. 
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Fowler’ın görüşünde olgun iman gelişimi için açık dini yakın ilişki ve doktrinal 

kabul gerekli değildir. Bu bağlamda o, imanı salt bir dinsel süreç olarak almamış, insanın 

değersiz yaşayamayacağını esas alarak ateizmin de bir tür imanı ifade ettiğini belirtmiştir. 

Yani inancı, yaşama belli bir tarzda yanıt vermeye yönelik oldukça geniş insan potansiyeli 

olarak değerlendirir. Bu bakış açısına göre, maneviyat en geniş daire olarak tutulurken, 

inanç ortada, din ise en içte yer almaktadır. 14  

İmanı bu geniş çerçeve içerinde ele almanın yanı sıra Fowler, teorisini 

şekillendirirken, Batı dini düşüncesine Hıristiyanlık dışındaki dinlerin, birer fenomen 

olmakla birlikte, aynı zamanda birer değer olduğu fikrini getiren ve dolayısıyla dini 

çoğulculuk paradigmasının temellerini kuran Wilfred Cantwell Smith’in görüşlerinden 

etkilenmiştir. Smith, dinlerin aşkın ve dolayısıyla da değişmez prensipler bütünü olarak 

değil de her an değişen tarihi bir süreç olarak değerlendirdiği için, onlara doğru ve yanlış 

kategorilerinin uygulanamayacağını iddia eder.15 Smith’in bu çoğulcu yaklaşımının etkileri 

Fowler’ın teorisinde de görülmektedir. Bu çerçevede İman Gelişimi Teorisinin 5. aşaması 

olan birleştirici iman aşaması, hakikat iddialarının sembolik tabiatının eleştirel bir şekilde 

farkına varılmasını içerir.16 Bu araştırmada da kullanılmış olan Barnes, Doyle ve Johnson 

tarafından geliştirilmiş olan İman Gelişimi Ölçeği’nde 5. iman aşamasını temsil etmesi için 

bütün standartların faraziliği inancı, açıklık ve esneklik ile farklılıklara tolerans ve diğer 

standartların üstünde genel insan refahı ile ilgili hususlar seçilmiştir.17 Ölçekte yer alan 

birleştirici iman aşamasını temsil eden maddelerden bazıları “Hiçbir dini inanç sistemi, 

herkes için geçerli, tam ve kesin gerçek değildir. İnsanlar, yeni yollar izlemek anlamına 

gelse de, din hakkındaki seçimlerini en iyi şekilde yapmak zorundadır. İnsanları sevmek, 

yeni fikirler ve değerlere açık olmayı gerektirir.” şeklindedir. Bu araştırma sonucu hiç din 

eğitimi görmediğini ifade edenlerin yüksek bir oranda (% 50) 5. aşamada yer almasına 

karşılık, sürekli din eğitimi aldıklarını ifade edenlerde bu oranın % 6.7 oranında kalması ve 

Batı’da yapılan araştırmalarda da zayıf dini bağlılığı olan ve daha seküler anlayışa sahip 

olanların daha yüksek puanlar alması, 5. aşamanın bu çoğulcu özelliğine ve teorinin, imanı, 

bir yaşam felsefesi olarak geniş bir çerçevede ele almasına bağlanabilir. Nitekim inananlar 

                                                 
14   Hull, John M., “Manevi Gelişim: Yorumlar ve Uygulamalar”, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, Değerler 

Eğitimi Dergisi, C. I, sy. 2, Nisan 2003, s. 110. 
15   Aslan, Adnan, “Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 2, 

İstanbul, 1998, ss. 154-155. 
16   Barnes, M., Doyle, D., Johnson, B., a.g.m., s. 413. 
17  Barnes, M., Doyle, D., Johnson, B., a.g.m., s. 415.  
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için nitelikli bir dini hayatın temeli, dinlerin hakikat iddialarının kalben ve kesin olarak 

doğruluğuna inanmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda Neil Hamilton da Fowler’ın 

evrenselleştirici imana doğru hareketinin çoğulculuk için bu geniş toleransını eleştirmiştir.18  

Sonuç olarak Fowler, imanın insan hayatındaki gelişimsel süreçlerini çeşitli 

evrelere ayırarak incelemiş ve din eğitiminin psikolojik temellerinin zenginleştirilmesinde 

kullanılacak birçok malzeme sağlamıştır. Ancak onun çoğulcu yaklaşımı ve teorinin 

teolojik altyapısı pek çok tartışmaya yol açmaktadır. Bu eleştiriler Fowler’ın çalışmasının 

daha çok Batı liberalizmi ve liberal Protestanlık üzerine kültürel bir yanlılıkla 

oluşturulduğu şeklindedir. Bu araştırmada elde edilen bazı bulgular da bu açıdan teorinin 

eleştirilmesine açık olan bulgulardır. Teori ile ilgili varolan araştırmalara bakıldığında da, 

bu araştırmaların birkaçının Avrupa’da yapılmış olmakla birlikte bir çoğunun A.B.D.’de 

yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalar da genellikle Fowler’ın öğrencileri ve 

meslektaşları tarafından yapılmış olup, teoriyi test etmektense, geliştirmeye yöneliktir. Bu 

sebeple teorinin evrenselliğinin test edilmesi amacıyla daha çok kültürler arası araştırmanın 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

2.2. Benlik Saygısı ile İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

Benlik saygısı doğumla gelişmeye başlayan erişkinlik dönemine kadar gelişimini 

sürdüren, erişkinlik ve daha sonraki dönemlerde ise hayat olaylarından etkilenen ruhsal ve 

toplumsal bir olgudur. Benlik saygısının insan yaşamında özellikle de gençlik döneminde 

önemli bir yeri vardır. Ergenlikte kazanılan kimlik duygusu, benlik saygısıyla paralel olarak 

gelişir. Bu nedenle, gençlerde benlik kavramının niteliği ve özdeğer duygusunun düzeyi, 

kimlik gelişiminin yolunda gidip gitmediğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.19 Son 

ergenlik dönemi ile ilk yetişkinlik dönemini kapsayan üniversite öğrencilerinde de benlik 

saygısı yetişkin kinliğine geçmede önemli rol oynamaktadır. 

Ergenlik ile toplum yaşamında tam sorumluluk ve bağımsızlığa ulaşma dönemi 

arasındaki zaman kesitini kapsayan yaşlarında, üniversite öğrencisi, yaşadığı çağın gelişim 

ve değişim özellikleri çerçevesinde gençlik dönemini önemli kılan ve sağlıklı yetişkinliğe 

ulaşabilmek için iyi bir şekilde aşılması gereken gençlik bunalımlarını kaçınılmaz olarak 
                                                 

18  Joy, Donald, “Religious, Moral and Faith Development of Young Adults” in Handbook of Young Adult 
Religious Education, Ed. Harley Atkinson, Religious Education Press, Birmingham, Alabama, 1995, s. 
153. 

19  Dereboy, Ferhan; v.dğr., “Öz Değer Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu I ”, Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, C. I, sy. 1, 1994, s.4. 
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yaşar. Ergenlikten çıkıp yetişkinliğe geçiş döneminin getirdiği bazı sorunlarla birlikte 

üniversiteli öğrencide sorun yaratan başka faktörler de söz konusudur. Öyle ki, birçok 

üniversite öğrencisi ilk kez ailesinden ayrılarak kendi başına kalmıştır. Genç sorunlarını 

kendi çözmek zorundadır. Zaman ve parasını ayarlama, arkadaşlarını kendi seçme, sosyal 

ilişkileri idare etme, geleceğe ilişkin kararlar verme, değişen çevre ile birlikte değişen değer 

yargılarına uyma, bağımsızlığını kanıtlama çabaları, kişisel değerler arama, kendini tanıma 

ve geliştirme, akademik başarı sağlayabilme20 gibi durumlar üniversite öğrencisinin benlik 

saygısı üzerinde etkili olmaktadır. Bu tür problemleri aşarak kimliğini kazanmada başarılı 

olan genç, ne olduğu ya da neler yapıp yapamayacağına dair gerçekçi bir benlik saygısı 

geliştirebilmektedir. 

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin benlik 

saygılarının yüksek düzeyde (% 56.8) olduğu görülmüştür. Yaşın ilerlemesiyle birlikte 

üniversite öğrenimi şansına kavuşarak geleceğe yönelik meslek seçiminin bir ölçüde 

yapılmış olmasının bu konuda etkili olduğu düşünülebilir. Zira bir kariyer seçiminin benlik 

saygısı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.21 Ayrıca bir yüksek öğretim kurumunda 

öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin bu başarılarının kendilerine yönelik olarak 

hissetmiş oldukları özgüveni olumlu yönde etkilediği ve bu durumun bireylerin benlik 

saygısı düzeylerine pozitif yönde yansımış olabileceğini akla getirmektedir. 

Bununla birlikte benlik saygısı ile yaş arasında da 0.05 güvenirlik düzeyinde 

anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Dönmez (1985) de üniversite öğrencileri 

ile yaptığı araştırmada 20-25 yaş grubundakilerin 17-19 yaş grubuna göre daha yüksek 

benlik saygısına sahip olduklarını saptamıştır.22 Bu durum yaşın ilerlemesiyle birlikte 

bireylerin, yaşamın gereklerine ve zorunluluklarına başarılı bir biçimde uyum sağlamaları 

ve bunlarla esnek bir biçimde başa çıkabilmeleri için sürekli değişim gösterme yeteneği23 

olarak tanımlanan olgunluk sürecine girmeleri ile açıklanabilir. Genellikle üniversite 

öğreniminin son dönemlerine denk gelen bu yaşlarda kimliğe ilişkin en önemli sonuç, birey 

ile toplumsal sistem arasında kurulan ilişkidir. White’a göre kimliğin kararlılık kazanması, 

yetişkin yaşamın görece sürekli olan toplumsal rollerinin benimsenmesiyle olur. Yetişkin 

rollerine katılma derinleştikçe, genç yetişkin katılımının üslubu ve oynadığı rollerin 

                                                 
20  Yeşilyaprak, B., “Üniversite Gençliğinin Psikolojik Sorunları”, Psikoloji Dergisi, C. V, sy. 20, 1986, s. 83. 
21  Aldridge, Jerry, Self Esteem, Loving Yourself at Every Age, Doxa Books, Birmingham, Alabama, 1993, s. 

93. 
22  Bkz. Başkara, Sibel Vezir, Özsaygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2002, s. 85. 
23   Onur, Gelişim Psikolojisi, s. 103. 
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bütünleştirilmesi konusunda kararlar almaya başlar.24 Bu durumun da benlik saygısını 

olumlu yönde etkilediği düşünülebilir. Bunların yanı sıra ruhsal ve toplumsal gelişim 

sürecinde pek çok etken de benlik saygısı üzerine etkili olmaktadır. 

Benlik saygısının cinsiyet ile olan ilişkisi konusunda yapılan araştırmaların 

sonuçları ise, birbirinden farklı bulgular ortaya koymaktadır. Bu araştırma sonucu 

cinsiyetin benlik saygısı üzerinde anlamlı düzeyde etkili olmadığı görülmüştür. O’Malley 

ve Bachman’ın (1979) 3183 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmada da, kız ve 

erkek öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinde anlamlı farklılaşmanın olmadığı 

bulunmuştur.25 Gürkan26 300 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada cinsiyetin 

benlik saygısı düzeyinde etkili olmadığını saptamıştır. Maşrabacı’nın27 üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma da bu bulguyu desteklemektedir. Yine Yüksekkaya28 

240 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada cinsiyetin benlik saygısı üzerinde 

etkili olmadığını bulmuştur. 

Bu araştırma sonucu benlik saygısının fakülte, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve 

din eğitimi bağımsız değişkenleriyle ise, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşmadığı 

görülmüştür. 

2.3. İman Gelişim Aşamaları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkiye Dair 

Bulguların Değerlendirilmesi 

James Fowler’ın yapısal gelişimsel teorisinde iman gelişim aşamaları benlik 

gelişimi ile yakından ilgilidir. Ona göre terkibi geleneksel iman aşaması kişinin bilinçli 

şekillerde kimlik çabasıyla yüz yüze geldiği, aynı zamanda kişinin kendisinin ve 

başkalarının iç dünyalarına dair bir farkındalık geliştirmeye başladığı dönemi kapsar. Bu 

evrede bir bireyin kimliği büyük oranda onun rolleri ve ilişkileriyle şekillenir. 

Bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman evresine ilerlerken ise, kişi, “ben”i tam olarak 

                                                 
24  Onur, a.g.e., s. 106. 
25  Bkz. Yüksekkaya, Selda, Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 
1995, s. 25. 

26  Gürkan, H, Üniversite Öğrencilerinde Kendilik Saygısı ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisinin 
Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Antalya, 1990.  

27  Maşrabacı, Tülay, Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı 
Değişkenlere Göre  İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Ankara, 1994, s. 126. 

28  Yüksekkaya, a.g.tz., s. 81. 
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hiçbirinin bütünüyle tanımlamadığı roller ve ilişkilere sahip olan “ben” kimim? gibi 

sorularla yüzleşmek ve onları cevaplamak zorundadır. Bireyleştirici-düşünmeye dayalı 

evrenin görevi, bütün bu rol ve ilişkileri yönlendiren ve sahip olan, ama yine de hiç biriyle 

tanımlanamayan “ben”i yerine koymaktır. Yaşamın ortasında ve biraz sonrasında ortaya 

çıktığı varsayılan birleştirici iman aşamasına gelindiğinde, hayatın zıtlık ve kutupluklarının 

bütünleşmesi ve benimsenmesi söz konusudur. Çok az kişinin ulaşabildiği evrenselleştirici 

iman aşaması ise, mitsel-lafzi evrede basit bakış açısı kazanışın ortaya çıkışıyla başlayan, 

benliğin merkezden ayrılma sürecinin tamamlanmasını temsil eder. Bu evrede kişinin 

benliği artık değer yargılarının merkezi olmaktan çıkmakta, aşkının veya Tanrının bakış 

açısıyla özdeşleşmektedir. Böylece benliğin bu merkez değiştirmesi, kişinin 

değerlendirişinin ötesinde bir değerlendirmeye ve onun ilgi, sevgi ve adalet yeteneğini 

evrenselleştirmeye öncülük etmektedir.29 Bu bağlamda Fowler’ın iman gelişim aşamaları 

Robert Kegan’ın aşamalı benlik gelişim modeli ile de benzerlik arz etmektedir.30     

Yapılan bazı araştırmalar da iman gelişim aşamaları ile benlik arasında bir ilişkinin 

varlığını ortaya koymuştur. Broun (1984), düşük benlik puanlarının düşük iman 

puanlarıyla, yüksek benlik puanlarının da yüksek iman puanları ile ilişkili olduğunu tespit 

etmiştir. Basset (1985) de iman gelişimi ile kendine güven arasında pozitif bir ilişkinin 

olduğunu bulmuştur. Bu araştırma sonucu da, iman gelişim aşamaları ile benlik saygısı 

arasında (r = 0.125) 0.05 güvenirlik düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif ve güçlü 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Batson ve Ventis (1982), 2. iman aşamasının dış 

güdümlülük ile benzerlik gösterirken, yaşamla daha büyük bir uygunluk ve organizasyonun 

olduğu 3. aşamanın ise iç güdümlü dini yönelimi içerdiğini tespit etmiştir. Ayrıca iç 

güdümlülüğün kişinin kendi analiz ve yargısında daha güvenli ve tutarlı olduğu 4. iman 

aşaması ile daha uyumlu olduğu görülmüştür.31 Watson, Hood, Morris ve Hall (1985), dış 

güdümlü dindarlık ile benlik saygısı arasında negatif bir ilişki olduğunu bulurken, Nelson 

(1990), benlik saygısının anlamlı bir şekilde iç güdümlü dindarlık ile pozitif bir ilişkisi 

olduğunu tespit etmiştir.32 Görüldüğü gibi hem iman gelişim aşamaları hem de benlik 

                                                 
29  İman gelişim aşamaları ile ilgili geniş bilgi için bkz. Fowler, “İman Bilincinin Evreleri”, ss. 93-101. 
30   Joy, Donald, “Religious, Moral and Faith Development of Young Adults”, s. 153. 
31  Barnes, Doyle, Johnson, “The Formulation of A Fowler Scale: An Empirical Assessment Among 

Catholics”, s. 413. 
32  Jones, S.; Francis, Leslie, J.,“Religiosity and Self-Esteem During Childhood and Adolescence”, in 

Research in Religious Education, Ed. Francis, Leslie J. et. al.,  Smyth & Helwys Publishing  Co., Georgia, 
U.S.A, 1996, ss. 192-193. 
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saygısı arttıkça iç güdümlü dini yönelimin de artıyor olması bir ölçüde iman gelişim 

aşamaları ile benlik saygısı arasında da pozitif bir ilişkinin olduğunu desteklemektedir.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Benlik gelişimi sıkıntılarının yaşandığı ve soyut işlemsel düşüncenin ortaya 

çıkarak, fikri nedenlerle dini alana ilginin olduğu gençlik dönemi, bireyin yaşamını 

etkileyen kalıcı faktörler olan dini inanç ve benlik saygısı gelişimi açısından incelenmesi 

gereken önemli bir dönemdir. Ergenliğin son dönemi (17-21 yaşlar) ile genç yetişkinlik 

arasında bir ara dönemde yer aldığını söyleyebileceğimiz üniversite öğrencilerini kapsayan 

yaş döneminde de bu gelişim sıkıntıları devam etmekle birlikte ergenliğe göre daha kararlı 

özellikler göstermektedir. Bu sebeple, ergenlikten olgunluk dönemi olarak nitelendirilen 

yetişkinliğe bu geçiş döneminde, yetişkin kimliğine geçmede sağlıklı bir dini inanç gelişimi 

ve gerçekçi bir benlik saygısı geliştirmenin önemli rolü bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, gençlerin toplumla bütünleşmesinde, kimlik problemlerinin 

halledilip kişiliklerinin biçimlenmesinde, gençlerin dini inanç ve tutumlarının oluşması, 

benimsenmesi ve yaşanır hale gelmesi önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü dini tutum ve davranışlar da değişmelerle karşı karşıyadır. Zira dünyada meydana 

gelen hızlı bilimsel, teknolojik yenilikler toplumun hayat tarzını, değer yargılarını da 

etkilemekte ve değişmelere yol açmaktadır. Bu bağlamda modern yaşamın öngördüğü 

sınırsız ve sürekli ilerleme düşüncesi son yüzyıl insanının kendini içinde bulduğu 

durumdur. Bunun paralelinde sekülarizasyon, Tanrı-evren-insan üçlüsü arasındaki irtibatı 

keserek bireyi evrensel bir yalnızlık içinde bırakmaktadır. Seküler terminoloji içinde iman, 

ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyon olarak düşünülmektedir. Toplumun en dinamik ve 

duyarlı parçası olan gençliğin, bu değişmelerden yapısı ve konumu gereği en çok ve 

öncelikle etkilenen kesim olması doğaldır. 

Bu sebeple imanın bireysel ve toplumsal yaşamda rol oynayabileceği alanı 

sınırlayan modernitenin aksine, onun tam da yaşamın kendisi oluşunun ve her zaman canlı, 

dinamik bir iman yaşamının öneminin altının çizilmesi gerekmektedir. Çünkü iman, insanı 

yalnızca tek yönüyle değerlendiren bir yaklaşımı değil, aksine onun duygu, düşünce ve 

aksiyondan oluşan diğer boyutlarına da gereken değeri veren bir çizgi izler. Bireyin 

bütünlüğüne bakış açısında, seküler bakış açısı parçalayıcı ve ayrıştırıcı iken, iman 
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bütünleştiricidir. Nihai bir yöneliş olarak iman, bireyin kişiliğini ilgilendirir; bu nedenle de 

yaşamın bütünleştirici merkezi olarak işlev görür. Bu, insanın kişisel yaşamının bütün 

öğelerini birleştirir. Dolayısıyla iman, çevresinden kopuk bir zihin meselesi veya zihne ve 

bedene zıt olarak bir ruh veya beden meselesi değildir; aksine, bütün kişiliğin, nihai anlam 

ve öneme sahip bir şeye doğru odaklamış hareketidir. 

İman dar anlamı içinde, bireyin Aşkın ile olan bireysel, kognitif ve duygusal 

ilişkisini tanımlamakla birlikte, daha geniş bir evren içinde, bir bakış açısını ve 

anlamlandırma kriterini ele verir. İmana bir yorum ve anlamlandırma kriteri olarak işlev 

yüklemek de, onu kapsamlı bir perspektif içinde ele almayı kaçınılmaz kılar. Bu anlamı 

içinde iman, inancın öncül gücü, vaat ve bütün varlığı şekillendiren sadakat gibi anlamları 

da içerir. Bu perspektif içinde belirleyici terim, “güç” sözcüğüdür. Bu anlamıyla iman, bir 

ideoloji, düşünceler seti veya bir davranış değil, öncelikli bir güçtür. Bu yönüyle iman, 

bireyi sürekli bir ilerleme ve oluş içinde tutan, yaşamdaki dinamik bir unsur; bir geriye 

dönüş değil, her zaman ileriye bakış olmaktadır. James Fowler’ın İman Gelişimi Teorisinin 

temellendiği asıl psikolojik gelenek de, Mark Baldwin, John Dewey, Jean Piaget, Lawrence 

Kohlberg ve onların takipçilerinin yapısal gelişimsel yaklaşımıdır. Yapısal gelişimsel 

yaklaşım, yorumlama ve yönelimin, yani imanın dinamik örüntüsünü oluşturan bilme, 

değerlendirme ve bağlanma işlevleri üzerine odaklanır.  İmanı bu geniş anlamı içerisinde 

ele alan Fowler, imanı, dinamik ve genel bir insanlık deneyimi olarak değerlendirir. Ona 

göre iman, dinle sınırlandırılmadan ve özdeşleştirilmeden genellikle insanlığa ait evrensel 

katkılar olarak anlaşılır. İman, kişinin güven ve bağlılığını bir ya da birçok değer merkezine 

ve güç, imge ve gerçekliklerine odaklamak suretiyle yorumlama ve bağlanmanın dinamik 

sürecidir. Buna göre iman, paylaşılan güven ve bağlılıklar içinde bireyi paylaşılan 

değerlere, anlam ve gücün aşkın çatısına bağlayan ve başkalarıyla ilişkileri içerisinde 

şekillenen varoluşsal bir yönelimdir.  

Fowler, iman faaliyetini işlevsel hale getirmek için de, gelişimsel iman evreleri 

teorisinin dinamik özelliklerini birlikte oluşturan yedi yapısal boyut belirlemiş ve yaptığı 

yarı-klinik mülakatları bu yapısal boyutlara göre değerlendirerek yedi iman gelişim evresi 

tayin etmiştir. İman gelişim evreleri benlik gelişimi ile de paralellik arz etmektedir. 

Dolayısıyla bireyin yeti ve güçlerinin iyi bir değerlendirmesine dayanan, kendisiyle ilgili 

olumlu imgesi olarak tanımlanabilen benlik saygısının, kişinin bütünlüğünü oluşturduğu 

değerlerin yorumlanmasında tutarlılığı sağlayan bir kavram olarak iman gelişimi ile 

yakından ilişkili olduğu varsayılmaktadır.    
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Bu bağlamda, bu araştırmada üniversite öğrencilerinde dini inanç ve benlik saygısı 

ilişkisi araştırılmıştır. Bunun için Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 475 

öğrenciye İman Gelişim Teorisi çerçevesinde oluşturulmuş olan İman Gelişimi Ölçeği ve 

Rosenberg Benlik saygısı Ölçeği uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin çoğunun (% 

55.4) 4. iman aşaması olan bireyleştirici-düşünmeye dayalı iman aşamasında olduğu ve 

benlik saygılarının büyük oranda yüksek olduğu (%56.8) görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre, iman gelişim aşamaları ile yaş, sosyo-ekonomik düzey 

ve din eğitimi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülürken, fakülte, cinsiyet ve 

din eğitiminin alındığı yer bağımsız değişkenleri ile anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Benlik 

saygısı ile sadece yaş arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki söz konusuyken, fakülte, 

cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, din eğitimi alma durumu ve din eğitiminin alındığı yer 

bağımsız değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

görülmüştür.  

Dinin inanç boyutunun İman Gelişimi Teorisi çerçevesinde ele alındığı bu 

araştırma sonucu, benlik gelişimi ile paralellik arz eden iman gelişimi ile benlik saygısı 

arasında da anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin dini inanç gelişimini inceleyen bu 

araştırma sonucu, araştırmanın“Üniversite öğrencileri bireyleştirici-düşünmeye dayalı 

iman aşamasındadır”, “İman gelişimi ile yaş, sosyo-ekonomik düzey, din eğitimi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır”, “Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı yüksektir”                    

“Benlik saygısı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır” ile  “İman gelişim ile benlik 

saygısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır” hipotezleri doğrulanmıştır.  

Araştırma sonucu öğrencilerin büyük bir bölümünün, bireyin değer ve inançlarının 

bilinçli olarak seçildiği ve eleştirel olarak desteklenmiş bağlılıklar olduğu bireyleştirici 

iman aşamasında yer alması ve çoğunun benlik saygısının yüksek düzeyde olması, 

bulunmuş oldukları genç yetişkinlik döneminin özelliklerini vurgulamakla birlikte, yüksek 

öğrenimin etkisini de ön plana çıkarmaktadır. İman gelişimi açısından bir diğer önemli 

bulgu da hiç din eğitimi almadığını ifade edenlerin sürekli ve  bazen din eğitimi aldıklarını 

ifade edenlere göre daha yüksek oranda 5. iman aşamasında yer almış olmalarıdır. Bu 

sonucun, teorinin özellikle 5. aşamada kendisini gösteren çoğulcu yaklaşımından 
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kaynaklandığı söylenebilir. Bu çoğulcu yaklaşıma göre hakikat her şeyin ötesinde onu idrak 

ve ifade edenle alakalıdır. Kısaca, kişinin hakikat anlayışı mutlak olmayıp, kişinin 

anlayışının tarihi şartlarına, anlama eyleminin altında yatan niyete, bakış açısına, yorumuna 

ve diğer hakikat anlayışları ile olan diyaloguna bağlı olmaktadır.  

Ayrıca imanı, bir ya da birçok değer merkezine bireysel olarak güven ve bağlılığın 

dinamik örüntüsü olarak tanımlayan Fowler’a göre, bu değer merkezi kimilerinin başarısı, 

kariyeri, ülkesi veya ideolojik görüşü olabilmektedir. Oysa ki, Kur’an sürekli olarak, bu en 

temel anlamın, insanı kendine yabancılaştıran beşeri değer merkezlerine yönlendirildiğinde 

nasıl sahte bilinçlenmelerle neticelendiğini ve insanın sömürülmesine neden olduğunu her 

fırsatta vurgulamaya çalışmıştır. Bu bağlamda Tanrı-insan ilişkisinin kurulamaması dinsel 

yabancılaşmayı; birçok insanî güdünün dini hayatı yönetmesiyle dinin gerçek özünün 

bozulması da dinsel yabancılaşmanın dine yabancılaşma olarak nitelendirilebilecek 

boyutunu beraberinde getirmektedir. Bunun sonucu ise, genellikle dinsel bir inanca sahip 

olmama, faydacı, tutarsız, dış güdümlü bir dini yönelim içerisinde saplantılı ve dogmatik 

bir dindarlık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sağlıklı bir din eğitiminin verilmesine 

ihtiyaç bulunmaktadır. Batı’da din eğitimcileri ve gitgide artan sayıda danışman, imanın 

biliş ve değerlendiriş örüntülerini ve dinamiklerini anlamak üzere iman gelişimi teorisinden 

faydalanmaktadır. Teori, eğitim program ve yöntemlerini şekillendirme ve test etmede 

kullanılmaktadır.  

Burada, Müslüman bir toplum için anlamlı olduğu, bireye açılım 

kazandırabileceği, ileriye dönük bir perspektif sunduğu ve yaşama anlam kattığı düşünülen 

iman ise İslam imanıdır. İslam, biyolojik, psikolojik ihtiyaçlar da dahil olmak üzere, kişinin 

bütünlüğünü göz önünde bulundurur. İslam’ın psikolojik ilkesi bu nedenle kapsamlı ve 

dinamiktir ve aynı zamanda, psiko-ruhsal gelişmenin değişik safhalarını hesaba katan 

gelişimci psikoloji için zemin hazırlar. Bu gelişimselliğin evreleri Kur’an’da da kısmen 

belirtilmiştir. Bu bağlamda ilk dönem Müslüman alimler Kur’an’ın iman kavramını esas 

alarak insanın, imanı içselleştirirken geçtiği psikolojik gelişim aşamalarının tipolojisini 

yapmışladır. Bu durum göz önünde bulundurularak bir gelişim modeli sunulabilir ve bu 

esaslar çerçevesinde bir iman gelişim ölçeği geliştirilebilir.  

Ayrıca James Fowler, teorisini, Stage of Faith kitabında kurduktan sonra iman 

gelişimini spesifik Hıristiyan terimleri ile ifade etmiştir. Bu sebeple Müslümanlar üzerinde 
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teorinin geçerliliğinin test edilmesi için her yaş dönemini kapsayan daha geniş örneklem 

grubu üzerinde araştırmalar yapılmalıdır. 

Araştırma kesitsel niteliktedir ve daha ileri genellemeler için uzunlamasına 

tasarımlanmış ve gençleri dönem boyunca izleyen çalışmalara gereksinim vardır. Özellikle 

iman gelişimi ve benlik saygısı üzerinde etkili olabilecek toplumsal ve kültürel etkenleri 

belirlemeyi amaçlayan çalışmalar ülkemiz gençliğini anlamamıza katkıda bulunacaktır. 

Ruh sağlığı açısından önem arz eden benlik saygısının din ile ilişkisinin tespit 

edilmesi için dinin çeşitli boyutları dikkate alınarak daha çok araştırma yapılmalıdır. 

Özellikle psikolog, din psikoloğu ve din eğitimcileri tarafından ortak yürütülecek projeler, 

yanlış din eğitiminden kaynaklanan benlik sıkıntılarının giderilmesinde ve din eğitimi 

çerçevesinde bireylerin benlik saygılarının arttırılması hususunda çözümler üretilmesinde 

faydalı olacaktır.  

Üniversitelerde, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerine 

yardımcı olmak, öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek olan problemlerine yönelik önleyici, 

çözümleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş bulunan Öğrenci Psikolojik Danışma 

Merkezlerinde, öğrencilerin dini problemlerine yardımcı olabilecek uzman din 

psikologlarının bulunmasının da gençlerin sağlıklı bir şekilde olgunlaşmalarına yardımcı 

olacağı söylenebilir.        
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EKLER 

EK-I TABLOLAR 

Ek Tablo 1. İman Gelişim Aşamaları – Fakülte Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları 
Fakülte 

Mitsel 
Lafzi 

Sentetik 
Geleneksel 

Bireyleştirici 
Düşünmeye Dayalı Birleştirici Dağılım 

gösterenler

Toplam 

N 6 6 54 1 3 70 
İlahiyat 

% 8,6 8,6 77,1 1,4 4,3 100 

N 11 9 36 19 14 89 
Tıp 

% 12,4 10,1 40,4 21,3 15,7 100 

N 8 4 36 8 7 63 
İktisat 

% 12,7 6,3 57,1 12,7 11,1 100 

N 19 5 72 18 9 123 
Fen- Edebiyat 

% 15,4 4,1 58,5 14,6 7,3 100 

N 8 6 29 20 7 70 
Eğitim 

% 11,4 8,6 41,4 28,6 10 100 

N 13 2 36 4 5 60 
Mühendislik-Mimarlık 

% 21,7 3,3 60 6,7 8,3 100 

N 65 32 263 70 45 475 
Toplam 

% 13,7 6,7 55,4 14,7 9,5 100 

Ek Tablo 2. İman Gelişim Aşamaları – Cinsiyet Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları 
Cinsiyet 

Mitsel 
Lafzi 

Sentetik 
Geleneksel 

Bireyleştirici 
Düşünmeye Birleştirici Dağılım 

gösterenler 

Toplam 

N 30 19 109 21 20 199 
Erkek 

% 15,1 9,5 54,8 10,6 10,1 100 

N 35 13 154 49 25 276 
Kadın 

% 12,7 4,7 55,8 17,8 9,1 100 

N 65 32 263 70 45 475 
Toplam 

% 13,7 6,7 55,4 14,7 9,5 100 
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Ek Tablo 3. İman Gelişim Aşamaları-Din Eğitiminin Alındığı Yer Çapraz Tablosu 

İman Gelişim Aşamaları Din Eğitiminin 
Alındığı Yer Mitsel 

Lafzi 
Sentetik 

Geleneksel 
Bireyleştirici
Düşünmeye Birleştirici Dağılım 

gösterenler 

Toplam 

N 15 8 48 2 4 77 
Aile 

% 19,5 10,4 62,3 2,6 5,2 100 

N 18 5 50 31 22 126 
Ders 

% 14,3 4 39,7 24,6 17,5 100 

N 11 8 47 3 4 73 
Kurum 

% 15,1 11 64,4 4,1 5,5 100 

N 8 2 49 20 5 84 
Aile-ders 

% 9,5 2,4 58,3 23,8 6 100 

N 3 3 22 0 2 30 
Aile-kurum 

% 10 10 73,3 0 6,7 100 

N 1 1 7 2 1 12 
Ders-kurum- 

% 8,3 8,3 58,3 16,7 8,3 100 

N 6 4 33 7 4 54 
Hepsi 

% 11,1 7,4 61,1 13 7,4 100 

N 62 31 256 65 42 456 
Toplam 

% 13,6 6,8 56,1 14,3 9,2 100 

Ek Tablo 4. Benlik Saygısı – Fakülte Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı 
Fakülte 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 2 33 35 70 
İlahiyat 

% 2,9 47,1 50,0 100 
N 6 35 48 89 

Tıp 
% 6,7 39,3 53,9 100 
N 1 24 38 63 

İktisat 
% 1,6 38,1 60,3 100 
N 2 53 68 123 

Fen Edebiyat 
% 1,6 43,1 55,3 100 
N 1 20 49 70 

Eğitim 
% 1,4 28,6 70,0 100 
N 6 22 32 60 

Mühendislik-Mimarlık 
% 10,0 36,7 53,3 100 
N 18 187 270 475 

Toplam 
% 3,8 39,4 56,8 100 

Ek Tablo 5. Benlik Saygısı – Cinsiyet Çapraz Tablosu 

Cinsiyet Benlik Saygısı Toplam 
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Düşük Orta Yüksek 

N 12 81 106 199 
Erkek 

% 6,0 40,7 53,3 100 

N 6 106 164 276 
Kadın 

% 2,2 38,4 59,4 100 

N 18 187 270 475 
Toplam 

% 3,8 39,4 56,8 100 

Ek Tablo 6. Benlik Saygısı – Sosyo-ekonomik Düzey Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı Sosyo-ekonomik 
Düzey 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 1 10 12 23 
Alt 

% 4,3 43,5 52,2 100 

N 17 170 243 430 
Orta 

% 4 39,5 56,5 100 

N 0 7 12 19 
Üst 

% 0 36,8 63,2 100 

N 18 187 267 472 
Toplam 

% 3,8 39,6 56,6 100 

Ek Tablo 7. Benlik Saygısı – Din Eğitimi Alma Durumu Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı 
Din Eğitimi Alma Durumu 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 8 60 82 150 
Sürekli 

% 5,3 40 54,7 100 

N 10 115 176 301 
Bazen 

% 3,3 38,2 58,5 100 

N 0 4 8 12 
Hiç 

% 0 33,3 66,7 100 

N 18 179 266 463 
Toplam 

% 3,9 38,7 57,5 100 
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Ek Tablo 8. Benlik Saygısı – Din Eğitiminin Alındığı Yer Çapraz Tablosu 

Benlik Saygısı 
Din Eğitiminin Alındığı Yer 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

N 3 36 38 77 
Aile 

% 3,9 46,8 49,4 100 

N 1 39 86 126 
Ders 

% 0,8 31 68,3 100 

N 3 40 30 73 
Kurum 

% 4,1 54,8 41,1 100 

N 3 26 55 84 
Aile-ders 

% 3,6 31,0 65,5 100 

N 2 14 14 30 
Aile-kurum 

% 6,7 46,7 46,7 100 

N 1 3 8 12 
Ders-kurum- 

% 8,3 25,0 66,7 100 

N 5 19 30 54 
Hepsi 

% 9,3 35,2 55,6 100 

N 18 177 261 456 
Toplam 

% 3,9 38,8 57,2 100 
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EK-II KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Değerli arkadaşlar; 

Elinizdeki bu anket formu, üniversite öğrencilerinde dini inanç gelişimi ve benlik 

saygısı arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere yapılan yüksek lisans tezine esas teşkil etmek 

üzere hazırlanmıştır. Buradaki sorularla, sizin kimliğiniz arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. Bu yüzden isim, numara gibi tanıtıcı bilgileri vermeden, formda bulunan 

tüm soruları doğru ve içten bir şekilde yanıtlamanız, çalışmanın geçerliliğini yükseltecektir. 

Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyunuz ve fikrinize en uygun veya size en yakın 

olan seçeneği işaretleyiniz. Anketi cevaplama süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. Anketin 

doldurulması konusunda gösterdiğiniz sıcak ilgi, yardım ve işbirliğine teşekkür ederiz.           

 Prof. Dr. Hayati Hökelekli Hatice EŞER 

 U.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi U.Ü. Sos. Bil. Enst.  

 Din Psikolojisi A.B.D Yüksek Lisans Öğrencisi 

              

1. Öğrenim gördüğünüz fakülte ve bölüm: .................................... 

2. Sınıfınız: ................... 

3. Yaşınız: .................... 

4. Cinsiyetiniz: ( ) Bay ( ) Bayan 

5. Sosyo-ekonomik durumunuz: ( ) Alt ( ) Orta ( ) Üst 

6. Hayatınızın herhangi bir döneminde din eğitimi aldınız mı? ( ) Sürekli ( ) Bazen ( ) Hiç 

7. Din eğitimini nereden aldınız?  

    ( ) Aile ve yakın çevre                            ( ) Din eğitimi veren kurum ve kuruluşlar   

    ( ) Din Kült.ve Ahlak.Bilgisi Dersleri    ( ) Diğer .............................. 
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EK- III İMAN GELİŞİMİ ÖLÇEĞİ  

     Aşağıdaki sorulardan her birinde iki şık bulunmaktadır. Hiçbir şıkta doğru veya yanlış cevap 
diye bir şey söz konusu değildir. Lütfen her sorudaki iki şıktan fikrinize en uygun veya size en 
yakın olan birini işaretleyiniz. 

 

(2)  1. A. Allah’ın emirlerini yerine getirenlere özel mükafatlar verilir. 

(3)      B. Allah, sadakatli ve imanlı olanlara huzur ve güç verir. 

(2)  2. A. Allah, özel bir sebebe ihtiyaç duymaksızın dilediğini yapabilir. 

(4)      B. Allah’ın bir şeyi neden ve nasıl yaptığını anlamaya çalışmak önemlidir.  

(2)  3. A. Allah ile ilişki kurmanın iyi bir yolu, O’nun emirlerini yerine getirmektir. 
Bunun  karşılığında Allah da sana yardım edecektir. 

(5)      B. Allah hakkındaki en iyi düşünce, O’nu sınırsız ve cömertçe veren olarak                     
düşünmektir. 

(3) 4.A. Gönülden Allah’a bağlı olmak, doğru ve mükemmel bir din anlayışına                
sahip olmaktan daha önemlidir. 

(4)     B.   Bir kimsenin, inançlarını, akla uygun ve mantıksal açıdan tutarlı bir hale               
getirmesi için,inançları üzerinde düşünmesi önemlidir.  

(3)  5. A.   Dine gerçekten bağlı olan kişiler sık sık dışlanırlar. 

(5)      B.   Dünyadaki pek çok  insan iyi bir yaşam sürmek için elinden gelenin en 
iyisini yapmaktadır. 

(4)  6. A.   Allah’ın bildirmiş olduğu hakikat, bütün insanlara gönderilmiştir. 

(5)      B.   Hiçbir dini inanç sistemi, herkes için geçerli, tam ve kesin gerçek değildir.                            

(3)  7. A.  Dini liderleri takip etmek önemlidir. 

(4)      B.  Din adamları, dini yorumlamalarında mantıklı ve tutarlı olma gerekliliğine              
uymalıdır.                      

(3)  8. A.  İnsanların aile ve dinlerine karşı niçin sadakatsiz olduklarını anlamak 
genelde güçtür. 

(5)      B. İnsanlar, yeni yollar izlemek anlamına gelse de, din hakkındaki seçimlerini                   
en iyi şekilde yapmak zorundadır. 

(4)  9.A.  İnsanların çoğu farkında olmasa da, İslam’ın ahlaki öğretileri bütün insanlar                   
için geçerlidir.  

(5)     B.  İnsanları sevmek, yeni fikirler ve değerlere açık olmayı gerektirir. 
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EK-IV ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ 

Lütfen aşağıda verilen her sorudaki dört şıktan size en uygun olan veya en yakın gelen birini 
işaretleyiniz.  

Madde I. 1.  Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum. 
 a) Çok doğru ∗c) Yanlış 
 b) Doğru ∗d) Çok yanlış 

 2.  Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum. 
 a) Çok doğru ∗c) Yanlış 
 b) Doğru ∗d) Çok yanlış 

 3.  Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim. 
∗a) Çok doğru  c) Yanlış 
∗b) Doğru  d) Çok yanlış 

Madde II. 4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim. 
 a) Çok doğru ∗c) Yanlış 
 b) Doğru ∗d) Çok yanlış 

 5. Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum. 
∗a) Çok doğru  c) Yanlış 
∗b) Doğru  d) Çok yanlış 

Madde III. 6.  Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim. 
 a) Çok doğru ∗c) Yanlış 
 b) Doğru ∗d) Çok yanlış 

Madde IV. 7.  Genel olarak kendimden memnunum. 
 a) Çok doğru ∗c) Yanlış 
 b) Doğru ∗d) Çok yanlış 

Madde V. 8.  Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim. 
∗a) Çok doğru  c) Yanlış 
∗b) Doğru  d) Çok yanlış 

Madde VI.  9.  Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum. 
∗a) Çok doğru  c) Yanlış 
∗b) Doğru  d) Çok yanlış 

 10.  Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığını düşünüyorum. 
∗a) Çok doğru c) Yanlış 
∗b) Doğru d) Çok yanlış 
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EK- V ANKET İZİN BELGELERİ 
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