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Özet 

Bu makale, kendini gerçekleştirme ile dindarlõk arasõndaki ilişkiyi belirlemek amacõyla 
yapõlan deneysel bir araştõrmadan oluşmaktadõr. Makalede ayrõca bireylerin demografik 
özellikleriyle (fakülte, cinsiyet, yaş ve öznel dindarlõk) kendini gerçekleştirme düzeyleri 
arasõndaki ilişkiler de incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinden oluşan 239 kişilik bir 
örneklem grubunda yapõlan araştõrmada �dindarlik ölçeği� ve �kişisel yönelim envanteri� 
kullanõlmõştõr. Elde edilen bulgulara göre, kendini gerçekleştirme ve dindarlõğõn bazõ alt 
boyutlarõnda anlamlõ ilişkiler görülmüştür. Kendini gerçekleştirmenin alt boyutlarõ olan 
�kendini kabul, başkalariyla yakinlik kurma, duygusal bakimdan açik olma� ile dindar-
liğin bazõ alt boyutlarõ arasõnda anlamlõ negatif ilişki bulunurken, �zamani değerlendirme 
ve kendine saygõ� alt boyutlarõ ile �bilgi-ibadet ve tecrübe� boyutlarõ arasõnda anlamlõ 
pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrõca deneklerin genelinin kendini gerçekleştirme 
eğiliminde olduğu sonucuna ulaşõlmõştõr. 

Anahtar Kelimeler: Kendilik, kendini gerçekleştirme, kişisel yönelim envanteri, dindarlõk, 
dindarlik ölçeği. 

Abstract 

This article aims to determine relationship between self-actualization and religiosity. 
Moreover in this article relations between demographic features of subjects (faculty, gen-
der, age etc.), and self-actualization was examined. In research which was conducted on 
239 students of university, �religiosity scale� and �personal orientation inventory, POI� 
was used. The findings show that some relations were observed in sub-factors of self-
actualization and religiosity. There is a negative relation among self accepting, capacity for 
intimate contact, feeling reactivity and some sub-factors of religiosity. However, positive 
relation was founded among self-respect, time competence and ritual dimension, experi-
ential dimension of religiosity. Moreover the findings indicate that most of subjects incline 
to �actualized themselves�. 

Key Words: Self-actualization, religiosity, self, personal orientation inventory, religiosity 
scale. 

1. Giriş 
İnsan, hayatõ boyunca bir gelişim süreci içerisinde yaşar ve bu süreçte belirli 

gelişim ödevlerini yerine getirerek kendini geliştirir. Gelişim ödevlerini yerine 
getirirken kendi içinden ve dõş çevresinden gelen faktörlerin etkisinde davranõş-
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larõnõ düzenler. Bu süreç içerisinde fert, davranõşlarõnõ olumlu ve yapõcõ bir yönde 
geliştirerek ilerler. Bu ilerleme bireyin doğumla birlikte getirdiği tüm potansiyel-
leri en iyi şekilde kullanmasõ, yani kendini gerçekleştirme sürecidir. Kendini 
gerçekleştirme süreci, aile, sosyal çevre ve eğitim ile ilişkili olabildiği gibi; kişinin, 
dini, bireysel hayatõna tutum ve davranõş olarak yansõtmasõyla (dindarlõk) da 
ilişkilidir.  

Bütüncül inançlar sistemi olarak dinler, aile yapõlarõ, iş, politika ve günlük 
olaylarõn yorumlanmasõ gibi hususlarda etkili olabileceği gibi, insanõn sahip 
olduğu potansiyel yetenekleri geliştirmesi olarak ifade edilen kendini gerçekleş-
tirme sürecinde de etkili olabilir.1 Çünkü din, getirdiği ilkeler ve belirlediği ideal 
hedeflerle, insanõn kendisiyle barõşõk, potansiyellerinin farkõnda olan ve onlarõn 
geliştirilmesiyle uğraşan bir birey olmasõnõ amaçlar. Din, insanõn sadece kendisiy-
le sõnõrlõ kalmayõp diğer insanlarla sağlõklõ ilişkiler geliştirmesini, insanlarõn 
yararõna olacak işler yapmasõnõ ister. Bunun da ötesinde insana, insanüstü bir 
varoluşun kapõlarõnõ aralar. İnsana kendini aşma imkânõ tanõr. Onun sürekli 
kendini yenilemesini, mevcut potansiyelini kullanarak her gün biraz daha ileriye 
gitmesini ister.2 Bütün bunlar kendini gerçekleştiren insanõn sahip olacağõ özel-
liklerdendir. 

Din, öğretisel açõdan samimiyetle benimsendiği ve içtenlikle kavrandõğõ tak-
dirde insan karakterini değiştirme gücüne sahip olan genel hakikatler sistemi 
sunar.3 Dinlerin ve mistik yaşantõlarõn amacõ, kişinin bireysel benin sõnõrlarõnõ 
aşarak daha büyük bir realitenin, daha kapsamlõ bir gerçeğin parçasõ olduğunu 
anlamasõnõ sağlamaktõr. Bu noktada dinin, insanõn nesnel sõnõrlarõnõ aşmasõnõ 
hedefleyen kendini gerçekleştirme sürecine olumlu katkõsõ olacaktõr. Çünkü din 
bireye başka öğretilerle ulaşamayacağõ bir sadelik verir. Bu sadelik, içinde yolcu-
luk yapmaya karar veren kişiye her alanda erdemin yolunu açabilir.4 

Din insanlara değerler sistemi sunar. Değerler sistemi, yapõlacak bir eylemi 
her durumda yeni baştan zahmetli bir düşünme süreci ile belirlemek mecburiye-
tinden insanõ kurtarõr. Kendini gerçekleştirme sürecinde karşõlaştõğõ her durumda 
seçim yapmak durumunda olan birey, bu aşamada dinin belirlediği değerden 
yardõm alõr.5 Ayrõca din kutsalla olan ilişkisi başta olmak üzere bireyi her sahada 
özgür kõlar. Bu özgürlük onu sorumlu bir varlõk haline getirir, onun insan olma 

                                                 
1  Valerie T. Dull-Laurie A. Skokan, �A Cognitive Model of Religion�s Infuluence on Health�, 

Journal of Social Issues, sy. LI/2 (1995), s. 50. 
2  �İki günü birbirine eşit olan zarardadõr.� Muhammed Aclûni, Keşfü�l-hafa ve muzilu�l ilbâs 

amme�ş-tehera mine�l-ehadisi alâ elsineti�n-nâs, Beyrut 1998, II, 233. 
3  Alfred N. Whitehead �Mevlüt Albayrak, Dinin Oluşumu, İstanbul 2001, s. 50. 
4  Yurdagül Mehmedoğlu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi, İstanbul 2001, s. 104. 
5  Yõlmaz Özakpõnar, İnsan İnanan Bir Varlõk, İstanbul 1999, s. 34. 
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değerini artõrõr. Bütün dinler, savunduklarõ kutsal sõnav fikri ile hayatõn her 
anõnda bir tercihle kişiyi muhatap kõlarlar.6 Kişi yaşamõ boyunca sürekli seçimler 
yaparak kendiliğini oluşturur ve kendini gerçekleştirme yolunda ilerler. 

Yaratõcõ ile kurulan güçlü bir ilişki olan dua ve ibadetler insana en derin 
yönlerinin kaynaklarõnõn ve sõnõrlarõnõn farkõna varmasõnda ve benlik bilincini 
geliştirmesinde yardõmcõ olur.7 Dua esnasõnda kendi eksikliklerinin farkõna varan 
kişi, aynõ zamanda bu eksikliklerini gidermek için dua vasõtasõyla aşkõn varlõktan 
destek alõr ve eksikliklerini gidererek kendini gerçekleştirme sürecine devam 
eder.  

Din insanõn tüm yönleriyle değerliliğine işaret ederken8 onun başkalarõyla 
ilişkilerinde de bu değerliliğin farkõnda olmasõnõ ister. Diğer insanlarõn haklarõna 
dikkat etmesini, onlarla olan ilişkilerinde onlara saygõ göstermesini ister. Bu 
bağlamda başkasõna saygõ duyacak insandan öncelikle kendi değerini bilmesi ve 
kendine saygõ göstermesi istenir. Din, dindar insan modeli çizerken kendine 
saygõsõ olan insan modelini de belirlemiş olur. Bu mânâda dininin isteğini yerine 
getirmek isteyen bir dindar ile kendini kabullenerek ve kendine saygõ duyarak 
kendini gerçekleştirme yolunda olan bir insan aynõ amaç için çalõşmaktadõr.  

Dinleri insanõn isteklerinin, yani olmak istediklerinin bir dõşavurumu olarak 
gören Maslow, yaşayan dinlerin varlõğõnõn da insanõn kendini gerçekleştirme 
eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirir. Ona göre kendini gerçekleştiren 
insanlarõn özellikleri ile dinlerin ortaya koyduğu idealler aynõ doğrultudadõr. 
Benliğin aşkõnlõğõ, gerçek, iyi ve güzelin bir potada eritilmesi, diğer insanlara 
katkõ, bilgelik, dürüstlük ve doğallõk, bencil ve kişisel güdüleri aşma, daha alt 
düzeydeki tutkularõn daha yüce olan için terk edilmesi, düşmanlõk ve acõmasõzlõk 
duygularõnõn bõrakõlmasõ gibi özellikler9 hem kendini gerçekleştiren insanõn 
özelliği, hem de dinlerin ideal hedeflerindendir. 

Din insanlarõ derinden etkileyen, hayatlarõna yön veren bir olgudur; özün-
deki evrensel değerlerle insanõn kendini gerçekleştirmesi sürecinde yararlanabile-
ceği bir kaynaktõr.10 Kendini gerçekleştiren insanlar üzerine araştõrmalar yapan 
Maslow, din-kendini gerçekleştirme ilişkisini dile getirmiştir. Ona göre dinin 
kendini gerçekleştirme düzeyine hem pozitif hem de negatif etkisi olabilir. Gele-

                                                 
6  Yurdagül Mehmedoğlu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi, s. 88. 
7  Akif Hayta, �Öğrencilerin İbadet ve Ruh Sağlõğõ Üzerine Bir Araştõrma�, U.Ü.İ.F. Dergisi, sy. 9 

(2000), s. 489�92. 
8  et-Tîn 95/4. 
9  Abraham Maslow, The Further Reaches of Human Nature, New York 1971, s. 168-169. 
10  Öznur Özdoğan, Dindarlõkla İlgili Bazõ Faktörlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi (doktora 

tezi 1995, Ankara Üniversitesi), s. 13. 
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neksel inançlar, özellikle tutucu olanlar, kendini gerçekleştirme düzeyini olumsuz 
yönde etkiler.11 

Din, ideal hedefleriyle kendini gerçekleştirme sürecine işaret ettiği gibi bu 
süreç esnasõnda da kişiye destek sağlar. Kendini gerçekleştirme süreci, kõsa 
zamanda ve kõsaca ortaya çõkacak bir gelişme veya değişme ile tamamlanamaz. 
Bu süreçte birey, çetin mücadele gerektiren engellemelerle karşõlaşabilir. İnsan 
ancak ruhsal etkinliğini ortaya koyduğu zaman bu engelleri aşõp sarsõlan dengesi-
ne yeniden kavuşabilir.12 Din insana sõkõntõlara katlanma gücü verdiği gibi, 
kendini gerçekleştiren insana ölümü kabul etmede yardõmcõ olur ve kişinin 
varoluşuna belirli bir ebedilik katar. Yaşamõn geçiciliğiyle hayal kõrõklõğõna uğra-
yan insanõ kendini gerçekleştirme yolunda motive eden ve ona ideal hedefler 
gösteren dindir. 

Kendini geçekleştirme-din ilişkisini teorik çerçevede bu şekilde inceledikten 
sonra bireyin kendi gerçekleştirmesini temsil eden niteliklerle, dindarlõğõ oluştu-
ran tutum ve davranõşlar arasõndaki ilişkinin emprik düzeyde incelenmesine 
geçebiliriz. 

2. Konu, Amaç ve Hipotezler 
2. 1. Konu ve Amaç 
Alan araştõrmasõ olarak tasarlanan bu çalõşmanõn ana konusunu, dindarlõk 

ve kendini gerçekleştirme olgularõ oluşturmaktadõr. Bu çerçevede dindarlõk ile 
kendini gerçekleştirme arasõndaki ilişki, hem bu iki olguyu oluşturan tutum ve 
davranõşlarõn genelinde hem de alt boyutlarda test edilecektir. Ayrõca kendini 
gerçekleştirme ile demografik özellikler (alõnan eğitim, cinsiyet, yaş ve öznel 
dindarlõk algõsõ) arasõndaki ilişkinin tespit ve tahlili de bu araştõrmanõn konusuna 
girmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Türkiye dõşõnda yapõlan araştõrmalarda genellikle din-
darlõk ile kendini gerçekleştirme arasõnda ya tutarlõ bir ilişki bulunamamõş ya da 
bu iki olgu arasõnda negatif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Kendini gerçek-
leştirme ile dindarlõk arasõndaki olumlu ilişkinin varlõğõna işaret eden az sayõdaki 
araştõrmada, iç kaynaklõ samimi dindarlõk ile kendini gerçekleştirme arasõnda 
(özellikle kendini kabul ve kendine saygõ alt boyutlarõnda) olumlu ilişki üzerinde 
durulmuştur.13 

                                                 
11  David M. Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views, 2. bs., New York 1997, 

s. 612. 
12  Abdülkerim Bahadõr, İnsanõn Anlam Arayõşõ ve Din, İstanbul 2002, s. 50. 
13  Konuyla ilgili ayrõntõlõ bilgi için bk. Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views, 

s. 608-609. 



Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlõk ! 189 

Ülkemizde �kendini gerçekleştirme� ile ilgili birçok araştõrma yapõlmõştõr. Bu 
konudaki ilk çalõşma, Yõldõz Kuzgun tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Yapõlan 
araştõrmalarda kendini gerçekleştirme ile demografik özellikler (cinsiyet, yaş, 
meslek vb.) arasõndaki ilişki ve etkileşim araştõrõlmõştõr.14 Fakat dindarlõk-kendini 
gerçekleştirme ilişkisini konu edinen araştõrma yok denecek kadar azdõr. 

Bu konuyu ele alan ilk araştõrma Öznur Özdoğan tarafõndan yapõlmõştõr. 
�dindarlõkla ilgili bazõ faktörler ile kendini gerçekleştirme düzeyi� arasõndaki 
ilişkiyi ele alan Öznur Özdoğan, dini �insanõn kendisiyle ve kendisinin dõşõndaki-
lerle ilişkisini sağlayan, huzur ve mutluluğu bulmaya yarayan bir araç olarak 
görme� ve dinden �hayatõ anlamlandõrmada yararlanma� ile kendini gerçekleş-
tirme düzeyi arasõnda anlamlõ bir ilişkinin olduğu sonuçlarõna ulaşmõştõr.15 

İbrahim Gürses iç/dõş kaynaklõ dindarlõk ile kendini gerçekleştirmenin bir 
unsuru olan �denetim odağõ� arasõndaki ilişkiyi de incelediği araştõrmasõnda, 
içten denetimliliğin iç kaynaklõ dindarlõk ile pozitif, dõş kaynaklõ dindarlõk ile 
negatif olarak ilişkili olduğu sonucuna ulaşmõştõr. Diğer yandan, iç kaynaklõ 
dindarlarõn inançsõzlardan, inançsõzlarõn da dõş kaynaklõ dindarlardan daha içten 
denetimli olduklarõ sonucunu elde etmiştir.16 

Gülüşan Göçen tarafõndan yapõlan bir araştõrmada ise, iç kaynaklõ dinî yöne-
lim ile kendini gerçekleştirme arasõnda olumlu bir ilişki gözlenmiştir. Bu çerçeve-
de bireylerin samimi ve içselleştirilmiş dindarlõklarõnõ gösteren tutum ve davra-
nõşlarõndaki artõşla birlikte kendini gerçekleştirme düzeylerini gösteren tutum ve 
davranõşlarõn arttõğõ, dõş kaynaklõ dindarlõk attõkça ise kendini gerçekleştirme 
düzeyinin azaldõğõ tespit edilmiştir.17 

Bu konuda yapõlan araştõrmalar dikkate alõndõğõnda kendini gerçekleştirme 
ve dindarlõk ilişkisi bağlamõnda şöyle bir durum ortaya çõkmaktadõr: Din yapõsõ 
gereği insanõ kendini gerçekleştirme yönünde destekleyici nitelikte olmakla 
birlikte; insanlarõn dini algõlamalarõ ve onu yaşamlarõna yansõtma biçimleri 
kendini gerçekleştirme sürecinde olumlu bir etki yapabileceği gibi olumsuz bir 
etki de yapabilir. Bu doğrultuda araştõrmanõn sõnõrlarõ içerisinde, bireylerin dini 
yaşama aktarma durumlarõnõn, kendini gerçekleştirme düzeyleri ile ilişkisinin 
tahlil edilmesi de araştõrmanõn amaçlarõ arasõnda yer almaktadõr. 

                                                 
14  Bu konuda yapõlan araştõrmalar ile ilgili geniş bilgi için bk. Ayla Akbaş, Ergenlerin Kendini 

Gerçekleştirme Düzeylerini Etkileyen Bazõ Faktörler (doktora tezi 1989, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü), s. 19�42. 

15  Öznur Özdoğan, Dindarlõk İle İlgili Bazõ Faktörlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi 
(doktora tezi 1995, Ankara Üniversitesi), s. 126�132. 

16  İbrahim Gürses, Kölelik ve Özgürlük Arasõnda Din, Bursa 2001, s. 126. 
17  Gülüşan Göçen, �Dini İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme ile İlişkisi�, Gençlik, Din ve 

Değerler Psikolojisi (ed. Hayati Hökelekli), İstanbul 2006, s. 605-606. 
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Bu çerçevede �Deneklerin dindarlõk düzeyleri ile kendini gerçekleştirme dü-
zeyleri arasõnda nasõl bir ilişki vardõr?� sorusu araştõrmanõn temel problemidir. 
Ayrõca araştõrmada şu sorulara da cevap aranacaktõr: 

� Cinsiyet ve eğitim (öğrencilerin okuduklarõ fakülteler) gibi demografik değiş-
kenler bireylerin kendini gerçekleştirme düzeylerinde anlamlõ bir farklõlõk do-
ğuruyor mu? 

� Deneklerin kendilerine ilişkin dindarlõk algõlamalarõ ile kendini gerçekleştirme 
düzeyleri arasõnda nasõl bir ilişki vardõr?  

2.2. Hipotezler 
Kendini gerçekleştirmenin çeşitli demografik özelliklere (cinsiyet, yaş ve öz-

nel dindarlõk algõsõ) göre farklõlõk gösterip göstermediğinin ve kendini gerçekleş-
tirme ile dindarlõk arasõndaki ilişkinin incelendiği araştõrma çerçevesinde şu 
hipotezler test edilecektir. 

� Deneklerin dindarlõk düzeyleri ile kendini gerçekleştirme düzeyleri arasõnda 
anlamlõ bir ilişki vardõr.  

� Kendini gerçekleştirmenin alt boyutlarõ olan �zamanõ iyi değerlendirme�, 
�kendini kabul� ve �kendine saygõ� ile dindarlõğõn alt boyutlarõ arasõnda pozitif 
yönde anlamlõ bir ilişki olacaktõr. Fakat yine kendini gerçekleştirmenin alt bo-
yutu olan �Duygusal Bakõmdan Açõk Olma� ve �İçinden Geldiği Gibi Dav-
ranma� ile dindarlõk boyutlarõ arasõnda negatif yönde anlamlõ bir ilişki olacak-
tõr. 

� Bireylerin kendini gerçekleştirme düzeyleri, aldõklarõ eğitim, cinsiyet ve öznel 
dindarlõk algõsõ gibi değişkenlere göre farklõlõk gösterir. Bununla birlikte yaş 
değişkeni, bireylerin kendini gerçekleştirme düzeylerinde anlamlõ bir farklõlõk 
yaratmaz.  

3. Metot 
3.1. Örneklem 
Araştõrma, 2003�2004 öğretim yõlõnda Marmara Üniversitesi�nin çeşitli fa-

külte ve bölümlerinde ve M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans progra-
mõnda öğrenim görmekte olan ve toplam 239 öğrenciden oluşan bir örneklem 
grubu üzerinde yapõlmõştõr. Araştõrmaya katõlan 239 kişinin 115�i (%48,1) kõz, 
124�ü (%51,9) erkektir.  

Okuduklarõ okullara gelince araştõrmaya katõlanlarõn 61�i (%25,5) ilâhiyat 
fakültesi lisans bölümü, 80�i (%33,5) din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği 
bölümü, 31�i (%13) eğitim fakültesi sõnõf öğretmenliği bölümü, 36�sõ (%15,1) 
işletme fakültesi, 31�i ise (%13) Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi-
dir. 
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3.2. Ölçme Araçlarõ 
3.2.1. Kişisel Yönelim Envanteri 
İnsanlar kendini gerçekleştirme düzeyleri bakõmõndan birbirinden farklõ ol-

duğundan, kişilerin kendini gerçekleştirme düzeylerini belirleme ihtiyacõ ortaya 
çõkmõştõr. Bu amaçla Everett Shostrom (1968), Rogers ve Maslow�un teorilerin-
den faydalanarak kişisel yönelim envanterini (personal orientation inventory) 
geliştirmiştir.18 Bu envanter, ilk defa Yõldõz Kuzgun (1972) tarafõndan Türkçe�ye 
çevrilerek güvenlik ve geçerlilik çalõşmasõ yapõlmõştõr.  

Kişisel yönelim envanteri, iki seçenekten birini seçmeyi gerektiren 150 dav-
ranõş kalõbõ ya da değer karşõlaştõrmasõndan meydana gelmiştir. 150 madde 
çiftinin 23�ü �Zamanõ İyi Kullanma� ve �Zamanõ İyi Kullanmama� ölçeklerini 
127�si ise, �Desteği İçten Alma� ve �Desteği Dõştan Alma� ölçeklerini oluştur-
maktadõr. Envanterin temelini oluşturan bu iki temel ölçeğin dõşõnda envanterde 
10 alt ölçek bulunmaktadõr. Bu araştõrmada kişisel yönelim envanterini oluşturan 
her alt ölçekten dört soru olmak üzere 48 soru seçilerek ankette kullanõldõ ve 
gerekli faktör analizleri yapõldõktan sonra ölçeği, 12 (31 madde) faktör halinde 
belirlendi. Birkaç faktör hariç tüm faktörleri isimlendirmede Shostrom�um 
belirlediği alt ölçeklerin isimlerinden yararlanõldõ.19 Bu alt ölçekler şunlardõr:  

1. Eleştiriyi Kabul ve Kendine Güven: Kişinin eleştirileri kabullenip, geli-
şimi için bu eleştirileri bir fõrsat olarak görmesini içerir. 

2. Kendini Kabul Edebilme: Kendi eksik yönlerinin farkõnda olma ve 
olumlu yönlerinde olduğu gibi bunlarõ da kabul edebilme. 

3. Zamanõ İyi Kullanma: Anõ olduğu gibi yaşayabilme, geçmişe pişmanlõk 
duymamakla birlikte geleceğe yönelik amaçlarda gerçekçi olabilme. 

4. Başkalarõ ile Yakõnlõk Kurabilme: Başka insanlarla sõcak ve iyi ilişkiler 
kurabilme. 

5. Varoluşsal Bir Hayat Sürme: Başkalarõnõn kurallarõna ve beklentilerine 
bağlõ olmama, hayatõnõ kendi değer yargõlarõna göre belirleme. 

                                                 
18  Kişisel yönelim envanterinin dõşõnda kendini gerçekleştirme düzeyini ölçmek için geliştirilen 

diğer bir ölçek de Short Index of Self Actualization (SISA) dõr. Bu ölçeği Jones ve Crandall 
(1986) geliştirmiştir. Ayrõntõlõ bilgi için bk. Mark A. Runco, �Creativity and Self-Actualization�, 
Handbook of Self-Actualization (ed. A. Jones-R. Crandall), 1991, 163; P. C. Hill-R. W. Hood, 
Measures of Religiosity, Birmigham 1999, s. 520. 

19  bk. Yõldõz Kuzgun, �Kişisel Yönelim Envanterinin Türk Toplumuna Uygulanmasõ�, Hacettepe 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, V/2 (1973), s. 135-37. Ölçekleri oluşturan maddelerin iç tutarlõ-
lõğõnõ (interitem consistency) ölçmek için iç tutarlõlõk analizi (reliability analysis) yapõlmõş ve 
ölçeğin kullanõlabileceği sonucuna ulaşõlmõştõr (Cronbach�s Alpha Değeri: ,5840).  
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6. İnsan Tabiatõ Hakkõnda Olumlu bir Görüş Sahibi Olabilme: İnsanõn 
yaratõlõştan iyi bir varlõk olduğunu kabul edebilme, kötülüğün arõzî olduğunu 
kabullenme. 

7. Kendini Gerçekleştirmeye Götüren Değerleri Benimseme: Kendini 
gerçekleştirenlerin davranõşlarõnõ benimseme ve varolan güçlerinin farkõnda 
olarak onlarõ gerçekleştirebilme. Kendini tanõma ve kendini olduğu gibi kabul 
edebilme. 

8. İçten Geldiği Gibi Davranabilme: Arzu ve ihtiyaçlarõnõ rahatça ifade 
edebilme, içinden geldiği gibi tepkide bulunmaktan kaçõnmama.  

9. Desteği içten alma: Dõş otoriteye, çevreye mümkün olduğu kadar az bağ-
lõ kalarak kendine yetebilme ve kendi kararlarõnõ verebilme. 

10. Dünyaya Uzlaştõrõcõ Bir Gözle Bakabilme: Hayattaki zõtlõklarõn arka-
sõndaki anlamlõ ilişkiyi görebilme. 

11. Kendine Saygõ: Kendi benliği hakkõnda olumlu bir görüşe sahip olma, 
kendini güçlü bir kişi olarak algõlama. 

12. Duygusal Bakõmdan Açõk Olma: Duygularõn farkõnda olarak onlarõ 
bastõrmama ve gizlememe, duygularõnõ rahatça ifade edebilme. 

Kişisel yönelim envanterindeki her madde, biri doğru biri yanlõş olmak üzere 
iki ifadeden oluşmaktadõr. Ölçeğin puanlamasõnda her doğru ifade 1, yanlõş ifade 
ise 0 değerine sahiptir. Buna göre kişinin bu ölçekten alacağõ en yüksek puan 
31x1=31, en düşük puan ise 31x0=0 olacaktõr. Hem toplam kendini gerçekleş-
tirme puanõ hem de her faktörün ayrõ ayrõ puan değerleri hesaplanmõş ve analiz-
lerde ikisi de kullanõlmõştõr. 

3.2.2. Dindarlõk Ölçeği 
Dindarlõk ölçeği, kişilerin dindarlõk düzeylerini rakamsal değerlerle (puan-

lama yöntemiyle) belirlemek amacõyla geliştirilen ölçme aracõdõr.20 Dindarlõğõn 
ölçülmesi için yapõlan ilk çalõşmalarda dindarlõk tek boyutlu ele alõnmõştõr. Daha 
sonra dindarlõk çok boyutlu bir olgu olarak tanõmlanmõş ve dindarlõğõ ölçmek için 
çok boyutlu dindarlõk ölçekleri geliştirilmiştir. 21 

                                                 
20  Dindarlõk ölçeği XX. yüzyõlõn sonlarõndan itibaren üzerinde çalõşõlan bir konudur. Allport ve 

Ross dindarlõğõ iki boyutta değerlendirirken Morton King ve Glock çok boyutlu bir dindarlõk 
anlayõşõ geliştirmişlerdir. Türkiye�de ise bu tür çalõşmalara 1985�ten sonra başlanmõştõr. Ayrõntõlõ 
bilgi için bk. Ahmet Onay, �Dini Yönelim Ölçeği�, İslâmiyat, V/4 (2002), s. 181; Murat Yõldõz, 
�Dindarlõğõn Tanõmõ ve Boyutlarõ Üzerine�, Tabula Rasa, sy. 1 (2001), s. 19�25.  

21  Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views, s. 200-206. 
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Bu araştõrmada deneklerin dindarlõk düzeylerini ölçmek için, Veysel Uysal 
tarafõndan geliştirilen, İslâmî Dindarlõk Ölçeği esas alõnmõştõr.22 26 sorudan 
oluşan ölçek, faktör analizi sonucunda 19 soru ve 4 boyut (inanç, bilgi-ibadet, 
etki ve tecrübe boyutlarõ) olarak belirlenmiştir.23 

Ölçeği oluşturan her bir soruda �tamamen katõlõyorum, oldukça katõlõyorum, 
pek katõlmõyorum ve hiç katõlmõyorum� şeklinde 4 farklõ derece vardõr. Bu dere-
celer en olumludan en az olumluya doğru sõrasõyla 4, 3, 2, 1 değerinde puanlara 
sahiptir. Bu değerlere göre bir deneğin bu ölçekten alacağõ en yüksek puan 
4x19=76, en düşük puan ise 1x19=19 puan olacaktõr. Bu araştõrmada denekle-
rin hem toplam dindarlõk puanlarõ, hem her bir faktörden aldõklarõ puanlar ayrõ 
ayrõ hesaplanarak analizlerde her ikisi de kullanõlacaktõr. 

3.3. Verilerin Toplanmasõ ve İstatistiksel Analizi 
Araştõrmanõn amacõna uygun olarak hazõrlanan anket formlarõ, yukarõda adõ 

geçen fakültelerde 2003 Aralõk ayõ içerisinde uygulanmõştõr. Anketler, bazõ 
sõnõflarda ders esnasõnda uygulanõrken, bazõ sõnõflarda doldurup getirmek üzere 
deneklere dağõtõlmõştõr. Uygulamada deneklerin gönüllü olmalarõ ön planda 
tutulmuş, uygulamanõn sağlõklõ olmasõ için gerekli olan açõklamalar yapõlmõştõr.  

280 kişiye dağõtõlan anket formlarõndan 255�i araştõrmacõya ulaşmõştõr. Yapõ-
lan veri temizleme işleminden sonra formlardan 16�sõ eksik doldurma nedeniyle 
değerlendirme dõşõ bõrakõlarak 239 anket değerlendirmeye alõnmõştõr. Bilgisayar 
ortamõna aktarõlan verilerin analizi SPSS paket programõ yardõmõyla yapõlmõştõr.  

Ölçeği oluşturan maddeleri faktörleştirmede temel bileşenler analiz tekniği 
(principle component analysis) kullanõlmõştõr. Maddeler arasõndaki iç tutarlõlõğõ 
belirlemek için ise, iç tutarlõlõk analizinden yararlanõlmõştõr. 

Farklõ iki grup arasõndaki ilişkilerin anlamlõ olup olmadõğõ, bağõmsõz grup t-
test ile ölçülmüştür. İkiden fazla gruplarõn karşõlaştõrmasõnda, tek yönlü varyans 
analizi kullanõlmõştõr. Farklarõn hangi gruplar arasõnda olduğunu belirlemede, 
Scheffe testi uygulanmõştõr. İki sürekli değişken arasõndaki ilişkinin derecesini 
belirleme de ise Pearson korelasyon katsayõlarõndan yararlanõlmõştõr.24 

4. Bulgular ve Yorumlar 
Kendini gerçekleştirme, demografik değişkenler ve dindarlõk ilişkisini ele 

alan araştõrmada kendini gerçekleştirme, kendini gerçekleştirenlerin özelliklerin-

                                                 
22  bk. Veysel Uysal, �İslâmî Dindarlõk Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalõşma�, İslâmî Araştõrmalar 

Dergisi, sy. VIII/3-4 (1995), s. 263-271. 
23  Ölçek iç-tutarlõlõk testine tabi tutulmuş ve ölçeğin kullanõlabileceği sonucuna ulaşõlmõştõr 

(Cronbach�s Alpha Değeri: ,8450). 
24  Uma Sekaran, Research Methods for Business: A Skill-Building Aproach, New York 2000, s. 405. 
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den hareketle hazõrlanan ölçekteki her maddenin işaret ettiği niteliklerin toplamõ 
olarak değerlendirilecek, yorumlar ise hem ölçeği oluşturan maddeler toplamõ, 
hem de on iki alt faktör üzerinden yapõlacaktõr. Aynõ şekilde dindarlõk, �dindarlõk 
ölçeği� ile ölçülen ve dört alt boyutta toplanan dinî tutum ve davranõşlarõn 
toplamõ olarak değerlendirilecek ve yorumlar hem toplam dindarlõk, hem de 
dindarlõğõ oluşturan dört alt boyut bazõnda yapõlacaktõr.  

Kendini gerçekleştirme ile demografik değişkenler arasõndaki ilişkiye geçme-
den önce araştõrmaya katõlanlarõn genelinin �kişisel yönelim envanteri�nden 
aldõklarõ puanlarõ dikkate alarak kendini gerçekleştirme eğilimlerini değerlendir-
mek yerinde olacaktõr. Yapõlan frekans analizi sonrasõnda araştõrmaya katõlanlar 
toplam kendini gerçekleştirmeden aldõklarõ ortalama (ort.=20,5) olarak tespit 
edilmiştir. En yüksek puanõn 31 olacağõ dikkate alõnõrsa, araştõrmaya katõlanlarõn  
çok yüksek düzeyde olmasa da kendini gerçekleştirme eğiliminde olduklarõ 
söylenebilir. Yine aynõ şekilde kendini gerçekleştirmenin alt boyutlarõ olan 
desteği içten alma, kendine saygõ, dünyaya uzlaştõrõcõ bir gözle bakabilme, 
insan tabiatõ hakkõnda olumlu görüş sahibi olma gibi özelliklerde daha başarõ-
lõyken içinden geldiği gibi davranabilme ve varoluşsal değerleri benimsemede 
aynõ düzeyde başarõlõ olamadõklarõ görülmektedir.  

4.1. Kendini Gerçekleştirme ve Demografik Özellikler  
Araştõrmanõn hipotezlerine ve amaçlarõna uygun olarak kendini gerçekleş-

tirme düzeyinin demografik özelliklere göre farklõlõk gösterip göstermediği soru-
suna cevap aranmõş, bu amaçla, gruplar arasõ farklõlõklarõ karşõlaştõrmada tek 
yönlü varyans analizi ve t-test kullanõlmõş, tutum ve davranõşlar bakõmõndan 
anlamlõ farklõlõk bulunan gruplar arasõnda karşõlaştõrma yapmak için Scheffe testi 
uygulanmõştõr. Elde edilen bulgular, tablolar şeklinde sunulmuştur. Tablolara 
sadece aralarõnda istatistikî bakõmdan anlamlõ ilişki bulunan bulgular alõnmõştõr.  

Kendini gerçekleştirme ile �okunan fakülte (alõnan eğitim), cinsiyet, yaş ve 
öznel dindarlõk algõsõ� gibi demografik değişkenler arasõndaki ilişkiyi yansõtan 
bulgular aşağõda sõrasõyla verilmiştir.  

4.1.1. Alõnan Eğitim (Fakülteler, Bölümler ve Programlar) 
Eğitim, öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine, bir başka deyişle kendini 

gerçekleştirmelerine yardõm olarak tanõmlanabilir.25 Bu bağlamda kişilerin eğitim 
alõp almamalarõ ve aldõklarõ eğitimin niteliği deneklerin kendini gerçekleştirmesi-
ni yansõtan tutum ve davranõşlarda farklõlõk oluşturacaktõr. 

                                                 
25  M. Erden-Y. Akman, Eğitim Psikolojisi, Ankara 1997, s. 95. 
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Analiz sonuçlarõ, deneklerin aldõklarõ eğitimin toplam kendini gerçekleştir-
me puanlarõnda anlamlõ bir farklõlõk yaratmadõğõnõ göstermektedir. Bu sonuç, 
bireylerin aldõklarõ eğitimin kendini geçekleştirme düzeylerinde etkili olaca-
ğõna dair hipotezi doğrulamamaktadõr. Fakat kendini gerçekleştirmenin alt 
boyutlarõyla ilgili bulgular incelendiğinde, alõnan eğitimin bazõ alt boyutlarda 
farklõlõklar yarattõğõ görülmüştür. 

Tabloda görüldüğü gibi, kendini gerçekleştirmenin dört boyutunda alõnan 
eğitime göre gruplar arasõnda farklõlõklar olduğu gözlenmektedir. Başkalarõ ile 
yakõnlõk kurabilme alt boyutunda, yüksek lisans öğrenimi yapan denekler en 
yüksek ortalamaya (ort.=2,45) sahiptir. Bu bulgudan hareketle temel fakülte 
eğitimini tamamlayan ve büyük oranda meslek sahibi olarak hayata atõlan bu 
grubun başkalarõ ile iyi ilişkiler kurmada daha başarõlõ olduklarõnõ söylemek 
mümkündür.  

Kendini gerçekleştirmenin Varoluşsal Değerleri Benimseme boyutunda 
ilâhiyat lisans ile işletme ve sõnõf öğretmenliği gruplarõ arasõnda ilâhiyat lehinde; 
din kültürü ahlâk bilgisi öğretmenliği ile işletme ve sõnõf öğretmenliği arasõnda 
din kültürü ahlâk bilgisi öğretmenliği lehinde anlamlõ farlõlõklar bulunmuştur (p< 
,05).  

Yine kendini gerçekleştirmenin bir alt boyutu olan Duygusal Bakõmdan 
Açõk Olma boyutunda, sõnõf öğretmenliği ile ilâhiyat lisans lehinde ve din kültü-

Tablo�1: Deneklerin Aldõklarõ Eğitime Göre Kendini Gerçekleştirme Boyutlarõ Bakõ-
mõndan Farklar 

Faktörler  N Ort. Std. S. F P Farklar  

İlahiyat Lisans 61 1,50a 1,134 

Sõnõf Öğ. 31 1,93 ,928 

Din K. Ah. Bil. Öğ. 80 1,86 1,052 

İşletme 36 1,61 1,379 

 
 

Başkalarõ ile 
Yakõnlõk Kurma 

 
Y. Lisans 31 2,45b 1,120 

4.053 
 
 
 

,003 
 
 

 

b-a 
 
 
 

İlahiyat Lisans 61 ,803a ,440 

Sõnõf Öğ. 31 ,709b ,528 

Din K. Ah. Bil. Öğ 80 ,800c ,487 

İşletme 36 ,472d ,506 

 
 

Varoluşsal 
Değerleri 

Benimseme 
 Y. Lisans 31 ,774 ,497 

 
 
3.364 
 
 

 
,011 
 
 
 

 
a-b,d 
c-b,d 
 
 

İlahiyat Lisans 61 1,77a ,824 

Sõnõf Öğ. 31 2,48b ,811 

Din K. Ah. Bil. Öğ 80 1,87c ,862 

İşletme 36 2,47d ,654 

 
Duygusal  

Bakõmdan Açõk 
Olma 

 

Y. Lisans 31 2,06 ,727 

7.583 
 
 
 

,000 
 
 

 

b-a,c 
d-a,c 
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rü ahlâk bilgisi öğretmenliği arasõnda sõnõf öğretmenliği lehine; işletme ile ilâhiyat 
ve din kültürü ahlâk bilgisi öğretmenliği gruplarõ arasõnda işletme lehine anlamlõ 
farklõlõklar bulunmuştur (p= ,000).  

Duygusal Bakõmdan Açõk Olma boyutunda en yüksek puan sõnõf öğret-
menliği grubundakilere aittir (ort. 2,48). Daha sonra sõrasõyla işletme (ort. 2,47), 
yüksek lisans (ort. 2,06), din kültürü ahlâk bilgisi öğretmenliği (ort. 1,87) ve 
ilâhiyat (ort.=1,77) gelmektedir.  

Bu bulgulardan hareketle sõnõf öğretmenliği grubundakilerin duygularõnõn 
farkõnda olarak onlarõ bastõrmama ve gizlememe, duygularõnõ rahatça ifade 
edebilmede diğerlerine göre daha başarõlõ olduklarõ düşünmek mümkündür.  

4.1.2. Cinsiyet  
Cinsiyete verilen önem, toplumdan topluma ve toplum içerisinde geleneksel 

tutumlara göre farklõlõk gösterebilmektedir. Toplumda cinsiyete karşõ sergilenen 
bu farklõ tutumlar ve beklentiler, bireylerin kendilerini geliştirmelerini ve gerçek-
leştirmelerini etkileyebilmektedir. Fakat kendini gerçekleştirmenin erkek ve 
kadõnlara göre farklõlõk gösterip göstermemesi sadece cinsiyete bağlõ değil, kültü-
rel şartlanmayla da yakõndan ilgilidir.  

Daha önce yapõlan araştõrmalarda kendini gerçekleştirmenin cinsiyete göre 
anlamlõ bir fark yarattõğõnõ gösteren sonuçlara ulaşõlmõştõr.26 Bu araştõrmada da 
kendini gerçekleştirmenin cinsiyete göre farklõlõk gösterip göstermediği incelen-
miş ve gruplar arasõ farkõ tespit etmek için t-test uygulanarak, bulgular tablo 
halinde verilmiştir. 

Tablo�2: Deneklerin Cinsiyetine Göre Kendini Gerçekleştirme Boyutlarõ Bakõmõndan 
Farklar (t-test) 

Faktörler Cinsiyet N Ort. Std. S t P 
Kõz 115 1,97 ,9221 Kendini Kabul 

Erkek 124 1,71 1,024 
 
2,034 

 
,043 

Kõz 115 ,617 ,5229 Varoluşsal Değerleri 
Benimseme Erkek 124 ,846 ,4425 

 
-3,647 

 
,000 

 
Kendini kabul edebilme alt boyutunda kõzlar ( ort.= 1,97 ) ile erkekler 

(ort.= 1,71) arasõnda kõzlar lehine anlamlõ ( p< ,043 ) bir fark gözlenmiştir. 
Buradan hareketle, kişiliğinin olumlu yönlerini olduğu kadar, olumsuz ve eksik 

                                                 
26  Ayla Akbaş, Ergenlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerini Etkileyen Bazõ Faktörler, s. 67; Ören 

Şenkaya, Sosyo-ekonomik Düzey ile Kendini Gerçekleştirmenin Bazõ Boyutlarõ Arasõndaki İlişkiler 
(yüksek lisans tezi 1995, Atatürk Üniversitesi), s. 40; Öznur Özdoğan, Dindarlõkla İlgili Bazõ Fak-
törlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi, s. 70. 
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yönlerinin de bilincinde olarak bunlarõ da öyle benimseyebilme gibi niteliklerde 
kõzlarõn erkeklere göre daha başarõlõ olduğunu söylemek mümkündür. 

Varoluşsal değerleri benimseme alt boyutunda ise, erkekler (ort.= ,846 ) 
ile kõzlar (ort.=,617) arasõnda erkekler lehine oldukça anlamlõ (p=000) bir fark 
bulunmuştur. Bu bulgularõ dikkate alarak, erkeklerin başkalarõnõn beklentilerine 
bağlõ olmama, katõ ve dogmatik olmama gibi niteliklerde kõzlara göre daha başarõ-
lõ olduklarõnõ söylemek mümkündür.  

Bu bulgulardan hareketle kendini gerçekleştirme (söz konusu boyutlar için) 
ile cinsiyet arasõnda anlamlõ bir ilişki olduğu söylenebilir. Fakat toplam kendini 
gerçekleştirmede ve diğer on alt boyutta cinsiyet değişkeninin manidar bir fark 
yaratmadõğõ belirlenmiştir. Bu sonuç, cinsiyet faktörü, kendini gerçekleştirme-
de anlamlõ bir farklõlõk yaratõr şeklindeki hipotezimizin büyük oranda destek-
lenmediğini göstermektedir. Bütün bunlar dikkate alõndõğõnda, belirli düzeyde 
eğitim almõş bireylerin geleneksel beklentilerden etkilenmedikleri yorumu yapõla-
bilir. 

4.1.3. Yaş  
Bireyler, her dönemde belli düzeylerde kendini gerçekleştirme özelliğine sa-

hip olduklarõ için, kendini gerçekleştirme sürecini belli bir yaş ile sõnõrlandõrma-
nõn doğru olmayacağõ belirtilmektedir.27 Daha önce de ifade edildiği gibi kendini 
gerçekleştirme bitmiş bir süreç değil hayatõn her döneminde belirli formlarõyla 
kendini tamamlayan, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.  

 

Tablo�3: Deneklerin Yaşlarõna Göre Kendini Gerçekleştirme Boyutlarõ Bakõmõndan 
Farklar (Scheffe Testi) 

Faktörler Yaş Gruplarõ N Ort. Std. S. F P Farklar 
16�18 9 1,66 ,8660 
19�21 164 1,73a 1,150 
22�24 37 1,72 1,146 

Başkalarõ ile 
Yakõnlõk  
Kurma 

25 ve yukarõsõ 29 2,44b 1,088 
3,387
 

,019 
 

 
 
b-a 
 

16�18 9 1,22 ,8333 
19�21 164 2,04a ,8566 
22�24 37 2,16b ,7998 

Duygusal  
Bakõmdan Açõk 

Olma 
 25 ve yukarõsõ 29 2,10 ,7243 

3,222
 

 

,023 
 
 

b-a 
 
 

 

                                                 
27  Kendini Gerçekleştirme teorisini savunan Maslow daha önceki görüşlerinde kendini gerçekleş-

tirmenin altmõş yaşlarõnda olabileceğini söylerken, bu görüşünden vazgeçmiştir. bk. Andrew R. 
Fuller, Psychology and Religion, Boston 1994, s. 163. 
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Bu araştõrmada kendini gerçekleştirme düzeyinin yaşa göre farklõlõk gösterip 
göstermediği, incelenmiş, elde edilen bulgular aşağõda sunulmuştur. Fakat araş-
tõrmanõn örneklemi, gelişim açõsõndan, ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde olan 
deneklerden oluştuğu için, sadece bu gelişim dönemleriyle sõnõrlõ bir çerçevede 
karşõlaştõrma imkânõ bulunmuştur. 

Yapõlan analizlerde toplam kendini gerçekleştirmede gruplar arasõnda an-
lamlõ bir fark bulunamamõştõr. Kendini gerçekleştirmenin yalnõz iki alt boyutunda 
anlamlõ bir fark gözlenmiştir. Bireylerin başkalarõ ile iyi ilişkiler kurabilme kabili-
yetini içeren Başkalarõ ile Yakõnlõk Kurabilme boyutunda 19�21 yaş grubunun 
puanõ (ort. 1,73) ile 25 ve yukarõsõ yaş grubunun puanõ (ort. 2,44) arasõnda ikinci 
gurup lehine anlamlõ bir farklõlõk olduğu gözlenmiştir. Yine Duygusal Bakõmdan 
Açõk Olma boyutunda da 19�21 yaş grubu (ort. 2,04) ile 22�24 yaş gurubu (ort. 
2,16) arasõnda istatistik bakõmõndan ikinci grup lehine anlamlõ bir fark gözlenmiş-
tir. 

Bu bulgulardan hareketle meslek edinme ve evlenme gibi özellikleri kendile-
rinde taşõdõklarõ düşünülen 25 yaş ve üstünde olanlarõn diğer insanlarla daha 
sõcak ilişkiler kurabilmede diğer yaş gruplarõna göre daha başarõlõ olduklarõnõ 
söylemek beklentilerle uygunluk arz eder. Duygularõnõ açõkça ifade edebilmede 
ise 22�24 yaş grubunun daha başarõlõ olduğunu söylemek mümkündür. 

Toplam kendini gerçekleştirmede ve diğer on alt boyutta gruplar arasõnda 
anlamlõ bir fark gözlenmemiştir. Bu bağlamda kendini gerçekleştirme yaş grup-
larõ arasõnda anlamlõ bir fark göstermez şeklindeki hipotezimizin büyük oranda 
desteklendiğini söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle yaş ile kendini gerçekleştirme 
arasõnda anlamlõ ilişki yoktur. Her yaşõn kendine uygun bir kendini gerçekleştir-
me formu vardõr.  

4.1.4. Öznel Dindarlõk Algõsõ  
�Bireylerin kendilerine ilişkin dindarlõk algõlarõ ile kendini gerçekleştirme 

düzeyleri arasõnda anlamlõ bir ilişki var mõdõr?� sorusuna cevap bulmak için 
varyans analizi uygulanmõş ve bulgular tablo halinde verilmiştir.  

 
Tablo�4: Deneklerin Dindarlõk Algõsõna Göre Kendini Gerçekleştirme Boyutlarõ Bakõmõn-

dan Farklar (ANOVA) 
 

Faktörler 
Dindarlõk  

Algõsõ N Ort. Std. S. F P Farklar 
Zayõf 18 1,00a ,9075 
Orta 149 1,46b ,7672 

Zamanõ 
Değerlendir-

me Yüksek 71 1,61c  ,6180 

 
5,099 

 
,007 

 
b,c-a 
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Bulgulara göre toplam kendini gerçekleştirmede ve kendini gerçekleştirme-
nin birçok alt boyutunda kişilerin kendileriyle ilgili dindarlõk algõlamalarõ (yani 
kendilerinin dindarlõklarõnõ zayõf, orta, yüksek olarak değerlendirmeleri) bakõ-
mõndan anlamlõ bir fark bulunamamõştõr. Bu sonuç, bireylerin kendini gerçek-
leştirme düzeyleri, kendilerini dindar bir kişi olarak algõlamalarõ bakõmõndan 
anlamlõ bir fark gösterir şeklindeki hipotezimizi doğrulamamaktadõr. 

Zamanõ değerlendirme alt boyutunda, kendi dindarlõklarõnõ zayõf olarak de-
ğerlendirenler (ort.= 1,00) ile dindarlõklarõnõ orta olarak değerlendirenler 
(ort.=1,46) arasõnda ikinci grup lehine; yine kendi dindarlõklarõnõ zayõf olarak 
değerlendirenler ile yüksek (ort.=1,61) olarak değerlendirenler arasõnda ikinci 
grup lehine anlamlõ bir farklõlõk vardõr. 

Tüm bu bulgulardan hareketle, dindarlõklarõnõ yüksek olarak algõlayanlarõn 
diğerlerine göre zamanõ değerlendirmede, geleceğe umutla bakmada daha başarõlõ 
olduklarõnõ söylemek mümkündür. 

4. 2. Kendini Gerçekleştirme-Dindarlõk İlişkisi 
Din, bireysel ve sosyal yanõ bulunan, fikir ve tatbikat açõsõndan sistemleşmiş, 

inananlara yaşama tarzõ sunan, onlarõ belli bir dünya görüşü etrafõnda toplayan 
bir kurumdur.28 O, bir değer koyma, değer biçme ve yaşama tarzõdõr. Samimiyetle 
benimsenip tutum ve davranõş haline getirildiğinde (aslõna uygun bir dindarlõk) 
insanõn karakterini ve kişiliğini değiştirebilir. Aslõnda bütün dinler insanõn 
kendisiyle barõşõk, kendi değerini bilen, potansiyellerinin farkõnda kişiler olmasõnõ 
ister. Bağlandõğõ dinin isteklerini içselleştiren birey (dindar), bu potansiyellerini 
geliştirmek, dolayõsõyla kendini gerçekleştirmek için çaba sarf eder. Fakat bu 
durum dini, tutum ve davranõş haline getirebilmeye bağlõ olarak farklõlõk gösterir.  

Araştõrmacõlar tarafõndan kendini gerçekleştirme ile dindarlõk arasõnda hem 
negatif hem de pozitif bir ilişkinin olabileceği düşünülmüş, tutucu bir dindarlõğõn 
kendini gerçekleştirmeyi olumsuz etkileyeceği, otoriteryan olmayan bir dindarlõ-
ğõn ise, bu süreci olumlu etkileyeceği ifade edilmiştir.29 Batõ�da yapõlan bazõ 
ampirik çalõşmalarda da bu teoriyi doğrular nitelikte bulgulara ulaşõlmõştõr.30 
Fakat böyle bir karşõlaştõrma, bu makalenin sõnõrlarõ dõşõnda kalsa da araştõrma-
mõzda dindarlõk ile kendini gerçekleştirme ilişkisini tespit etmemiz mümkündür.  

                                                 
28  Mehmet S. Aydõn, Din Felsefesi, İzmir 2001, s. 6. 
29  Carl G. Jung, Keşfedilmemiş Benlik (çev. C. E. Sõlay), İstanbul 1999, s. 71; Kenneth I. Pargament, 

�Merely a Defense? The Variety of Religious Means and Ends�, Journal of Social Issues, LI/2 
(1995), s. 17; Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views, s. 432, 612. 

30  Joseph B.Tamney, Stephen D. Johnson, �Fundamentalism and Self-Actualization�, Review of 
Religious Research, XXX/1 (1988), s. 276. 
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Burada genel anlamda dini tutum ve davranõşlar (dindarlõk) ile kendini ger-
çekleştirmeyi oluşturan alt boyutlar ve özellikler arasõndaki ilişki irdelenmekte, 
�dindarlõk ile kendini gerçekleştirme arasõnda anlamlõ bir ilişki var mõdõr?� soru-
suna cevap aranmaktadõr. Bu çerçevede dindarlõk (toplam dindarlõk ve alt 
boyutlar) ile kendini gerçekleştirme (toplam kendini gerçekleştirme ve alt boyut-
lar) arasõndaki ilişkinin yönünü belirlemek amacõyla korelasyon analizi yapõlmõş-
tõr. 

 

Tablo�5: Dindarlõk ve Kendini Gerçekleştirme Arasõndaki İlişkiler 
 

Boyutlar 
 
Değerler 

İnanç 
Boyutu 

(N=238)

Bilgi-İbadet 
Boyutu 

(N=238) 

Etki 
Boyutu 

(N=238) 

Tecrübe 
Boyutu 

(N=238) 
Kendini Kabul Kor. K. (r) -,009 -,066 -,156* -,099 

Zamanõ Değerlendirme Kor. K. (r) ,018 ,148* ,194** ,047 

Başkalarõ ile Yakõnlõk 
Kurabilme 

Kor. K. (r) ,034 ,073 ,035 -,164* 

Varoluşsal Değerleri 
Benimseme  

Kor. K. (r) -,022 ,143* ,009 -,019 

İnsan Tabiatõ Hakkõn-
da Olumlu Düşünme 

Kor. K. (r) ,020 ,018 ,037 -,014 

K. G. Götüren Değer-
leri Benimseme 

Kor. K. (r) -,048 ,010 -,022 -,035 

İçinden Geldiği Gibi 
Davranma 

Kor. K. (r) -,087 -,116 -,083 ,079 

Desteği İçten Alma Kor. K. (r) ,119 -,012 -,116 -,039 

Dünyaya Uzlaştõrõcõ Bir 
Gözle Bakabilme 

Kor. K. (r) ,024 -,091 -,061 -,072 

Kendine Saygõ Kor. K. (r) ,095 -,012 ,012 ,142* 

Duygusal Bakõmdan 
Açõk Olma 

Kor. K. (r) -,077 -,254** -,122 ,054 

(*)= p< ,05;   (**)= p< ,01 Anlamlõlõk düzeyini göstermektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre toplam dindarlõk ve toplam kendini gerçekleştir-
me arasõnda anlamlõ bir ilişki bulunamamõştõr. Bu durum, dindarlõk ile kendini 
gerçekleştirme arasõnda anlamlõ bir ilişkinin olacağõnõ öngören hipotezimizi 
büyük oranda desteklememektedir. Fakat Tabloda sunulduğu gibi dindarlõğõn ve 
kendini gerçekleştirmenin alt boyutlarõ arasõnda yapõlan karşõlaştõrmada bazõ alt 
boyutlar arasõnda anlamlõ ilişkiler gözlenmiştir. 

Dindarlõlõğõn etki boyutu ile kendini gerçekleştirmenin kendini kabul bo-
yutu arasõnda negatif yönde anlamlõ bir ilişki vardõr (r=-,156; p< ,05). Bu bulgu, 
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dindarlõğõn etki boyutu arttõkça kendini gerçekleştirmenin bir özelliği olan 
kendini kabul etmenin azaldõğõnõ göstermektedir.31 Bu çerçevede etki boyutu 
yönünden dindarlõklarõ yüksek olanlarõn, kendilerinin olumlu ve olumsuz yönle-
rini kabul edebilme eğiliminde olmadõklarõnõ, bunun da kendilerinin sahip olduk-
larõ olumlu ya da olumsuz özellikleri aşkõn/transandantal olana atfetmeleriyle 
(kader anlayõşõ vb.) ilişkilendirilebileceğini söylemek mümkündür. 

Dindarlõğõn bilgi-ibadet boyutu ile zamanõ değerlendirme arasõnda anlamlõ 
pozitif bir ilişki vardõr (r=,148; p< ,05). Bilgi-İbadet boyutunu yansõtan davra-
nõşlar arttõkça, zamanõ değerlendirme de artmaktadõr. Aynõ şekilde dindarlõğõn 
etki boyutu ile zamanõ değerlendirme arasõnda anlamlõ pozitif bir ilişki vardõr 
(r=,194; p< ,01). Bu durum, dindarlõğõn Etki boyutunu yansõtan tutum ve 
davranõşlar arttõkça zamanõ değerlendirmenin arttõğõna işaret etmektedir.  

Bütün bu bulgulardan hareketle dini ibadetleri yerine getirmedeki (namaz 
kõlma vb.) ve dini öğretileri bilmedeki artõşõn, kendini gerçekleştirmenin bir 
özelliği olan zamanõ değerlendirmede, geleceğe dair ümitvar olmada bir artõşõ 
beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Bu olumlu ilişkinin tersini düşündüğümüzde 
ise, dini bilgi eksikliğinin artmasõ ve ibadetlere devam etmedeki düşüşle birlikte 
zamanõ iyi kullanabilmenin de düştüğünü söyleyebiliriz.  

Din, bireylerden insanlarla samimi ilişkiler kuran, yardõmsever, bencil olma-
yan, duygudaşlõk (empati) kurabilen kişiler olmalarõnõ ister.32 Bütün bu özellikler 
aynõ zamanda kendini gerçekleştiren bireyin özelliğidir. Din bu noktada kendine 
tabi olanlardan kendini gerçekleştiren birey olmalarõnõ ister. 

Bu araştõrmada dindarlõğõn tüm boyutlarõ ile kendini gerçekleştirmenin alt 
boyutu olan başkalarõ ile yakõnlõk kurabilme arasõnda anlamlõ düzeyde olmasa 
da pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Fakat dindarlõğõn tecrübe boyu-
tu ile kendini gerçekleştirmenin başkalarõyla yakõnlõk kurabilme boyutu arasõn-
da negatif yönde anlamlõ bir ilişki söz konusudur (r=-,164; p< ,05). Dindarlõğõn 
bu boyutunu yansõtan tutum ve davranõşlar yoğunlaştõkça başkalarõyla yakõnlõk 
kurabilme azalmaktadõr. İnsanlara olumlu duygularla yaklaşabilme, onlarla 
samimi ilişkiler kurabilme attõkça dinin tecrübe boyutuna giren duygu ve düşün-
celerin yoğunluğu azalmaktadõr. Buna göre dinin tecrübe boyutunu yoğun yaşa-
yanlarõn başkalarõyla yakõnlõk kurmada başarõsõz olabileceklerini söyleyebiliriz.33 

Bu bulgularõ değerlendirdiğimizde tecrübe boyutu ile başkalarõyla yakõnlõk 
kurabilme arasõndaki negatif ilişki dinin ideal beklentisine de uymamaktadõr. 
Fakat tecrübe boyutunu yoğun olarak yaşayanlarõn insanlarõ dõşladõğõnõ söyleye-

                                                 
31  krş. Hood vd., Measures of Religiosity, s. 384. 
32  en-Nisa 4/36; el-Mâide 5/2; Buhari, �İman�, 7. 
33  Ayrõca bk. A. Ulvi Mehmedoğlu, Kişilik ve Din, İstanbul 2004, s. 183-184. 
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meyiz. Çünkü dinin tecrübe boyutunu yoğun olarak yaşayan kimseler, bireysel 
dini duygularõ (Tanrõsal alana yakõn olmayõ) daha fazla hissettikleri için insanlar-
la daha sõnõrlõ ilişkiler sergileyebilirler. 

Dindarlõğõn bilgi-ibadet boyutu ile varoluşsal bir hayat sürme arasõnda po-
zitif anlamlõ bir ilişki gözlenmiştir. (r=,143; p< ,05). Bilgi-ibadet boyutunu 
oluşturan tutum ve davranõşlardaki artõşla birlikte varoluşsal bir hayat sürme de 
artmaktadõr. İlke ve kurallarõ uygulamada esnek olma, başkalarõnõn beklentilerine 
uygun davranmama (kişinin özde kabul ettiği değerlere uygun olmayan beklenti-
ler) ibadetleri yerine getirme ile birlikte artmaktadõr. Bu bağlamda ibadet boyutu 
yüksek olanlarõn varoluşsal bir hayat sürmeye daha eğilimli olabileceklerini 
söylemek mümkündür. Bu durum, ibadetleri yerine getirerek bağlandõğõ Yüce 
Varlõğõn isteklerine uyan bireyin, diğer insanlarõn beklentilerini göz ardõ ederek, 
hayatõnõ kendi inanç ve kabulleri doğrultusunda şekillendirebileceğini akla 
getirmektedir.  

Dindarlõğõn tecrübe boyutu ile kendini gerçekleştirmenin bir özelliği olan 
kendine saygõ (self-respect) arasõnda pozitif yönde anlamlõ bir ilişki bulunmuştur 
(r=,142; p< ,05). Bu bulgu daha önce yapõlan araştõrmalarda elde edilen bulgu-
larla paralellik arz etmektedir. Smith ve Ventis tarafõndan yapõlan iki farklõ 
araştõrmada, dindarlõk ile kendini gerçekleştirmenin bu boyutu arasõnda anlamlõ 
bir ilişki bulunmuştur.34 

Bütün bu bilgileri dikkate alarak dindarlõk ile kendine saygõ arasõnda anlamlõ 
bir ilişki olduğu, dindarlõktaki artõşla birlikte bireylerin kendilerine olan saygõlarõ-
nõn arttõğõ ve daha olumlu bir benlik tasarõmõna sahip olduklarõnõ söyleyebiliriz. 
Çünkü din, bireyin başkalarõna değer vermesini, insanlarõn varoluşuna saygõ 
göstermesini isterken onun öncelikle bir insan olarak sahip olduğu değerin 
bilincinde olmasõnõ ve başta kendine saygõ göstermesini ister. 

Dindarlõğõn bilgi-ibadet boyutu ile kendini gerçekleştirmenin bir niteliği 
olan duygusal bakõmdan açõk olma arasõnda ise, negatif yönde anlamlõ bir ilişki 
vardõr (r=-,254; p<,01). Bireylerde dindarlõğõn bu boyutuna giren tutum ve 
davranõşlar arttõkça duygusal bakõmõndan açõk olma özelliği azalmaktadõr. Yine 
bireylerin dindarlõklarõ (bilgi-ibadet boyutuna giren tutum ve davranõşlar) azal-
dõkça duygularõnõ bastõrmadan olduğu gibi ifade edebilme artmaktadõr.  

Burada duygularõnõ gizleme ihtiyacõ duymadan olduğu gibi ifade edebilmede 
ibadetleri daha az yerine getirenlerin (ibadet boyutundan aldõklarõ puanlarõ düşük 
olanlar) daha başarõlõ olduklarõnõ söylemek mümkündür. Fakat duygularõn olduğu 

                                                 
34  W. Larry Ventis, �The Relationships Between Religion and Mental Health�, Journal of Social 

Issues, LI/2 (1995), s. 41; B. Beit-Hallahmi-M. Argyle, The Psychology of Religious Behaviour, 
Belief and Experience, London 1997, s. 165. 
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gibi ifade edilmesi kendini gerçekleştirme özelliği olarak görülse de toplumun 
değerlerini ihlal edecek bir boyuta ulaşmamasõ gerektiği düşünülürse, içinde 
bulunulan toplumun değer yargõlarõnõ dikkate almak gibi bir kaygõ ile duygularõnõ 
olduğu gibi yansõtmamanõn da olumsuz bir tavõr olmadõğõ düşünülebilir. Çünkü 
din bireyin duygularõnõ olduğu gibi yansõtmamasõnõ ve kalp kõrmama, ahlaki 
normlara riayet gibi hususlara dikkat etmesini ister. Bu da bireyin duygularõnõ 
kontrol etmesine sebep olabilir. 

Sonuç 
Bireyin sahip olduğu potansiyel nitelikleri geliştirmesi süreci olan kendini 

gerçekleştirme, aile, sosyal çevre ve eğitim ile ilişkili olabildiği gibi, din ve bireyin 
bu dini bireysel hayatõna tutum ve davranõş olarak yansõtmasõyla da (dindarlõk) 
ilişkilidir. Bu çerçevede din ve dinin tutum ve davranõş haline dönüşmüş şekli 
olan dindarlõk ile kendini gerçekleştirme yönelimi arasõnda bir ilişkinin varlõğõ 
öngörülmüş ve bu ilişkinin tespit ve tahlili araştõrmanõn temel konusu olarak 
belirlenmiştir. Ayrõca dindarlõğõn ve kendini gerçekleştirmenin cinsiyet, yaş gibi 
demografik özelliklerle ilişkisi de irdelenmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre, alõnan eğitim ile kendini gerçekleştirme arasõn-
daki ilişkinin tespitine yönelik yapõlan analizlerde kendini gerçekleştirmenin 
varoluşsal değerleri benimseme alt boyutunda ilâhiyat lisans ve din kültürü 
ahlâk bilgisi öğretmenliği; duygusal bakõmdan açõk olma alt boyutunda sõnõf 
öğretmenliği ve işletme; başkalarõyla yakõnlõk kurma alt boyutunda ise yüksek 
lisans grubu diğer gruplara nazaran daha yüksek ortalamaya sahip olmuşlardõr. 
Fakat toplam kendini gerçekleştirme ve diğer dokuz alt boyutta gruplar arasõnda 
anlamlõ bir farkõn bulunmamasõ, deneklerin genelde benzer eğitim almalarõna ve 
kendini gerçekleştirmede homojen bir yapõ oluşturmalarõna bağlanabilir. 

Kendini gerçekleştirmenin iki boyutunda, kõzlar ile erkekler arasõnda fark 
görülmüştür. Kendini kabulde kõzlar, varoluşsal değerleri benimsemede ise 
erkekler daha yüksek ortalamalara sahip olmuşlardõr. Buradan hareketle, kişiliği-
nin eksik yönlerini görebilme ve bunlarõ kabullenmede kõzlarõn, başkalarõnõn 
beklentilerine uygun davranmak yerine kendi kararõnõ verebilmede ise erkeklerin 
daha başarõlõ olduğu sonucuna ulaşõlmõştõr. Ayrõca bu sonucun Türk toplumunda, 
kõzlarõn kabullenici, erkeklerin daha başõna buyruk olacağõ şeklindeki kabule 
de uygunluk gösterdiği ifade edilmelidir.  

Yaş gruplarõ arasõnda ise kendini gerçekleştirmenin iki boyutunda (başkala-
rõyla yakõnlõk kurma, duygusal bakõmdan açõk olma) anlamlõ bir fark gözlenmiştir. 
Hem duygularõnõ olduğu gibi ifade edebilmede, hem de diğer insanlarla yakõn 
ilişkiler kurabilmede yaşõ büyük olanlarõn daha başarõlõ olduklarõ sonucuna 
ulaşõlmõştõr.  
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Dindarlõk ile kendini gerçekleştirme değişkenleri arasõnda yapõlan karşõlaş-
tõrmada ise, toplam dindarlõk ile toplam kendini gerçekleştirme arasõnda 
anlamlõ bir ilişki gözlenmemiştir. Fakat dindarlõğõn alt boyutlarõ ile kendini 
gerçekleştirmenin bazõ alt boyutlarõ arasõnda anlamlõ ilişkiler tespit edilmiş ve şu 
sonuçlara ulaşõlmõştõr: 

Dindarlõğõn bilgi-ibadet boyutu ile kendini gerçekleştirmenin zamanõ de-
ğerlendirme boyutu arasõnda anlamlõ bir ilişki gözlenmiştir. Bu durum dini 
pratikleri yerine getirenlerin zamanõ değerlendirmede daha başarõlõ olabilecekle-
rini ortaya çõkarmõştõr. Bu iki boyut arasõndaki ilişkiden hareketle, ibadetleri 
yerine getirmenin (namaz kõlma, dua etme vb.) zamanõ değerlendirebilme ve 
geleceğe umutla bakabilme özelliği kazandõrabileceğini söylemek mümkündür. 

Yine bu araştõrmada daha önce yapõlan araştõrmalarla paralellik gösterir ni-
telikte, dindarlõk (tecrübe boyutu) ile kendine saygõ arasõnda anlamlõ bir ilişki 
bulunmuştur. Bu durumdan, dinin ideal hedefi olan bireyin kendine ve başkala-
rõnõn varlõğõna saygõ göstermesi şeklindeki öğretiye de uygun olarak, dindarlõğõn 
bu boyutunda yüksek puan alanlarõn kendine saygõ gösterme ve olumlu bir benlik 
tasarõmõna sahip olmada daha başarõlõ olabilecekleri anlaşõlmaktadõr. 
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