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A. GİRİŞ
I. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi
Bu

çalışmanın

konusu;

fıziksel

tanımlayabileceğimiz atıf/yükleme

dilli içerikli

atıflarda

araştırılmasından
alanı

ibarettir.
din!

(attribution) teorisinin din! alana uyarlanarak,

hangi psikolojik süreçlerin söz konusu
Amacı

içerisinde yer alan

değerlendirerek,

ve sosyal hadiselere sebep arama olarak

atıfların

olduğunun

araştırma

ise, psikoloji ve sosyal psikolojinin

atıf

hadisesini

mahiyetini ve

incelemektir. Bu sebeple literatüre

dayalı

din psikolojisi perspektifinden

onları

etkileyen belli

teorik bilgilerin bir

alan ve dönem içerisinde test ederek, atfedenin

bazı

başlı

kısmını

özelliklerinin dilli

süreçleri
belirli bir

atıfları

ne

yönde etkilediği meselesini araştırmak istiyoruz.
Bilindiği

gibi birey,

açıklama ihtiyacı

yaşadığı

tecrübeleri ve

gözlemlediği

hadiseleri anlama ve

içerisindedir. Böyle bir ihtiyaç ile güdülenen

kendisini tatmin edecek bir takım

açıklamaları

arama, bulma ve

• Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı

kişi

büyük ölçüde

bunları sınamayla
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meşguldür.

Çünkü o, gerek fiziksel gerekse sosyal çevresinde olup bitenlere bir

anlam vermek zorundadır. Esasen kişi bu
·davranışlarda

takım rahatsızlıkla karşı

hem de

kendileri için

boşiukta

karşıya

bu da insanın fiziksel ve sosyal çevresiyle olan ahenkli

eden bir durumdur. Bundan
olayları,

çevresine uyum göstererek çeşitli

bulunabilir. Aksi takdirde o, kendisini psikolojik bir

hissederek ruhsal ve zihinsel bir
Kuşkusuz

şekilde

dolayı

kişileri, grupları

çeşitli

ilişkilerini

alt-üst

bireyler hem fiziksel dünyada cereyan eden
ve sosyal hayatta meydana gelen hadiseleri

anlamlı kılacak açıklamalara

harekete geçirerek

kalabilir.

nedensel

atıflar

ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç ise,

onları

yapmaya, yani "bunun sebebi nedir"

sorusunu sorarak buna cevap aramaya götürmektedir1•
Forsterling ve ~udolph'u takip ederek söyleyecek olursak; fiziksel ya da
sosyal hadiselere yönelik nedensel

açıklamaların

vardır:

iki temel sebebi

Bunlardan

birincisi, tahmin edilebilir/ik, ikincisi ise, kontra/dür. Söz konusu bu iki sebep
birleşince,

insan kognitif yapısı

gereği,

iki nesne veya iki olay

arasında

ilişki

bir

varmış gibi algılamakta, bunlardan birini diğerinin sebebi ya da sonucu olarak
2

değerlendirmektedir • Ekonominin çökünti.isüne sebep olarak ahlaki yozlaşmanın,
cinsel

suçların artmasına

sebep olarak dinden

uzaklaşmanın,

geri

kalmışlığa

sebep

olarak da emperyalist güçlerin gösterilmesi, buna örnek olarak verilebilir. Bu
noktada hangi sonucun hangi sebebe
birlikte

algılanacağını

karşılaşmaktayız.

benzer

başka

bağlanacağı

belirleyen

Çünkü insanlar

bazı

veya hangi se bebin hangi sonuç la

unsurların

neler

olduğu

olaylara getirdikleri

açıklayıcı

olaylara getirmemektedirler. Bu ise, hem bireylerin

algılayıp tanımlamalarından,

hem de taritin

değişmesine

göre

sorusu

ile

sebepleri,

aynı olayı farklı

onların

dile

getirdiği

açıklamaların değişmesinden kaynaklanmaktadır.

ıı Bk. Deschaınps, Jean-Claude, "Attribution et Explication", L 'Attribution Causalite et
Explication au Quotidien; Ed: J.-C. Deschamps, A. Clemens, Delachaux et Niestle, Paris 1990,
s. 248-249; Spilka, Bemard 1 Shaver, Phillip 1 Kirlpatrick, Lee A., "Din Psikolojisi Açısından
Genel Bir Atıf Teorisi", (Çev. A. Kuşat), E. Ü İlalıiyat Fakültesi Dergisi Xl, Kayseri 2001, s.
177-179; Küçükcan, Talip 1 Köse, Ali, Doğal Afotler ve Din: Marmara Depremi Üzerine
Psiko-Sosyolojik Bir İnceleme, TDV Yayınları, istanbul 2000, s. 63-64.
ıı Arkonaç, A. Sibel, Sosyal Psikoloji, Alfa Basım-Yayım Dağıtım, İstanbul 1988, s. 124.
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Atıflan

dünya

görüşü

yapı

atıfları

inançlardır.

Çünkü dinler belirli bir

ortaya koyarak, inananlara fiziksel ve sosyal hadiselerin "niçin"

şekillerde

belirli
dini

etkileyen faktörlerden birisi de dilli

Yapıcı

ettiği

tezahür

dalaylı

içerisinde

konusunda bir kavrayış

ya da

bulabilmek mümkündür.

dolaysız

Aslında

bir

sunmaktadır.

şekilde

dini

bu husus dinlerin

neden arama ve bulma

özelliğinden kaynaklanmaktadır.

düşünecek

tarihin bütün evrelerinde ortaya

olursak,

yazılı

Bu sebeple her

inanışiara

yaşanan

dayanan

hadiselere bir

Zira dünya genelinde

çıkan

kutsal metinler ve

buradan hareketle oluşturula.İı ilahiyat sistemleri; evren nasıl yaratıldı, varlık

içerisinde

insanın

niçin özel bir yeri vardır,

toplumlar gelişirken
niçin

başarısız

bazıları

neden geri kalır,

bazıları sıkıntı

olur,

doğal

afetler niçin meydana gelir,

bazı kişiler başarılı

içerisinde yaşarken

bazıları

olurken

bazı

bazıları

niçin daha rahat

ve huzurludur, gibi sorulara cevap ararnakta, hatta inananlara göre kendi dinleri bu
açık,

hususlarda oldukça

kesin ve kabul edilmesi gereken cevaplar ortaya

3

koymaktadır . Din psikolojisinin önemli görevlerinden birisi de halk arasında
yaygın

olan bu tür dini

atıfların

sebeplerini ve

sonuçlarını

anlamaya ve

tanımaya

4

çalışmaktır • İşte bu sebeple biz de fiziksel ya da sosyal hadiselere yapılan atıflarda
dinin

nasıl

atfın

dilli içerikli olup

farklı

bir etkide

görüntülerinin

bulunduğunu araştırmak

olmarnasıyla

atıfları

ne yönde

birlikte, bizzat dinl-sosyal

atıfları nasıl etkilediğini

verilen önem düzeyinin ve
etkilediğini

niyetindeyiz. Bu

alınan eğitimin

bağlamda yapılan

kimliğin

Ayrıca

dine

olmamasının

dini

incelerneyi hedefliyoruz.
dilli içerikli olup

ve bunun

de tespit etmeyi istiyoruz.

Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. 181-182, 173; Yaparel, Recep,
"Depresyon ve Dini İnançlar ile Nedensel Yüklemeler Arasındaki İlişkiler", D. E. O. ilahiyat
Fakültesi Dergisi VIII, İzmir 1994, s. 277.
4
> Gorsuch, Ricgard L., "Din Psikolojisi", (Çev. A. Kuşat), E. O. ilahiyat Fakültesi Dergisi X,
Kayseri 1988, s. 240-241; Argyle, Michale, Din Psikolojisi Alanındaki Yeni Gelişmeler", (Çev.
T. Küçükcan), Dini Araştırmalar II 14, Ankara 1999, s. 202-203; Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick,
"Din Psikolojisi Açısından", s. 173.
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II. Hipotezler
1) Alt dini gruplara göre dini

atıflarda

bulunma

atıfları

Sünniler Alevilere nispetle dini
o lacaklardır.

eğilimi farklılık

gösterecek,
eğilimli

kullanmaya daha fazla

2) Dini inançlar belli bir dünya görüşünü beraberinde getirdiği için, gençlerin
dine önem verme düzeyleri

arttıkça

dini

atıfları

kullanma

eğilimleri

de

artacaktır.

3) Öğrencilerin öğretime devam ettikleri fakültelere göre dini atıflarda
bulunma

eğilimleri farklılık

etkili olacağı
4) Gençlerin
görüşleri

gösterecektir. Burada

öğretimin içeriğinin

düşünülmektedir.

eğitim-öğretim

daha da

bağlı

olarak,

yaşları

bu da

onların

dini

sürecine

netleşecek,

ilerledikçe dünya
atıflarda

bulunma

eğilimlerini azalacaktır.

5) Gençlerin dini

atıflarda

özsaygı

pozitif,

bulunma

eğilimleri

dini etnosantrizm düzeyleriyle

düzeyleriyle negatifbir ilişki içerisinde olacaktır.

m. Evren ve Örneklem
çalışmanın

Bu

oluşturmaktadır.

Fakültesi (106
kişi),%

evrenini

Çukurova

Üniversitesi

lisans

öğrencileri

Basit tesadüfi yöntemle seçilen örneklemin % 17.87'sini

kişi),

%

10.46'sını Eğitim

Fakültesi

13.15'ini Fen-Edebiyat Fakültesi (78

kişi),%

Yabancı

Eğitim

Diller Bölümü (62

9.95'ini Ziraat Fakültesi (59

kişi), % 9.78'ini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (58 kişi), % 9.95'ini Tıp

Fakültesi (59

kişi),

% 10.62'sini

Mimarlık-Mühendislik

Fakültesi (63

kişi),

%

7.93'ünü ilahiyat Fakültesi (47 kişi),% 10.29'unu ise Meslek Yüksek Okullarında
(61

kişi)

eğitimlerine

devam eden 593 (305

oluşturmaktadır. Bunların yaş ortalaması

kız,

21.60 (ss: 2.59),

288 erkek)

yaş aralığı

öğrenci

ise 17-32'dir.

IV. Veri Toplama Araçlan
Bu
ve

çalışmada

"özsaygı"

"dini

ölçekleri

atıflarda

bulunma

uygulanmıştır.

eğilimi''

(DABE), "dini partikülarizm"

"Depremler

Allah'ın

insanlara

açık

bir
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uyarısıdır", "Uyuşturucu kullanımı

inanç

eksikliğidir",

vardır"

KMO

"Müslüman

ve

fuhuş

toplumların

gibi kötü
geri

alışkanlıkların

kalmasında

temel sebebi

Yahudilerin

parmağı

vb. Likert tipi yedi tutum cümlesinden oluşan DABE ölçeğinin öncelikle
(.878) bakılmış, daha sonra ölçeğe faktör analizi uygulanmıştır.

değerine

Tablo 1: DABE ölçeğininfaktör yük değerleri ve madde-toplam puan korelasyonları
Faktör Yük Değerleri

Madde No
1
2
3
4
5
6.
7

Tablo 1'de

.. 82
.79
.78
.75
.74
.68
.52
ölçeğin

tek faktörde

% 53.41 'dir. Bu da söz konusu

ölçme hususunda geçerli
tutarlılığını

arasında

değerlendirilebilir.

(.85)

ölçeğin

toplanmış olduğu

ölçeğin,

gençlerin dini

olduğu anlamına

ortaya koymaya

.54 ile .82

Madde-Toplam Puan
Korelasyon u
.82
.78
.78
.74
.73
.69
.54

yardımcı

değişmesi

görülmektedir.
atıflarda

Varyansı

bulunma eğilimini

gelmektedir. Sonra yine

olan madde-toplam puan

de onun

geçerliliğinin

ise

ölçeğin

iç

korelasyonlarının

bir

kanıtı

olarak

katsayısı

da

özsaygı ölçeği

ile

Homojenlik endeksini gösteren Alpha Cronbach

istatitiksel ~enilir olduğunu göstermektedir.

Çalışmamızda

lJ.AUtum cümlesinden

oluşan

Likert tipi bir

dini etnosaııt.riz:rffiölçmeye yönelik üç sorudan oluşan bir dilli partikülarizm
ölçeğinden

de

yararlanılmıştır.

çalışmalarda kullanıldığı

Söz konusu bu ölçekler daha önce

farklı

için yeniden geçerlilik ve güvenirlik analizine tabi

5

tutulmamıştır •

s)

Bk. Yaparel, Recep; Yirmi-Kırk Yaş Arası Kişilerde Dini Hayat ile Psiko-Sosyal Uyum
Arasındaki İliş/d Ozerine Bir Araştırma, A Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora
Tezi), Ankara 1987, Yapıcı, Asım, Gençlerde Dini Kalıp Yargılar, E. Ü. Sosyal Bilimler

Enstitüsü,

(Basılmamış

Doktora Tezi), Kayseri 2002.
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V. Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

. Uygulanan anketten elde edilen veriler yüzde, t-testi, tek yönlü ANOVA ve
korelasyon teknikleriyle çözümlenmiştir. Ancak şu hususu vurgulamamız gerekir
ki, tecrüb1 din psikoloji

çalışmalarında

çıkan sayısal değerler,

ortaya

bu bilim

dalının

kendine has teori ve yaklaşımlarıyla yorumlanmadığı zaman sadece
. rakamlar yığınından ibaret kalabilmektedir. Bu sebeple buradaki istatistiki
bulgular, Heider ve Kelley'in ki
bunları

başta

çalışan

din psikolojisine uyarlanmaya

yaklaşımlarıyla

atıf kuramlarıyla

olmak üzere temel

ve

Spilka, Shaver ve Kirlpatrick'in

yorumlanmaya gayret edilmiştir.

B. TEORİK ÇERÇEVE
I. Atıf Teorisinin Temelleri ve Gelişim Süreci
Bilindiği

gibi,

hangi psikolojik

insanın

fiziksel ve sosyal çevresini nasıl

mekanizmaların

psikolojinin temel

konularından

devreye

girdiği

harekete geçiren

birisidir. Zajonc'a göre, bu konuya bu denli önem

uyarıcıların

özelliklerinden daima daha az
yargıların

ve bu süreçte

meselesi, psikolojinin ve sosyal

verilmesinin sebeplerinden birisi de, bireysel ve sosyal
bunları

algıladığı

davranışı

analiz ederken,

fiziksel ve objektif özelliklerinin subjektif

anlamlı

olarak görülmesidir. Bu da hem sosyal

hatalarla dolu olmasından, hem de bilgi

işlemede

optimal kurallar yerine

temsil edilebilirlik ve mevcut verilerden yararlanma gibi basitleştirici
yöntemlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle bilişsel
süreçleri tanımaksızın insani fiilleri, dolayısıyla sosyal davranışı açıklamanın
oldukça güç olduğunu söyleyebiliriz6 • İşte bu noktada atıf teorisinin önemi ön
plana çıkmaktadır. Çünkü temelde motivasyonel bir arka planı olsa da, dile
getirilen tüm atıflar, zihinsel süreçlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.
Atıf

teorisine göre,

kontrol etme
davranışların
6

>

ihtiyacı

kişiler

ile

sosyal

olduğu

güdülenmişlerdir.

kadar, fiziksel
Bundan

sebeplerini anlamak isterler. Bu da

açıdan

dolayı

onlar

da çevrelerini
olayların

onları çeşitli şekillerde

ve

nedensel

Jaspars, J. 1 Hewstone, M., "La Theorie de 1' Attribution", Psychologie Sociale, Ed. S.
Moscovici, PUF, Paris 1996, s. 309.
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açıklaınalarda bulunmaya götürür7• Aksi takdirde çevrelerinde olup bitenleri

anlama ve

açıklama

sıkıntısı

boşlukta

çekecek olan insan, kendisini bir

hissedebileceği gibi, bir takım psikolojik rahatsızlıklar içerisine de girebilir8 •

Frankl'ın ifadesiyle, bu durumda olan bir kişi varoluşsal bir boşluk yaşar9 • Esasen
atıfteorisi

de bu boşluğun

teoriye göre, bireylerin
tanımlamalarına

ve

nasıl doldurulduğunu açıklamaya çalışmaktadır.
yaptığı

atıflar,

y~nelik

ileriye

aslında

onların

yaşadıkları

Zira bu
dünyayı

öngörülerde bulunabilmelerine

imkan

vermektedir. Bu anlamda Pittınan ve Heller'in de vurguladığı gibi, fiziksel ve
sosyal çevre üzerinde psikolojik bir hakimiyet kurma arzu ve
olan bireyler, bu arzu ve

ihtiyaçlarını karşılayabilmek

için

ihtiyacıyla

motive

çeşitli vasıtaların

0

yanında atıf süreçlerini de devreye sokmaktadırları • Şu halde temelde "niçin"

sorusu üzerine kurulu olan

atıfları,

bireylerin gözlemledikleri veya

yaşadıkları

hadiselerin sebeplerini anlama hususunda dile getirdikleri gerekçeler olarak

tanımlayabiliriz 11 •
Atıfteorisi

söz konusu

olduğunda

1) Heider'in Naif Psikoloji

üç temel kurarn dikkat çekmektedir:

Kuramı: Atıf

teorisinin kurucusu olarak da kabul

edilen He ider' e göre, insanlar çevrelerini kendilerine ait bir

takım

naif veya

?J Bk. Deschamps, "Attribution et Explication", s. 250; Deschamps, Jean-Claude 1 Beauvois, Jean-

Leon, "Attributions Intergroupes", Stereotypes Discrimination et Relations Intergroupes, Ed:
R. Y. Bourhis, J.-P. Leyens, Mardaga, Liege 1994, s. 107; Deschamps, Jean-Ciaude,
L 'Attribution et La Categorisation Sociale, Peter Lang, Berne 1977, s. lO.
sı Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 124.
9
) Frank!, Victor E., Duyulmayan Anlam Çığlığı: Psikoterapi ve Hümanizm, (Çev. S. Budak),
Öteki Yayınları, Ankara 1994, s. 19-20; Frank!, Viktor E., İnsanın Anlam Arayışı, (Çev. S.
Budak), Edesos Yayınları, Ankara 1991, s. 102-103.
ıoı Deschamps 1 Beauvois, "Attributions Intergroupes", s. 107; Deschamps, "Attribution et
Explication", s. 248; Leyens, Jacques-Philippe 1 Yzerbyt, Vincent 1 Schadron, Georges,
Stereotypes et Cognition Sociale, Mardaga, Sprimont 1996, s. 234-235.
ııı Bk. Vallerand, Robert J., "Les Attributions en Psychologie Sociale", Les Fondemenis de la
Psychologie Sociale, Ed: R. J. Vallerand, Gaetan Morin, Paris 1994, s. 263-264; Deschamps,
"Attribution et Explication", s. 249; Deschaınps 1 Beauvois, "Attributions Intergroupes", s. 97;
Deschamps, J.-C. 1 Clemence, A.,"La Notian d'Attribution en Psychologie Sociale",
L 'Attribution Causalite et Exp/ication au Quotidien, Ed: J.-C. Deschamps, A. Clemens,
Delachaux et Niestle, Paris 1990, s. I 9-22.

133

---- -----

Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfotmede D inin Rolü

sağduyusal

algılamaya

psikolojik teorilerle

anlamiandırmaya çalışırlar,

ve

yani

onlar sezgilerini kullanarak adeta amatör bir psikolog gibi davranmak suretiyle,
gerek başkalarının davranışları, gerekse çevrelerinde meydana gelen olaylar
hakkında

benzey-en veya birbirine
birini

diğerinin

yakın

bir zaman

sebebi olarak görme

tüketiminin çok
olarak

bunları sınarlar.

nedensel teoriler kurarlar ve

arttığı

algılayabilirler.

meydana gelen iki olaydan

eğilimindedirler.

bir yörede bir deprem
Esasen böyle bir

olmasından kaynaklanmaktadır.
öğretilerine bağlıysa

aralığında

yaşarursa,

Mesela

fuhşun

veya içki

bu durumu ilah! bir ceza

anlayış inançların davranışlara kılavuz

Bu sebeple

ya da astrolojiye

Çünkü insanlar birbirine

kişi

belli bir dini gruba ve onun

inanıyorsa,

onun tutum ve

davranışları

12

açıklanırken bunlar ~~tlaka hesaba katılmalıdır •
2) Jones ve Davis 'in
çıkan

Uyuşan Çıkarımlar Kuramı:

Jones ve Davis'e göre,

davranış

ile bu

davranışı

bulunmaktadırlar,

niyetiyle

atıf

yapma durumunda olan

ortaya koyan

yani gözlemci

Heider'in görüşlerinden yola

şahısların

gözlemlediği

ilişkili olduğunu düşünmektedir.

kişiler,

gözledikleri

niyetlerini dikkate alarak

fiilin aktörün

"Bir kişinin

şiddet

yargıda

kişilik yapısıyla

ve

içeren davranışlarının

onun saldırgan olma özelliğine atfedilmesini" buna örnek olarak verebiliriz 13 •
3) Kelley 'in Birlikte Değişme Teorisi: İnsanlar nedensel atıflarda bulunurken
çıkmaktadır?

Birlikte

teorisinde bu sorulara cevap arayan Kelley' e göre, gözlemci için

elverişli

ne tür bilgiler
değişme

olabilecek bilgi

kullanırlar?

miktarına

Nedensel
göre iki

atıflar nasıl

farklı

ortaya

süreç söz konusudur. Bunlardan

birincisinde gözlemci bilgiyi tek bir kanaldan edinmektedir.
ararken"

gözlediği davranışın

Dolayısıyla

o, "neden

muhtemel sebeplerini göz önünde bulundurur.

İkincisinde ise gözlemcinin bilgiyi çok çeşitli kaynaklardan edinınesi söz

konusudur. Bu sebeple

gözlediği

sonucun mümkün olabilecek

çeşitli

sebeplerle

ııı B k. Jaspars 1 Hewsıone, "La Theorie del 'Attribution", s. 312-314, Descharnps 1 Clemence, "La

Notion d'Attribution en Psychologie Sociale", s. ı9-22; Descharnps 1 Beauvois, "Attributions
Intergroupes", s. ı Oı -102.
nı Bk. Jaspars 1 Hewstone, "La Theorie del 'Attribution", s. 314-317; Descharnps 1 Clemence, "La
Notian d'Attribution en Psychologie Sociale", s. 25-29; Descharnps 1 Beauvois, "Attributions
Intergroupes", s. 103-104.
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birlikte
geri

değiştiğini algılayabilmektedir.

kalmasında

büyük bir rol

Asım Yapıcı

oynadığım düşünen

anlamiandırması

bu durumda, onun bunu
göre

değişmektedir.

eğer

bu durumu

algılarsa, farklı

olarak

Hıristiyanlara

anlam yükleyecektir. Ama Yahudilerin
algılama bağlama

bir Müslüman,

tavrı

sadece Yahudilerin Müslümanlara yönelik bir
düşünürse,

toplumların

Mesela Yahudilerin Müslüman

bir

davrandığım

da böyle

farklılaşacak:tır.

Çünkü

değişme kuralı

Burada ise devreye, birlikte

girmektedir. Bu da bireyin ulaştı.ğı bilgiler arasında tutarlılık ve düzen

aramasından

14

kaynaklanmak:tadır •
İlk ortaya çıktığı dönemlerde bireyselci bir yaklaşıma dayalı olarak ele alınan
atıf

kişiler arası atıftarla ilgilenilmiş,

teorisinde, daha ziyade

konusu ise pek fazla ön plana

çıkarılmamıştır.

gruplar

Ancak, bireylerin

arası atıf

davranışlarını

anlamada grup aidiyetlerinin önemli bir referans çerçevesi sağladığını ortaya koyan
çalışmalarla

başlanmıştır.

birlikte,

Sosyal

araştırınacılardan

aidiyetleri
yapılan

atıf

fenomeninin sosyal boyutuyla da ilgilenilmeye

atıf olarak

da

adlandırılan

Decshamps'a göre,

onların yaptıkları atıfları

araştırınada

pek çok

çıkmamak:ta,

bireylerin

etkilemekte ve

tespit

atfı yapanın,

hem

bu tür

edilmiştir

hem de

ki,

çalışmalara

farklı

öncülük yapan

sosyal

kategorilere

değiştirebilmektedir.

Nitekim

atıflar kendiliğinden

hakkında atıfta bulunulanın

ortaya
sosyal
5

kimlikleri ve grup aidiyetleri atıfların yönünü ve muhtevasını etkilemektedirı •
Atıfteorisinde

gerekse

önemli yer tutan hususlardan birisi de

başkaları

meselesidir.

İşte

görülmektedir.
yanhlıktır.

bu

Atıf

Failin

hakkında

yargıda

noktada

insanların

bulunurlarken nesnel

atıflara

yanlılık

ve

gerek kendileri

davranamadıkları

tarafgirliğin

karıştığı

sürecinde cereyan eden en önemli tarafgirlik "egosantrik"

atıflarında

tarafgirlik ismi de verilen bu durum,

kişinin

çevresini

14

>Bk. Jaspars 1 Hewstone, "La Theorie de I 'Attribution", s. 315-317; Descharnps 1 Clemence.,"La

Notian d'Attribution en Psychologie Sociale", s.·22-25; Descharnps 1 Beauvois, "Attributions
Intergroupes", s. 102-103.
15
> Bk. Descharnps 1 Beauvois, "Attributions Intergroupes", s. ı ı 1-113; Hewstone, M. 1 Jaspars,
J., "Relations Intergroupes et Processus d'Attribution", L 'Attribution Causalüi et Explication
au Quotidien, Ed: J.-C. Descharnps, A. Clemence, Delachaux et Niestle, Paris ı 990, s. 200205.
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kendisini

merkeze

yanlılıkların

bir

diğeri

ise Ross'un "temel

durumdur. Burada ise gözlemcinin
konusudur
failin

17

kaynaklanmaktadırı 6 •

alarak algılamasından

atıf hatası"

atıflarında yanlı

olarak

ve tarafgir

Egosantrik
adlandırdığı

davranması

söz

Bu ise aynı olayı, kişiyi, grubu vs. değerlendirirken gözlemci ile

•

atıfları arasında

önemli

farklılıkların

ortaya çıktığı

anlamına

gelmektedir. Bu

farklılık

nereden kaynaklanmaktadır, sorusuna gelince, buna Jones ve Nisbett;fail
eylemin durumsal gereklerine, gözlemci ise aynı eylemi durağan kişisel eğilimfere

atıf

yaparak

birlikte

aynı

açıklama

ililin

temayülündedir, diyerek cevap vermektedir. Bununla

farklı algılamasının

daha

kere fail ile gözlemcinin ellerindeki bilgi

başka

farklıdır.

sebepleri de söz konusudur. Bir
Bu da

onları aynı

eylemi

farklı

şekillerde yorumlam~ta götürmektedir. Ayrıca söz konusu farklılık onların o
andaki algısal yönelimlerinden de kaynaklanmaktadır, yani her ikisinin de baktığı
odak

noktası farklıdır.

Zira Stroms'un ifadesiyle ''fail çevreyi gözlem/erken,

gözlemci faili seyretmektedir. Dolayısıyla her ikisi de gözlemledik/eri şeye farklı
atiflar yapmaktadır 18 ". Bu tür egosantrik yaniılıklar kişinin benliğini destekleyen
kı::ndisine

ve onun

olan

saygısı.nı

koruyan,

kısaca

benliğe

hizmet eden

9

tarafgirliklerdirı • Bununla birlikte atıf sürecinde tezahür eden diğer bir tarafgirlik
J,

ise, kişinin kendi ait olduğu grubunu dünyanın merkezine koyarak diğerlerini

1

buradan

1.
!1<1

i'
1

hareketle

yanlılıklardır.

değerlendirmesi .sürecinde ortaya çıkan "etnosantrik:'

Buna da gruba hizmet eden tarafgir/ikler denmektedir. Çünkü

burada asıl hedef, grubun değerini ve prestijini koruyarak devam ettirme
arzusudur. Bu sebeple her grup
algılamaktıı
adlandıran

ve

aynı

değerlendirmektedir.

durumu kendi

Pettigrew

bu süreç, bireylerin gerek kendi

16
)

bakış açısından farklı farklı

tarafından
gruplarına,

"son

atıf hatası"

gerekse

diğer

olarak

gruplara

Daha fazla bilgi için bk. Vaileran d, "Les Attributions en Psychologie Sociale", s. 288-292.
Bk. Vallerand, "Les Attributions en Psychologie Sociale", s. 292-293; Krş. Leyens /Yzerbyt 1
Schadron, Stereotypes et Cognition Sociale, s. 235.
18
> Stroms, Michael D., "Enregistrement Video et Processus d' Attribution: Changement de Point
qe Vue de I' Acteur et de I'Obseıvateur'', L 'Attribution Causalite et Explication au Quatidien,
Ed: J.-C. Descharnps, A. Clemens, Delacheux et Niestle, Paris 1990, s. 139-140.
19
l Hewstone 1 Jaspars, "Processus d'Attribution", s. 225.
1
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Asım Yapıcı

yönelik atıflarında etkin bir .rol oynamaktadıl 0 • Ancak yargıda hatalı davranma
durumunun sadece geniş halk kitlelerine özgü olmadığını da hatırlatmak gerekir.
Zira toplumsal yapıda ente1ektüel ve elit tabaka olarak adlandırılanlar, hatta yargı
hataları

21

davranabilir
Şu

çalışma

konusunda
halde

yapan psikologlar bile, sosyal

yargılarında hatalı

•

insanların

gerek bireysel gerekse sosyal

atıflar kullanması aslında onları.

ilişkilerinde sık sık

nedensel

psikolojik olarak ral1atlatarak, fiziksel ve sosyal

çevrelerinde cereyan eden olayları · anlama ve anlamlandırmalarma hizmet
etmektedir. Böylece
kurmuş oldukları

özsaygıları

izlenimini

öngörülerin temelini

yükselen bireylerde çevre üzerinde hakimiyet

oluşmaktadır.

oluşturan

geleceğe

yönelik

ilişkilerinde

uyumlu

Hem bugüne hem de

bu durum, onlara çevreleriyle

davranabilme imkanı vermektedir. Öyleyse, gözlemlenen olayların sebepleri
hakkında, genellikle toplumsal bellekte mevcut olarak bulunan, bununla birlikte
çoğu

kere öznel inançlar olarak dile getirilen nedensel

"sonuçları
söyleyebiliriz22 •

arama",

kontrol

altına

alma" ve

atıfların, insanların

"özsaygı ihtiyacına"

cevap

"anlam

verdiğini

II. Dinin Yaşanan ve Gözlemlenen Hadiseleri Anlamiandırmaya Etkisi
Spilka ve arkadaşlarının belirttiği gibi,

atıf teorisinin

temel öngörüleri dini izah

ve atıfların araştırılması hususunda zengin bir başlama noktası oluşturmaktadır23 •
ıoı Deschamps 1 Beauvois, "Attributions /ntergroupes", s. ı ı6.
2

ı) Jaspars 1 Hewstone, "La Theorie de i 'Attribution", s. 309. Her ne kadar insanı psikolojik olarak
rahatlatıcı

olsa da, atıf sürecinde devreye giren yanlılıkları kişinin kendisini aldatması şeklinde
de vardır. Bk. Kuşat, Ali, "Psikolojik Bir Olgu Olarak Kendini Aldatma ve
Dini İnançla ilişkisi", Dini Araştırmalar Ili 18, Ankara 2000, s. ı05-106.
ııı Krş. Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. ı 73; Küçükcan 1 Köse, Doğal
Afetler ve Din, s. 67-68.
23
) Bk. Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. 174. Bilindiği kadarıyla
ı970'li yıllara kadar yapılan atıf çalışmalarında insanların dini referans ve kavrarnlara ne
ölçüde ve niçin müracaat ettikleri meselesi pek fazla dikkate alınmamıştır. ı975'te Proudfood
ve Shaver'in atıf teorisini din psikolojisine uyarlama girişimiyle birlikte, atıfların dini yönü
daha çok ön plana çıkarılınaya çalışılmış ve din! inançların atıfların muhtevasını ve dile
getirilme sıklığını ne oranda etkilediği meselesi ele alınmaya başlanmıştır. Bk. Küçükcan 1
Köse, Doğal Afetler ve Din, s. 69-70.
değerlendirenler
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Çünkü gerek bireysel gerekse toplumsal olarak kabul edilip

içselleştirilen

dini

inançlar, farklı şekillerde de olsa, inananların hem ruhsal ve zihinsel dünyalarına,
hem de tutum ve davranışiarına sürekli olarak etkide bulunmaktadır. Ayrıca her din
kendine özgü karakteri ile bir yandan
yaşad*ları

olumlu ve olumsuz

inananların

gelişmeler

hayatlarında

bireysel ve sosyal

hakkında

çeşitli

açıklamalarda
getirdiği

bulunurken, bir yandan da fiziksel dünyada cereyan eden hadiselere
insanların

aradığı

"niçin" sorusuna alternatif cevaplar
vermektedir. Başka bir deyişle, mensuplarına belirli bir dünya görüşü kazandıran
dinler, fiziksel ve sosyal hadiselerin "niçin" belirli şekillerde tezahür ettiğini
konusunda bir kavrayış sunmaktadır24 • Bu sebeple her dini yapı içerisinde dolaylı
izahtarla

içten içe

ya da dolaysız bir şekilde dilli inanışiara dayanan atıfları bulabilmek mümkündür.
Esasen dinler mensupianna sundukları inanç esasları, dünya görüşü, sosyal kimlik
vs.

ile

hangi

atıfların

nerede

ve

nasıl

kullanılabileceğine

zemin

hazırlayabilınektedirler.

Birey günlük hayatı içerisinde tesadüfi veya ansızın gelişen nedenini
bir takım hadiselerle karşı

karşıya

trajik bir kaza geçirmesi,

kalabilir. Kendisinin ya da yakın bir

doğal

güçü ve direnci
yapılarak

sağlar.

arkadaşının

afetiere maruz kalmak, çaresiz bir

yakalanmak gibi istenmeyen durumlarla

karşılaşan kişiye

Böyle hallerde, "kadere,

dini

inancı

dolayısıyla

da

bilmediği

hastalığa

dayanabilme
Tanrıya atıf

bulunmaya veya Tanrı insanı sınamaleta ya da
cezalandırarak terbiye etmektedir' türünden çok çeşitli izahiara zemin hazırlayan

dinler,

açıklamalarda

insanın yaşadığı

zorluklarla

baş

edebilmesine imkan vererek

onların

ruhsal

ve zihinsel dengesini yeniden kurmasına yardımcı olmaktadır • Bununda ötesinde
25

24

>Melsin, Michel, L 'experience Humaine du Divin, CERF, Paris 1988, s. 48.
ısı Krş. Yaparel, "Depresyon ve Dini İnanç/ar, s. 278-279; Köktaş, Emin, Türkiye 'de Dini Hayat,
işaret Yayınları, İstanbul 1993, s. 46. Daha fazla bilgi için, bk. Mclntosh, Daniel M., "Religionas-Schema, With Implications for the Relation Between Religion and Coping", The Psychology
of Religion: Thearical Approaches, Ed. B. Spilka, D. N. Mclntosch, Westview Pres, Colorado
1997, s. 171-183; Pargament, Kenneth I. /Park, Cıystal L., "In Times of Stres: The ReligionCoping Connection", The Psychology ofReligion: Thearical Approaches, Ed. B. Spilka, D. N.

Mclntosch, Westview Pres, Colorado 1997, s. 43-53; Chapman, Laurie, "Regard Sur La
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dinlerin
sonuç

insanın

anlama

ihtiyacına

da cevap vererek, hadiseler

ilişkisi kurmayı kolaylaştırdığım

Allahın

Asım Yapıcı

söyleyebiliriz. Bu

karşısında

bağlamda

kader

lütfu ve adaleti, azizler, veliler, koruyucu melekler, kötülük

26

edilebilir

•

dünyayı

anlamlandırmalarına

zemin

hazırladığı

inancı,

düşünen

inananların

ruhlar, dualar, ibadetler ve kutsal metinlerde geçen ifadelerin
yaşadıkları

sebep-

rahatlıkla

ifade

Çünkü Gorsuch, Pargament, Ritzema ve Spilka başta olmak üzere pek

çok din psikologunun da
dayanan içsel bir

belirttiği

yaşayıştan

ibaret

gibi; din, insamn sadece kutsalla
değildir.

Bunlarla birlikte o, daha

yelpazede bir anlamlandznna sistemidir. Esasen bu
mensuplarına

ilişkilerine

günlük hayatta meydana gelen çok

geniş

özelliğinden dolayı

çeşitli olayların

referans çerçevesi" temin etmektedir. Buna göre, dinin temei

bir

dinler

yorumu için "bir

işlevlerinden

birisi

de, insaniann fiziksel ve sosyal çevresinde meydana gelen hadiseleri anlama ve
anlamlandırmalarına yardım
27

imkan vermesidir
arayışı

ve

•

ederek, onlann

dış dünyayı

kontrol edebilmelerine

Atıfteorisinin de temelini oluşturan bu olgu, bizi, ferdinanlam

anlamiandırma ihtiyacına

götürmektedir. Çünkü insan,

Frankl'ın

da

28

belirttiği gibi, sürekli anlam arayışı içerisinde olan bir varlıktır • O, niçin
yaratıldığı,

nereden gelip nereye

sorulara içten içe cevap ararken,
yaşantısına

en

azından

gittiği

ve niçin bu dünyada bu hayatı

aslında varlığına

kendi ölçülerine göre bir

yaşadığı

gibi

bir anlam vermek istemekte ve
değer

katabilmeyi arzulamak-

tadır29. Hemen hemen her dini sistemin bu sorulara kendi getirdiği dini-dünya
Souffrance, Une Perspective İslamique", . Nouveau Dialogue 123, ı999, s. 8-ıo,
http :1/pages.ca.inter.net/-csrm/nd ı 23/chapman.htrnl
26
> Konu ile ilgili bk. Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. ı73; Pohier, J.
M., Psychologie et Theologie, CERF, Paris ı967, s. 165-205.
27
> B k. Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. ı 74; Yaparel, "Depresyon ve
Dini İnanç/ar", s. 278-279; Karaca, Faruk, "Dindarlığın Fonksiyonelliği Üzerine", Dini
Araştırmalar 6116, Ankara 2003, s. 79. _
28
> Bk. Frank!, Duyulmayan Anlam Çığlığı, s. 23; Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi
Açısından", s. ı 76.
29
> Yalom, Irvin, Varoluşçu Psikoterapi, (Çev. Z. İ. Babayiğit), Kabalcı Yayınları, İstanbul200ı,
s. 256-257; Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara 1993, s. I 15-117;
Bahadır, Abdülkerim, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, s. 20;
Yapıcı, Asım, İslam 'da Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü, Beyan Yayınları, İstanbul 1997, s.
274.
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görüşü

çerçevesinde bir

deyişle,

daha yakın döneme kadar psikoloji bu sorularla pek ilgilenmezken dinlerin

şu

şekilde,

ya da bu

cevaplar

sunduğunu

da görmekteyiz.

Başka

ama sürekli olarak bunlara cevap vermeye

Kuşkusuz

söyleyebiliriz.

takım

çalıştığını

dinler hem bu sorulara cevap vermekte hem de bir

daha öteye giderek kişinin kutsalla

ilişkisini

bir

adım

tesis etmek suretiyle günlük hayata bir

amaç ve değer yükleme işlevini üstlenmektedir

30

gibi, insanlarda çok güçlü motivasyonlar ve

Çünkü Geertz'in de belirttiği

•

eğilimler olıqturan

önce, bireylerin dünyevf hadiseleri ve tecrübeleri

dinler, her şeyden

değerlendirmelerine

ve anla-

3

m/andırmalarına zemin hazırlayan sembolik bir bütünlük ı" olarak kabul edilebilir.
Sonra Weber'i takip ederek söyleyecek olursak, dini inançlar

yaşamı anlamlı
32

kılmakta ve beklentl~~r ile yaşam arasındaki mesafeyi yakınlaştırmaktadır •
Hemen hemen aynı hususu vurgulayan Luckmann dinlerin en azından "gerçekliği
yorumlamd',

"kimliğin tanımını

yaparak

insanı

oraya

yerleştirme"

hayat için bir rehber sunma" biçiminde özetlenebilecek üç temel
olduğunu söylemektedir

33

•

ve "günlük
işieve

sahip

Söz konusu bu işlevler ise dinin inanan insanın

hayatına anlam, güzellik ve yaşamaya değer nitelikler katmasından34 beslenerek
35

şekillenmektedir •
Şerif

dini

Mardin de dinin üç fonksiyonu

inançların

fertlerin

açıklamakta

zorluk

olduğundan
çektiği

bahsetmektedir. Birincisi,

pek çok hadiseye

farklı

izahlar

Peter L., Dinin Sosyal Gerçekliği, (Çev. A. Çoşkun), İnsan Yayınları, 1993, s. 58;
Argyle, M., "Dinin Yedi Psikolojik Temeli", (Çev. Mehmet Dağ), Eğitim Hareketleri 231272273, 1978, s. 12.
31
) Bk. Geertz, Clifford, The Interpretation ofCultures, Hutchınson, London 1975, s. 90-91.
32
) Turner, Bryan S., Max Weber ve İslam, (Çev. Y. Aktay), Vadi Yayınları, Ankara 1991, s. 69.
33
>Krş. Vergote, Antoine, Din İnanç ve İnançsızlık, (Çev. V. Uysal), MüiFV Yayınları, İstanbul
1999, s. 91.
34
>Jung, Cari Gustav, Din ve Psikoloji, (Çev. C. Şişman), İnsan Yayınları, İstanbul trz, s. 143.
35
> Burada Pargament'in görilşlerini hatıriarnada da fayda vardır. Ona göre, din "içtenlik ve
kimlik", "huzur ve gelişim"; "rahatlama ve kendini frenleme", "problem çözme ve umut'' ve
"ruhsal fonksiyon" olmak üzere beş temel psikolojik işieve saiptir. Bunların hemen hemen
hepsi de atıf süreciyle yakından ilişkilidir. Bk. Pargament, Kenneth I, "Tannm Bana Yardım
Et: Din Psikolojisi Açısından Başa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru", (Çev. A. Albayrak),
tabularasa 3 19, Isparta 2003, s. 2 I 7.
30

> Berger,
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getirmesidir. İkincisi, insanlara kültürel açıdan çevrelerini özel bir takım algı
kalıplarıyla

görmelerini sağlayacak kavramsal bakış açısı ve bir izafet çerçevesi
sunmasıdır. Üçüncüsü ise, toplumun ve kültürün yapısal açıdan devamlılığını
sağlaınasıdır. Aslında

burada söz konusu edilen her üç fonksiyon da birbiriyle çok

yakından ilişkilidir.

Ancak bunlardan ilk ikisi bizi yakından ilgilendirmektedir.
Çünkü insan bir yandan din aracılığıyla kişisel açıdan bir güvenlik mekanizması

geliştirirken,

öte yandan da dinler toplumsal

açıdan mensuplarının

algılama ve anlayabilmelerine ~arayan bir m~del temin etmektedir

36

deyişle,

dünyayı

Başka bir

•

her din bir dünya görüşünü beraberinde getirmekte, bu da kültür içerisinde
yapılarını

özümsenerek bireylerin zihinsel ve ruhsal
onlara neyi

nasıl

görmeleri

gerektiğine

dinleri kendisine inananlara bir

dair

algı kalıbı

etkileyip

şekillendirmekte

kılavuzluk yapmaktadır.

ve

Bu anlamda

veren, bir referans çerçevesi

sağlayan,

bunu da kutsalla ilişkili olarak yapan bir sistem olarak değerlendirebiliriz37 • Şu
halde dilli inançlar bir yandan
dünyanın

hüsran,

acı

ve kötülüklerin

temel karakteristiklerinden olmadığını kendi üslubu ile ortaya koymakta,

öte yandan da
farklı

insanların yaşadığı

yaşanan olumsuzlukların izahını

kutsalla

ilişkili

bir gerçeklik alanına atfetmekte ve inananlardan da bu tür
insanın

etmelerini talep etmektedir. Böylece
karşısında yaşayacağı

duygusal, zihinsel ve

hüsran,

acı

şekilde

daha

açıklamaları

kabul

bir

çekme ve kötülükler

varoluşsal sıkıntılarının

üstesinden

gelmesine zemin hazırlanmaktadır • Bu da dilli inançların bireye günlük hayatında
38

karşılaşması

muhtemel

sıkıntılarla baş

edebilmesine imkan veren psikolojik bir

direnç sağladığı anlamına gelmektedir

39

birisi olan Weber, dini

inançların

•

Bu konu üzerinde en çok duranlardan

hem istenmeyen bireysel ve sosyal

fıilleri,

hem

Bk. Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 65, 157; Ward, Keith,
"Anlam Meselesi ve Din", Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı, (Çev. G. Varım), Ed. J. Runzo,
N. M. Martin, Say Yayınları, İstanbul 2002, s. 33-62.
37
l Daha fazla bilgi için, bk. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, (Çev. Ü. Günay), MÜİFV Yayınları,
İstanbul 1995, s. 76-81; Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998, s. 230231; Çelik, Celalettin, Şehirleşme ve Din, Çizgi Kitabevi, Konya 2002, s. 217-221.
38
l Oser, Fritz 1 Gmünder, Paul 1 Ridez, Louis, L 'homme: Son Developpement Religieux, CERF,
Paris 1991, s. 20; Melsin, L 'experience Humaine du Divin, s. 23, 58.
39
l Bk. Bahadır, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, s. 56-61.
36
)
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de

fiziksel

meşrulaştırdığını ifade etmektedir

40

katan, onu
bizzat

kalınan

çevrenin etkisiyle maruz

meşrulaştıran

kişiye

olumsuzlukları

İnsanın kendisine kurduğu dünyaya anlam

•

ve hatta kutsal bir üslup içinde

hitap ederek onun

hakhlaştırıp

hayatını anlamlı

kozmikleştiren

bir düzen içerisine

dinlerin

yerleştirdiğini

dilli inançların insanların hem anlam arayışlarına hem de

41

söyleyen Berger de

anlamiandırma arzularına

verdiğini

cevap

bunlara cevap vermemekte,

aynı

ortaya

zamanda,

koymaktadır. Aslında

varlığın

ve kültürün

din sadece

ayrılmaz parçası

42

olan anlam yoğunluğunun koruyuculuğunu da yapmaktadır • Bu ise dinlerin,
dünyanın

belirsizlik . ve

bilinemezliğini

belli

bir

tarzda belirlilik,

hatta

belirlenebUirliğe yönylten nihai sözü söylemesiyle ilişkilidir .
43

Astma

bakılırsa

·-dinin

işlevlerine

yönelik olarak dile getirilen bütün bu

yaklaşımlar, büyük ölçüde fiziksel ve sosyal çevrelerini anlamlı ve düzenli görme
ihtiyacı

içerisinde olan

anlamsız,

insanların dünyanın şans

önemsiz ve kaotik bir karakter arz

eseri idare

edildiği,

ettiği düşüncesine

kendileri için

asla

talıammül

44

edemedikleri fıkrine dayanmaktadır • Çünkü Geertz'in de belirttiği gibi yaşanan

hüsranlar,

cicılar

dünyanın anlamsız, hayatın

ve kötülükler

olduğu düşüncesini körükleyebilir

45

tür olumsuzluklara en

azından

•

da adeta gereksiz

Dinler ise modern bilirnin açıklayamadığı bu

inananlar

izahlar getirmektedir. Bu anlamda dini

açısından

doyurucu ve kabul edilebilir

inançların sıra dışı,

beklenmedik olay ve

>Turner, Max Weber ve İslam, s. 69.
>Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, s. 56.
42
> Bk. Vergote, Antoine, "Equivoques et Articulation du Sacre", Archivio di Filosofia, (Diretto
da: E. Castelli}, Instituto di Studi Filosofici, Roma 1974, s. 488. Vergote, dinin insanın
entelektüel merakına ve anlam ihtiyacına cevap verdiği, ama bunu dinin ve dindarlığın asıl
temeli gibi görmenin yanlış olduğu kanaatindedir. Daha fazla bilgi için, bk. Vergote Antoine,
Psychologie Religieuse, Bruxelles.l966, s. 135-138; Vergote, Din İnanç ve İnançszzlık, s. 9193.
43
>Köktaş, Türkiye 'de Dini Hayat, s. 45; Glock, Charles Y., Dindarlığın Boyutları Üzerine", Din
Sosyolojisi, (Ter. M. E. Köktaş}, Der. Y. Aktay, M. E. Köktaş, Vadi Yayınları, Ankara 1998, s.
261-262.
44
> Hamilton, M. B., "Din ve Anlam", (Çev. A. Vahap Taştan}, E. O. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi IX, Kayseri 2000, s. 530.
45
) B k. Geertz, The Interpretation of Cultur~s, s. 91-92.
40
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1

tecrübelere
rahatlıkla

karşı

azından

en

söyleyebiliriz. Hatta dinler bu

daha da genişleterek ölüm,
dahil etmektedir
duyduğu

potansiyel olarak bir

46

getirmeye

çalıştığını

olaylar ve tecrübeler kategorisini

afetler ve daha pek çok dramatik durumu da buna

İnsanlar da psikolojik olarak bunların açıklanmasına ihtiyaç

•

sunduğu

için dinin

niteliğe

vazgeçilmez bir

doğal

sıra dışı

açıklama

izah

tarzları

sahiptir. Bu da

açısından

özellikle inananlar
diôı inançların

biricik ve

her ne kadar deneysel

olarak ispatlanamasa da, inananlar tarafindan hakikat olarak, hatta tecrübl' olandan
bile daha gerçek olarak kabul edilmesinden kaynaklarunaktadır47 • Çünkü Eliade'ın
da dediği gibi, varolmayı ve kuvvet bakımından doygun bir hale gelmeyi arzulayan
insan için kutsal, içinde güç, etkinlik, hayat ve üretkenliği
48

temsil etmektedir
Dinlerin
içinde

•

mensuplarının

yetiştiği

zihinsel

yapılarını şekillendirme
nasıl geldiği

kültürün ürünü haline

sosyo-kültürel faktörlerle
49

vurgulamak gerekir
Berger' in

barındıran asıl gerçekliği

birlikte

sosyalleşme

sürecinde bireylerin

meselesine gelince, burada,

sürecinin önemini özellikle

Sosyo-kognitif açıdan bu sürecin nasıl geliştiği hususunda

•

açıklamaları

oldukça ikna edicidir. Berger' e göre insan

dünya bizzat onun kendi aktiviteleriyle biçimlendirilen eksik ya da
dünyadır.

Bu sebeple o, kendi kendisine bir dünya

aslında

durum

insanın

olgunlaşma ihtiyacı
yapıda

mevcut

bir dünya

eksik ve yetersiz

içerisinde

olanları

kuracaktır.

açısından dış

açık

uçlu bir

oluşturmak zorundadır.

doğmasından,

sürekli

olmasından kaynaklanmaktadır,

gelişme

Bu
ve

yani insan kültürel

kendince özümseyecek ve buradan hareketle kendine yeni

Bu yeni

dünyanın oluşması, dzşsallaşma, nesnelleşme

ve

içselleşme süreçlerinden geçerek şekillenir • İşte burada söz konusu olan bu üç
50

süreçle

kişi

bir yandan içinde

yetiştiği

dini ve sosyo-kültürel

değerleri

özümseyerek bir nevi kendi kültürünün ürünü olurken, öte yandan da bunları kendi

46

> Hamilton,

47

>Willaime, Jean-Paul, Sociologie des Religions, PUF, Paris 1995, s. I 16.

"Din ve Anlam", s. 530.

Mircae, Kutsal ve Dindışı, (Çev. M. Ali Kılıçbay), Gece Yayınları, Ankara 1991, s. 9.

48

>Eliade,

49

>Bk. Vergote, Psychologie Religieuse, s. 225.

so) Krş. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, s. 29-30.
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psikolojik yapısıyla harmanlayarak kendisine özgü bir hale getirmektedir. Böylece
insan kendisi için temeli sosyo-kültürel ve dini

değerlere dayalı,

ama kendi

biricikliğini de yansıtan ruhsal ve zihinsel bir dünya kurmaktadır. İnsanın kendi

ürünü olan bu dünya
dışsal ~ir

aynı

gerçekliktir.

zamanda kendisini meydana getirenlere etkide bulunan

Başka

ancak zamanla dışsal ve

bir

bağımsız

deyişle

insan kendisine sosyal bir dünya

yaratır,

bir gerçeklik haline gelen bu dünya kişiyi sürekli

etkilerneye devam eder. Böylece dış dünya birey için anlamlı bir hale gelir. Sürecin
bu
dış

şekilde işlemesini

de normal

karşılamak

dünyada cereyan eden hadiselere

gerekir. Çünkü insanlar

anlamlı

kalıtsal

olarak

ihtiyacı

bir düzen yükleme

içerisindedir ı. Bu ihtiyaç ise onları fiziksel ve sosyal çevrelerinde cereyan eden
5

olaylara muhtemel sebepler atfederek, dış dünyayı en azından psikolojik açıdan
kontrol altında tutmaya sevk etmektedir. İşte bu noktada atıfların önemi ortaya
çıkmaktadır.

Çünkü

atıftarla

kendisine bireysel ve sosyal bir dünya kuran insan,

böylece yaşadığı hadiseleri hızlı bir şekilde anlamaya ve anlamiandırmaya başlar 52 •
Esasen bu da dinlerin, mensupianna dış dünyayı algılamaya zemin hazırlayan
kognitif bir şema vermesinden kaynaklanınaktadır 53 •
Buraya kadar söylenenleri topartayacak olursak, dinin insan
açıdan

anlam verdiğini söyleyebiliriz: Birincisi onun varoluşsal

sorulara

verdiği

cevaplarla

hayatı yaşıyoruz,

kainat niçin

bağlamda insanın

öğretilerini

hadiselere
anlam
51

bu

yaratıldı,

gibi sorulara

ilişkili

bulup

olarak anlam

varız,

kaygıtarına

iki

yönelik

niçin bu dünyada bu

getirdiği açıklamalar
bulmaması,

ve bu

dinin inanç ve

kazanmaktadır.

Dinin insan

ikinci anlam ise, onun fiziksel ve sosyal çevresinde cereyan eden

atfettiği

kaygısı,

Dinlerin niçin

hayatı yaşamaya değer

kabul etmekle

hayatına verdiği

ilişkilidir.

hayatına

manalarta

ilişkilidir. Aslında

birincisine anlam

arayışı

ikincisine ise fiziksel ve sosyal çevreyi kendisi için

veya

anlaşılır

Bk. Hamilton, "Din ve Anlam", s. 533; Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 115-117.
Watts, Fraser 1 Williams, Mark, The Psycology of Religious Knowing, Cambridge University
Press, Cambridge 1988, s. 117.
53
) Daha fazla bilgi için, bk. Mclntosh, "Religion-as-Schema", s. 171-183; Godin Andre,
Psychologie des Experience Religieuse: La Desiret la Realite, Le Centurion, Paris 1981, s. 7476.
52

)
)
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kılmaya

dayalı

arzusu diyebiliriz. Bir yönüyle bu ikisinin
rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira insan dinin kendisine

ilişkili olduğunu

birbirleriyle
sunduğu

anlamiandırma

cevaplada ilişkili olarak

dış dünyayı anlamiandırmaya çalışmaktadır. İşte

burada dinin ilahi yönüyle insani

tarafının

iç içe girmesi söz konusu

olmaktadır.

İlahi açıklamalar, bunları kabul edip inananlar tarafından içselleştirilerek kendi

zihinsel kalıplarına göre yeniden şekiilenerek yeni bir form kazanmaktadır54 . Dış
hadiseler~ yapılan

dünyada cereyan eden
aramak gerekir.

Ayrıca

dini

nedensel

bakış açısı

atıfların

kültürel

dini temelini de burada

yapıda yaygın

bir

şekilde

bulunduğu için orada büyüyen kişiler, ister istemez, dini atıfları öğrenirler 55 .
İnsanın merak eden, sebepleri arayan, ama bu arada problemin asıl kaynağı

üzerinde uzun
anlamsız

uzadıya düşünmeye

anlamlı

görünen hadiseleri

düşünülecek

hem yeterli

zamanı

olmayan, hem de kendisine

bir hale getirmeye

olursa, onun niçin nedensel

çalışan

bir

varlık olduğu

açıklama peşinde olduğu kendiliğinden

ortaya çıkmaktadır.
Bu noktada dini içerikli
söyleyebiliriz: Birincisi, ani

atıfların

yaşanan

üç

kısımda

değerlendirilebileceğini

fiziksel ya da sosyal

değişikliklerin

ilahi bir

alemin müdahalesine veya tabiatüstü bazı unsurlara atfedilerek açıklanmasıdır.
Depremierin

Allah'ın

insanlara

karşıya kalındığında hayır

etkileyen hadiselerde
grupta

grupların kasıtlı

54

bir

uyarısı

ya da bir iyilik veya bela ile

karşı

Allah'tan geldiğine inanmak gibi günlük hayatı

ilahi aleme yönelik olarak dile getirilen

Bu tür nedensellik

arayışları

hem

kişisel

atıflar

bu

memnuniyet ve

hem de toplumu ilgilendiren hadiselerde gündeme gelebilir. İkincisi,

mevcut dini-toplumsal
olarak da

şerrin

doğrudan

değerlendirilebilir.

sıkıntılarda

ve

açık

yapıda

meydana gelen

müdahalesiyle cereyan

adlandırılan

bu tür

olumsuzlukların

öteki dirn-sosyal

ettiği inancına dayalı atıflardır.

açıklamalara

göre, istenmeyen

gelişme

Sosyal

atıf

ve hadiseler

Bu yaklaşım dinin sadece özci.l veya sadece işlevselci açıdan tanımlanamayacağı fikrine
Çünkü kutsal ve tabiatüstü ile ilişkili olan dinler; inananların ruhsal, zihinsel ve
toplumsal hayatiarına belirli bir yön ve şekil verici bir fonksiyona sahiptir, yani dinin özU ile
işlevi iç içedir. Bk.. Willaime, Sociologie des Religions, s. 120; Birand, Kamiran, "Dinin
Mahiyeti Üzerine", A. Ü ilahiyat Fakültesi Dergisi VI, Ankara 1959, s. 130- 134.
55
> Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. I 79.
>

dayanmaktadır.

145

Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Aifetmede Dinin Rolü

aslında

gizli hesaplar peşinde olan ve sürekli entrikalar çeviren çeşitli dini
grupların amaçlarına hizmet etmektedir. Geri kalmış olmayı Yahudilerin veya
Hıristiyanların
kapsaında

ele

hadisele:rden

çok

çeşitli

alınabilir.

diğer

faaliyetlerine bağlayarak açıklamaya çalışmak bu
Çünkü bu tür ifadeler, dini-toplumsal hayatı etkileyen
grupların

dilli

sorumlu

olduğu

anlayışını

ön plana

çıkarmaktadır. Üçüncüsü ise, yaşanan olumsuzlukların, kötülüklerin, fenalıkların,
başarısızlıkların
atıflardır.

vs. ait olunan gruptan

kaynaklandığı

düşüncesine

dayanan

Bunlar temelde iç grubu tenkide yöneliktir, yani istenmeyen gelişmelerin

sebebi bizzat grubun kendisidir. Mesela ülkemizin geri

kalmışlığının

sebebi olarak

İslam

dininden uzaklaşinış olmayı göstermek ya da geri kalmanın sebebini bizzat

İslam

dininde aramak &u tür atıflar içerisinde yer almaktadır.

Burada söz konusu edilen dilli
insanların

şunları

hangi

şartlarda

durumlarında,

kültürel ve etnik

kimliği

harekete geçiren sürecin ne

bunlara daha çok müracaat

söyleyebiliriz: Bir ülkede

ve çöküntü

atıfları

yaşanan

siyasi

ettiği

meselesine gelince,

istikrarsızlıklarda,

kaza ve belalarda, tabii afetlerde,

tehdit

ettiği. düşünülen

olduğu,

ekonomik kriz

savaşlarda,

hadiselerde, toplumsal ve

dilli,

kişisel

başarı ya da başarısızlıklarda dini atıfların daha çok dile getirildiği görülmektedir

Çünkü Wainer'in de

belirttiği

gibi istenmeyen ve beklenmeyen

olayların

56

•

meydana

gelmesi insanlarda buna sebep olan şeyi bulma arzusunu harekete geçirmektedif7 •
Ayrıca insanların

dini sebeplere dayanan

atıfları

kullanma düzeylerinin

birbirlerinden oldukça farklılık arz edeceğini de söylemek

durumundayız.

dindar insanlar dilli atıfları daha çok kullanmaya meyillidir

58

az dindar görünen, dini hayatla

ilişkileri

hiçbir anlam ifade etınediği bazı

kişiler

Toplumların

geleneksel,

geçiş

•

Genelde

Bununla birlikte daha

daha zayıf olan, hatta kendileri için dinin

de dilli atıfları kullanmaya eğilimli olabilir.

ya da modern bir

yapılanma

kullanılan atıfların içeriğini ve kullanılma sıklığını

göstermesi de

etkileyebilir. Özellikle

Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. 177-178; Küçükcan 1 Köse, Doğal
Afetler ve Din, s. 66-67.
5
7) Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 143-144.
58
l Yaparel, "Depresyon ve Dini İnanç/ar", s. 277.
56
)
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sekülerleşen

dünyada

insanların

dini

atıfları

Yapıcı

kullanma

oranlarının

gittikçe

azaldığı

ve daha da azalacağı düşünülebilir. Ama bunlar hayatı birey için anlamlı ve kontrol
edilebilir kılan hususlar olduğu için din! izah tarzlarının tamamen yok olacağını
iddia etmek de mümkün değildir. Ancak dinle ilişkili olan atıfların genellikle dinin
etkisirii üzerinde hisseden kişilerde daha fazla olacağı, dilli içerikli olmayan
atıfların ise farklı tonlarda da olsa dine önem veren ve vermeyen herkeste
gözlenebileceğini rahatlıkla

diri

dışı

söyleyebiliriz. Bu noktada yapılan

beslendiği

sebeplerden mi

özellikleri ve

olayın

ettiği

cereyan

Tanrıyı

olmaması,

hayatı algılama

ve sosyal

tutunılarının

dirii

dindarlık eğilimi

diri! ya da seküler bir

kuvvetli ya da

düşük olması

içeriğe

sahip olup

baskısı altında

Olayın

hizmet etmektedir.
gelişmesi,

ilgilendirmemesi,

yaşanan

olayın

deyişle,

dindar bir

içe ya da

de

atfedenin
kişi

dışa

olması

konu

o andaki dini

vs.de

olup

dönük

kişisel özsaygı
atfın

anlamaya imkan vermektedir.

bulunmaması,

tecrübelerin

hakkında

uyarıcıları algılama

atfın muhtevasını

kişiyi

yeterli

hızlı

belirlemeye

ya da

doğrudan

yavaş

bir

ilgilendirip

özellikleri de bu hususta belirleyici bir role

kutsal kabul edilen bir zamanda ya da mekanda

veya dua ve sadaka

gelmesi

olmadığını

beklenen ya da beklenmeyen,

kısaca olayın

sahiptir. Nihayet
meydana

zayıf olması,

olmaması,

düzeyi, mutlu-mutsuz, seviriçli-:öfkeli

gerçekleşmesi

bir

atfedeniri özellikleririden hareketle

bulunup

derecede nesnel bilgiye sahip olup

şekilde

Başka

değerlendirmesi,

göstermesi, dini dogmatizm, dini fanatizm ve

düzeylerinin yüksek veya
Atfedeniri grup

ve

durum,

ortam olmak üzere dört temel faktöre

dikkat edilmesi meseleyi anlamada yeterli olabilir.
dini,

dini mi yoksa

bulunduğu

tespit edilebilmesi içiri atfodenin özellikleri, aifedenin içinde
olayın

atfın

hususunda bir karar vermek zor değildir. Bunun

atfın

başta

olmak üzere ibadetlerin

içeriğiniri

dini

olup

ifasından

olmamasını

sonra

etkileyen

faktörlerdendir • Burada dikkat çekilen dört husus, atfın nerede, ne zaman ve nasıl
9

> Atfın muhtevasını belirleyen faktörlerle ilgili, bk. Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din

59

Psikolojisi Açısından", s. 181-189; Küçükcan 1 Köse, Doğal Afetler ve Din, s. 72-76. Yalom
insanın anlam arayışını "kozmik anlam" ve "dünyevi anlam" olmak üzere iki kısımda
değerlendirmektedir. Bk. Yalom, Varoluşçu Psikiyatri, s. 663. Atıfların dini ya da din dışı
içerikli olmasını bununla ilişkilendirmek mümkündür. Buradan hareketle kozmik anlamı ön
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yapılacağının
koymaktadır.

şartlara

içinde bulunulan
Bu da

aslında

durumu John Hick,

insanın

bağlı

mevcut durumun

hadiseleri

şekillendiğini

olarak

nasıl algılandığı

nasıl algzlayacağz

ile

ortaya

alakalıdır.

Bu

anlamlandzracağı

ve

60

içinde bulunduğu ortama göre değişmektedir , diyerek açıklamaktadır.
Bu arada içsel veya
tarzları

için de geçerli

dışsal

sebeplere atfederek

olduğunu

açıklamalar yapmanın

odağı kavramı

belirtmeliyiz. Denetim

getirilen bu duruma göre, insanlar

yaşadıkları,

gözlemledikleri veya

hadiseleri bazen empirik olarak denetleyemedikleri bir

dini izah

takım

bazen de bizzat kendilerine ya da kendilerinin kontrolü

ile dile

duydukları

tabiatüstü güçlere,

altında

bulunan

çeşitli

faktörlere atfederek açıklamaya çalışabilirler. Bireyin nerede içsel nerede dışsal
atıfları

ön plana çık'aracağı meselesine gelince, bunun kişisel özsaygı ile ilişkili

olduğunu söylemeliyiz. Çünkü hangi denetim odağı özsaygı ihtiyacına cevap

veriyorsa birey onu tercih etmektedir61 • Şu halde ferdin ruhsal, zihinsel ve sosyal
açıdan

içinde

söz konusu

bulunduğu

ortam, onun hem dilli

atıfların içeriğini

atıfları

kullanma

eğilimini,

hem de

belirlemeye hizmet etınektedir, diyebiliriz.

C. BULGULARlN ANALİZİ
Lisans düzeyinde eğitim gören ve sadece % 7.93'ü ilahiyat Fakültesinde din
eğitimi

alan, % 92.07'si ise

fakülte ve bölümlerde

dış

dünyada cereyan eden fiziksel ve sosyal hadiseleri

ve

bunları

hangi sebeplere

bağladıkları

tercih edilme sebepleri ve

1·

diğer

meselesinin,

öğrenim

nasıl algılayıp açıkladıkları

atıflarda

kullanılma sıklığı hakkında

kanaatindeyiz. Bu sebeple gençlerin DABE

ölçeğinde

gören gençlerin

dini izah

tarzlarının

bir ön fikir

vereceği

yer alan maddelere yüzde

1

itibariyle nasıl cevap verdiklerini incelemek istiyoruz. Böyle bir hareket tarzı hem
planda tutanların dini içerikli atıfları, dünyevi anlamı tercih edenlerin ise seküler atıfları daha
çok kullanma eğilirnde oldukları söylenebilir.
60
) Hick, John, "Hayatın Dinsel Anlamı", Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı, (Çev. G. Varım),
Ed. J. Runzo, N. M. Martin, Say Yayınları, İstanbul 2002, s. 404.
6
ıı Bk. Godin, Psychologie des Experience Re/igieuse, s. 36-37; Beit-Hallahrni, Benjamin 1
Argyle, Michael, The Psychology of Religious Behaviour Belief and Experience, Routledge,
London ve New York 1997, s. 173; Denetim odağı ve dindarlık arasındaki ilişki ile ilgili olarak
bk. Gürses, İbrahim, Kölelikve ÖgürlükArasında Din, Arasta Yayınları, Bursa 2001, s. 75-80.
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iştirak edildiğini

cümlelerine ne düzeyde

gösterecek, hem de

daha sonra yapacağımız eğilim analizini ve buradan elde edeceğimiz bulguları
yorumlamamıza imkan verecektir.
Tablo 2'ye
bahsettiğimiz üç

yakından
farklı

bakacak olursak, buradaki maddelerin yukarıda
atıf türü içerisinde değerlendirilebileceğini görürüz. Çünkü

tabloda yer alan 2. ve 3. maddelerde

yaşanan

ve

yaşanınası

muhtemel olan

olumsuzluklar tabiatüstü sebeplere, özellikle de ilaht alemin müdahalesine
bağlanmaktadır.

4, 5 ve 7. maddelerde ise

diğer

dilli sosyal

grupların planlı

ve

programlı bir şekilde İslam toplumuna zarar verdiği anlayışı hakimdir. Bu ise
olumsuzlukların diğer

dilli gruplara atfedilmesi

maddelere gelince, burada ise,
grubun tutum ve

davranışları

anlamına

yaşanan sıkıntılara

gelmektedir. 1. ve 6.

sebep olarak bizzat ait olunan

gösterilmektedir.

Tablo 2: Gençlerin atıf cümlelerine yüzde olarak katılım

;g"'
i3

·ı;;

::.::"'
1) Ülkemizin geri kalmışfığının
temel sebebi İslam dininden

8
2
o

oranları

8
2
o
;,..,

;::.
8

8
2
o
;::.

s

~
::.::

~
::.::

ı::

§"'
§

~
::.::

f-

8
2
o
;::.

~

::.::

n

%

n

%

n

%

n

%

141

23.8

153

25.8

139

23.4

160

27.0

133

22.4

121

20.4

178

30.0

161

27.1

82

13.9

123

20.7

263

44.3

125

21.1

93

15.7

269

45.4

169

28.5

62

10.4

133

22.4

212

35.8

160

27.0

88

14.8

83

14.0

106

17.9

159

26.8

245

41.3

65

11.0

157

26.5

222

37.4
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25.1

uzaklaşmış olmamızdır

2) Depremler Allah 'ın insanlara açık
bir uyarısıdır
3) Insanlık çağımızdaki gibi her türlü
ahlaksızlığı işlemeye devam
ederse Allah onları mahvedecektir
4) Dinler arası diyalog çalışmaları
Vatikan Kilisesinin bir oyunudur
5) Müslüman Toplumların geri
kalmasında Yahudilerin parmağı
vardır

6)

7)

Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş
gibi kötü alışkanlıkların temel
sebebi inanç eksikliğidir
Hıristiyanlar

Müslümanlara karşı
daima Haçlı ruhuyla hareket
etmei-'tedir
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Elde
açık

bir

ettiğimiz

veriler ortaya

uyarısı" olduğunu

koymaktadır

ki, "deprem/erin Allah 'ın insanlara

kabul edenler % 57.1

(katılıyorum

% 30.0 ve tamamen

katılıyorum

% 27.1) gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır. Bir nevi cezalandırılma
fikrinin ön plana çıktığı bu anlayışa göre, üniversiteli gençlerde, bilim adamları
tarafından rahatlıkla izahı yapılan doğal

açıklama eğilimi

bir yer hareketini ilahi iradeye

gözlenmektedir. Böylece onlar

ansızın

meydana gelen olaylara

bir anlam vermek istemektedirler. Burada gündeme gelen dini
aslında

toplumda

toplumun

yaygın

hafızasında

kanaatıerin

olarak bulunan

geldiğine

neyin niçin meydana

bağlayarak

bir

açıklama tarzı

yansımasıdır.

yönelik çok

ise

Çünkü

çeşitli açıklama

biçimleri mevcuttur. .Depremlerle ilgili olarak dile getirilen bu kanaat, bu tür
açıklamalardan

afetierin ilahi

en çqk dikkati çekeni olarak

cezalan.dırma

ile

bizzat Kur' an ayetlerinden ve
yaptığı

açıklamalardan

olmayacaktır.

karşımıza çıkmaktadır. Aslında doğal

ilişkili olduğu düşüncesini doğuran

bunların yorumlanması

kaynaklandığını

hususunda din bilginlerinin

düşünmek

fazla

Kur'an da helak edilen kavimlerle ilgili

hem dinden ve inançtan

uzaklaşmalarını,

yapılmamasını

dini, ahiakl ve toplumsal

istediği

dini kültürün,

iddialı

bir söylem

anlatılan kıssalar, onların

hem de dinin yasak kabul
hayatı

ettiği

ve asla

tehdit eden fiilierin

yaygınlık kazanması konusunda yoğunlaşmaktadır • Bu da doğal afetierin ilahi bir
62

tarafının olduğu düşüncesini

beraberinde getirmektedir.

Aslına bakılırsa

dinin

günah ve haram olarak değerlendirdİğİ fiilierin toplumsal yapıda yaygınlık
kazanması

bu tür beklentileri ortaya

kötülükleri de beraberinde

çıkarmaktadır.

getireceği inancına

Ahlaki kötülüklerin

dayanan bu tür bir

doğal

düşünce,

"insanlık çağzmızdaki
onları

gibi her türlü ahlaksızlığı işlemeye devam ederse Allah
mahvedecek/ir" anlayışıyla da ilişkilidir. Gençlerden bu fikri benimseyenler

%65.4 (katılıyorum:% 44.3 ve tamamen katılıyorum% 21.1) gibi büyük bir orana
erişmektedir.

Görülüyor ki,

dejenerasyonla birlikte ortaya
uyandıran

olumsuz

yaşanan

çıkan

gelişmelerin

dünyanın

anlamsıziaşması

ve hem dini hem de toplumsal

cereyan etmesi kötümser bir

62

ve ahlaki
açıdan kaygı

anlayışı

ön plana

ı Bu konuda, bk. K. 11/67; 15/73-74, 83; 26/139, 190; 27/50-51; 29/37; 41/16; 46/24-25; 54/19,
37-38; 69/5-7; 7/78 vb.
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Esasen bu da dinden ve dinin talep

ettiği

ahlaki

yaşam

biçiminden

gittikçe uzaklaşılmış olmayla alakalıdır. Özellikle "uyuşturucu kullanımı ve fuhşun
yaygınlaşması"

gidişin

alışkanlıkların

işareti

en büyük

(katılıyorum%

gençler% 68.1
kötü

kötü

26.8; tamamen

temel sebebinin inanç

ve toplumsal dünyada istenmeyen bir
hayattan

uzaklaştıkça çağaldığını

düşüncesinin
anlamına

Allah'ın

bir fonksiyon
kullanımı

inancın

ve

üstlendiği

fuhşun artıp

oranında

bu tür

söyleyerek, fiZiksel

meydana gelen hadiselerin dini

uzaklaşmayla

Bu da ilahi cezalandırma

ilişkili

alışkanlıkları

dayanan bu

şekillendiği

olarak

önleme hususunda önemli

yaklaşıma

inancın zayıf veya

eksilmesi, dini

41.3)

eksikliği olduğunu

şekilde

kötü

anlayışına

katılıyorum%

etmiş olmaktadır.

kabul

taleplerinden

gelmektedir. Dini

olarak kabul edilmektedir. Nitekim

göre,

kuwetli

uyuşturucu

olmasıyla

bir

sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bulunmaktadır. Doğal afetler ve AİDS başta olmak
üzere

çoğu

kere tedavisi mümkün olmayan
yapılmasını

de toplumun

kaynaklanmaktadır. Başka

yasak ve günah
bir

deyişle,

onları yaptıkları şeylerden dolayı
ansızın gelişen

ve neredeyse

şok

saydığı

da, temelde, hem dinin hem
fiilierin

gençlerin büyük bir

kısmına

cezalandırmaktadır.

adeta

meşrulaşmasından

Bu

Buna imtihan ve bela ile

yine

bağlanarak

sınanma psikolojisiyle

hayatı
sınamak için yarattz 63 "

ve davranmak da diyebiliriz. Nitekim, "Allah

hanginizin daha iyi davranışlarda bulunacağını

göre Allah

düşünce

etkisi yapan hadiselerin ilahi iradeye

açıklanmasını kolaylaştırmaktadır.
düşünmek

hastalıklar

ve ölümü
ve "Biz sizi
4

korku ve açlıkla, canfarzmza ve ürünlerinize gelecek çeşitli sıkıntılarla sınarzi "
mealindeki ayetler, dünya
koymaktadır.

Halk

hayatının

bir imtihan

arasında yaygınlaştığı

değerlendirebileceğimiz

olduğunu

ortaya

için, bir nevi sosyal temsiller olarak da

bu tür kolektif kanaatler,

inananların dış

eden hadiseleri anlamlandırmalarına hizmet etmektedil

5

63

açıkça

•

dünyada cereyan

Şu halde, kendilerinde

l Bk. K. 671 2; Krş. K. 21 135, 2912-3.

l Bk. K. 21 115; Krş. K. 3 1 186; 81 28; 641 15.

64
65

l Sosyal temsiller konusunda daha fazla bilgi için, bk. Herzlich, C., "La Representation Sociale",
Introductionala Psycohogie Sociale I, Ed. Serge Moscovici, Librairie Larousse, Paris 1972, s.
303-325); Jodelet, D., "Representation Sociale: Phenomenes Concept et Theorie", Psyclıologie
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sıkıntı

üzüntü ve

kaldıklarında,

gençlerin

kullandıklarını

tabii

inançlarını

dilli

söyleyebiliriz.

Aslına

bu

oldukları düşüncesine sığınarak

yaşadıkları

çeşitli

meydana getiren çok

devreye

tavırları

karşı

karşıya

din!

atıfları

sokarak

ile onlar adeta ilahi bir imtihana

ve kader

karşısında

tüm olumsuzluklar

durumlarla

dış

inancını

da arkalarma alarak

dünyayı

içsel bir kontralle

hakimiyetleri altına almak istemektedirler. Bu da onların psikolojik dengelerini
kurmalarına

destek sağlayan vasıtalardan birisidir.
nasıl

Gençler

fuhşun yaygınlaşmasına, ·bunları

"ülkemizin

geri

bağlanmaktadırlar,

hastalıkları uyuşturucu kullanımı

depremleri ve tedavisiz

ve

da dinden uzaklaşmaya bağlanıyorsa, aynı şekilde

kalmışlığını

İslam

da

uzak/aşılmış

dininden

olmaya"

yani onlar burada da din ile sosyal hadiseler arasında bir neden-

sonuç ilişkisi kurmaktadırlar. Cevaplarından anlaşıldığı kadarıyla onların% 50.4'ii
(katılıyorum

% 23.4 ve tamamen

durumdadır.

Anket uygulanan gençlerin en

desteklemesi oldukça

anlamlıdır.

gelince,

sebebin

iki

temel

Müslümanların

tarihsel süreçte

Bu

ön

tarafından

sık sık

söylenmektedir

ilişkili

kalmışlığın

geri
66

din ile

•

azından eğilim

çıktığını

plana
ve

kalmış

diğer

doğrudan

çıktığı

meselesine

söyleyebiliriz.

Birincisi,

ortaya

olmalarının,

alınmasıdır.

İslam

düşiinceyi

itibariyle bu

toplurnlara nispetle iistün bir

bir konumda

olarak ele

benimsemiş

% 27.0) bu fikri

diişiincenin nasıl

gelişmiş

görüntti içerisindeyken, bugiin geri
çevrelerde

katılıyorum

Gerçi

dininden

özellikle dini

farklı

kesimler

kaynaklandığı

da

Toplumun geri kalması ister İslam dininden uzaklaşmış

olmaktan, isterse bizzat İslam dininden kaynaklanmış olsun her iki halde de bir
sosyal olay dilli bir sebeple izaha çalışılmaktadır. İkinci olarak bu tür anlayışların
şu

ya da bu

duymuş

ve

şekilde

toplumda

öğrenmiş oldukları

atfın muhtevasının

ne yönde

yaygın

olarak

bulunduğu,

gençlerin de

bunları

söylenebilir. Burada söz konusu edilen her iki sebep

olacağının

belirlenmesinde oldukça önemlidir. Ancak

Sociale, Ed. Serge Moscovici, PUF, 1996 Paris, s. 357-378; Farr, R. M., "Les Representation
Sociales", Psychologie Sociale, Ed. Serge Moscovici, PUF, Paris 1996, s. 379-389.
6
6) Günay, Ünver, "Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Din", Türk Yurdu 116-117, Ankara 1997,
s. 85.
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almalarına rağmen

yüksek tahsil
şeklinde
insanın

sıkıntıya

sınırlıdır.

sokmadan, elindeki

araştırmadan
hızlı

gençler bu tür

niçin

sığınıyorlar,

cevap verebiliriz: Bir kere

Bu sebeple o pek çok konuda kendisini fazla

malumatın doğru

ipuçlarıyla

mevcut

atıflarm arkasına

şu şekilde

bir soru soracak olursak, buna

kognitif kapasitesi

Asım Yapıcı

ya da

eğilimlidir.

hüküm vermeye

karar verme durumunda olduğu için uzun

yanlış

olmadığını

olup

çoğu

Esasen

uzadıya düşünecek

kere

yeterli bir vakte

de sahip değildir. İşte böyle bir süreçte o, çok çabuk bir şekilde zihinsel
kestirimierde bulunur67 • Psikoloji dilinde heuristik olarak adlandırılan bu duruma
göre insan

karmaşık

olan çok

68

algının

algılamaktadır •

Bu

çeşitli

içeriği

basitleştirerek

hadiseleri bir nevi
ise

onun

goruşu

dini-dünya

ile

biçimlenmektedir. Neticede deprem ve AİDS türü hastalıklar, dinden uzaklaşmış
olmanın doğal ~ir
Allah'ın

kendi emirlerinden

inanılmaktadır.

pek çok
Doğal

sonucu olarak

şeyi

uzaklaşanları şu

Konu bir yönüyle kader

kadere

belirlediği

olduğu
yapıda

değerlendirilmeye başlar.

ya da bu

dilli

hastalıkları

bir kader olarak

olaylara kendince bir anlam

ve

inancıyla

bağlayarak açıklamak,

afetleri ve tedavisi olmayan

de O'nun

da

hem

hazır

olarak

ilişkisi

şekilde cezalandıracağına

temelini

kendi

vermiş olmaktadır. Kuşkusuz

bulduğu

bir

dışında

etmektedir.
uyarısı

hem

cereyan eden

bu anlam onun mensup

içi~de yetiştiği

anlam çerçevelerini kendi

koymaktadır.

teşkil

Allah'ın açık

algılayan kişi,

Çünkü

alakalıdır. Aslına bakılırsa

atıfların

dini-kültürel çevrede zaten mevcuttur. Bireyin

psişik

toplumsal
yapısı

ile

arasında

fark edilebilir sebep-

kuran insan, çevre üzerinde subjektifbir kontrol

sağlayarak, geleceğe

harmanlayarak ortaya
sonuç

algılanmaya

Böylece olaylar

yönelik çeşitli öngörülerde bulunabilmektedir.
Gençler

geri

bağlanmamakta,

kalmışlık

olgusunu

sadece

bununla birlikte Müslüman

67

dinden

uzaklaşmış

toplumların

geri

olmaya

kalmasında

l Bk. Fischer, Gustave-Nicolas, La Psychologie Sociale, Editions du Seuil, Paris 1997, s. !93195.
68
l Bk. Pelletier, Luc G. 1 Vallerand, R. J.; "Les Perception et Les Cognition Sociale", Les
Fondements de la Psychologie Sociale, Ed: R. J. Vallerand, Ga~tan Morin, Paris 1994, s. 221223.
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parmağı

Yahudilerin
katılıyorum

% 14.8)

kompleks bir olgu
kestirimde
sebepleri

olduğuna

da % 41.8

(katılıyorum

% 27.0; tamamen

oranında inanmaktadırlar.

Yine burada da geri kalmışlık gibi
pek fazla düşünüp taşınmadan çabucak zihinsel bir

hakkında

bulunulması

araştırılınaya

söz konusudur. Böyle

düşünen

gençler bu konudaki

asıl

pek fazla ihtiyaç duymadan bir nevi günah keçisi olarak

seçilen bir

dirıl

Müslüman

toplumların zayıfladığını

entrikalarının

grubun gizli emelleri ve
ve

tabii bir sonucu olarak

gerilediğini düşünrnektedirler. Kuşkusuz

bu yaklaşım psikolojik açıdan oldukça rahatlatıcıdır. "Öteki" olarak kategorize
edilen dirıl grupların Müslümanlara sürekli zarar verme çabasında olduğu
inancından

kaynaklarian bu

sorumluluğunu

düşünce,

hem geri

kalmışlıkta

görmezlikten gelmeye, böylece grubun

mensup olunan grubun
değerini

ve prestijini

koruma arzusuna, hein de Müslüman kimliğinin ve İslam dininin devarnlılığımn
tehlike içerisinde
aktüel

gelişmeler

olduğu

korkusuna

dayanmaktadır.

Müslümanlar için tarihsel ve

de bu durumu teyit edici veriler olarak yorumlanrnaktadır. Esasen

Yahudilere yönelik bu tavrın sadece İslam dünyasında görülmediğini söylemek
durumundayız.

Çünkü antisemitizm ve bundan kaynaklanan olumsuz tutum ve

davranışlar daha ziyade Hıristiyan toplumlarda gözlenmiştir69 • Niçin belli bir dini

grubun seçilerek hedef gösterildiği meselesine gelince, buna

Şernin

ve

Manstead'ı

takip ·ederek şöyle cevap verebiliriz: İnsanlar sosyal olayların rutin akışı
aksadığında

veya aniden bu

akış kesildiğinde,

büyük bir ihtimalle bu sebebin ne
günlük olaylar üzerinde pek fazla
oldu, diye sorartarken

aslında

bunun sebebini merak ederler ve

olduğunu araşimrlar.

düşünmezler.

sadece sebep

Ama rutin olarak işleyen
Burada onlar neden ve niçin böyle

değil,

bir de

açıkça

suçlayabilecekleri

birilerini aramaktadırlar • Bunu bulınak da çok zor değildir. Çünkü Krech ve
70

Crutchfield'ın

da

dediği

gibi, kötü olarak

değerlendirilen

edilen kişi ve gruplara kolaylıkla atfedilebilmektedir

71

•

fiiller, zaten kötü kabul
Şu halde atıflar sadece

Bk. Levis, Bemard, İslam Dünyasında Yahudiler, (Çev. B. Sina Şener), imge Kitabevi, Ankara
1996, s. 17-18.
70
l Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 158.
71
) Krech, David 1 Crutch:field, Richard S., Sosyal Psikoloji Teori ve Sorunlar, (Çev. E.
Güçbilmez, O. Onaran), Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara trz, s. 120.
69
)
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sebeplilik arama çerçevesinde meydana gelmemektedir. Bununla birlikte onlar
sorumluluk yükleme ve

açıklama fonksiyanlarına

da sahiptir. Buradan hareketle

hangi yapı ve muhteva ile ortaya çıkarsa çıksın, hemen hemen bütün atıfların
insanlara sebep-sonuç ilişkisi içerisinde çeşitli hadiseleri anlama hususunda sosyal
bir kavrayış ve sosyal bir açıklama .sunduğunu söyleyebiliriz72 •
Öteki dini gruplara yönelik güvensizlik ve kuşkulu yaklaşımlar da zaman
zaman toplumsal

yapı

içerisinde

yayınlaşabilmekte

"onlar"ın

ve

"biz"e yönelik

olumsuz tavırları belirli sebeplere bağlanarak izaba çalışılmaktadır. Bu bağlamda
"Hıristiyanların

özellikle

ettikleri" fikrine

katılanlar

Müslümanlara karşı sürekli Haçlı ruhuyla hareket
% 62.5 (katılıyorum % 37.4, tamamen katılıyorum %

25.1) ile oldukça yüksek bir orana ulaşmaktadır. Esasen bu
getirdiği

ötekine yönelik

güvensizlik
bir

algı

oluşturmaktadır.

düşüncenin doğru

olup

ve

değerlendirmeler,

Burada

olmaması

kişilerin

ya da grupların buna inanmış

kişiler

ise,

onların

değerlendirmeye
yapılan

karşılıklı

tutum ve
düşüncenin

değildir.

arası ilişkilerde

Burada önemli olan

olmasıdır. Hıristiyanları

davranışlarını

genelde

bu şekilde
Haçlı

Hıristiyanlar tarafından

algılayan

mantığı

Hıristiyanlar arasındaki ilişkilerde

önemli kabul edilen dinler ve medeniyetler

söylenen sözler ve

kendisini

barışçı

arası

bir

açıkça

hissettiren bu

dünyanın kurulmasında

diyalog ve

işbirliği çalışmalarına

ve her iki taraf da bu tür gayretleri "öteki"nin bir oyunu ve

politikası olarak değerlendirme eğilimi göstermektedir

73

uyguladığımız

10.0) "dinler

gençlerden% 38.5 i

arası

diyalog

ile

delilleri olarak kabul görmektedir. Esasen

güvensizlik durumu, bugün özellikle

yansımakta

özellikle dinler

beraberinde

da vurgulamak gerekir ki, bu tür

pek önemli

gayret ederler. Hatta

eylemler bu

Müslümanlarla

şu noktayı

anlayışın

(katılıyorum

çalışmalarının

•

Nitekim bizim anket

% 28.5; tamamen

katılıyorum%

Vatikan Kilisesinin bir oyunu

nı Bk. Vallerand, "Les Attributions en Psychologie Sociale",

yayılma

olduğu"

s. 265; Hewstone 1 Jaspars,
"Processus d'Attribution", s. 225; Krş. Deschamps, "Attribution et Explication", s. 247-264.
73
> Bk. Yapıcı, Asım 1 Albayrak, Kadir, "Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası
İlişkiler", Dini Araştırmalar 5114, Ankara 2002, s. 45.
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kanaatindedir. Gerçi bu oran

diğer atıf

cümlelerine nispetle

düşüktür.

Aricak

üniversite öğrencilerinde bile bu rakama ulaşmak oldukça anlamlıdır.
Hıristiyanlara

· Burada söz konusu edilen Yahudilere ve
açısı,

yani

"öteki"nin

olumsuz

algılanması

araştırn:ıalarda da teyit edilmiş bir husustur

74

•

yönelik olumsuz bakış

değerlendirilmesi

ve

başka

Hewstone, Islam ve Judd'ın

çalışması

bu konuda oldukça dikkat çekici sonuçlar içermektedir. Bu araştırmacılar
Bangladeş'te azınlığı oluşturan Hindularla çoğunluğu oluşturan Müslümanlar
arasında yaptıkları çalışmada

her iki dine mensup olan

kişilerin diğerine

yönelik

olumlu ve olumsuz atıflarını incelemişlerdir. Sonuçlar çoğunluğu oluşturan
Müslümanların

yönündedir.

kendi

Aynı

gruplarına

tarafgir, Hindu grubu ise olumsuz

duium Bindularda da

görülmüştür.

Bu

çalışmadan

algıladıkları

elde edilen

sonuçlar dini etnosanfrizınin gruplar arası atıfları açık bir şekilde etkilediğini
ortaya koymuştıır75 • Taylor ve Jaggi'nin çalışmasında da benzer sonuçlar ortaya
çıkmıştır76 •

Daha önce de

vurguladığımız

din

dışı

Bu

bağlamda farklı

bir muhtevaya sahip

etkilediğini

gibi,

olması,

yapılacak

nedensel yüklernelerin dini ya da

atfedenin özellikleriyle

dini gruplara aidiyetin

atıfların

yakından ilişkilidir.

yönünü ve

muhtevasını

söyleyebiliriz.

Tablo 3: Alt din! grupların atıflarda din! içerikli ifadeleri kullanma eğilimi

ALT DİNİ GRUP

n

X

ss

sd

t

p

Sünni

504

19.16

4.80

591

11.044

.001

Alevi

89

13.18

1.17

Tablo 3'e göre Sünni gençler (ort. 19.16) Alevllere (ort: 13.18) nispetle dini
atıfları

kullanmaya daha çok eğilimlidir. t-testi

düzeyinde
74

75

76

anlamlı

bir

farklılık bulunduğunu

sonuçları

da onların

arasında

p<.OS

göstermektedir. 1 nolu hipotezimizin

> Bk. Yapıcı, Gençlerde Dini Kalıp Yargılar, s. 142-154.
> Bk. Hewstone, M. 1 Islam, M. R. 1 Judd, C. M., "Models of Crossed Categorization and

Intergroup Relations", Journal ofPersonality and Social Psychology 64, 1993, s. 779-793.
1 Jaggi, V., "Etnosantrism and Causal Attribution in a South Indian
Context", Journal ofCross-Cultural Psycho/ogy 5, 1974, s. 439-445.

> Bk. Taylor, D. M.
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desteklendiği anlamına

din! gruplara aidiyet
Bu da birbirinden
sosyal

gelen bu sonuç, dini

arasında anlamlı

grupların aynı

hadiseleri

bulunma

ilişki bulunduğunu

bir

çeşitli açılardan farklılaşsa

eğilimi

ortaya

da spesifik bir

ile

farklı

alt

koymaktadır.

kimliği

olan

dinı

farklı yorumladıkları şeklinde değerlendirilmelidir.
karşılamak

Bunu da bir yere kadar normal
mevcut durumu

atıflarda

gerekir. Nitekim her sosyal grubun

farklı algılayıp değerlendirdİğİ yapılan çeşitli çalışmalarda

teyit

edilmiş bir durumdur, yani grupların duruma ilişkin atıfları farklılaşmaktadır77 •

Çünkü dilli aidiyetlere

bağlı

şekillenen

olarak

yaşama

sosyo-kültürel hava bireylerin

şekillendirici bir fonksiyona sahiptir

78

diğer bazıları

ise daha seküler

grubun diru-dünya

görüşü

•

atıfları

ve

din! kimlikler ve

inarıma

bunları

besleyen

biçimlerini önemli ölçüde

Bu sebeple bazı gruplar daha ziyade din!,
tercih edebilmektedir, yani

atıf

sürecinde,

ve ideolojik çerçevesi devreye girmekte, ve fertlerin

duruma ilişkin yargı ve değerlendirmelerini etkilemektedir

79

•

Tablo 4: Dini önemli kabul edip etmemeye göre dini içerikli atıflarda bulunma eğilimi
DİN BENiM İÇİN
ı

Hiç önemli

2
3
4

değil

n

X

ss

40

ı0.98

3.79
3.21
4.32
4.22
5.17

Biraz önemli

4ı

ı2.85

Önemli
Çokönemli
Toplam

ı68

ı6.60

344
593

20.58
18.27

Tekyönlü ANOVA
Kareler

sd

Gruplar arası

5631.294

Grup içi

ıo206.6ı

Toplam

ı5837.90

Kareler
ortalaması

toplaını

3
589
592

ı877.098

F

p

108.323

.001

17.329

Bu noktada gençlerin dini subjektif açıdan önemli kabul edip etmemelerinin
onların

7

7)

78

dini

atıflarda

bulunma

eğilimlerini

ne yönde

etkileyeceği

meselesini ele

Hewstone 1 Jaspars, "Processus d'Attribution", s. 202, 213.

>B k. Vergote, Psyclıologie Religieuse, s. 228-23 ı; Pohier, Psychologie et Tlıeologie, s. 178.

79

l Krş. Hewstone

1 Jaspars, "Processus d'Attribution", s. 213-2ı4.
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almak istiyoruz. Çünkü dinin önemi arttıkça
daha çok ön plana çıkacağı kanısındayız.

atıflarda

dini içerikli gerekçelerin

Tablo 4 'teki verilere göre, kendileri için dini çok önemli kabul edenler
ortalama 20.58 ile en yüksek puanı almışlardır. Bunları sırasıyla dini önemli (ort:
16.60) ve biraz önemli (ort: 12.85) kabul edenler takip etmektedir. Kendileri için
dinin hiç bir anlam ifade etmediğini söyleyenierin aldıkları puan ise oldukça
düşüktür

hususta gençler
analiz

sonuçları

(ort: 10.98). Tek yönlü ANOVA
arasında anlamlı

sonuçları

bir

farklılık

ortaya

önemli", "önemli" 've "çok önemli" diyenler
önemliliği arttıkça

hipoteziınizi

atıfları

dihl

değil"

arasında

kullanma eğiliminin de
80

dinlerin çok önemli bir işieve sahip olduğu
verdiği

geldiğini

meydana

arttığını

göstermektedir. Bu

anlamlandırılınasında

öngörüsüyle uyumludur. Esasen

bilgiye dayanarak söyleyecek olursak, dine önem veren

insanların çeşitli

dindar

diyenlerle "biraz

destekleyen bu bulgu, dinin subjektif

da fiziksel ve sosyal çevrede cereyan eden hadiselerin
Pargement'in de

ki, bu

mevcuttur (p<.05). Post hoc (sheffe)

ise, söz konusu farklılığın "din hiç önemli

göstermektedir. 2 :nolu

koymaktadır

hayat

olaylarını

daha ziyade

Tarırı'ya dayandırarak

açıklamaya gayret ettikleri yapılan pek çok çalışmada tespit edilmiş bir husustur8 ı.

Öyleyse bireysel özellikler ve sosyo-kültürel faktörlerin karışımıyla harmanlanarak
içselleştirilen

dilli inançların,

inananların

neyi

nasıl

görmeleri gerektiğine rehberlik

yaptığını rahatlıkla ifade edebiliriz. İnanılan şeyin doğru ya da yanlış olması ise

çok da önemli

değildir.

Burada

asıl

önemli olan

kişinin doğru şeylere inandığına

inanmasıdır. İşte bu noktada inandığı şeyler kişinin duygu, düşünce, tutum ve
davranışlarını

kişinin

az ya da çok, ama sürekli olarak etkilemektedir. Bundan

tutum ve

davranışları açıklanırken

onun neye

inandığı,

hatta

inancının

kuvvetli ya da zayıf olması mutlaka hesaba katılmalıdır. Aksi halde, bireyin
değerlendirilmesi

olabilir.
atıfları

Şu

ve onun

halde dini

hakkında yanlış yargılarda bulunulması

atıfların

gerek

muhtevasının anlaşılmasında

kimlerin daha çok kullanmaya meyilli

olduğu

konusunda

dolayı

yanlış

söz konusu

gerekse bu tür

insanın

din ile ne

soı Willaime, Sociologie des Religions, s. I 16.
sı ı Pargament, "Tanrım Bana Yardım Ef', s. 217.
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kadar

ilişkili olduğu

ve dine

hayatında
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ne oranda yer

verdiği

meselesi önemli bir

ipucu sağlamaktadır. Bu arada şunu rahatlıkla söyleyebilir ki, din sadece insanı
duygusal açıdan etkilemekte, bununla birlikte ferdin düşlince sistemine nüfuz
ederek onun

algı kalıplarını

kendi

belirlediği

şekillendirmektedir.

ölçülere göre

Çünkü dinler mensuplarını kendi belirlediği modele göre eğitme ve yetiştirme
arzusundadır82 • Bu da dinlerin birey için dış dünyayı daha anlaşılır kılmaya hizmet
eden atıfların yönünü ve şiddetini

belirlediği şeklinde

yorumlanabilir.

Tablo 5: Oğrenime devam edilenfakültelere göre dini atıflarda bulunma eğilimi

n
106
62
78
63
59
59
58
47
61
593

FAKÜLTELER
Eğitim

ı
Eğt.

2

3

Fak.

Fakültesi

Yabancı

Diller Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi
Mimarlık

4

Mühendislik Fakültesi

Ziraat Fakültesi

5

Tıp

6

Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

7

ilahiyat Fakültesi

8
Diğer

9

(Meslek Yüksek Okulları)
Toplam

X

18.58
17.02
16.91
19.02
18.63
17.56
17.72
21.52
18.30
18.27

ss
5.25
5.36
4.92
5.64
5.10
4.88
5.40
2.96
5.11
5.17

Tek Yönlü ANOVA
Kareler

Kareler

sd

Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Tablo 5'te de

835.468
15002.43
15837.90
görüleceği

F

p

4.065

.001

ortalaması

toplamı

104.434
25.689

8
584
592

üzere üniversite

öğrencileri

içerisinde dini

atıfları

kullanmaya en çok eğilimli olanlar ilahiyat Fakültesi öğrencileridir (ort: 21.51).
Bunları

ise

sırasıyla Mimarlık-Mühendislik

(ort: 18.63),

82

Eğitim

Fakültesi (ort: 19.02), Ziraat Fakültesi

Fakültesi (ort: 18.58), Meslek Yüksek

Okulları

(ort: 18.30),

>Bk. Yavuz, Kerim, "Din Psikolojisinin Araştırma Alanları", A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi V,

Erzurum 1982, s. 92.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ort: 17.72), Tıp Fakültesi (ort: 17.56) ve
Yabancı

öğrencileri

Diller Bölümü (ort: 17 .02)

Fakültesi

öğrencilerinin

ise son

sırada

yer

aldığı

takip etmektedir. Fen-Edebiyat
görülmektedir (ort: 16.91). Tek

yönlü ANOVA sonuçları farklı bölümlerde eğitim gören gençler arasında p<.OS
seviyesinde

anlamlı

bir

farklılığın olduğunu

ortaya koymaktadır. Post hoc (sheffe)

analiz sonuçlarına göre bu farklılık ilahiyat Fakültesi öğrencileri ile Eğitim
Fakültesi

Yabancı

öğrencilerinden

Fakültesi

Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi ve

kaynaklanmaktadır.

öğrencileri

da 3 nolu hipotezin

Fakültesi

Bu veriler göstermektedir ki, ilahiyat

atıfları

dini içerikli

Tıp

desteklendiği

daha fazla kullanma

anlamına

eğilimindedirler.

Bu

gelmektedir. Bunun muhtemel

sebeplerine gelince~~ öncelikle, din eğitiminin biçimlendirici etkisinden söz
bağlamda

edilebilir. Bu
olduğunu,

hatta

_etkilediğini

ve

öğrencilerinin

onların

dünyaya

şekillendirdiğini
yaşanan

eğitiminin

verilen din

bakışlarını

hadiselere

dirıl

ve ilahi:
bu

cezalandırma

konuların

Bu

da

gerekçeler

olursak; Kur'an, Tefsir ve Hadis

kader meselesi, dünya hayatının bir imtihan

nasıl

ve neyi

söyleyebiliriz.

kuvvetlendirmektedir. Konuya pir de din
yaklaşacak

gençler üzerinde oldukça etkili

olduğu,

ilahiyat

Fakültesi

eğilimlerini

atfetme

eğitiminin

başta

algılayacaklarını

muhtevası

olmak üzere

açısından

çeşitli

derslerde

eski kavimterin helak

edildiği

gibi hususlar zaman zaman gündeme gelebilmektedir. Sonra

geleneksel muhafazakar çevrelerde az ya da çok

dillendirildiği

bilinmektedir. Bunun da ötesinde dilli kültür içerisinde söz konusu bu

de

öğelerin

varlığını şu ya da bu şekilde devam ettirdiği de bilinmektedir. ilahiyat Fakültesi
öğrencilerinin

sosyo-kültürel
bulundukları

de gerek fakülte
çevre,

ortam

gerekse bizzat fakülte

açısından,

geleneklerin egemen

hayatiarına başlamadan

olduğu

genelde

sırasında

içinde

muhafazakar bir kültür ve

yapıda bulundukları

dikkate

alınacak

onların

eğilimi

içerisinde oldukları daha rahat anlaşılabilir. Bütün bunlarla birlikte, başka

ziyade dini

atıfları

yetiştİkleri

olursa,

sekiller

atıflardan

yaşantıları

dirıl değerlerin,

bir toplumsal

önce içinde

neden daha çok kullanma

çalışmalarda da ortaya çıktığı gibi, ilahiyat Fakültesi öğrencilerinin diğer fakülte

ve yüksek okullara

rıispetle

dinin etkisini üzerlerinde daha çok hissettikleri de
160
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bilinen bir gerçektir

83
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Bu da onların aslında temelde dini olmayan pek çok

·

meseleyi daha dilli bir bakıŞ açısıyla algılamalarına sebep olmuş olabilir. Ayrıca
ilahiyat Fakültesi dışında bir bölümde yüksek tahsil yapıyor olmanın dilli atıfların
kullanımını azalttığını

olarak,

atıfların

yorumlanabilir.

sürecinin kümülatif bir tarzda etkisini

hissettirdiğini

yaş gruplarına

söyleyebiliriz. Gençlerin
farklılaştığını

Tablo 6:

alınan eğitimin içeriğine bağlı

büründüğü şeklinde

dilli veya seküler bir anlama

eğitim

Bu · noktada

da görmekteyiz. Bu da

göre dini

atıflarda

bulunma

eğilimlerinin

ortaya koyan veriler de l:ıu fikrimizi destekler mahiyettedir.

Yaş gruplarına
YAŞ

ı

göre dini içerikli atıflarda bulunma eğilimi

GRUPLARI
17-19
20-22
23-25

2
3
4

26 ve yukansı

Toplam

n

X

ss

119
298
130
46
593

19.37
18.51
17.37
16.35
18.27

4.57
5.05
5.37
6.06
5.17

Tek Yönlü ANOVA

Kareler
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Tablo
atıflarda

6'yı yakından

bulunma

atıfları

.001

17-19

yaş

kullanmaya daha fazla

yaşları

eğilimli

ilerledikçe dini

oluşturan

gençler

görünmekte,

bunları

grubunu

3 ve 4. grup

gençler takip etmektedir. Tek yönlü ANOVA

tercih etme

bulunmaktadır

yaş

sonuçlarına göre

eğiliminde yaş grupları arasında anlamlı

bir

farklılık

(p<.05). Post hoc (sheffe) analiz sonuçları ise, bu durumun 1. grupla

arasındaki farklılıktan

hipotezimizin

SJ)

5.571

20-22 (ort: 18.51), 23-25 (ort: 17.37), 26 ve üzeri (ort: 16.35)

gruplarını oluşturan

dini

145.671
26.148

3
589
592

inceleyecek olursak gençlerin

atıfları

p

ortalaması

eğilimleri azalmaktadır.

19.37 puanla dilli
sırasıyla

437.013
15400.89
15.837

F

Kareler

sd

toplamı

meydana

desteklendiği anlamına

geldiğini

ortaya

koymaktadır.

gelen bu sonuca göre, yüksek

4 nolu

öğretimlerine

Bk. Yapıcı, Gençlerde Dini Kalıp Yargılar, s. 189-190, 227, 235,244, 251-252,256-257.
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ilahiyat Fakültesi dışında devam eden gençlerinin zihinsel yapısı, aldıkları eğitimin
de etkisiyle, seküler bir yapılanma göstermektedir. Verilerden
bu durum yaşın ilerlemesiyle, yani üniversite hayatının ilk
hissettiren geleneksel
uzaklaşılrnasıyla

değerlerden

ya da en

yıllarında ağırlığını

kalıplardan

zaman içerisinde

azından bunların etkinliğinin azalmasıyla ilişkilidir.

Ayrıca insanların hayatında
değişimierin

ve kültür

anlaşıldığı kadarıyla

meydana gelen duygusal, zihinsel ve

daha ziyade 18-25

yaş

grubu

arasında gerçekleştiğini

davranışsal

ortaya koyan

veriler de dikkate alınacak olursa84 yaşla birlikte din! atıfları kullanma
eğilimlerinin

niçin

farklılaştığını

anlayabilmek daha kolay

olacaktır.

Buradan

hareketle öğrencilerin· aldıkları yüksek eğitimin kümülatif bir etki yaparak onları
dini atıfları daha az kullanmaya meyilli bir hale

geldiğini

söyleyebiliriz. 18-30

yaş

arasındaki gençlerin Çbk farklı sebeplerio etkisiyle, dinden, dini geleneklerden ve

aktivitelerden gittikçe uzaklaşma eğilimi gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar da85,
bizim

bulgularımızı

hatırlayacak

destekler mahiyettedir. Bununla birlikte, tablo 5'i yeniden

olursak, sadece

eğitim-öğretime bağlı

alınan eğitimin muhtevasının

!'

olduğunu

olarak

yaş

ifade etmek durumundayız.
özsaygı

ile

ilişkisi

n

r

p

Dini atıfta bulunma eğilimi & Dini partikülarizın

593

.610

.001

Dini atıfta bulunma eğilimi & Özsaygı

593

.-147

.001

Tablo ?'deki verilere göre, gençlerin dilli atıflarda bulunma
din! partikülarizm düzeyleriyle pozitif (r= .61 O; p<O .O 1),
negatif (r=.-147; p<O.Ol) bir
partikülarizm düzeyleri
artınaktadır.

85

değil,

da bu hususta belirleyici bir fonksiyona sahip

Tablo 7: Dinf atıflarda bulunma eğiliminin dini partikülarizm ve

84

faktörünün

Ancak

ilişki

özsaygı

düzeyleriyle de

içerisindedir. Buna göre gençlerin dini

arttıkça, atıflarında

özsaygı

eğilimleri onların

söz konusu

dini

temaları

olduğu

tercih etme oranlan da

zaman, bu durum tersine

Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Yeni İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, İstanbull999, s. 209.

Argyle, Michale 1 Beit-Hallahmi, Benjaınin, "Yaş ve Din", (Çev. A. Kurt), U. O. İlahiyat
Fakültesi Dergisi IV, Bursa 1992, s. 326-328; Annaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş I,
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1980, s. 129.
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Başka

dönmektedir.

eğilimi

kullanma

deyişle,

atıfları

saygısı

etmektedir.

Başka

kuşatıcı

hazırlayan

subjektif

çıktığı

gibi

aslında

atıflarda

önemliliği arttıkça

atıfları

daha az

dinin etki düzeyiyle

dilli içerikli ifadelerin

artarı

bir karakter arz

bir deyişle din bireyin yaşamında önemli bir hale geldikçe, daha

bir hüviyete bürünmekte ve ferdin

kimliğe bağlılığı

dış dünyayı algılamasına

oluşturmaktadır.

bir referans çerçevesi

Bu da dilli

Aynı şekilde

müracaat edilmesine imkan vermektedir.
dini sosyal

yüksek gençler dini

olumlu yönde etkilernesi

Çünkü tablo 4'te de ortaya

kullanılma eğilimi dirıirı

çok

öz

göstermektedir. Bu sonuçlar da 5 nolu hipotez ile uyumludur.

Dilli partikülarizmin
ilişkilidir.

bir

Asım Yapıcı

atıflara

daha çok

dini etnosantrizmi içeren ve

ortaya koyan din! partikülarizm de dini içerikli

harekete geçiren bir faktör olarak

karşımıza çıkmaktadır. Aslında

atıfları

bunu da normal

karşılamak

gerekir. Zira Geertz'in de

inananlara

uyulması

şekillerde

hareket etmeye sevk etmektedir. Böylece dinler, inananlarda belirli

duygu,

düşünce

suretiyle,

fıziksel
86

etmektedir

takım

gereken bir

davranışların

gibi, bir semboller sistemi olan din,

kurallar

olduğunu

göstererek

onları

ortaya çıkmasına sebep olan bir dünya

ve sosyal hadiselerin

anlaşılınasına

ve

belirli

oluşturmak

yorumlanmasına

hizmet

•

Gençlerin
negatif

ve

belirttiği

zemin

ilişkiye

özsaygı

düzeyleriyle dilli

gelince, bu hususu

atıf

atıflarda

bulunma

teorisinin temel

eğilimleri arasındaki

varsayımiarına

dayanarak

izah edebiliriz. Çünkü bu teoriye göre, insanlar dile getirdikleri nedensel

hem bugünü hem de

geleceği

teminat

altına

almak isteyerek

atıftarla

özsaygılarmı

87

artırmaya çalışmaktadzrlar • Özsaygısı düşük gençlerin dini atıfları daha çok

kullanmaya meyletmesi de buradan kaynaklanmaktadır. Ancak bu noktada kolektif
özsaygıyla

bireysel

özsaygının arasını ayırmak

yükselmesi kolektif özsaygının
ile dini

parrikülarizın arasında

arttığına işaret

gerekir. Çünkü dilli partikülarizim
etmektedir. Din!

olumlu yönde bir ilişki

dini kimlikleri kendilerine sosyal bir prestij

8
6)
87

bulunma

olduğunu düşünecek

sağlayan

Bk. Geertz, The Interpretation ofCultures, s. 90-93.
Spilka 1 Shaver 1 Kirlpatrick, "Din Psikolojisi Açısından", s. 173.
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arayışlarında

. Ancak

dini temaları daha çok kullanma eğiliminde

~ireysel özsaygı
kişisel

noktada

olarak

söz konusu
özsaygısı

olduğunda

olduklarını

farklı işlemektedir.

süreç daha

baş

dünyada cereyan eden hadiseleri, tabiatüstü kuvvetlere, dinden
diğer

bu

tavrı

dini

Bu

aza1an gençlerin bir nevi kendilerine olan

güvensizlikleriyle ve bundan kaynaklanan olumsuzluklarla
ve

söyleyebiliriz.

edebilmek için
uzaklaşrnış

dış

olmaya

grupların entrika1arına bağlayarak açıklamaktadırlar. Aslında onların

bir nevi sorumluluk hissinden,
88

kurtulmak istemelerinin bir sonucudur

•

dolayısıyla

suçluluk duygusundan

Bu da onları en azından subjektif olarak

rahatlatan bir durumdur.

D. SONUÇ vE DEGERLENDİRME

.

İnsanlar beklenmedik bir şekilde ya da istenmeyen bir biçimde cereyan eden

fiziksel ya da sosyal

olayları

anlamlandırma

. bulundukları, ancak söz konusu hadiseleri

açıklama

yeterli bir vakte, hem de yeterli bilgiye sahip
çok

çeşitli atıfları

tutmak isterler.
tarzlarını

kullanarak,

ya da

dotaylı

benimsedikleri meselesi ise çok

motive bir halde

hususunda hem kognitif açıdan

olmadıkları

yaşadıkları dünyayı

Onların doğrudan

ihtiyacıyla

zaman, dini ya da seküler

psikolojik açıdan kontrol

altında

olarak hangi durumlarda dini izah
çeşitli

değişkenierin

etkisi ile

şekillenın ektedir.

Özellikle atfedenin nitelikleri açısından atıfların ne oranda dini bir karakter arz
ettiğinin

araştırıldığı

doğrulandığını
farklılaşması,

ça1ışmada

bu

söyleyebiliriz. Buna göre, hem dini-dünya
hem de

mensuplarını

yetiştirme arzularında olmaları

gençlerin dini izah
atıflarm

tarzlarını

dini kimlikle

Dini

sürdüğümüz

ileri

atıfların

ilişkisi

hipotezlerimizin

görüşünün

kendi belirledikleri modele göre

sebebiyle

farklı

eğitme

ve

alt-dini gruplara mensubiyet hissi,

tercih etme temayüllerini etkilemektedir. Burada dini
ön plana çıkmaktadır.

gençlerin dine önem verme ve subjektif dindarlık

ilişkili olduğu görülmüştür.

ötekilerden

algılarıyla

da

Çünkü dini kendileri için önemli ve çok önemli kabul

ssı Ayrıca bk. Godin, Psychologie des Experience Religieuse s. 28-29.
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edenler dini biraz önemli ve önemsiz kabul edenlere nispetle daha çok dilli
atıflarda

bulunma

attıkça atıfların

eğilimi

içerisindedii. Bu sonuç dinin birey üzerindeki etkisi

da daha dini bir renge

arası farklılaşmalarda

büründüğü anlamına

gelmektedir. Fakülteler

bunu teyit etmektedir. Çünkü yüksek seviyede din eğitiminin

verildiği ilahiyat Fakültesi öğrencileri, diğer fakülte ve bölümlere nispetle dini
atıfları

daha fazla kullanma eğilimi göstermektedir. Bu ise gençlerin

hadiseleri izahta din
koymaktadır,

yani din

eğitimini.Q.
eğitimi

olguları

oluşan algı kalıbı,

depremler,

hastalıklar,

ortaya

daha ziyade dini

geri

kalmışlık

vb.

dini gerekçelerle izaha götürmektedir. Bununla birlikte yüksek tahsil

yapıyor olmanın

de

onları

dünyadaki

olduğunu

önemli bir hisseye sahip

alan gençlerde

bir nitelik arz etmektedir. Bu da

dış

gençlerin bu konudaki

beli~meliyiz. Yaş gruplarıyla

düşüncelerini

birikici bir tarzda etkilediğini
açıkça

ilgili analizimizde bu husus

ortaya

çıkmıştır.

Gençlerin dini

atıflarda

bulunma

eğiliminin

pozitif bir ilişki içerisinde

olması, onların

özsaygılarından

oldukları,

olguları

memnun

daha çok tercih ettikleri

kişisel özsaygı

gençlerin dini

ile negatif bir
atıflara

dini kimliklerinden kaynaklanan kolektif

bu sebeple de nedensel

anlamına

ilişki

dini partikülarizm düzeyleriyle
açıklamalarda

gelmektedir. Ancak söz konusu

içerisinde

olduğu

dini

eğilimin

da görülmektedir. Bu ise

müracaat etmek suretiyle olumlu bir

özsaygıya ulaşmak

istemelerinden kaynaklanmaktadır.
Bu arada

şu

hususu da

hatırlatmalıyız

ki,

yaşanan olayların

tabiatüstü ilahi

nedenlere, ait olunan dini sosyal grubun spesifik özelliklerine ve
gruplara atfederek açıklanabileceği
edilen

düşüncesinden

bulguları gelişigüzel genelleştirilmemek

teknik ve

yaklaşımlarla

araştırmalar arttıkça,

yeni

diğer

dini

hareket eden bu çalışmadan elde

gerekir. Bu konuda

çalışmaların yapılmasına

ihtiyaç

vardır.

Müslüman Türk toplumunda dile getirilen

farklı

yöntem,

Esasen bu tür

atıfların

mahiyeti

ve özelliklerinin daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır.
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