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nsanlýðýn ne kadar iptidaî
dönemlerine gidilirse gidilsin
daima bir “din” ile karþýlaþýldýðý,
fertlerin nasýl bir takým gruplar
içerisinde
yaþamýþlar
ise
ayný þekilde, bir dinî yaþayýþý
benimsedikleri ve bir takým
olaðanüstü varlýklarýn varlýðýna
inandýklarý
kabul
edilmekle
6DWÖOPÖûg=
01
sosyal
bir
gerçeklik
olan
birlikte,
<UG'Ro'U%R]RNhQLYHUVLWHVLúODKL\DW)DNOWHVL
dinin tanýmý ve mahiyeti üzerinde
bir mutabakatýn saðlanamadýðý
Özet
da görülmektedir. 02
Dinin insanlýk tarihi kadar eski olduðu kabul edilmekteDin bilimcileri tarafýndan
dir. Bununla birlikte din ve dindarlýk tanýmlarý ile genel olarak, “Yüce Allah’ýn,
dindarlýk tipolojilerinin farklýlaþtýðý görülmektedir. Bukullarýnýn kendisi vasýtasý ile hakka
nun belkide en temel nedeni insanlarýn din ve dindarlýk
anlayýþlarý ile dinî anlayýþ ve yaþayýþlarý arasýnda ulaþmalarý için peygamberleri
faklýlýklarýn olmasýdýr. Sosyologlar tarafýndan bu aracýlýðý ile akýl sahibi insanlara
farklýlaþmalara etki eden birçok neden sayýlmaktadýr. teblið ettiði, onlarý dünya ve âhiret
Bu nedenlerden birisi olarak mesleki farklýlaþma ve ger- mutluluðuna kavuþturan sistem,
eklilik ile dinî anlayýþ ve yaþayýþýn karþýlýklý etkileþim
Allah’ýn koyduðu hükümler” 03
halidir. Farklýlaþmanýn bir diðer önemli nedeni ise
eðitim seviyesidir. Bu araþtýrmamýzda belli bir eðitim olarak tanýmlanmakla birlikte,
seviyesine sahip olan öðretmenlerin dini anlayýþ ve bu tanýmýn îlahî dinler ve
yaþayýþlarý ile bu anlayýþ ve yaþayýþýn farklýlaþmasýnýn özellikle Ýslam dini için geçerli
sosyolojik nedenleri ortaya konulmaya çalýþýlacaktýr.
olduðunu, fakat genel olarak
Anahtar Kelimeler: Din, dindarlýk, öðretmen, meslek,
inanç sistemlerini ifade etmekte
yetersiz kaldýðýný görmekteyiz.
Nitekim bu tanýmlamada yaratýcýdan, bu yaratýcýnýn elçisinden ve bu elçi
vasýtasýyla gelecek dünya ve ahiret mutluluðundan bahsedilmektedir. Oysa
toplumsal olgu olarak var olan dinlerin tamamýnda bu yapýlanmanýn, gerek
mevcudiyeti gerekse mahiyetleri itibariyle yer aldýðýný iddia edemeyiz. Nitekim
bazý dinlerde manevî bir varlýk olarak kabul edilmiþ bir tanrýnýn yerini daha somut
mefhumlarýn aldýðý görülürken, özellikle semavî olmayan dinlerin genelinde îlahî
elçiden bahsedilmemektedir. Ayný þekilde dinlerin tamamýnýn ahiret mutluluðuna
yönelik amaçlarýnýn olduðunu ifade de edemeyiz, bilakis bazýlarý ahiret inancýna
01. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, (Ankara: Ank. Ünv. Basýmevi 1964), s.31.
02. Ýzzet Er, Din Sosyolojisi, (Ýkinci Basým. Ankara: Akçað Yay., 2008), s. 135.
03. Ahmet Hamdi Akseki, Ýslam Dini, (Ankara: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yay.,1983), s.5.
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sahip olmadýklarý gibi bazýlarýnýn
da ölüm sonrasý hayat anlayýþýnda
farklýlýklarýn olduðu bilinmektedir.
Tarihsel
süreçte,
toplumlarýn
geçirdiði deðiþim evreleri içinde sosyal
bir karaktere sahip olmasý, inananlarýna
belli bir takým deðerler ve semboller
sistemi vererek bir zihniyet kazandýrdýðý
için merkezî bir yer iþgal etmiþ bulunan
din, bu önemi sayesinde baþlangýçtan
beri sosyolojinin imtiyazlý konularý
arasýnda yerini almýþtýr. 01
Bununla birlikte dinin sosyologlar
tarafýndan
da
üzerinde
ittifak
saðlanmýþ bir tanýmýnýn yapýlamadýðý
görülmektedir. Bunun nedenleri olarak
da dinin mahiyeti, tarif eden kimsenin
kiþiliði, tarifin yapýldýðý dönemin genel
özellikleri ve o dönemde hâkim olan
genel temâyüller gibi etkenler ifade
edilmektedir. 02 Nitekim din, Spencer
tarafýndan; insan zekâsýnýn üstüne
çýkan ve her yerde hazýr ve nazýr olan
bir þeyin varlýðýna inanma, 03 þeklinde
tanýmlanýrken, Rudolf Otto tarafýndan;
kutsalýn tecrübesi, 04 August Comte
tarafýndan; daha müspet düþünce
þekilleri karþýsýnda silinip ortadan
kaybolmaya mahkûm bir ilkel ve büyüsel
düþünce tarzý, 05 Durkheim tarafýndan;
kutsal þeylerle ilgili inanç ve amellerden
meydana gelen ve bu inanç ve amellerin
01. Mustafa Keskin, “Din ve Toplum Ýliþkileri
Üzerine Bir Genelleme”, Din Bilimleri Akademik Araþtýrma Dergisi, 4,2, (2004), s.8.
02. Recep Yaparel, “Dinin Tarifi Mümkün mü?”,
DEÜ Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, (1987), s.405.
03. Mehmet Taplamacýoðlu, Din Sosyolojisi,
(Ankara: AÜ Ýlahiyat Fak. Yay., 1967), s.45.
04. Kemalettin Taþ, “Sosyolojik Din Tanýmlarý”, Din Sosyolojisi El Kitabý, (Ankara: Grafiker Yay., 2012), s.39.
05. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, (Ýstanbul:
Ýnsan Yay., 1998), s.201.

ona inanýp baðlananlarý manevî bir
birlik meydana getiren bir cemaatte
birleþtiren dayanýþmalý bir sistem, 06
Marx tarafýndan; halkýn afyonu, baský
altýndaki yaratýklarýn iniltisi, kalpsiz bir
dünyanýn kalbi, ruhsuz olanýn ruhu 07
þeklinde tanýmlanmaktadýr.
Wach tarafýndan da; îlahî herhangi
bir fikir olmadan takva fiilinin mevcut
olamayacaðý, ibadetle ilgili de cüz’î de
olsa bir anlatým olmaksýzýn bir dinde
amel olunamayacaðý ifade edilmekte ve
dinin doktrinler kýsmýna istinaden teorik
anlatýmýna, ibadetler kýsmýna tekabül
eden pratik anlatýmýna ve cemaat
boyutuna tekabül eden sosyolojik
anlatýmýna dikkat çekilmektedir. 08
Dinin üzerinde uzlaþýlmýþ bir
tanýmýnýn yapýlamamasýnýn en önemli
nedeni þüphesiz onun sosyal bir olgu
olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Nitekim dinler toplumsal özelliklere
göre faklýlýklar arz etmekte, îlahî dinlerin
mensuplarýnýn dahi bir takým sosyokültürel nedenlerden ötürü inanýþ ve
yaþayýþ tarzlarýnda bazý farklýlýklarýn
ortaya çýktýðý gözlemlenmekle birlikte
tarihi bir vakýadýr.
Dinin tanýmýnda görülen bu farklýlýk
ve çeþitliliðin dinlerin müntesipleri
tarafýndan da dinin teori, pratik ve
sosyolojik yönüyle anlayýþ ve yaþayýþ
çeþitliliði olarak ifade edildiðini
görmekteyiz. Özellikle îlahî dinlerde de
temel ritüellere baðlý kalmak koþulu ile
bu çeþitliliðe itiraz edilmediði, bilakis
bu çeþitliliðin ve farklýlýðýn îlahî planýn
06. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s.201.
07. M.Emin Köktaþ, Türkiye’de Dini Hayat,
(Ýstanbul: Ýþaret Yay., 1993), s.33.
08. Joachim Wach, Din Sosyolojisi Çev. Ünver
Günay, (Ýstanbul: ÝFAV Yay., 1995), ss.43-61.
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bir neticesi olduðu ifade edilmektedir. 01
Dinin
tanýmýnda
görülen
bu
karmaþýk durum kendisini dindarlýðýn
tanýmýnda da göstermektedir. Nitekim
bir insan veya topluluðun diðerlerine
göre dindarlýk durumlarýnýn açýklýk
ya da koyuluðunun deðerlendirilmesi
din ve dindarlýktan ne anlaþýldýðýna
ve tanýmlamalarýn nasýl yapýldýðýna
baðlýdýr. 02 Bir baþka ifade ile dindarlýk
kavramý kiþiden kiþiye, kültürden
kültüre hatta mensup olunan dinin
özelliklerine göre deðiþkenlikler arz
edebilir. Nitekim îlahî dinlere mensup
olan bir kimsenin dindarlýk anlayýþý ve
ritüelleri ile ilkel kabile dinlerine mensup
olan kimselerin dindarlýk anlayýþlarý ve
ritüelleri arasýnda farklýlýklarýn olduðu
sosyolojik bir olgudur.
Diðer taraftan ayný dine mensup
olan kimselerin dahi bir takým farklý
teorik inanç ve pratik ritüellere sahip
olduklarý, hatta bunun zaman zaman
grup içi çatýþmalara varacak derecede
ileri düzeylerde olduðu da bilinmektedir.
Dindarlýðýn tanýmlanmasýndaki bu
güçlük din sosyologlarýnýn dindarlýklarý
tipolojileþtirmelerine, farklý dindarlýk
þekillerini farklý tipolojiler ile ifade
etmelerine neden olmuþtur.
Max Weber,
farklý toplumsal
tabakalara göre farklý dindarlýk tiplerinin
olduðunu belirterek, bu ayrýmý “statü
01. Ey insanlar! Doðrusu biz sizi bir erkekle bir
diþiden yarattýk. Ve birbirinizle tanýþmanýz için
sizi kavimlere ve kabilelere ayýrdýk. Muhakkak
ki Allah yanýnda en deðerli olanýnýz, O’ndan en
çok korkanýnýzdýr. Þüphesiz Allah bilendir, her
þeyden haberdardýr. (Hucurat, 49:13), “Ümmetim yetmiþ üç fýrkaya ayrýlacak, bunlarýn içinden bir fýrkasý ehl-i necat olacaktýr.”(Tirmizi,
“Ýman”18; Ýbn Mace, “Fiten” 17)
02. M.Emin Köktaþ, Türkiye’de Dini Hayat, s.62.

tabakalaþmasý” olarak kavramlaþtýrmýþ
ve bu doðrultuda deðiþik meslek
gruplarýnýn ve sosyal sýnýflarýn dindarlýðý
ile ilgili birçok tipolojiler tanýmlamýþtýr.
Onun
dindarlýk
tanýmlamalarýnda
entelektüellerin ve aydýnlarýn, köy,
þehir, çiftçi, þövalye ruhlu savaþçýlarýn,
burjuva, tüccar ve zanaatkârlarýn,
ayinci, büyüsel dindarlýk-dindarlýðý
gibi kategoriler mevcuttur. 03 Yine
Mensching, sosyal sýnýflarý esas alarak
geliþtirdiði tipolojide göçebe ve asillerin,
köylü ve burjuvazi dindarlýðýndan
bahsetmektedir.
M. Taplamacýoðlu ise, dînî hayatýn
yoðunluðunu esas alarak bir dindarlýk
tipolojisi oluþturmuþtur.
Bunlar,
namaz kýlmayan, oruç tutmayan ve
cenaze törenleri dýþýnda baþka bir
törene katýlmayan gayri amil dindarlar;
içinde bulunduðu topluma göre
dinî davranýþlarýný belirleyen idare-i
maslahatçý
dindarlar;
namazlarýný
kýlan, oruçlarýný tutan ve bunlarýn
dýþýnda kendi iþleriyle uðraþan dînî
bütün veya âmil dindarlar; sünnet ve
bunlarýn yanýnda nafile ibadetlerini
de yerine getiren, vakitlerinin çoðunu
ibadetle geçiren, yenilikleri tenkit eden
zarar verici davranýþlarý olmayan sofu
dindarlar; normal karþýlanacak çoðu
þeyi haram olarak kabul eden, yeniliklere
karþý olan, þüpheci ve karamsar bir
tutumla dinin ve imanýn dünyadan bu
gidiþle silineceðini düþünen softa veya
yobaz dindarlar þeklindedir.
Köktaþ dindarlýðý, “Ampirik bir
konu olabilen, insanýn mensup olduðu
grubun uzlaþmasýna uygun dini olarak
03. Max Weber, Sosyoloji Yazýlarý Çev. Taha Parla,
(Hürriyet Vakfý Yay., Ýstanbul: 1993), ss.277-286.
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nitelenebilen tutum, tecrübe, davranýþ
tarzlarýnýn bütünü” olarak tanýmlarken,
Okumuþ, “Ýnsanýn iman-amel temelinde
ortaya koyduðu dini tutum, deneyim ve
davranýþ biçimi, yani inanýlan dinin emir
ve yasaklarý doðrultusunda yaþamayý
ifade eden ve inanç, bilgi, tecrübe/
duygu,
ibadet, etki organizasyon
gibi boyutlarý olan bir olgu” olarak
tanýmlamaktadýr. Günay ise, dindarlýðý,
“kutsal olanýn yahut onun özel bir
formu olmak itibariyle belli bir dinin
muayyen bir zaman ve þartlarda belli bir
kiþi veya grup ya da toplum tarafýndan
yaþanmasý” þeklinde ifade ederken,
þiddetin azlýk veya çokluðu açýsýndan
beþ tip dindarlýk tipolojisi öne sürer.
Bunlar; dînî emir ve yasaklara
sýký sýkýya baðlý olup, dînî gereklere
dünyevi hayatlarýný kapsayacak þekilde
baðlanmýþ bulunanlar için “ateþli
dindarlar”, dînî inanç ve geleneklere
saygýlý ve içten baðlý olup, buna
karþýlýk dînî pratiklere baðlýlýklarýnda
düzensizlik hakim olanlar için, “alaca
dindarlar”, dinî inançlara az çok saygýlý
olmakla birlikte, dînî pratiklere yalnýzca
kolektif dindarlýðýn doruk noktasýna
ulaþtýðý anlarda ilgi gösterenler için
“mevsimine göre dindarlar”, dînî
inançlara karþý az çok saygýlý olmakla
birlikte, dînî pratikler yaþantýlarýnda
çok az yer tutan, çok ender durumlarda
bazý dini pratikleri yerine getirmelerinin
dýþýnda dinle fazla bir ilgileri olmayanlar
için “oportünist dindarlar”, ve temel
dînî inançlara saygýlý olmakla birlikte
pratikte dinin yaþantýlarýnda hemen
hemen hiçbir yer tutmadýðý kimseler
için “ilgisiz dindarlar” tipolojisini
kullanmaktadýr. Biçimine göre dînî

yaþayýþ tipolojisinde ise Günay,
dindarlýðý dört ayrý tipoloji içinde
deðerlendirir. Bunlar; “geleneksel halk
dindarlýðý”, “seçkinlerin dindarlýðý”, “laik
dindarlýk” ve “tranzisyonel dindarlýk”týr.01
Dindarlýk tipolojileri içerisinde en
dikkat çekenlerden birisi de Asým Yapýcý
tarafýndan yapýlmýþ olan tipolojidir.
Nitekim o dindarlýðý, liberal, muhafazakâr,
dogmatik ve fanatik olmak üzere dört
farklý tipe ayýrmaktadýr.
Liberal
dindarlýktan,
genellikle
inançlý ve kutsal metinlere saygýlý
olmakla birlikte, günlük yaþamlarýnda
dinin fazla etkisinin olmadýðý, dinî
ritüelleri yerine getirirken zaman
zaman
hassas
davranmayabilen,
inançlarýnda da samimiyetin göreceli
olduðu kimseleri ifade etmektedir.
Bu tipler ayný zamanda dinin sosyal
hayata fazla müdahale etmesinden
hoþlanmazlar ve dinî metinlerin zaman
içerisinde yenilenmesi veya yeniden
yorumlanmasý gerektiðini savunurlar.
Muhafazakâr
dindarlýktan
ise,
liberal dindarlardan farklý olarak günlük
yaþamlarýnda dinî inanç ve tutumlarýn
ziyadesiyle yer aldýðý, bununla birlikte
dinî ritüelleri yerine getirenler olduðu
gibi getirmeyenlerin de olduðu,
bir kýsmýnýn kitabî, bir kýsmýnýn da
geleneksel dindarlýk formlarýna baðlý
olduðu, seküler söylemleri dine karþý bir
tehdit unsuru olarak algýlayan, modern
dünyanýn içine düþtüðü buhranlarýn
nedenini manevî deðerlerden uzaklaþma
olarak algýlayan, görüþlerinde ilahi
determinizmin aðýr bastýðý dindarlýk
01. Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, ( Erzurum Kitaplýðý, Ýstanbul:
1999), ss.260-264.
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tipini kastetmektedir.
Dogmatik dindarlýktan ise, inançlý ve
kutsal metinlere saygýlý olan ve günlük
yaþamlarýnda dinin önemli bir yerinin
olduðu tipi kastetmektedir. Bu tipoloji
içerisinde yer alanlarýn en önemli
özellikleri insanlarý kesin çizgilerle
belirlenmiþ dindarlýk tipolojilerine
ayýrmalarý ve o þekilde itham etmeleri,
ara sýnýflarý görmemeleridir. Fanatik
dindarlýðý
ise,
kendi
inandýklarý
deðerlere ýsrarlý bir baðýmlýlýk gösteren,
diðerlerine karþý katý ve müsamahasýz
davranan dindarlar olarak ifade etmekte
ve bu tiplerin bir kýsmýný patolojik
dindar olarak ifade etmektedir. 01
Dinin ve dindarlýðýn tanýmlarýnýn bu
kadar farklýlaþmasýnýn birçok nedeni
bulunmaktadýr. Bu nedenler arasýnda
araþtýrmacýlarýn olay ve olgulara bakýþ
açýlarý ve kültürel arka planlarý ile
araþtýrma konusu olan topluluklarýn
demografik, coðrafi, çevre ve kültürel
faktörler gibi özellikleri önemli yer
tutmaktadýr. Sosyologlar da dini ve
dindarlýðý etkileyen faktörler arasýnda,
aile, cinselliðe bakýþ, cinsiyet, medeni
durum, yaþ, eðitim, coðrafi bölge,
kýrsal-kent hayatý, sosyo-ekonomik
statü gibi etkenleri saymaktadýrlar. 02
Bu nedenlerin yanýnda göz önünde
bulundurulmasý gereken en önemli
özelliklerden
birisi
de
meslekî
özelliklerdir.
Sosyal olaylarýn karþýlýklý etkileþim
içerisinde olduklarý sosyologlar tarafýndan
01. Asým Yapýcý, “Dinî Yaþayýþýn Farklý Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlýk”, ÇÜ Ýlahiyat
Fak. Dergisi, 2,2, (2002), ss.100-106
02. Abdurrahman Kurt, “Dindarlýðý Etkileyen
Faktörler”, UÜ Ýlahiyat Fakültesi Dergisi,
18,2, (2009), s.3.

genel kabul görmüþ bir hadisedir.
Dolayýsýyla sosyal hayatýn en önemli
iki unsuru olan din ve mesleki
hayatýn birbirlerinden etkilenmeleri
de kaçýnýlmazdýr. Ýnsanlar
meslekî
hayatlarýný
icra
ederlerken
dinî
kriterlerin
etkisi
olabileceði
gibi,
meslekî hayatlarýnýn din ve dindarlýk
durumlarýna etki edeceði de muhakkaktýr.
Nitekim Weber’in meslek gruplarýnýn
dînî yaþayýþa etki ettiðini ve buradan
hareketle dinî bir tipoloji geliþtirdiðini
ifade etmiþtik. Ýcra edilen mesleðin
din ve dindarlýkla olan iliþkisi “çevre
faktörü” ile izah edilebilir. Ancak bu
özellikleri sadece çevre etkeni ile ifade
etmek de yetersiz olacaktýr. Bu özellik
bir yönüyle baskýn olan kültür ve
düþüncenin insanlarýn hayatýnýn diðer
öðelerini de etkisi altýna almasý halidir.
Diðer bir ifade ile gerek yazýlý olsun
gerekse geleneksel olsun icra edilen
mesleðin yerine getirilmek zorunda
olunan ritüelleri zamanla insanlarýn
diðer sosyolojik durumlarýnda da
deðiþime neden olabilir. Toplumlarýn
dinî anlayýþ ve yaþayýþlarý da bu
etkileþimden nasibini almaktadýr. Bu
farklýlaþmalar dindarýn dindarlýðýnýn
açýklýk ve koyuluk durumuna göre
farklýlýklar arz edebilir. Hatta tarihî
süreç içerisinde oluþmuþ ve meslekî
ritüeller ile dinî ritüeller iç içe geçmiþ
bir özellik de arz edebilir. Ýþte insanlarýn
mesleki özelliklerinin getirdiði bu
yapýlanma biçimi zamanla insanlarýn
genel hayatlarýna sirayet etmekte ve
tüm sosyal hayatýnda olduðu gibi
dinî hayatýnda da bir takým neticeler
doðurmaktadýr.
Öðretmenlik mesleðinin kendisine
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özgü bir durumu bulunmaktadýr. O
da toplumu yönlendirme, yetiþtirme
ve yeni kültürel deðerler kazandýrma
görevidir.
Bu
görevi
yaparken
dikkat edeceði hususlar Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn gerek yazýlý gerekse
geleneksel yapýsý içerisinde kendisine
aktarýlmaktadýr. Elbette yetiþtirme
ve yönlendirme görevini icra eden
öðretmenin bu görevini ifa ederken
kiþisel
özelliklerinin
etkisinden
tamamen arî olmasý beklenemez.
Ancak sýnýrlarý da belirlenmiþ olan
bir yapý bulunmaktadýr. Bu yapýnýn
gerekliliklerine göre de hareket etmek
durumundadýr. iþte bu karþýlýklý
etkileþim içerisinde Þanlýurfa merkezde
görev yapan öðretmenler baz alýnarak
öðretmenlerin dinî anlayýþ ve yaþayýþlarý
ortaya konulmaya çalýþýlacaktýr.
Araþtýrmanýn bulgularý: Demografik
özellikler
Araþtýrma,
Þanlýurfa
merkezde
bulunan ilköðretim (ilkokul, ortaokul)
okullarýnda görev yapan öðretmenlere
anket uygulamak suretiyle yapýlmýþtýr.
Bu anket uygulamasýnda deneklerin
örneklem teþkil edebilmeleri için bir
okulda deðil, birden çok ve deðiþik
bölgelerde yer alan öðretmenlere
uygulama
yapýlmýþtýr.
Toplam
261 geçerli anket kabul edilmiþ ve
deðerlendirmeye alýnmýþtýr.
Araþtýrmaya katýlan kiþilerin %57.5’i
kadýn, %42.5’i erkektir. Yine araþtýrmaya
katýlanlarýn %10,3’ü 25 yaþ ve daha
altýnda, %24.1’i 26 – 30 yaþ aralýðýnda,
%32.2’si 31 – 35 yaþ aralýðýnda,
%25.3’ü 36 - 40 yaþ aralýðýnda, %8,1’i
ise 41 yaþ ve üzerinde yer almaktadýr.
Araþtýrmaya
katýlanlarýn
%17.2’si

bekâr, %82.8’i evlidir. Yine araþtýrmaya
katýlanlarýn %82,8’i eðitim fakültesi
mezunu olup diðerleri, ilahiyat, güzel
sanatlar, konservatuar, ziraat, beden
eðitimi, mühendislik gibi fakültelerden
mezunlardýr. Dikkat çeken demografik
özelliklerden birisi de öðretmenlerin
kardeþ sayýsýdýr.
Araþtýrmaya katýlanlarýn %55,6’sý beþ
ve daha az kardeþ iken, %44,2’si beþten
daha fazla kardeþi olduðunu beyan
etmiþtir. Bir baþka özellik ise öðretmen
olmadan önceki yaþanýlan yer ile ilgilidir.
Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin
%12,6’sý köyde yaþadýðýný, %24,1’i
ilçe merkezinde yaþadýðýný, %54,1’i
il merkezinde yaþadýðýný, %9,2’ si
ise büyük þehirlerde yaþadýðýný ifade
etmiþtir. Yani anketimize cevap veren ve
deðerlendirmeye alýnan öðretmenlerin
%63,3’ü büyük yerleþim yerlerinde
yaþadýklarýný ifade etmiþlerdir.
Sendika
üyeliðinin
dindarlýkla
iliþkisinin olup olmadýðý; ya da hangi
sendikaya mensubiyetin dinî anlayýþ
ve yaþayýþlarý üzerindeki etkisinin
ne düzeylerde olduðu bunlardan da
bir dindarlýk tipolojisinin çýkarýlýp
çýkarýlamayacaðý ayrý bir araþtýrma
konusu olmakla birlikte, araþtýrmamýza
katýlanlarýn sendika üyeliði de þu þekilde
daðýlmaktadýr. %37,9’u herhangi bir
sendikaya üye olmadýðýný ifade etmiþtir.
%34,5’i ise Eðitim Bir Sen’e, %12,6’sý
Türk Eðitim Sen’e, %11,5’i Eðitim
Sen’e üye olduklarýný belirtmiþlerdir.
Dinî bilgi düzeyi ve kaynaklarý
Öðretmenlerin %94,3’ü dînî konulara
ilgi duyduðunu, %5,7’si ise dînî konulara
karþý herhangi bir ilgi duymadýðýný
belirtmiþtir.
Yine
araþtýrmamýza
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katýlanlarýn 78,2’si Kur’an okumayý
bildiðini, %21,8’i ise Kur’an okumayý
bilmediðini belirtmiþtir. Kur’an okumayý
bilenlerin %29,9’u her gün düzenli olarak
Kur’an okuduðunu, %54,1’i sadece
Mübarek gün ve gecelerde okuduðunu,
%8’i sadece ramazan ayýnda okuduðunu
%8’i ise hiç okumadýðýný ifade etmiþtir. Yine
araþtýrmamýza katýlanlarýn %59,8’i Kuran
okuduðunu ama anlamýný okumadýðýný,
%26,4’ü anlamýný okuduðunu, %9,2’si
Kur’an’ý ve anlamýný okumadýðýný ancak
radyo ve TV’lerden dinlediðini, %2,3’ü
Kur’an’ý ve anlamýný okumadýðýný ifade
ederlerken, %2,3’ü Kur’an okumanýn
gerekli olmadýðýný düþündüðünü ifade
etmiþlerdir. Bu daðýlýmda Kur’an okumayý
bilenlerin (%78,2) ve düzenli olarak
Kur’an okuyanlarýn (%29,9) daðýlýmý
oldukça dikkat çekicidir. Dinî tecrübenin
ifade ediliþinin bu güne kadar yapýlan
kategorileþtirilmelerinde “Okumak” her
ne kadar kognitif boyutta deðerlendirilse
de, Ýslam dünyasýnda özellikle de
ülkemizde Kur’an okumak “ibadet”,
“dînî pratik”, “dînî duygu yaþama ritüeli”
olarak algýlanmaktadýr. Bu bakýmdan bu
daðýlýmý Weber’in meslekler dindarlýk
iliþkisi kapsamýnda deðerlendirdiðimizde,
bu meslek kategorisinin dindarlýðýný
Kur’an okuma ile yaþayan sýnýf olduðu
ifade edilebilir.
Araþtýrmaya katýlanlarýn dine olan
ilgilerinin
nereden
kaynaklandýðý
sorusunu
verdikleri
cevaplarýn
arasýnda dinî sohbet ve konferanslarla,
yetiþtikleri sosyal çevre ve okuduklarý
dînî kitaplar dikkat çekmektedir.
Nitekim tüm daðýlýmlar içerisinde
katýldýklarý
konferans
ve
dînî
sohbetlerden kaynaklandýðýný ifade

edenlerin oraný %43,7 ile en yüksek
oranda yer almaktadýr. Bir diðer dikkat
çekici husus ise çevre faktörüdür.
Nitekim arkadaþ çevresinden, yetiþtiði
sosyo
kültürel
çevreden,
yakýn
akrabalarýndan ve ailesinden orta
derecede etkilendiðini ifade edenlerin
oraný ortalama %30 ve daha üzerinde
yer almaktadýr. Bu öðretmenlerin dine
olan ilgilerinin kaynaðýný aðýrlýklý olarak
sosyal çevrelerinin oluþturduðunu ifade
etmesi bakýmýndan önemlidir. Dikkat
çeken en önemli özelliklerden birisi
de aile faktörüdür. Nitekim öteden
beri dînî anlayýþ ve yaþayýþta ailenin
önemi belirtilmekte ve birincil sosyal
faktör olduðu ifade edilmektedir. 01
Araþtýrmamýza katýlanlarýn da %43,7’si
dine olan ilgilerinde ailelerinin etkisinin
orta ve daha altýnda olduðunu ifade
etmiþlerdir. %56,3’ü ise çok veya pek
çok olduðunu belirtmiþlerdir.
Bu durum ailenin genel olarak
dînî tutum ve davranýþlarda etkisini
koruduðunu
ve
insanlarýn
din
algýlarýnda önemli bir yer tutmaya
devam ettiðini göstermekle birlikte
birincil faktör olduðu hususunu
tartýþmaya açmaktadýr. Nitekim dinî
sohbet ve konferanslarýn etkisini çok
ve pek çok olarak iþaretleyenlerin
oraný %59,8 iken, dini yayýnlarda 48,3,
yetiþtiði çevre olarak belirtenlerin
oraný 46,1 olarak belirlenmiþtir.
TV radyo programlarýnda ise orta
ve üzeri iþaretleyenlerin oraný ise
%42,4’dür. Bu deðiþimdeki en önemli
faktörlerden birisi kuþaklar arasýndaki
eðitim farkýdýr. Nitekim çok az eðitim
01. Abdurrahman Kurt, Dindarlýðý Etkileyen
Faktörler, s.3.
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görmüþ olan ailelerin yüksek öðrenim
görmüþ çocuklarýný etkileyebilmeleri
ve hayatlarýnda birincil öneme sahip
olmalarý tartýþmalý bir durumdur. Diðer
taraftan artan teknolojik imkânlar da
aileleri bireylerin hayatýnda etkileþim
bakýmýndan birincil faktör olmaktan
çýkarmaktadýr.
Öðretmenlerin
dinî
bilgilerinin
temelinde yazýlý kaynaklarýn etkisinin
önemli bir yer tutacaðý beklenmekteydi.
Nitekim okuduðu dinî yayýnlarýn dine
ilgisindeki etkisinde orta ve üzeri
iþaretleyenlerin oraný %78,2 çýkmýþtýr.
Bu öðretmenlerin bilginin kaynaðý
olarak temel kaynaklara verdiði önemi
göstermesi bakýmýndan dikkat çekici
bir unsurdur. Ayný þekilde dinle ilgili
problemlerde her zaman kitaplara
baþvururum diyenlerin oraný da diðer
þýklara oranla en yüksek düzeyde %42,5
olarak gerçekleþmiþtir.
Bu sonuçlar geliþen teknolojinin
dînî anlayýþ ve yaþayýþta yeni ve farklý
etkenleri ön plana çýkarmaya baþladýðýný
gösterirken, ayný zamanda geleneksel
aile yapýsýnda farklýlaþmalara neden
olduðu bu farklýlaþma içerisinde ailenin
etkisini gittikçe kaybetmesini saðlarken
teknolojik faktörlerin ön plana çýktýðýný
göstermektedir. Bunda ailelerin dine
karþý olan ilgilerinin etkisi de önemli rol
oynamaktadýr.
Dinî
bilgi-ilginin
en
önemli
etkenlerinden birisi de, aidiyetliklerin
ve
sosyal
faktörlerin
yeniden
yapýlandýðý dönem içerisinde cemaat
ve tarikat gibi dinî gruplarýn ön
plana çýkmasýdýr. Özellikle sohbet
ve konferans faktörünün ön plana
çýkmasý ve en önemli neden gibi

gözükmesi,
öðretmenlerin
eðitim
seviyesinin olduðu kadar dinî gruplarýn
yapýlanmalarý ve yaygýnlaþmalarýnýn
da
etkisini
göstermektedir.
Bu
durumda
öðretmenlerin
özellikle
yükseköðrenim hayatlarý sürecinde
barýnma
ihtiyaçlarýný
karþýlamada
cemaat, vakýf ve tarikat kuruluþlarýnýn
etkisi dikkat çekmektedir. Üniversitede
barýnma ihtiyacýný cemaat ve vakýflarla
çözenlerin oraný %13,8 çýkmýþtýr. Ancak
dikkat edilmesi gereken bir husus da
cemaatsel yapýlanmanýn etkisi sadece
müntesipleri üzerinde deðil ayný
zamanda “ilgi duyanlar” düzeyinde de
kendisini göstermektedir.
Dînî tecrübenin teorik ifadesi: inançlar
Bütün
dinlerin
tezahürlerinin
aþkýn bir varlýða olan inancýn var
olmasý olduðu, ancak bu aþkýn varlýðýn
mahiyeti ve ona inanma þekillerinde bir
takým farklýlýklarýn olduðu ve bunun
da dinler arasýndaki temel farklýlýklarý
ortaya çýkardýðý kabul edilmektedir. 01
Ayný þekilde Tanrý algýsýnýn çocuklukta
oluþmaya baþladýðý, bireyin çevresi,
dini ve kiþiliði tarafýndan þekillenen
bir yapý olduðu, Tanrý algýsý oluþurken
bireye öðretilen dinî temsillerin o
bireyin Tanrýya yönelik algýsýnýn
olumlu veya olumsuz yönde geliþmesini
etkileyebildiði, bir dine inanan kiþinin, o
dinin Tanrý tasavvurundan etkilenerek
bir Tanrý imgesi geliþtirebileceði kabul
edilmektedir. 02
Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin
tamamý Allah’ýn varlýðý ve birliði
01. Zeki Arslantürk, Kutsalýn Dönüþü, (Ýstanbul: Ayýþýðý Kitaplarý, 1998), s.78.
02. Özlem Güler, “Tanrý Algýsý Ölçeði: Geçerlik
ve Güvenirlik Çalýþmasý”, AÜÝFD, XLVIII,2,
(2007), s.124.
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hususunda sorulan soruya kesinlikle
katýldýklarýný ifade etmiþlerdir. Bunda
dine ilgi duyma ile ya da dinî ritüelleri
yerine getirip getirmeme ile herhangi bir
iliþkinin de etkili olmadýðý görülmüþtür.
Ancak genel olarak temel itikadî
meseleler ve inanýlan Allah tasavvuru ile
ilgili bir takým farklýlýklarýn bulunduðu
görülmektedir.
Nitekim Kur’an, ahiret inancý,
peygamber,
cennet,
cehennem,
melekler, kaza ve kader inancý gibi
hususlarda inanç düzeyinin oransal
olarak
küçük
kalmakla
birlikte
farklýlaþtýðý gözlemlenmektedir. Buna
ek olarak Kur’an’ýn Allah tarafýndan
gönderildiðine kesinlikle inanmýyorum
veya kararsýzým diyenlerin oraný %4,6,
cennet ve cehennemin olmadýðýna
inananlarýn sayýsý %6,9, Kur’an’ýn
bildirdiði her þeyin doðru olmadýðýna
inananlarýn oraný %11,49, yaptýðý her
türlü iyilik ve kötülüðün melekler
tarafýndan yazýldýðýna inanmayanlarýn
oraný ise %4,6 olarak çýkmýþtýr.
Bu farklýlýklarýn bir kýsmýnýn inanç
farklýlýðýndan ziyade bilgi faklýlýðý
olduðu ifade edilebilir. Ancak bu
bilgi farklýlýðýnýn araþtýrma alanýmýzý
teþkil eden ve eðitim seviyesi yüksek
olan sosyal grup içerisinde minimum
seviyede olduðu düþünülmektedir.
Bu inanç farklýlýklarý daha çok sosyo
kültürel durumlarýn neticesi olarak
ortaya çýkmakta ve o þekilde kabul
görmektedir. Ayný þekilde inanç
farklýlýklarýnda bilinçlilik düzeyinin
yüksekliði de dikkat çekmektedir.
Fal, büyü, ruh çaðýrma, þeytan,
evliyalarýn kerametleri gibi inanç
þekillerinde ise yine farklýlaþmalarýn

ortaya çýktýðý gözükmektedir. Bu
farklýlaþmada
cinsiyet,
yaþanýlan
çevre ve dînî bilgilerin kaynaklarý gibi
hususlar ön plana çýkmaktadýr. Ayný
þekilde bu farklýlaþmalar öðretmenlerin
dini inanç düzeyini ortaya koyma ve
dindarlýk tipolojilerinin oluþturulmasý
bakýmýndan da önem arz etmektedir.
Tablo 1: Diðer Ýnançlara Ýnanma Sýklýðý %
Aþaðýdakilerden
hangisine ne
ölçüde
inanýrsýnýz?
Fal

Pek Çok
Çok %
%

Orta %

Az %

Hiç %

+&+/

+&+/

*&**

.&0*

3-&+*

Büyü
Ruh çaðýrma
Nazar deðmesi
Cin
Karabasan

.&0*
+&+/
,/&-*
3&,*
+,&0*

/&1/
,&-*
,1&0*
+-&2*
+.&3*

/&1/
.&0*
+3&/*
,*&1*
,/&-*

2&*/
+&+/
+-&2*
+2&.*
+.&3*

1/&3*
3*&2*
+-&2*
-1&3*
-,&,*

Þeytan
Evliyalarýn
kerameti

.*&,*
..&2*

,/&-*
,.&+*

++&/*
+,&0*

-&./
++&/*

+3&/*
0&3*



Nitekim
yukarýdaki
tablodaki
inançlar
oluþturulan
tipolojilerde
önemli bir rol oynamaktadýr. Bu
inanç
sistemlerinden
bir
kýsmý
geleneksel dindarlýk yapýsý içerisinde
yer alýrken bir kýsmýnýn Kur’an’da
belirtildiði bilinmektedir. Buna raðmen
inanýlmamasý Kur’an’a tam manasýyla
kavranamadýðý anlamýný taþýyabileceði
gibi dinin temel kaynaðýndan yeterince
haberdar olamama anlamýný da ifade
eder.
Yukarýdaki tabloda da görüldüðü
gibi, fal, büyü, ruh çaðýrma gibi
inançlarda inanmama oraný yüksek
çýkarken, Kuran’da da sýk sýk bahsedilen
cine inanmama oraný %37,90, þeytana
inanmama oraný ise %19,50 çýkmýþtýr.
Buna mukabil nazar deðmesine olan
inancýn ise dengeli bir seyir izlediði
görülmektedir.
Dinî tecrübenin pratik ifadesi: ibadetler
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Þüphesiz
din,
mensuplarýndan
inanmanýn yanýnda bir takým ritüelleri
yerine getirmelerini de ister. Özellikle
büyük dinlerin inançtan sonra önem
verdikleri dindarlýk boyutu ibadetlere
katýlma
düzeyidir.
Ýslam’da
da
inanmadan sonra ibadetlere katýlmanýn
önemi sýk sýk vurgulanýr. 01 Joachim
Wach da dinî hayatýn inanç, ibadet ve
sosyolojik anlatýmdan ibaret olduðunu
belirtmektedir. 02 Yine ayný þekilde
dindarlýk tipolojilerinde en önemli
özelliklerden birisi olarak ibadetlere
katýlma düzeyinin ortaya çýktýðýný
belirtmiþtik.
Nitekim araþtýrmamýza katýlanlarýn
namaz kýlma durumlarý ile ilgili tablo þu
þekildedir.
Tablo 2: Namaz Kýlma Sýklýðý %

70

Aþaðýdaki ifadelerden sizin
Her
Ara
durumunuza en uygun olaný
Sýklýkla
Zaman
Sýra
yazýnýz.
Günde 5 vakit namaz kýlarým 36,78 20,69 24,1

Nadiren

Hiç

8,05

10,34

Cuma namazý kýlarým

39,08

6,90

12,6

9,20

32,18

Bayram namazý kýlarým

47,13

4,60

6,90

8,05

33,32

Teravih namazý kýlarým

20,69 22,99

26,4

17,24 12,64

Yukarýdaki tabloda da görüldüðü
gibi Ýslam dininin temel emirlerinden
olan beþ vakit namazýný aksatmadan
kýlanlarýn oraný %36,78’dir, buna
mukabil hiç kýlmayanlarýn oraný ise,
%10,34 olarak tespit edilmiþtir. Beþ
vakit namazýný hiç kýlmayanlarýn
oranýnýn Türkiye genelinde yapýlan
çalýþmalara oranla düþük olduðu buna
mukabil beþ vakit namazýný sürekli
kýlanlarýn oranýnýn ise yüksek olduðu
görülmektedir. 03 Cuma namazýný ve
01. M.Emin Köktaþ, Türkiye’de Dini Hayat, s.107
02. Joachim Wach, Din Sosyolojisi Çev. Ünver
Günay, (Ýstanbul: ÝFAV Yay., 1995), ss.43-61.
03. M. Emin Köktaþ, Türkiye’de Dini Hayat, s.107.

bayram namazýný hiç kýlmayanlarýn
oranýnýn
yüksek
olmasý
bayan
deneklerden kaynaklanmaktadýr. Erkek
denekler içerisinde Cuma ve bayram
namazýný hiç kýlmayanlarýn oraný
%5,40’dür.
Oruç ibadetini her zaman yerine
getirenlerin oraný %88,51, ara sýra
yerine getirenlerin oraný %4,59, bazen
tutup bazen tutmayanlarýn oraný
%4,60, hiç yerine getirmeyenlerin oraný
ise %2,30’dur.
Kiþilerin yaþadýklarý çevre ile
namaz kýlma, oruç tutma, dua etme
gibi dînî ritüelleri yerine getirmeleri
arasýnda anlamlý bir iliþkinin olduðu
tespit edilmiþtir. Nitekim Þanlýurfa
Peygamberler þehri olarak bilinen bir
ilimizdir. Kur’an-ý Kerim’de adlarý geçen
bazý peygamberlerin (Hz.Adem, Hz.
Ýbrahim, Hz. Eyyub, Hz. Ýsa, Hz. Þuayb
ve Hz. Musa)’in burada yaþadýðýna
inanýlýyor
olmasý
ve
bunlardan
birçoðu ile ilgili dinî ziyaret yerlerinin
bulunmasý bu ismin verilmesine neden
olmuþtur. Bunlar Urfa’nýn kültürel
hayatýnda önemli bir yer tutmaktadýr.
Þanlýurfa’nýn dinler açýsýndan tarih
boyunca süregelen merkezî konumu,
Müslümanlar tarafýndan fethedildikten
sonra da devam etmiþtir.
Her þeyden önce Kur’an-ý Kerim’de
adý geçen birçok peygamberin bu
vilayet sýnýrlarý içerisinde yaþamýþ
olmasý ve onlara ait birçok maddi
kültür unsurlarýnýn bulunmasý buranýn
Müslümanlar nazarýnda belli bir
kutsiyet kazanmasýna neden olmuþ
ve bölge kültürünün teþekkülünde
din daha aktif olarak rol almýþtýr.
Ayrýca Þanlýurfa’nýn Ýslam’ýn daha
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ilk dönemlerinde fethedilmiþ olmasý,
buraya tasavvufun ve tarikatlarýn
hangi tarihte girdiðini kesin olarak
tespit etmeyi güçleþtirse de, bölgenin
önemli kültür merkezi olmasý ve erken
sayýlabilecek dönemde önde gelen
mutasavvýflarýn
yetiþmiþ
olmasý,
tasavvufun ortaya çýkýþý ile bu bölgeye
giriþinin ayný dönemlere tekabül ettiði
kanaatine sevk etmektedir.
Ayný þekilde Þanlýurfa tarikatlarýn
erken girdiði bir merkez olmasýnýn yaný
sýra, Ýslâm dünyasýnda ortaya çýkan
tarikatlarýn birçoðunun farklý kollarýnýn
da teþkilatlandýðý ve taraftarlarýnýn
halen yaþadýðý ve faaliyetlerine devam
ettikleri bir merkezdir. Tüm bu realiteler
Þanlýurfa’da bu dinî, tasavvufî, mistik
oluþumun etkin bir þekilde sosyal
hayatýn en önemli unsurlarý arasýnda
yer aldýðý görülmektedir. 01
Þanlýurfa’nýn gerek tarihinden getirdiði
dinî-kültürel özellikleri, gerekse aþiret
yapýlanmasýna dayalý bir toplum
olmasýndan dolayý “cemaatçi bünye”ye
sahip olduðu, bundan dolayý da tarikat
ve cemaat gibi dine dayalý gruplarla daha
sýk karþýlaþýldýðý ifade edilmektedir.
Hatta
bunlarýn
yasaklanmasý
veya kýsýtlanmasý durumunda baþka
isimlerle yeni cemaatler oluþturulduðu,
zaman zaman da bu özelliði taþýyan
bünyelerde temelde cemaatçi yapýda
olmayan siyasi partiler gibi kuruluþlar
dahî, mensuplarýna “biz” þuurunu
aþýlayarak cemaat haline dönüþebildiði

ifade edilmektedir. 02 Bu durum aþiret
yapýlanmasýnýn oluþturmuþ olduðu
sosyolojik durumun dini anlayýþ ve
yaþayýþ üzerindeki etkisini ifade etmesi
bakýmýndan önem arz etmektedir.

01. Salih Aydemir, “Þeyh Mürid Ýliþkileriyle Belirlenmiþ Cemaat Þekli Olarak Tarikat
‘Þanlýurfa - Kadirî-Þeyh Sodey ve Müridleri
Üzerine Yapýlan Bir Din Sosyolojisi Araþtýrmasý’”. (Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara Ünv. SBE. 1998), ss.181-189

02. Salih Aydemir, “Þeyh Mürid Ýliþkileriyle Belirlenmiþ Cemaat Þekli Olarak Tarikat
‘Þanlýurfa - Kadirî-Þeyh Sodey ve Müridleri
Üzerine Yapýlan Bir Din Sosyolojisi Araþtýrmasý’”. (Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara Ünv. SBE. 1998), s.190

Tablo 3: Çevre deðiþkenine ait
ortalamalar, standart sapma deðerleri ve
korelasyon katsayýlarý (n=261)
Faktör

Ortalama

Std.Sp.

1.

1. Çevre

3.24

1.15

1

2.

3.

2. Günde Beþ

2.38

1.32

0.108**

1

1.28

0.76

0.213**

0.361**

1

1.18

0.49

0.161**

0.221*

0.445**

4.

Vakit Namaz
3. Ramazan
Orucu Tutma
4. Dua Etmek

1

*Pearson Korelasyonu p<.05 düzeyinde anlamlýdýr.
** Pearson Korelasyonu p<.01 düzeyinde anlamlýdýr.

Tablo 3 ile sonuçlarý ortaya
konulan korelasyon analizi araþtýrma
deðiþkenleri arasýndaki iliþkinin yönüne
ve kuvvetine iliþkin fikir vermektedir.
Günde beþ vakit namaz kýlma, Ramazan
orucu tutma, dua etme ve kiþinin
yetiþtiði çevre arasýnda p<.01 anlamlýlýk
seviyesinde korelasyon bulunmaktadýr.
Tablo 3.’de kiþilerin beþ vakit namaz
kýlmalarý ile yetiþtikleri çevre arasýnda
p<.01 anlamlýlýk düzeyinde pozitif
yönde korelasyon vardýr (r=.108).
Ramazan ayýnda oruç tutmalarý ile
yetiþtikleri çevre arasýnda p<.01
anlamlýlýk seviyesinde pozitif yönde
korelasyon bulunmaktadýr (r=.213).
Kiþilerin dua etmeleri ile yetiþtikleri
çevre
arasýnda
p<.01
anlamlýlýk
seviyesinde pozitif yönde korelasyon
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görülmektedir (r=.161).
Kiþilerin yetiþtikleri çevre ile ilgili
regresyon analizi sonuçlarý ise, günde
beþ vakit namaz kýlma, Ramazan ayýnda
oruç tutma ve dua etme olan baðýmsýz
deðiþkenlerin kiþilerin yetiþtikleri çevre
ile olan etkileþimini ifade eden model
istatistikî açýdan anlamlýdýr (Sig. =
0.000 < 0.001). Regresyon modelinin
yetiþtikleri çevre üzerindeki deðiþimin
%15’ini açýkladýðý görülmektedir.
Bulgular
baðýmsýz
deðiþkenler
açýsýndan incelendiðinde; öðretmenlerin
günde beþ vakit namaz kýlmasý p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.040 beta
deðeri ile yetiþtikleri çevre üzerinde
anlamlý bir etkiye sahip olduðu ortaya
çýkmýþtýr. Öðretmenlerin Ramazan
ayýnda oruç tutmasý p>0.001 anlamlýlýk
seviyesinde ve 0.181 beta deðeri ile
yetiþtikleri çevre üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Analiz sonuçlarýna göre, öðretmenlerin
dua etmeleri p<0.001 anlamlýlýk
seviyesinde ve 0.093 beta deðeri ile
yetiþtikleri çevre üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Bu sonuç, kiþinin dinin pratik
anlatýmý olan ibadetler ile yetiþtiði
çevre
arasýnda
iliþki
olduðunu
desteklemektedir.
Diðer taraftan kiþilerin yaþlarý
ile dini ibadetleri yerine getirmeleri
arasýnda da anlamlý bir iliþkinin
olduðu görülmüþtür. Araþtýrmamýza
katýlanlarýn %10,3’ü 25 yaþ ve daha
altýnda, %24.1’i 26 – 30 yaþ aralýðýnda,
%32.2’si 31 – 35 yaþ aralýðýnda, %25.3’ü
36 - 40 yaþ aralýðýnda, %8,1’i ise 41 yaþ
ve üzerinde yer aldýðýný daha önce ifade
etmiþtik. Genel olarak Türkiye’de yaþýn

ilerlemesiyle birlikte dine olan ilginin
ve dindarlýk düzeyinin arttýðý kabul
edilmektedir. 01
Tablo 4 : Yaþ deðiþkenine ait ortalamalar,
standart sapma deðerleri ve korelasyon
katsayýlarý (n=261)
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* Pearson Korelasyonu p<.05 düzeyinde anlamlýdýr.
** Pearson Korelasyonu p<.01 düzeyinde anlamlýdýr.

Tablo 4’te de görüldüðü gibi günde
beþ vakit namaz kýlma, Ramazan orucu
tutma, dua etme ve kiþinin yaþý arasýnda
p<.01 anlamlýlýk seviyesinde korelasyon
bulunmaktadýr. Kiþilerin beþ vakit
namaz kýlmalarý ile yaþlarý arasýnda
p<.01 anlamlýlýk düzeyinde pozitif
yönde korelasyon vardýr (r=.047).
Ramazan ayýnda oruç tutmalarý ile
kiþinin yaþý arasýnda p<.01 anlamlýlýk
seviyesinde pozitif yönde korelasyon
bulunmaktadýr (r=.361). Kiþilerin dua
etmeleri ile kiþinin yaþý arasýnda p<.01
anlamlýlýk seviyesinde pozitif yönde
korelasyon görülmektedir (r=.445)
Bulgular
baðýmsýz
deðiþkenler
açýsýndan incelendiðinde; öðretmenlerin
günde beþ vakit namaz kýlmasý p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.054 beta
deðeri ile yaþý üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Öðretmenlerin Ramazan ayýnda oruç
tutmasý p>0.001 anlamlýlýk seviyesinde
ve 0.247 beta deðeri ile yaþý üzerinde
01. Abdurrahman Kurt, Dindarlýðý Etkileyen
Faktörler, s. 12.
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anlamlý bir etkiye sahip olduðu ortaya
çýkmýþtýr. Yine benzer þekilde Analiz
sonuçlarýna
göre,
öðretmenlerin
dua etmeleri p<0.001 anlamlýlýk
seviyesinde ve 0.117 beta deðeri ile
yaþý üzerinde anlamlý bir etkiye sahip
olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu sonuçlar
kiþilerin ibadetleri ile yaþý arasýnda iliþki
olduðunu desteklemektedir.
Öðretmenlerin dînî yaþantýlarýnda
ön plana çýkan bir baþka önemli etken
de cinsiyet faktörüdür.
Tablo 5: Cinsiyet deðiþkenine ait
ortalamalar, standart sapma deðerleri
ve korelasyon katsayýlarý (n=261)
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* Pearson Korelasyonu p<.05 düzeyinde anlamlýdýr.
**PearsonKorelasyonup<.01düzeyindeanlamlýdýr.

Yukarýdaki tabloda da görüldüðü
gibi, günde beþ vakit namaz kýlma,
Ramazan orucu tutma, dua etme
ve kiþinin cinsiyeti arasýnda p<.01
anlamlýlýk
seviyesinde
korelasyon
bulunmaktadýr. Kiþilerin beþ vakit
namaz
kýlmalarý
ile
cinsiyetleri
arasýnda p<.01 anlamlýlýk düzeyinde
pozitif yönde korelasyon vardýr
(r=.057). Ramazan ayýnda oruç
tutmalarý ile cinsiyet arasýnda p<.01
anlamlýlýk seviyesinde pozitif yönde
korelasyon bulunmaktadýr (r=.445).
Yine Araþtýrmamýza katýlanlarýn dua
etmeleri ile cinsiyet arasýnda p<.01
anlamlýlýk seviyesinde pozitif yönde
korelasyon görülmektedir (r=.599).
Bulgular
baðýmsýz
deðiþkenler

açýsýndan incelendiðinde; öðretmenlerin
günde beþ vakit namaz kýlmasý p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.147 beta
deðeri ile cinsiyet üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Öðretmenlerin Ramazan ayýnda oruç
tutmasý p>0.001 anlamlýlýk seviyesinde
ve 0.535 beta deðeri ile cinsiyet üzerinde
anlamlý bir etkiye sahip olduðu ortaya
çýkmýþtýr. Analiz sonuçlarýna göre,
öðretmenlerin dua etmeleri p<0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.122 beta
deðeri ile cinsiyet üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Bu sonuçlar kiþilerin cinsiyetleri ile dînî
yaþantý arasýndaki iliþkinin varlýðýný
ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir.
Bunlarýn
yanýnda
ibadetlerle
kiþilerin aile yaþamlarý, anne babanýn
dînî anlayýþ ve yaþayýþlarý arasýnda
da anlamlý iliþkilerin olduðu tespit
edilmiþtir.
Din ve dindarlýk algýsý
Araþtýrmamýza katýlanlarýn %5,75’i
kendisini çok dindar, %64,36’sý dindar,
%28,74’ü az dindar, %1,15’i de ilgisiz
olarak tanýmlamýþtýr. Öðretmenlerin
öznel dindarlýk algýlarý ile cinsiyet
arasýnda anlamlý bir iliþkinin olduðu
tespit edilmiþtir. Kendisini çok dindar
olarak tanýmlayanlarýn oraný bayanlarda
%4,00 olarak gerçekleþirken, erkeklerde
%8,11 olarak gerçekleþmiþtir.
Dindar
olarak
tanýmlayanlarýn
oraný bayanlarda %74,00, erkeklerde
%51,35 olarak gerçekleþmiþtir. Az
dindar olarak tanýmlayanlarýn oraný
bayanlarda %20,00, erkeklerde %40,54
olarak gerçekleþmiþtir. Kendisini ilgisiz
olarak tanýmlayanlarýn ise tamamen
bayanlardan oluþtuðu görülmüþtür.
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Burada en dikkat çeken oran kendisini
dindar
olarak
tanýmlayanlarda
bayanlarýn lehine yaklaþýk olarak %23
lük bir fark ortaya çýkarken, az dindar
olarak
tanýmlayanlarda
erkeklerin
lehine yaklaþýk %21 farkýn ortaya
çýkmasýdýr.
Öðretmenlerin din algýlarýnda da
farklýlýklarýn
olduðu
görülmüþtür.
Örneðin, “bir dine inanma ihtiyacý,
insanlarýn cehalet ve irade zayýflýðýndan
doðar” sorusuna verilen cevaplarýn
oraný þu þekildedir. Katýlýyorum %3,45,
kararsýzým %3,45, kesinlikle katýlýyorum
%3,45, katýlmýyorum %21,84, kesinlikle
katýlmýyorum %67,82.
Öðretmenlerin cinsiyetleri ile dini
anlayýþlarý arasýnda anlamlý bir iliþkinin
olduðu görülmüþtür.
Tablo 6: Deðiþkenlere Ait Ortalamalar,
Standart Sapma Deðerleri ve Korelasyon
Katsayýlarý (n=261)

korur.”, “Bir evliyanýn kabrini ziyaret etmek,
bana huzur verir.” Ýfadeleri ile kiþinin cinsiyeti
arasýnda p<.01 anlamlýlýk seviyesinde
korelasyon bulunmaktadýr.
Tablo’da kiþilerin “Ýkisi de evli olmayan
reþit kadýn ve erkeklerin birlikte olmalarý
normal karþýlanmalýdýr.” ifadesi ile cinsiyet
arasýnda p<.01 anlamlýlýk düzeyinde
pozitif yönde korelasyon vardýr (r=.245).
“Evlilik dýþý cinsel iliþki günahtýr.” ifadesi
ile cinsiyet arasýnda p<.01 anlamlýlýk
seviyesinde pozitif yönde korelasyon
bulunmaktadýr (r=.089). “Din, insaný
içki, kumar, uyuþturucu vb. kötü
alýþkanlýklardan korur.” ifadesi ile cinsiyet
arasýnda p<.01 anlamlýlýk seviyesinde
pozitif yönde korelasyon görülmektedir
(r=.239). “Bir evliyanýn kabrini ziyaret
etmek, bana huzur verir.” ifadesi ile cinsiyet
arasýnda p<.01 anlamlýlýk seviyesinde
pozitif yönde korelasyon görülmektedir
(r=.150).

* Pearson Korelasyonu
p<.05 düzeyinde anlamlýdýr.
** Pearson Korelasyonu
p<.01 düzeyinde anlamlýdýr

Yandaki
tabloda
sonuçlarý ortaya konulan
korelasyon
analizi
araþtýrma deðiþkenleri
arasýndaki
iliþkilerin
yönüne ve kuvvetine
iliþkin fikir vermektedir.
“Ýkisi de evli olmayan
reþit kadýn ve erkeklerin
birlikte olmalarý normal
karþýlanmalýdýr.”
,
“Evlilik dýþý cinsel iliþki
günahtýr.”, “Din, insaný
içki, kumar, uyuþturucu
vb. kötü alýþkanlýklardan

Faktör
1. Cinsiyet

Ort.

Std.Sp

1.

1.42

0.49

1

2.

3.

4.

3.83

1.24

0.245**

1

3.48

1.35

0.089**

0.059

1

1.43

1.08

0.239**

0.162**

0.161**

1

4.44

0.99

0.150**

0.131**

0.210

0.134*

5.

2. “Ýkisi de evli
olmayan reþit
kadýn ve
erkeklerin birlikte
olmalarý normal
karþýlanmalýdýr.”
3. “Evlilik dýþý
cinsel iliþki
günahtýr.”
4. “Din, insaný
içki, kumar,
uyuþturucu vb.
kötü
alýþkanlýklardan
korur.”
5. “Bir evliyanýn
kabrini ziyaret
etmek, bana huzur
verir.”
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“Ýkisideevliolmayanreþitkadýnveerkeklerin
birlikte olmalarý normal karþýlanmalýdýr.”,
“Evlilik dýþý cinsel iliþki günahtýr.”, “Din, insaný
içki, kumar, uyuþturucu vb.kötü alýþkanlýklardan
korur.” ve “Bir evliyanýn kabrini ziyaret etmek,
bana huzur verir.” ifadeleri olan baðýmsýz
deðiþkenlerin kiþilerin cinsiyeti üzerindeki
etkilerini ifade eden model istatistikî açýdan
anlamlýdýr (Sig. = 0.000 < 0.001). Regresyon
modelinin cinsiyet üzerindeki deðiþimin %25’ini
açýkladýðý görülmektedir.
Bulgular
baðýmsýz
deðiþkenler
açýsýndan incelendiðinde; öðretmenlerin
“Ýkisi de evli olmayan reþit kadýn ve
erkeklerin birlikte olmalarý normal
karþýlanmalýdýr.” Ýfadesi için p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.307 beta
deðeri ile cinsiyet üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Yine öðretmenlerin “Evlilik dýþý cinsel
iliþki günahtýr.” ifadesine p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.139 beta
deðeri ile cinsiyet üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Analiz sonuçlarýna göre, öðretmenlerin
“Din, insaný içki, kumar, uyuþturucu
vb. kötü alýþkanlýklardan korur.” ifadesi
için p<0.001 anlamlýlýk seviyesinde ve
0.114 beta deðeri ile cinsiyet üzerinde
anlamlý bir etkiye sahip olduðu ortaya
çýkmýþtýr. Ayný þekilde öðretmenlerin
“Bir evliyanýn kabrini ziyaret etmek,
bana huzur verir.” ifadesine p>0.001
anlamlýlýk seviyesinde ve 0.184 beta
deðeri ile cinsiyet üzerinde anlamlý bir
etkiye sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Bu sonuçlar din anlayýþý ile cinsiyet
arasýndaki iliþkiyi ortaya koymasý
bakýmýndan önemlidir.
Ayný þekilde din anlayýþý ile
öðretmenlerin yaþý ve sosyal çevreleri

arasýnda da anlamlý bir iliþkinin olduðu
tespit edilmiþtir.
Sonuç
Dinin insanlýk tarihi kadar eski bir
olgu olduðu kabul edilmekle birlikte, din
ve dindarlýk tanýmlarýnýn farklýlaþtýðý
ve çeþitlendiði bilinen bir gerçektir.
Bu farklýlaþma ve çeþitlenmede dinin
sosyolojik bir olgu olmasýnýn payý
büyüktür. Bu çeþitliliðin sadece dinler
farklýlýðý boyutunda kalmadýðý, ayný
dînî yapýlanma içerisinde de dinî
anlayýþ ve yaþayýþ tarzýnda zaman
zaman farklýlaþmalarýn ortaya çýktýðý
görülmektedir.
Bu
farklýlaþmanýn
cinsiyet, yaþ, sosyo-kültürel çevre gibi
birçok nedeni zikredilebilir.
Araþtýrma konumuz olan öðretmenlerin
inanma düzeyleri ve dînî pratiklerin
yerine getirilmesi bakýmýndan Türkiye
ortalamasý ile paralellik arz ettiði, zaman
zaman da Türkiye ortalamasýna oranla
farklýlaþtýðý görülmektedir.
Araþtýrmakonumuzolanöðretmenlerin
dinî anlayýþ ve yaþayýþlarýnda cinsiyet,
yaþ, aldýklarý eðitimin yanýnda, sosyo
kültürel çevrelerinin, aile yapýlarýnýn ve
özellikle üniversite öðrenimi boyunca
bulunduklarý çevrenin etkisinin olduðu
görülmektedir.
Bunlarýn yanýnda öðretmenlerin
meslekleri ve konumlarýnýn gerekliliði
olarak dinî anlayýþ ve yaþayýþlara karþý
tarafsýz kalmaya çalýþtýklarý ve dinî
farklýlýklarý ön plana çýkarmamaya özen
gösterdikleri gözlemlenmiþtir.
Genel olarak yapýlan dindarlýk
tipolojilerinin araþtýrma konumuz olan
öðretmenler için de farklý þekillerde
sýralanmasý ve deneklerimizin bu
tipolojiler içerisinde sýnýflandýrýlmasý
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mümkünse de öðretmenlik mesleðinin
getirmiþ olduðu bir sonuç olarak
yeni bir dindarlýk tipolojisinin ortaya
çýktýðý da görülmektedir. Bu tipoloji
profession dindarlýk olarak ifade
edilebilir. Bu tipolojide mesleki bir
farklýlýk olarak tüm dindarlýk tipolojileri
içerisinde baþat rol oynayan dini anlayýþ
ve yaþayýþýn, ayný zamanda sosyal
tezahürünün ifadesinin öðretmenlerde
ön plana çýkarýlmamasýdýr. Diðer bir
ifade ile öðretmenler din ve dindarlýk
anlayýþlarýný inanç, ibadet ve algý
düzeyleri ne olursa olsun kendi iç
âlemlerinde yaþamayý ve bu yaþam
biçimlerini mümkün mertebe dýþ âleme
yansýtmamayý tercih etmektedirler.
Bu dindarlýk tipolojisinde mesleki bir
gerekliliðin ön kabulünün yanýnda,
eðitimin ve özellikle öðretmenlerin
sosyal bir zorunluluk olarak, gerek
üniversite öðrenimi gerekse öðrenim
sonrasý iþ hayatlarýnda yer alan inanç
ve ibadet çeþitliliðinin etkisinin büyük
olduðu düþünülmektedir.
Din ve din anlayýþlarýnýn mesleki
özelliklere göre farklýlýklar arz ettiði
ve mesleki gerekliliklerin zaman
içerisinde dini anlayýþ ve yaþayýþla
karþýlýklý etkileþim halinde olduðu
görülmektedir. Her ne kadar Weber
mesleklere göre bir din tipolojisi ortaya
koymuþsa da bu tipolojilerin günümüz
þartlarý içerisinde yeniden belirlenmesi
gerektiði düþünülmektedir.

it is observed that religion, religiousness
definitions and religiousness typologies
differentiate. Probably one of the basic
reasons of this issue is the difference
between people’s religion and religiousness
understanding and way of living. Many
reasons which effect these differentiations
are suggested by sociologists. One of these
reasons is mutual interaction between
vocational differentiation and necessity
and religious understanding and way
of living. Another important reason of
differentiation is the level of education. In
our research, the aim is to introduce the
religious understanding and way of living
of teachers (who have a certain level of
education) and the sociological reasons of
this understanding and way of living.
Key words: Religion, religiousness,
teacher, profession
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It is assumed that religion is as old as
history of humanity. On the other hand, Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. Ýstanbul:
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