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ÖNSÖZ 
 

Düşünce tarihinde entelektüel çevrelerin sıklıkla atıfta 

bulundukları zeka kavramı, günümüz modern dünyasında da eğitim ve 

psikoloji başta olmak üzere pek çok bilim dalı ve alt disiplinlerle 

ilişkilendirilerek daha kapsamlı bir inceleme alanı olarak ön plana 

çıkarılmıştır. Günümüzde zeka konusuna gösterilen bu yoğun ilgiyi 

besleyen en temel kaynak olarak; iletişim, başarı, empati, uyum, 

farkındalık gibi modern dünyada kabul gören değerlerle zeka arasında 

kurulan ilişkiyi dile getirmek mümkündür. Özellikle zekanın ne 

olduğu, zekanın bir başarı göstergesi olup olmadığı ya da zekanın 

göstergesi olarak neyin/nelerin esas alınacağı, zekanın evrensel 

kriterlerinin oluşturulabilirliği; dürüstlük, güvenilirlik, özgecilik,  adil 

olmak, prososyallik gibi insani değerleri zekanın bir parçası olarak 

kabul etmenin imkânı;  zeka ile ilgili yeteneklerin yaşamın farklı 

alanlarında nasıl karşılık bulduğu, zekanın boyutları ve 

geliştirilebilirliği gibi aydınlatılmayı bekleyen pek çok problem, 

konunun kapsamını ve anlam derinliğini göstermesi açısından önem 

arz etmektedir.   

Literatürde zekanın çok boyutlu olarak incelenmesi ve bu 

boyutlardan birisi olarak önerilen doğru ve yararlı olanın bilinçli 

tercihine atıfta bulunan yönüyle ahlaki zekanın, ahlaki davranışın 

önemli motivatörlerinden birisi olarak değerlendirilen din ve dinin 

yaşantıda somutlaşması olarak sembolize edebileceğimiz dindarlık ile 

ne düzeyde ilişkilendirilebileceği de çalışmanın en temel 

problemlerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Bu problemin 

nedenlerinden birisi olarak ahlaki zeka ile güçlü şekilde 
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ilişkilendirebileceğimiz ruhsal zeka, duygusal zeka, etik zeka ve 

manevi zeka konularının literatürde yer almasına rağmen ahlaki zeka 

ve ahlaki zeka ile din ve dindarlık ilişkisine yeterince ilgi 

gösterilmemesi olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan hayatın her ânına 

farklı dokunuşlar yaparak hayatı şekillendirme; evren ve varlıkla ilgili 

yeni anlam şemaları sunma potansiyeli bulunan dinin ve dinin bireysel 

ve sosyal hayatta can bulması olarak sembolize edilebilecek 

dindarlığın, en doğru ve en yararlının bilinçli tercihi olarak 

anlamlandırılan ahlaki zeka ile ilişkisinin yönünün ve olası ilişkinin 

tonunun ve şiddetinin belirlenmesi; ahlak, zeka, din ve dindarlık 

konularında daha zengin bir içerik olarak karşılık bulacaktır.  Genel 

anlamda tüm dinlerin ortak amacının bireysel ve toplumsal bazda 

insanlığı huzur ve mutlulukla buluşturmak olduğu ve bu amaca 

ulaşmak için evrensel nitelikli çok sayıda insani değeri ve ilkeyi vaaz 

ettikleri bilinen bir gerçekliktir. Bu bağlamda ahlaki zekanın saygı, 

özdenetim, vicdan, nezaket, empati, dürüstlük, sorumluluk, 

yardımseverlik, hoşgörü, adalet gibi bileşenlerinin aynı zamanda 

dinlerde de evrensel insani değerler olarak karşılık bulduğunu ve 

önem atfedildiğini ifade etmek mümkündür. Bu yönüyle din ile ahlâkî 

zekâ arasında ortak paydaların olduğu gerçeğini kabul etmek, konuyu 

sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek açısından önem arz 

etmektedir.  Bu bağlamda ahlaki zekanın din ve dindarlık olgularının 

neresinde konumlandırılabileceği, ahlâkî zeka ile dindarlık arasında 

doğrudan bir ilişki kurmanın imkânı ya da ahlaki zekanın bir dindarlık 

göstergesi olarak kabul edilip edilemeyeceği sorgulamalarına 

olumlu/olumsuz yaklaşımın sonuçları yine çalışmada karşılık bulan 
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konular arasındadır. Tüm bu bilgiler ışığında ve elde edilen veriler 

bağlamında bu çalışmanın, ahlaki zekaya farkındalık oluşturması, bu 

farkındalığın bir sonucu olarak ahlaki zekanın geliştirilmesine bağlı 

olarak evrensel insani değerleri ve ilkeleri önceleyen, dünyayı daha 

yaşanılır kılma çabası içerisinde olan, insanlığa katkı sunmayı amaç 

edinen ve sağlıklı bir din ve dindarlık anlayışına sahip her bakımdan 

donanımlı bireyler yetiştirebilme ideali açısından önemli bir 

motivasyon kaynağı olması beklenmektedir. 

Her çalışma insanı ve varlığı anlama konusunda karanlığa 

tutulmuş bir ışık gibidir. Her ışığın parlaklığının tonu ve şiddeti aynı 

olmasa da, ortak özellikleri karanlığın aydınlatılmasına sundukları 

katkıdır. Ayrıca her çalışma bir emeğin ve çabanın ürünü olması 

açısından değerlidir. Bu bakımdan çalışmamızın insanı ve varlığı 

anlama konusunda karanlığa tutulan bir ışık olarak değerlendirilmesi 

en büyük beklentimizdir. Ancak çalışmamızın yaydığı ışığın tüm 

beklentileri karşılayacağını söylemek yersiz bir iddiadan öte geçemez. 

Çalışmamızın alanında ilklerden olması kaynaklı olası eksiklikler, 

okuyuculardan beklediğimiz dönüt ve etkin katkılarla süreç içerisinde 

giderilecektir.  

Bu çalışmayı lisansüstü eğitimimde değerli katkıları ile 

yetişmemde büyük emekleri bulunan kıymetli hocalarıma ve varlıkları 

en önemli motivasyon kaynağım olan annem ve babam öncelikli 

olmak üzere ailemin tüm bireylerine atfediyorum. Ayrıca yayın öncesi 

çalışmamı değerlendirme inceliğinde bulunan tüm hocalarıma da 

teşekkür ediyorum.      

Dr. Selahattin YAKUT 
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GİRİŞ 

Din; duygu, düşünce, davranış, sosyal, ekonomik, zihinsel, 

bilişsel ve de mentâl yönler olmak üzere bir bütün olarak insanın 

gelişimi, değişimi ve dönüşümünde başat rol oynadığı kabul edilen bir 

olgudur. İnsanın doğum öncesi başlayan ve doğum sonrası daha yoğun 

olarak hissedilen çevreyle ilişkisinin ve etkileşiminin önemli bir 

boyutu  da din ile ilgilidir. İnsan, yaşadığı sosyal çevrenin doğal bir 

sonucu olarak dine ait sembollerle, ritüellerle, sözlerle ve 

uygulamalarla etkileşim içerisine girmektedir. Bu etkileşimin 

yansıması olarak din, insanın çevreyle kurduğu ilişkiye dair zihinsel 

dünyasında anlam şemaları oluşturmasından, travmatik süreçleri 

yönetme becerisinden, kimlik ve kişilik inşâ etme başarısına değin 

gelişiminin her aşamasında üst düzey bir şekilde kendini hissettirir. Bu 

bakımdan dinin hayata ve varlığa rengini veren ve insanın hayata 

bakışını ve zihinsel anlam şemalarını oluşturan en baskın olgulardan 

birisi olarak kabul edilmesi mümkündür. 

Bu bağlamda insan açısından etki potansiyeli tartışmasız bir 

gerçeklik olan din, aynı zamanda farklı yaklaşımlarla anlaşılma ve 

analiz edilme amacı güdülen bir olgudur. Psikolojik bir varlık olarak 

sembolize edebileceğimiz insanla ilişkilendirilen her olguda olduğu 

gibi dinin anlamlandırılmasında ve hayata ait dokunuşlarının 

belirlenmesinde psikolojik perspektifi merkeze alma zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Zira insan ilişki kurduğu ve etkileşim içinde 

bulunduğu her şeyi (varlık, insan, eşya, olay vb.) psikolojik kodlar 

kullanarak anlama eğilimindedir. Din de insanla ilgilidir ve dinin 

insanın kullandığı psikolojik kodlamalar üzerindeki öngörülen etki 
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potansiyeli, dinin anlamlandırılmasında psikolojiye ait argümanların 

kullanılmasını da bir gereklilik haline getirmektedir. İnsanın dinî ve 

psikolojik yönlerinin olması, bu yönlerin etkileşim içerisinde 

bulunması ve birbirlerinden tamamen bağımsız olarak 

değerlendirilemeyeceği gerçeği söz konusu gerekliliği 

temellendirmektedir. Bu bağlamda ön plana çıkan psikolojik bakış, 

genetiksel, nörolojik, sosyal ve kültürel faktörler ile bireysel 

farklılıkları da bünyesinde barındıran bilgi, tecrübe ve kazanım olarak 

zengin bir içeriğin toplamıdır. Bu bakış, dine yüklenen anlamda ve 

dinin hayatta konumlandırılmasında ki çeşitliliğe de bir atıf 

niteliğindedir.   

Güvenli bağlanma, sosyalleşme, akran ilişkileri, aile iklimi, 

eğitim süreci, psikososyal problemler, hastalıklar, travmatik olaylar, 

ekonomik durum, temizlik, şifa, evlilik, doğum, ölüm vb. insanın 

yaşantısının her ayrıntısında din ile karşılaşmak mümkündür. Bu 

durum ruhsal ve bedensel olarak insan organizmasının âdeta din 

tarafından ilmek ilmek işlendiğinin sembolik bir ifadesidir. Fizyolojik, 

sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan dinin hayattaki güçlü karşılığının 

olduğu öngörümüzden hareketle, aynı güçlü karşılığın insanların 

zihinsel ve bilişsel yapılarında da var olduğunu dile getirmenin 

temelsiz bir iddia olmadığı düşünülmektedir.  Zira din duygusunun da 

sosyal ve kültürel arka plan dışında pek çok beceri ve yetenekte 

olduğu gibi kalıtımsal bağlamda (Hamer, 2004), ya da insanlığın ortak 

tecrübelerine atıfta bulunan kollektif hafıza bağlamında 

temellendirilmeye çalışılması (Sambur, 2005), söz konusu duygunun 

zihinsel bir potansiyel olarak değerlendirilmesine referans 
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niteliğindedir.  Sosyal öğrenme, davranışçılık ya da kalıtımsal olarak 

hangi zeminde temellendirilmeye çalışılırsa çalışılsın, her yaklaşımda 

din ile zihinsel / bilişsel mekanizma arasında ilişki kurulma 

zorunluluğu ortadadır. Zira dinin duygu ve düşünce dünyasına her 

seslenişinin muhatabı direkt olarak akıl ve dolaylı olarak da zekadır.  

Bu durum, zihinsel ve bilişsel kapasitenin somutlaşmış bir göstergesi 

olarak sunabileceğimiz zekâ ile din arasında güçlü bir ilişki 

kurulabileceği olasılığını güçlendirmektedir.  

Hoult’un (1958) insanın olduğu her yerde dinden söz 

edilebileceği formülasyonuyla bireysel ve toplumsal alanda güçlü 

karşılığı dile getirilen dinin insanlara hayata dair anlam şemaları 

sunması (Bahadır,2002); varoluşsal anlam arayışlarına cevaplar 

önermesi (Kartopu, 2013; Gürses ve Kuruçay, 2018) ve insanları 

evrensel insani değerleri önceleyen ve daha erdemli tutum ve 

davranışlar sergilemeye yöneltme amacı taşıması (Kaplan, 2010; 

Mehmedoğlu, 2013), zekanın temsil ettiği zihinsel ve bilişsel yöne bir 

gönderme niteliğindedir. Genel olarak “ahlak” kavramıyla ifade edilen 

güzel davranışlar sergileme; duygu, düşünce vicdan ile davranış 

arasındaki uyumluluk ve tutarlılık (Dranaz, 1972) zihinsel bir 

değerlendirme sonucu verilen bir kararı ifade etmektedir. İnsanın pek 

çok seçenek içerisinden herkes için en güzel ve en faydalı davranışı 

seçmesi yani ahlakı ön plana çıkarması, motive edici düşünce 

kalıplarının ne olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Bu konuda 

dinin de en temel özelliklerinden birisi duygu, düşünce ve davranış 

olarak müntesiplerini daha iyi bir kişiliğe evirmek olduğu kabul 

edebileceğimiz bir yaklaşımdır (Gürses, 2007). Dinin insanda 
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gerçekleştirmeye çalıştığı her değişim ve dönüşümün merkezine 

zihinsel ve bilişsel yapıyı yani aklı ve zekayı koyduğu görülmektedir. 

Çünkü her türlü tutum ve davranış, zihinsel ve bilişsel bir faaliyetin 

sonucudur. 

Genel olarak her din müntesiplerinin sosyo-psikolojik 

sağlıklarını en üst düzeye çıkarma hedefine sahiptir. Dinler her ne 

kadar insanlara problemsiz bir hayat vaat etmeseler de; vaatleri daha 

çok müntesiplerinin bu problemli süreci en iyi şekilde yönetme 

yeterliliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Çünkü 

dinlerde insana vaaz edilen değer kodları, onların yüzleşmek zorunda 

kalacakları problemlerle mücadelede esin kaynağı olarak 

somutlaştırılır. Bu durum bireylerin potansiyellerini açığa çıkarma ve 

o potansiyelleri en ideal anlamda kullanma düşüncesinin bir 

yansımasıdır. Ontolojik bir gerçekliği olarak düşünme yetisi, insana 

tek başına bile değer atfedilme kaynağı olarak kabul edilebilir. Bu 

bağlamda insanlar doğru-yanlış / iyi-kötü konusunda doğuştan değer 

kodlarına sahip midir? Bu değerleri sadece çevreden mi edinirler? Her 

ne kadar insanların değer yargılarının oluşumunda, iyi-kötü, doğru-

yanlış ayırımında çevresel faktörlerin şekillendirici gücü önemli bir 

unsur olarak değerlendirilse de aynı çevrede yetiştiği halde içinde 

yaşadığı toplumla değer konusunda çatışan, farklı düşüncelere sahip 

olan bireylerin varlığı, değerlerin sadece çevreyi merkeze alan bir 

yaklaşımla açıklanamayacağını bizlere göstermektedir. Özellikle insan 

üzerinde kalıtımsal etkenlerin varlığı, etkileri ve baskınlığının 

araştırıldığı çalışmalarda din duygusunun oluşumu dahi kalıtımsal bir 

faktöre bağlandığı görülmektedir. Bu açıdan din, dindarlık ve zeka; 
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kalıtsal, sosyal, zihinsel, bilişsel ve çevresel faktörlerin farklı  

düzeylerde etkisiyle ilişkilendirilerek açıklanabilir. Ortak yönleri 

dikkate alındığında dinin, dindarlığın ve zekanın insanlarda kendine 

güven, sağlıklı ilişkiler kurabilme, yüzleşilen sorunların üstesinden 

daha başarılı şekilde gelebilme, çözüm odaklı düşünebilme,  iletişim 

becerileri, kendini daha güzel ifade etme, kendi güç ve sınırlarının 

farkında olma ve potansiyellerini en ideal şekilde kullanabilme, 

empati, saygı, vicdan, nezaket, adalet gibi değerleri ve yetenekleri 

destekleme gibi katkılarından söz etmek mümkündür. 

Din de üst düzey karşılığı bulunduğunu ifade edebileceğimiz 

adalet, diğerkamlık, dürüstlük, güvenilirlik gibi değerlerin ‘akıl 

yürütmeye yönelik doğuştan getirilen yeti olarak anlamlandırılan zeka 

(Piaget, 2019) ile ilişkisinin niteliğine yönelik sorgulamalar ve bu 

sorgulamalara bulunacak cevaplar konunun aydınlatılması açısından 

son derece mühimdir. Örneğin; Duygu, düşünce ve davranışlara iyi-

kötü gibi değer yüklemelerini zeka ile ilişkilendirebilir miyiz? Adalet, 

diğerkamlık, dürüstlük, güvenilirlik gibi özelliklere sahip olmanın ve 

erdemli davranışlar sergilemenin zeka bağlamında karşılığı nedir? Bir 

şeyin doğru olduğunun bilinmesine ek olarak, doğru bilinen şeyin 

hayata yansıtılması hususunda zeka bir motivatör olabilir mi? 

Davranışların değerlendirilmesini din ve zekanın ortak bir ürünü 

olarak mı yoksa din ya da zeka ile tek yönlü bir yaklaşımla mı 

değerlendirmek gerekir? Din tercihi ya da herhangi bir dini 

benimsememe de bir zeka göstergesi midir? Dinin zeka türlerine ya da 

zekanın kullanılmasına herhangi bir etkisi söz konusu mudur? gibi 

sorular, din ile zekanın zihin ve biliş düzeyinde birlikte nasıl 
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konumlandırılabileceğine açıklık getirebilecek bir içeriği 

barındırmaktadır. 

Zeka türlerini, bir bütünün parçaları olarak 

değerlendirdiğimizde, insanı ilgilendiren her şeyin bir yönüyle zekayla 

da ilgili olduğu düşünülebilir. Bu durumda duygu, düşünce, davranış 

vb. eylemler hangi zeka türüyle ilgiliyse insanda potansiyel olarak var 

olduğunu öngördüğümüz tüm zeka türlerinden konuyla ilgili zeka 

türünün aktifleştiği düşünülebilir.   Bu bağlamda din ve dinin bireysel 

ve toplumsal hayattaki somutlaşması olarak sembolleştirebileceğimiz 

dindarlığın da zeka ile bir bağının olduğu kabul edilebilir. Ancak her 

tür beceri ve yetenekte olduğu gibi zekanın da gelişimi açısından 

uygun şartların oluşumu esastır. Gelişimi için uygun şartların ve 

ortamların sağlanamadığı bir zeka türünün de diğer zeka türleri kadar 

etkin olamayabileceği ihtimal dahilindedir. Örneğin sürekli Matematik 

işlemlerin çözümüyle ilgilenen bir kişide zekanın Matematiksel türü 

ya da boyutunun gelişmesi büyük bir olasılık olarak değerlendirirsek, 

doğruluk, dürüstlük, adalet, vicdan, din, dindarlık, gibi konulara 

düşüncesini yoğunlaştıran kişide de bu yöndeki zeka türü ya da 

boyutunun gelişmesi beklenir. Genel anlamda zeka daha önceden de 

ifade edildiği üzere konuların daha detaylı şekilde anlaşılmasına katkı 

sağlar, ancak doğru olanın tercihi ve davranışa dönüşebilmesi ilgili 

zeka türünün güçlü olmasını gerektirir. En doğru ve en yararlı olanın 

bilinçli tercihine atıfta bulunan ve bu tercihin davranışa dönüşmesini 

önceleyen bir zeka türü olarak anlam kazanan ahlaki zeka, eylemlerin 

hem zihinsel hem davranış boyutunu kapsaması yönüyle ön plana 

çıkmaktadır. Beslendiği kaynakların tartışmasını bir tarafa bırakarak 
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sadece bu özelliğinden hareket edilse bile ahlaki zekanın davranış 

konusunda da son derece etkili bir motivatör olabileceğiyle ilgili 

bizlere bir fikir vermektedir.  

Genel olarak zeka ve özel olarak da ahlaki zeka ile yüksek 

düzeyinin kendine güven, sağlıklı ilişkiler kurabilme, yüzleşilen 

sorunların üstesinden daha başarılı şekilde gelebilme, çözüm odaklı 

düşünebilme,  iletişim becerilerini geliştirme, kendini daha güzel ifade 

etme, kendi güç ve sınırlarının farkında olma ve potansiyellerini en 

ideal şekilde kullanabilme, herkes için en doğru ve en yararlının, 

adaletin, vicdanın, empatinin, nezaketin, saygının öncelenmesiyle 

huzurlu bir ortamı destekleme gibi bireysel ve toplumsal yönü 

bulunan uygulamalarla ilişki kurulabilir. Ahlaki değerlere sahip 

olmayı ve bu değerlere uygun olarak hareket etme vurgusuyla ahlaki 

zekanın (Matsimbe, 2017) bu özelliği, evrensel ahlaki ilkeler üzerine 

inşa edilen toplumsal yapıya ve bu bağlamda insanın huzur ve 

mutluluğuna bir referans olarak düşünülebilir.  

Bu bağlamda zekanın din, dindarlık ve ahlâkla 

ilişkilendirilmesinin imkânı önemli bir araştırma alanı olarak 

karşımızda durmaktadır. Ahlaki ilkeleri bilmenin ve bu ilkelere uygun 

olarak davranmanın insan zekası ile doğrudan ilişkilendirilmesi 

(Tanner ve Christen, 2014), ahlaki ilkelere güçlü şekilde vurgu yapan 

din ve dindarlık ile zekanın ilişkilendirilmesine de bir gönderme 

niteliğindedir. Farklı beceri ve yeteneklerle ilişkilendirilen zeka için 

öne sürülen kriterleri değerlendirdiğimizde din, dindarlık ve ahlakın 

zeka alanının neresinde konumlandırılabileceği önemli bir problem 

olarak ön plana çıkmaktadır. Geçmişten günümüze yeterince önem 
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verilmemiş bir konu olarak zeka ile dinin ilişkilendirilmesi, daha 

sağlıklı bir din anlayışının inşa edilme sürecini destekleyebilir. 

İnancın zeka ile ilişkisi, ne tür bir zekanın nasıl bir din algısını 

beslediği ve ortaya çıkan farklı din algılarının insanın psikososyal 

dünyasında ki yansımaları Din psikolojisinde de karşılığı bulunan bir 

konudur. 

Bu açıdan Din psikolojisi ile de ilişkilendirebileceğimiz insanın 

daha erdemli bir yaşama odaklanmasına ve evrensel insani değerleri 

önceleyen bilinçli tercihlerde bulunmasına atıf niteliği taşıyan ahlâkî 

zekânın  her şartta ve her ortamda ahlâkî olanı önceleyen tutumlarda 

güçlü bir motivatör olacağını öngörmek mümkündür. Ahlaki zeka da 

motivatör olarak dışsal etkenler yerine  insanın kendi içsel dinamikleri 

ön plana çıkmaktadır. İnsanın zeka ve ahlak gibi düşünce ve 

eylemindeki kaliteye vurgu yapan iki değer şemasını bünyesinde 

taşıyan ahlaki zekanın modern dünyanın bireysel, toplumsal ve de 

global sorunlarının kalıcı çözümü için de enstrüman olarak 

kullanılabileceği ümidini artırmaktadır. Erdemli tercihlerde içsel 

disiplini önceleyen yönüyle ahlaki zeka, ahlâkın psikolojik arka 

planına da ışık tutmaktadır. Özellikle ahlaki eylemin insanın 

psikolojisini pozitif yönde etkilediği beklentisi, dinde de karşılığı 

bulunan bir husustur. Bu duruma dini ritüelleri yerine getiren dini 

mensubiyeti olan kişinin hissettiği içsel huzur ve yaşam doyumu ile 

benzerlik atfetmek mümkündür.  Ayrıca insanları daha ahlâklı 

davranışlar sergilemeye yöneltmek ve onları erdemli kişiliklere 

dönüştürmek, hem dinin hem de ahlaki zekanın ortak amaçları olarak 

ifade edilebilir. Bu amaçlara ulaşmada dinin ve ahlaki zekanın ortak 
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ve farklı motivasyon kaynakları söz konusu olabilir. Ancak dinin ve 

ahlaki zekanın insanı duygu, düşünce ve davranış olarak erdemli bir 

kişiliğe evirme çabası olarak ortak bir misyona sahip oldukları 

görülmektedir (Yakut ve Yakut, 2021). 

Yukarıda verilen bilgiler bağlamında ahlaki zekâ ile dindarlık 

arasında ki ilişkiyi inceleyen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 

Bölümler öncesi Önsöz, giriş, konu ve problem, amaç ve önem, 

hipotezler,  sınırlılıklar ve varsayımlar başlıklarına yer verilmiştir. Bu 

başlıklarda genel olarak çalışma konusunun niçin seçildiği ve çalışma 

sonunda alana ne tür katkılar sunacağı işlenmiştir ve bilimsel araştırma 

yöntemlerinin en temel ögelerinden hipotezlere de yer verilmiştir.  

Birinci bölümde araştırmamın teorik çerçevesini oluşturan zeka, 

zeka türleri, ahlâkî zeka, ahlaki zekanın boyutları, din, dindarlık, dindarlığın 

boyutları ve ahlâkî zekâ-dindarlık ilişkisi konularına değinilmiştir. Bir 

araştırmanın en sağlıklı şekilde anlamlandırılmasını ve en doğru şekilde 

anlaşılırlığını sağlayacak temel unsurlardan birisi olarak teorik çerçevenin 

konuyu en kapsamlı şekilde yansıtması olduğu söylenilebilir. Bu bağlamda 

konunun teorik çerçevesini oluşturan başlıklar, hem nicelik olarak hem de 

konuyla ilgili zihinlerde belirmesi muhtemel sorgulamalara yanıt verebilecek 

nitelikte seçilmeye ve içeriklerinin de beklentileri karşılayacak düzeyde 

işlenmesine özen gösterilmiştir. 

Araştırmanın yöntemi-teknikleri, veri kaynakları ve bulgular 

başlığını taşıyan ikinci bölümde yöntem, örneklem ve nitelikleri, ölçme 

araçları, verilerin toplanması ve istatistiksel analiz, bulgular ele alınmıştır. 

Çalışmanın bilimsel değerinin kullanılan araştırma yöntem ve 

tekniklerinin bilimsel değeriyle doğru orantılı olarak anlam kazandığı 
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bilinmektedir. Çalışmanın bilimsel değeri açısından bilimsel formata 

en uygun yaklaşım benimsenmiştir. 

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise çalışma verileriyle ilgili 

tartışmaya ve araştırmanın sonuç kısmına yer verilmiş ve de sonuçla 

ilişkili olarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen veriler, 

literatürde konuyla ilgili yapılmış farklı çalışma verilerine de atıfta 

bulunularak değerlendirilmiştir. Çalışmayla ilgili önerilere istatistiksel 

açıdan anlamlı çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak yer 

verilmiştir. Kaynakça ise çalışma konusuyla ilgili yapılmış ulusal ve 

uluslararası birincil kaynaklara öncelik verilmek suretiyle konuyu en 

kapsamlı şekilde yansıtacak zenginlikte oluşturulmaya çalışılmıştır.  

1.Konu ve Problem 

Bir araştırmayı önemli kılan hususlardan birisi, çalışmanın 

niteliği ve konusunun özgünlük değeridir (Şahin ve Gürbüz, 2018). Bu 

bağlamda çalışmanın ahlaki zeka ve dindarlık ilişkisi başlığını taşıyan 

konusu, literatürde fazla yer verilmemiş olmasından dolayı ortaya 

çıkan bilgi açığının giderilmesine yönelik seçilmiştir ve bu yönüyle 

konunun özgünlük değerinin yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Dolayısıyla zeka, ahlak, ahlaki zeka, din, dindarlık gibi fenomenlere 

yer verilmesi konunun özgünlüğünü destekleyen ve içeriğini 

zenginleştiren bir husus olarak değerlendirilebilir. Konunun 

özgünlüğü ile ilişkilendirilebilecek diğer bir husus da, konusuyla ilgili 

ortaya konan problemlerin çok yönlü bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesi ve benzer araştırmalarda ortaya konan problemlerle 

karşılaştırılmış olmasıdır. Bu yaklaşımla çalışmanın konusunu ve 

problem durumlarını şu şekilde açıklamak mümkündür: 
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Genel anlamda çevreye uyum sürecinde bilgiyi işleme becerisi olarak 

tanımlayabileceğimiz zekanın (Cohen, 2015), bireyin sosyal, 

psikolojik, ekonomik, zihinsel, duygusal, mentâl, dilsel vb. her 

boyutunda çeşitli şekillerde ve çeşitli tonlarda karşılık bulduğu kabul 

edilmektedir (Özkan, 2008). Zekanın, parmak izlerinde olduğu gibi 

kişiye özgünlüğünün olup olmadığı ya da kalıtımsal ve çevresel 

faktörlerin zekayı ne düzeyde etkilediği gibi problemler konunun 

merkezinde yer almaktadır. İnsanın sosyal, psikolojik, ruhsal, mentâl, 

fizyolojik vb. tüm yönleriyle bir bütün olarak anlam kazandığı ve her 

yönünün bütününün parçası olarak diğer yönlerinden bağımsız 

düşünülemeyeceği gerçekliğinden hareketle zekanın da insanın tüm 

boyutlarında karşılığı olan bir yetenek olarak konumlandırılması 

mümkündür. Bu bağlamda zekanın evrensel insanî değerlerle ilgili bir 

boyut olarak anlamlandırabileceğimiz ahlaki yönüyle ilişkisi de 

geçmişten günümüze dikkat çeken ve çeşitli sorgulamalarla 

günümüzde de güncelliğini koruyan bir problem olarak karşımızda 

durmaktadır. Literatürde konuyla ilgili tartışmalar ışığında ahlâkın, 

zekanın bir göstergesi olarak kabul edilmesi (Öztürk ve 

Şaylıgil,2020), ahlakla dinin karşılıklı konumu ve ahlakın dinden 

beslenip beslenmediği problemini beraberinde getirmektedir (Özel ve 

Kaplan, 2018). Ahlâkî ilkelerde evrensel hakikatlerin, Tanrı iradesinin 

veya insan aklının yansımalarının bulunup bulunmadığı tartışma 

konusudur (Çelebi, 2003). Bu açıdan ahlakın dinden bağımsız olarak 

kabul edilmesi ya da ahlakın dinin değerler sistemi olarak görülmesi 

tartışmalarına girmeksizin en temel problem olarak, bilinçli doğru 

tercihlerde bulunmanın motive edici gücünün ne olduğu ve bu motive 
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edici güç ile zeka arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği soruları yer 

almaktadır. Bu doğrultuda hayatın ve varlığın anlamlandırılmasına 

yönelik sunduğu anlam şemalarıyla ve sosyal hayata dair sunduğu 

ahlaki ilkelerle insanları erdemli bir hayata yönlendirme iddiasındaki 

din ve hayatta somutlaşan din olarak sembolize edebileceğimiz 

dindarlığın, ahlaki zeka ve dindarlık ilişkisi konusunda yerinin ve 

sınırlarının belirlenmesi de yine problemler arasında sayılabilir. Zira 

aynı dine inanan insanların dahi zihinlerinde din olgusuna yükledikleri 

anlam, din ile kurulan ilişki ve yaşamlarında dini referans alma 

düzeylerinde ki farklılık söz konusu problemin kapsamını ve anlam 

derinliğini göstermektedir. Bu bağlamda herhangi bir dinin seçilmesi 

ve yaşamın seçilen dinin ilkeleri istikametinde şekillendirilmesi, genel 

anlamda zekanın ve özel anlamda da ahlaki zekanın bir yansıması 

olup olmadığı sorusunu da yine söz konusu problem kapsamında 

değerlendirmek mümkündür. Sonuç olarak ahlaki zeka ile dindarlık 

arasında ilişki olup olmadığı, olası ilişkinin türü, yönü ve şiddetinin 

belirlenmesi ve de ahlaki zeka ile dindarlığın çeşitli değişkenler 

açısından incelendiğinde ortaya çıkacak sonuçların mahiyeti konunun 

en temel problemini oluşturmaktadır.  

2.Amaç ve Önem 

Araştırmamızda elde edilen veriler ışığında bilinçli olarak doğru 

tercihlerde bulunma olarak anlam yüklenen ahlaki zekanın bir 

dindarlık göstergesi olarak mı yoksa dindarlıktan bağımsız bir şekilde 

zekanın bir göstergesi olarak mı değerlendirmek gerektiği konunun en 

temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle her dönemde en 

güncel tartışma konularından birisi olarak ahlaki davranışların dinden 
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beslenip beslenmediği yine araştırmamızda katkı sunmayı 

amaçladığımız konular arasındadır. Ayrıca ahlaki zeka ve dindarlığı 

“cinsiyet, fakülte, öğretim türü, ekonomik durum, sınıf düzeyi,  

fakülte ikliminden memnuniyet, iletişim-haberleşme araçlarıyla 

günlük meşguliyet; alanla ilgili kişisel gelişime  (kitap okuma, 

araştırma yapma vs.)  günlük ayrılan süre; hayat memnuniyeti; kişisel 

gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) 

verilen önem, iyimserlik; kişisel bakıma verilen önem; yaşantıda dini 

referans alma düzeyi; doğaya (çevre, bitkiler, hayvanlar gibi konular) 

farkındalık durumu;  salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. 

konulara olan ilgi” değişkenleri açısından değerlendirmek, konun 

mevcut durumun tespitine yönelik veriler sunmak, süreçle ilgili 

öngörülerde bulunmak ve gelecekte konuyla ilgili yapılacak 

araştırmalara veri sağlamak, çalışmanın önemine atıf niteliğinde ki 

amaçları arasındadır.  

Konunun amaçları, önemi ve problemlerini tüm yönleriyle iyi 

öğrenmek, iyi anlamak ve iyi açıklamak ve de tartışmaya imkân 

sağlamak açısından sorular önem arz etmektedir (Aziz, 2020). Bu 

bağlamda oluşturulan ve cevap aranan ahlaki zeka ve dindarlık 

ilişkisini ve de ahlaki zeka ile dindarlığın çeşitli değişkenler açısından 

incelemesini amaç edinen araştırmamızın soruları şunlardır:  

1-Ahlaki zeka ve dindarlık cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

2- Ahlaki zeka ve dindarlık fakülteye göre farklılaşmakta mıdır? 

3-Ahlaki zeka ve dindarlık öğretim türüne göre farklılaşmakta 

mıdır? 
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4-Ahlaki zeka ve dindarlık ekonomik duruma göre farklılaşmakta 

mıdır? 

5-Ahlaki zeka ve dindarlık sınıf düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

6-Ahlaki zeka ve dindarlık fakülte ikliminden memnuniyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

7-Ahlaki zeka ve dindarlık iletişim-haberleşme araçlarıyla günlük 

meşguliyete göre farklılaşmakta mıdır? 

8-Ahlaki zeka ve dindarlık. alanla ilgili kişisel gelişime (kitap 

okuma, araştırma yapma vs) yönelik günlük ayrılan süreye göre 

farklılaşmakta mıdır? 

9-Ahlaki zeka ve dindarlık hayattan duyulan memnuniyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

10-Ahlaki zeka ve dindarlık kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, 

sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen öneme  göre 

farklılaşmakta mıdır? 

11-Ahlaki zeka ve dindarlık iyimserlik düzeyine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

12- Ahlaki zeka ve dindarlık kişisel bakıma verilen öneme göre 

farklılaşmakta mıdır? 

13- Ahlaki zeka ve dindarlık yaşantıda dini referans alma 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

14-  Ahlaki zeka ve dindarlık çevre farkındalık durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır? 

15- Ahlaki zeka ve dindarlık salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat 

vb. konulara duyulan ilgiye göre farklılaşmakta mıdır? 
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16- Katılımcıların “Ahlaki zeka ve Dindarlık” ölçeklerinden 

alacakları genel puan düzeyleri nedir? 

17- Ahlaki zeka ile dindarlık arasında ilişki var mıdır? 

18-Dindarlık ile ahlaki zekanın bileşenleri arasında ilişki var mıdır?  

19-Ahlaki zekâ ile dindarlığın boyutları arasında ilişki var mıdır? 

3. Hipotezler  

Araştırma öncesi, ön gözlemleri, olayların irdelenmesini, kaynak 

incelemelerini kapsayan ve tecrübelerden yola çıkılarak araştırma 

sonuçlarıyla ilgili araştırmacının tahmini (Çil, 2000) olarak anlam 

verilen hipotezler, araştırmacının birikimini yansıtma ve  araştırmanın 

bilimsel yönünü büyük ölçüde belirleme özellikleriyle (Yanık, 2015) 

araştırma yöntem ve teknikleri konusunun en önemli maddelerinden 

birisi olarak ön plana çıkmaktadır. 

Hipotezlerin araştırmanın bilimsel yönünü belirleme niteliğine 

atıfta bulunarak araştırmamızın temel ve alt hipotezlerini  şu şekilde 

ifade etmek mümkündür: 

Temel hipotezler:   

1.Ahlâkî zekâ ile dindarlık arasında ilişki vardır. 

2. Dindarlık ile ahlaki zekanın bileşenleri arasında ilişki vardır.               

3. Ahlaki zeka ile dindarlığın boyutları arasında ilişki vardır. 

 

Bu temel hipotezler çerçevesinde alt hipotezleri de şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

1.Cinsiyete göre ahlaki zekada ve dindarlıkta farklılaşma 

beklenmektedir. 
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2. Fakülte değişkenine göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmemektedir ancak dindarlıkta farklılaşma 

beklenmektedir. 

3. Öğretim türüne göre ahlaki zekada ve dindarlık da farklılaşma 

beklenmemektedir. 

4- Ekonomik duruma göre hem ahlaki zeka da hem de dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir. 

5--Sınıf düzeyine göre  ahlaki zekada ve dindarlıkta farklılaşma 

beklenmemektedir. 

6-Fakülte ikliminden memnuniyete göre hem ahlaki zekada hem 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir. 

7-İletişim-haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyete göre ahlaki 

zekada ve dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir. 

8- Alanla ilgili kişisel gelişime yönelik (Kitap okuma, araştırma 

yapma vs.) günlük ayrılan süreye göre ahlaki zekada ve 

dindarlıkta farklılık beklenmemektedir. 

9-Hayattan duyulan memnuniyete göre hem ahlaki zekada hem de 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir.. 

10- Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen öneme göre ahlaki zekada ve 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir. 

11- İyimserliğe göre ahlaki zekada ve  dindarlıkta farklılaşma 

beklenmektedir. 

12- Kişisel bakıma verilen öneme göre ahlaki zekada ve dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir. 
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13- Yaşantıda dini referans almaya göre ahlaki zekada ve 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir. 

14- Çevre farkındalık durumuna göre hem ahlaki zekada hem de 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir. 

15- Salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara duyulan 

ilgiye göre hem ahlaki zekada hem de dindarlıkta farklılaşma 

beklenmektedir. 

16- Katılımcıların ahlaki zeka ve dindarlık ölçeklerinden alacakları 

genel puanların ortalamanın üzerinde olacağı beklenmektedir. 

17- Ahlaki zeka ortalaması ile dindarlık ortalaması arasında ilişki 

beklenmektedir. 

18-Dindarlığın ahlâki zeka bileşenleri arasında ilişki 

beklenmektedir. 

19- Ahlaki zeka ile dindarlığın boyutları arasında ilişki 

beklenmektedir. 

4. Sınırlılıklar: 

1. Araştırma sonuçları, örneklem grubuyla sınırlıdır. 

2. Araştırma, yapılan zaman kesitiyle sınırlıdır 

3. Anket sorularına katılımcıların vermiş oldukları cevapların doğru 

olduğu varsayımıyla sınırlıdır. 

4. Araştırmada elde edilen veriler, bu araştırmada kullanılan 

ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği doğrultusunda ölçtüğü 

kadarıyla ve bu çalışmadaki değişkenlerle sınırlıdır. 

5. Araştırma, kullanılan yöntem ve tekniklerle sınırlıdır. 

6. Araştırmanın sonuçları veri toplama araçlarıyla sınırlıdır. 



AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) | 18 

 

7. Araştırma, araştırmacının ulaşabildiği kaynaklardan elde ettiği 

verilerle sınırlıdır. 

 5. Varsayımlar 

1. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar gerçek kanaatlerini 

yansıtmaktadır. 

2. Örneklem evreni temsil edebilecek niteliktedir.  

3. Kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler amaca uygundur. 

4. Kullanılan ölçme araçları istatistiksel açıdan geçerli ve 

güvenilirdir. 

5. Yararlanılan kaynaklar konuyla ilintilidir. 

6. Yararlanılan kaynaklar çalışma için yeterlidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Teorik Çerçeve: 

Zekâ, Zeka Türleri, Din, Dindarlık ve Ahlâkî Zekâ 

 

A. Zeka ve Zeka Türleri 

1..Zekâ 

İnsan sosyal, psikolojik ve biyolojik yönleri bulunan çok 

boyutlu bir varlıktır. Bu boyutlar tek başlarına insanı tam olarak 

anlamlandırma konusunda yetersiz kalmaktadır. Zira insanın varlık 

olarak tüm boyutlarının ötesinde bir anlam derinliği vardır.  Biyolojik 

faktörler ve çevresel şartlar açısından benzer özelliklere sahip 

olmasına rağmen insanların becerileri, yetenek, duygu ve düşünce, 

karakter ve kişilikler ve de olaylara gösterdikleri tepkiler konusunda 

ortaya çıkan farklılıklar bu anlam derinliğinin bir dışa yansımasıdır.  

İnsanın anlaşılması ve anlamlandırılmasında her zaman kalıtıma atıfta 

bulunulduğu görülmektedir.  Özellikle bireysel farklılıkların 

temellendirilmesinde kalıtıma, en belirleyici etkenlerden birisi olarak 

önem atfedilmektedir. Pek çok bilim insanı tarafından kalıtımla 

ilişkilendirilerek açıklanan yeteneklerden birisi olarak zekanın da 

gösterildiği bilinmektedir. Bu bağlamda zekanın doğuştan gelen, 

kalıtsal ve kazanılmış özelliklere göre değişen, birbiriyle ilişkili ancak 

yarı bağımsız çeşitli işlevlerden oluşan bir yetenek olduğu giderek 

daha fazla kabul görmektedir (Clarken,2010). Tabi ki insanın tüm 

özellikleri kalıtımla sınırlandırılamayacağı gibi, zeka ve benzeri 

yeteneklerin biyolojik faktörlerin görmezden gelinerek açıklanması da 

doğru bir yaklaşım olmayacaktır.  
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Zekâ, kendisine yüklenilen farklı anlamlarla her zaman 

güncelliğini korumuş bir kavramdır. Modern bilimle birlikte eğitim ve 

psikoloji başta olmak üzere pek çok bilim dalı ve alt disiplinlerle 

ilişkilendirilerek daha kapsamlı bir inceleme alanı olan zekaya ilgiyi 

canlı tutan şeyin, zeka ile başarı arasında kurulan ilişki olduğu 

düşünülebilir. Gerçekten başarılı insanları zeki, başarısız insanları zeki 

olmayan sınıflaması doğru bir yaklaşım mıdır? Burada özellikle 

başarının kime ve hangi ölçüte göre olduğunun kabul edilebilir bir 

cevabının olması gerekiyor. Somut ve nesnel olarak başarı kriterleri 

olmadan insanları başarılı ya da başarısız ve dolaylı olarak da zeki ve 

zeki olmayan şeklinde bir ayırıma tabi tutmanın sağlıklı bir yaklaşım 

olmayacağı ifade edilebilir. 

Zeka, nörobilim, genetik ve teknolojilerdeki gelişmelerle 

birlikte, çok sayıda teorinin ve yeni anlayışların konusu haline 

gelmiştir. Bu durum, yeni zeka kavramlarının, yeni zeka türlerinin 

önerilmesine ve zekayı ölçme yollarındaki pek çok yeniliklere zemin 

hazırladı. Zeka, büyük ölçüde bilişsel yetenekle, öğrenme, hafıza, 

algılama ve karar verme güçlerinden yararlanan akıl yürütme, 

düşünme, anlama ve hatırlama yeteneklerini kapsayan genel zihinsel 

yeteneklerle ilgili çatı bir kavram olarak  kabul edilmektedir (Pea, 

1993). 

Düşüncenin oluşumuyla ilgili olarak beynin insan 

davranışlarının gerçekleşmesindeki rolü; zihinsel ve bilişsel süreçlerin 

algılama, sorgulama, öğrenme, akıl yürütme,  problem çözme, analiz 

etme, iletişim, sezgi bağlamında nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği 

sorularına cevap arayışı düşünce insanlarını uzun yıllar meşgul etmiş 
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konuyla ilgili pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Sözü edilen tüm 

bu bilişsel ve zihinsel süreçlerin zekânın temel bileşenleri olduğu ve 

süreçlerin toplamının zekâyı meydana getirdiği  bu araştırmalarla 

ortaya konmuştur (Pfeifer ve Scheier, 2001). Bireylerin doğuştan 

getirdikleri yeteneklerinden birisi olarak konumlandırabileceğimiz 

zekanın bireyselliği aşan etki potansiyeli  bu kavramı çok eski 

dönemlerin de ilgi gösterilen bir konusu haline getirdiği söylenilebilir 

(Öztürk, H. 2017). Hatta zekâya ilişkin bilinen ilk görüşün, zekadan 

insanın akli kavramları oluşturma yetisi olarak bahseden M.S. 980-

1037 yılları arasında yaşamış ve döneminin önde gelen hekim ve 

filozoflarından İbn-i Sina olduğu düşünülmektedir  (Dağ, 1984). 

Zeka, entelektüel etkinliklerin merkezinde yer alan ve pek çok 

konuda referans olarak gösterilen bir kavram olmasına rağmen 

tanımlanması ve anlamlandırılmasında güçlükler yaşanılan bir 

kavramdır. Bu durumun sebebi olarak her disiplinin zekayı kendi 

alanının kalıbıyla şekillendirme ve kendi alanına mâl etme girişimi 

gösterilebilir. Zekanın psikoloji alanında problemleri çözme yeteneği; 

eğitim alanında öğrenme yeteneği;  biyoloji alanında çevreye uyum 

yeteneği, teknoloji alanında edinilen verileri işleme yeteneği  

(Özgüven, 1994)olarak tanımlanması bu durumun bir yansımasıdır.  

Yaşanılan tanımlanma güçlüklerine rağmen zekanın 

ilişkilendirilen tüm alanları da kapsayacak tanımlama girişimleri de 

söz konusudur. Bu bağlamda zeka; insanın düşünme, akıl yürütme, 

objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma 

yeteneklerinin tamamı  (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr), 

“soyut düşünme, kavrama, problem çözme, bildiklerini yeni 
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durumlara uygulama, akıl yürütme, bellek, geçmiş deneyimlerden 

kazanılan bilgileri kullanma gibi zihinsel yetilerin toplamı” (Budak, 

2017:822),  problem çözme, planlama, özetleme, karmaşık fikirleri 

anlama ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren zihinsel bir 

kabiliyet (Gottfredson, 1997), problemlerle baş edebilme, akılcı 

düşünme, etkili iletişim kurabilme, mantıksal çıkarımlarda 

bulunabilme, davranışlarda belirli bir amaç gözetebilme  

(Wechsler,1940)  olarak anlamlandırılmıştır. Tüm bu tanımlamalar 

göz önünde bulundurulduğunda zekanın tanımlayıcının alanına ve 

bakış açısına göre şekillenen bir kavram olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Geleneksel zekâ yaklaşımlarında, çevreyi şekillendirme ve 

çevreyi seçmeden daha çok çevreye uyum sağlama olarak bakıldığı 

görülmektedir (Yıldız Yılmaz ve Mentiş Taş, 2016). Beynin farklı 

bölgelerinin işlevselliği bağlamında kafatası şekline göre kişilik 

özelliklerini belirleme girişimiyle Franz Joseph Gall (1758-1828) 

tarafından başlatıldığı varsayılan zeka ile ilişkilendirilen araştırmalar, 

Francis Galton’un (1822-1911) zekanın kalıtsal olduğunu kanıtlamak 

için yaptığı araştırmalarla ivme kazanmıştır. Galton entelektüel 

yetenekliliğin kalıtsal olduğunu şeklindeki yaklaşımının bir sonucu 

olarak sosyal elitin çocuk sahibi olmasını desteklerken, sosyal açıdan 

dezavantajlı grupların çocuk sahibi olmasını önermiyordu. Diğer bir 

ifadeyle yüksek zekaya sahip olan ailelerin çocuk sahibi olup, bunların 

dışındaki ailelerin çocuk sahibi olmalarının engellenmesine yönelik 

politikalar üretilmesini savunmuştur. Irk ıslahının kurucusu olarak 

kabul edilen Galton’un bu tutumu tamamen  önyargılı bir tutum olarak 
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değerlendirilse de onun öncülük ettiği zekanın biyolojik unsurlarla 

açıklama girişimi günümüzde bilimsel araştırmalara farklı bakış 

açıları sunması yönüyle önemli görülmektedir (Cohen,2015).  

İnsanların yaşadıkları çevrede bir işi diğerlerine göre daha 

başarılı bir şekilde yapabilmeleri genel olarak zeka ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu yönüyle zeka, genel olarak gözlenebilir 

davranışlardaki performans farklılığına atıf niteliği taşımaktadır. 

Biyolojik, sosyal ve  psikolojik arka plana sahip zeka kavramı her ne 

kadar yapısında pek çok farklı yaklaşımı barındırsa da zihinsel 

yeteneğin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi genel kabul gören bir 

husustur. Dolayısıyla zeka; zihinsel ve bilişsel süreçlerin bir yansıması 

olarak soyut düşünme, planlama, analiz ve sentez yapabilme, sorun 

çözme, öğrenme, sonuç çıkarma, çevreye uyum sağlama gibi pek çok 

becerinin somut bir göstergesi olarak ifade edilebilir. 

Sonuç olarak zeka; kişiler, nesneler, olaylar, problemler, 

kavramlar vb. somut ve soyut gerçeklikler arasında ilişki kurabilme ve 

bu kurulan ilişki bağlamında kavrama, düşünme, analiz ve sentez 

yapabilme becerisi olarak anlam kazanmaktadır. Ayrıca zekanın 

kalıtımsal ve çevresel faktörlerin ortak bir kombinasyonu olduğu ve 

de zekanın statik olmadığı, çeşitli şekillerde desteklendiğinde gelişime 

açık bir potansiyel taşıdığı görüşleri de ağırlıklı olarak kabul 

edilmektedir. Bu yönleriyle zekanın çeşitli beceri ve yetenekleri 

kapsayan zihinsel bir potansiyel olarak  bireysel ve sosyal hayatta 

farklı durum ve ortamlarda aktifleştiği dile getirilebilir 

(Çuhadar,2017). 
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2. Zeka Türleri 

Toplumsal hayatın dil, zihinsel değerler, kurallar aracılığıyla 

bireyi etkileyeceği düşüncesinden hareketle zekanın çevreye uyum 

olarak açıklanması (Piaget, 2019),  farkındalığa vurgu yapılarak 

zekanın bireyin içinde bulunduğu topluma değer katmak  şeklinde 

ifade edilmesi (Gardner, 2004), yüksek zeka düzeyinin sosyal ve 

duygusal uyum, davranışsal ve duygusal problemlerin azlığı, 

akademik ve sosyal becerilerle ilişkilendirilmesi  (Vialle vd., 2007), 

kişiye yöneltilen ne, niçin, nasıl gibi sorulara beynin verdiği tepki 

bağlamında zekaya farklı anlam yüklemelerinin yapılması (Bumen, 

2004) zekanın bir tek boyutunun olmadığı ve farklı türler olarak 

açıklanmasının gerekliliği düşüncesine  götürmektedir. Zekanın 

insandaki farklı becerilere ve yeteneklere referans olarak kabul 

edilmesi yaklaşımın bir sonucu olarak literatürde pek çok zeka türüne 

yer verilmiştir. İnsanın çok boyutlu yapısının zeka ile 

ilişkilendirilmesi yaklaşımı bağlamında literatürde yer verilen zeka 

türlerinden bazıları şu şekildedir:   

2.1. Duygusal zeka:  Duygusal zeka (EQ) kavramı bireyin 

kendi duygularını ve diğer insanların duygularını doğru bir şekilde 

fark ederek, kendi düşünce ve eylemlerini yönetebilme yeteneği 

(Salovey ve Mayer, 1989) olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma ek olarak 

bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları izleyebilme ve bu 

süreçlerden elde  ettiği bilgiyi,  düşünce  ve  davranışlarında 

kullanabilme yeteneği olarak  (Goleman, 2000) da  tanımlanmaktadır. 
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Duygusal zekâ, bireyin kendi duygularının ve sonrasında kendi 

dışındakilerin duygularının farkında olmasını ifade etmesi yönüyle 

duyguları ayarlayan bir sistem olarak anlam kazanır. Duygular, 

hayatta birçok bilginin kaynaklığını etmesi ve pek çok konuda 

yönlendirici ve motive edici güç olmaları açısından insanın en 

vazgeçilmez özelliklerdendir. Duygular aynı zamanda davranışları 

etkileme potansiyeli taşımaktadır ve bunun farkında olarak duyguları 

sağlıklı davranışların ortaya çıkmasına yönelik kanalize etmek önemli 

bir yetenek olarak kabul görmektedir (Avcı, 2019). Bireyler Duygusal 

zeka, bireylere empati, etkin iletişim, sosyal becerilerin geliştirilmesi, 

kendini kontrol ve duygusal farkındalıklarını kullanma gibi konularda 

katkı sunmaktadır (Yelkikalan, 2006). Doğru kararlar alınmasında 

önemli görülen duyguların altında yatan asıl sebepleri fark etme ve 

duyguları yönetme becerisi de yine duygusal zekanın bireye sunduğu 

kazanımlar arasında sayılabilir (Carusa ve Salovey, 2004). 

Sonuç olarak duygusal zeka; bireylerin kendini tanımasında ve 

potansiyellerinin farkında olmasında, empati kurma, yaratıcı düşünme, 

sağlıklı bir iletişim sergileme, hedeflere yönelik daha etkili bir 

motivasyon sağlama, hayata anlam atfetme, karşılaştığı sorunlarla baş 

etme sürecini iyi yönetebilme, enerjisini en faydalı yöne kanalize 

edebilme konularında yararlanılacak bir zekâ türü olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

2.2.Ruhsal zeka: Manevi / dinî bakışın bir formu olarak 

kavramsallaştırılan ruhsal zeka, varlığın maddi olmayan yönlerine 

uyum sağlamada insan kullandığı zihinsel kabiliyetler olarak 
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tanımlamaktadırlar. Ruhsal zekâ bir inanç sitemi veya bir dindarlık 

tanımlanması aracı olmak yerine daha çok bir farkındalık ve 

bütünleştirme yetilerine atıf niteliği taşımaktadır ( King ve DeCicco, 

2009). 

Ruhsal zeka coşkulu olmayı ve hayatı bir bütün olarak 

hayranlıkla kucaklamayı ifade eder (Bozdağ, 2005).  İçsel dünyamızla 

bütünleşmemiz ve karmaşık duyguları anlayabilmemiz yine ruhsal 

zeka ile ilişkilidir (Bowell, 2007). Yine insanların hayat kalitelerini 

artırmalarında, yaşamlarındaki zor ve sıkıntılı süreçlere daha makul ve 

mantıklı yaklaşımda bulunmalarında, yaşadıkları bunalımların 

hafifletilmesinde  ruhsal zekanın katkısından bahsetmek mümkündür 

(Vaughan, 2002). Bu bağlamda yaşanan sıkıntılara olumlu anlam 

yükleme, aşkınlık, yüksek bilinç ve erdemli davranış kapasitesine 

yönelik içeriğiyle ruhsal zekanın (Emmons, 2000) diğer tüm zekaları 

kapsayan bir zeka türü olduğu (Zohar ve Marshall, 2004) da dile 

getirilmektedir.  

Sonuç olarak ruhsal zekâ, karşılaşılan tüm problemlere rağmen 

hayata coşkuyla ve hayranlıkla bakabilme ve problemlere pozitif 

anlam yükleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda 

ruhsal zekayı, insanın huzur ve mutluluğunu güçlü şekilde destekleyen 

bir zeka türü olarak da söylemek mümkündür. 

2.3.Yapay zeka: Yapay zeka; “Karar verme, problem çözme, 

öğrenme … gibi insan düşüncesi ile ilişkilendirilen aktivitelerin 

otomasyonu” (Bellman, 1978), “İnsanların zekalarını kullanarak 

gerçekleştirdiği fonksiyonları gerçekleştiren makineleri yapma sanatı” 
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(Kurzweil, 1990), insanın karar alma davranışını taklit eden 

yazılımlar, makineler veya algoritmalar (Acar, 2020) olarak 

tanımlanmaktadır.  “Makineler düşünebilir mi?” sorusuyla bir 

makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini belirlemek için 

yapılan bir sorgulama sistemi olarak da (Turing, 1950) ifade edilen 

yapay zeka kavramı, ilk olarak 1956 yılında Dortmund konferansında 

John McCarthy tarafından dile getirilmiştir. Günümüzde bilgisayar 

mühendisliği alanında önemli araştırma alanlarından biri ve 

teknolojinin itici gücü olarak kabul edilen yapay zeka; öğrenme, 

problemleri çözme, uyum sağlama gibi özellikleriyle eğitim ve 

öğretim sürecine önemli bir katkı kaynağı olarak yer almaktadır 

(Arslan,2017).  Ayrıca algı, bellek, hayal gücü, düşünme gibi çok 

farklı uygulamalarda karşılık bulması yapay zekanın biliş 

psikolojisinde de önemli bir karşılığının olduğunu göstermektedir 

(Budak,2017). 

Kısaca yapay zekayı insanın algılama, akıl yürütme, analiz ve 

sentez, karşılaştırma, değerlendirme ve sonuç çıkarma gibi zeka 

göstergelerine ait yeteneklerinin makinelere kazandırılması olarak 

anlamlandırmak mümkündür. 

2.4.Yaratıcı zeka: Bilinenlerle bilinmeyenler arasında yeni, 

pratik ilişkiler kurabilme ve bilinenleri yeni, duruma uygulayabilme 

yetisi (Budak,2017), yeni fikirler geliştirme, sorunları orijinal yollarla 

çözme ve hayal gücü, davranışlar ve verimlilik açısından 

başkalarından üstün olma yeteneği (Alder,2004) olarak tanımlanan 

yaratıcı zeka daha çok keşfetmeyi önceleyen bir yaklaşımın ifadesidir.  
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Yaratıcı zeka daha çok yüzleşilen problemlere kısa sürede  çözüm 

üretebilme, olaylara yeni anlam şemalarıyla bakabilme ve daha çok 

bireysel kapasiteyi önceleyen bir zeka türü olarak ön plana 

çıkmaktadır. Burada daha önce denenmiş ve sonuç alınmış benzer 

çözümler ve benzer yaklaşımlardan ziyade daha güçlü şekilde  

orijinallik vurgusu söz konusudur. 

Sonuç olarak yaratıcı zekanın, daha orijinal ürün/ürünler ortaya 

koyabilme ve hayata dair her şeye daha akılcı ve pratik çözümler 

içeren bir yaklaşım sergileyebilme becerisi olarak da ifade edilmesi 

mümkündür. 

2.5. Sosyal Zeka:  Sosyal zeka, nsanları anlama ve karşılıklı 

sosyal ilişkileri en doğru şekilde yönetme (Thorndike, 1920 );  doğru 

ve beklenen davranışlar sergileme  (Goleman, 2019 ) ve duygu ve 

düşünceleri doğru şekilde analiz etme, olayları sebep sonuç 

bağlamında değerlendirebilme, ilişkilerde akıllı davranabilme ve 

sonuçları öngörebilme (Gardner, 1993) hususlarındaki yetenek olarak 

anlamlandırılmaktadır. 

Çevreyle etkili bir iletişim kurmak, psikososyal problemlerle 

yüzleşme riskini azaltma ve yaşantıdan doyum sağlama konusunda 

önemli bir belirleyici olarak düşünülebilir. İnsanların iyi ve yararlı 

bireyler olmaları, sosyal rolleri bağlamında görev ve sorumluluklarını  

en ideal şekilde yerine getirebilmeleri her şeyden önce çevreyle 

kurulan sağlıklı bir ilişkinin de yansımasıdır. Bu bağlamda sosyal 

zeka, insanlar arası ilişkilerde kaliteyi merkeze alan ve etkileşim 
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içerisinde bulunduğumuz her şeyle yapıcı bir bütünleşmeyi ifade eden 

bir yetenek olarak ön plana çıkmaktadır.  

2.6.Çoklu zeka: “Çoklu zeka kuramı”nın temsilcisi Gardner, 

zeka konusuna geniş bir perspektif kazandırmış ve sahip olunan farklı 

yetenek ve becerilerle ilgili potansiyelleri “zeka alanları” olarak 

belirlemiştir. Kuramında Gardner, her zeka türünün bireylerde farklı 

derecelerde bulunduğunu; bunun da ilgi, yetenek, tutum, davranış ve 

eğilimlerde farklılık olarak belirdiğini vurgulamaktadır. Gardner, 

toplumda kabul gören ve değer atfedilen bir ürün ortaya koyabilmeyi 

ve de yaşantıda karşılaşılan bir probleme etkili çözümler bulabilmeyi 

bir zeka göstergesi olarak kabul etmektedir ve bu süreçte başarılı olan 

herkesi zeki olarak anlamlandırmaktadır (Gardner (1999) 

Zekaya çok yönlü bir bakış perspektif kazandırarak onu çok 

boyutlu olarak inceleyen ve bu boyutları genetiksel faktörlerle de 

ilişkilendirerek  bireysel farklılıklara dikkat çeken Gardner (1993), 

çoklu zeka kuramında karşılaşılan problemlere her bireyin farklı 

yaklaşımına ve çözüm tarzının farklılığına zeka çeşitliliği olarak 

anlam kazandırmaktadır. Bu durum zeka türleri arasında önem 

sırlaması yapılamayacağı ve bireysel farklılıklara bağlı olarak farklı 

zeka türlerinin aktivite edilebileceği anlamına gelmektedir. Örneğin 

benzer problemlerin çözümünde bazı kişilerde sosyal zeka, bazılarında 

duygusal zeka ve diğer bazılarında da yaratıcı zeka devreye girebilir. 

Burada önemli olan problemin çözümüdür ve problemin çözümü 

açısından genel olarak zeka türlerinde önem sıralaması yapmak doğru 

bir yaklaşım değildir.  
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Gardner (2004) çoklu zeka kuramı çerçevesinde zekâ türlerini 

ve özelliklerini şöyle tanımlamaktadır: 

a). Sözel / Dilsel Zekâ: Dili sözlü ve yazılı olarak en etkin şekilde 

kullanabilme yeteneğini ifade etmektedir. Yazılı ve sözlü 

iletişimde başarı,  dilin etkin kullanımı, konuşma, okuma, 

dinleme, anlatma, tartışma, dili doğru kullanma, becerileri, bu 

zeka türü baskın kişilerde daha gelişime gösterir. Kısaca bu zeka 

türüne sahip bireylerin daha üst düzey iletişim becerilerine sahip 

olduğunu dile getirmek mümkündür. 

b). Müziksel Zekâ: Müzikle ilgili teorik bilgilere ve şarkı söyleme, 

beste yapma ve enstrüman kullanma gibi pratiklerdeki yetenek 

olarak ifade edilebilir. Ritimlerle, seslerle, melodilerle düşünme, 

sesleri tanıma, ayırt edebilme ve birleştirebilme yeteneği bu 

zeka türünün yansımalarıdır. Ayrıca insanların duygusal 

yapılarıyla örtüşen melodilerin seçilebilmesi de yine bu zeka 

türüyle ilişkilendirilebilecek bir husustur. 

c). Mantıksal / Matematiksel Zekâ: Sayılar ve akıl yürütme 

konusunda yeteneği ifade etmektedir. Mantıksal / Matematiksel 

zeka, sınıflandırma, genelleme, hesaplama, hipotez üretme, 

problem çözme, analiz ve sentez gibi konularda başarıyla 

ilişkilendirilebilir. Kısaca bu zekâ türü baskın bireylerde sayısal 

düşünme, hesaplama, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem 

çözme, soyut düşünme, akıl yürütme, kritik düşünme gibi 

zihinsel işlemlerde daha hızlı ve daha doğru şekilde sonuca 
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gitme becerilerinin daha üst düzey gelişim gösterdiği 

söylenilebilir. 

d). Uzamsal / Görsel Zekâ: Görsel dünyayı doğru biçimde algılama 

yeteneği olarak ifade edilebilir. Renk, şekil, resim zekâsı olarak 

da anlamlandırılan görsel-uzaysal zekâ, çok boyutlu görselleri 

algılama ve düşünme biçimindeki beceri olarak da ifade 

edilebilir. Diğer bir ifadeyle bu zeka, imgelerle, resimlerle, 

şekillerle ve çizgilerle düşünme, onları anlamlandırma ve 

yapılandırma sürecini kapsar.  

e). Bedensel / Kinestetik Zekâ: Düşünce ve duyguları ifade etmede, 

problemleri çözmede ya da bir ürün meydana getirmede vücut 

kaslarını kullanabilme yeteneği olarak ifade edilir. Beden ve 

hareket koordinasyonu ile denge zekâsı olarak anlamlandırılır. 

Esneklik, hız, denge, güç, koordinasyon, dokunsak nitelikli 

beceriler bu zeka türü ile ilişkilendirilebilir.  Jest ve mimikler en 

düzgün şekilde kullanabilme, düşünceleri ile vücudunu 

koordineli olarak kullanabilme, cerrahlık ve heykeltıraşlık gibi 

mesleklerde ellerini ustalıkla kullanabilme, bedensel / kinestetik 

zeka ile ilişkilendirilen becerilerdir. 

f). Kişisel / içsel Zekâ: Bireyin kendi bilincinin farkında olması, 

kuvvetli ve zayıf yönlerini, ruh halini, niyet ve isteklerini 

anlayabilmesi ve bunlardan yola çıkarak yaşamını daha etkin bir 

şekilde devam ettirebilmesine yönelik yetenek olarak ifade 

edilebilir. Kişisel / içsel zeka kişilik ve karakter zekası olarak da 

anlamlandırılır. Bu zeka türü bireylerde özgüven, öz yeterlilik, 
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öz saygı, duygularını ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtabilme, 

en gerçekçi şekilde davranma gibi becerilerle karşılık bulur.  

g). Kişilerarası (Sosyal) Zekâ: İnsanları tanıma ve onlarla etkin 

iletişim kurma becerisi olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle 

insanlar arası ilişki, iletişim ve uyum zekâsı olarak 

anlamlandırılır. Ekip çalışması, işbirliği, insanları anlama ve 

empati, sözlü ve sözsüz iletişim kurabilme, ortak çalışma 

kültürü oluşturabilme, farklılıkları zenginlik olarak görme,  

liderlik gibi beceriler sosyal zeka ile ilişkilendirilebilir.  

h). Doğacı Zekâ: Fauna ve flora çeşitliliği başta olmak üzere bitki, 

hayvan, mineraller olmak üzere doğaya ait her şeyi tanıma, 

gözlemleme ve sınıflandırma yeteneği olarak ifade edilebilir. 

Doğaya, çevreye ve canlılara karşı duyarlılık zekası olarak da  

anlamlandırılabilir. Bu zeka türü baskın olan bireylerde çevre 

bilinci, çevre farkındalığı, çevre duyarlılığı, doğayla 

bütünleşme, doğayı ve tüm canlıları sevme, doğaya karşı 

meraklılık, canlıları araştırma, hayvanlara değer verme gibi 

becerilerin daha gelişim gösterdiği dile getirilebilir. 

i). Varoluşçu Zekâ: Varlığın sorgulanması, hayatın anlamı ve 

amacı, hayatın neden yaşanmaya değer olup/olmadığı, ölümün 

anlamlandırılması gibi konularda ki duyarlılık kapasitesini ifade 

eden zeka türüdür. Felsefe, teoloji, estetik, antropoloji, arkeoloji, 

nöroteoloji, nöropsikoloji gibi alanlara bu zeka türü baskın 

bireyler daha fazla ilgi gösterdikleri dile getirilebilir. Bu zeka 

türünde insanın doğuştan getirdiği zihinsel dünyasına kodlanmış 

“anlam” arayışına tatmin olunacak cevaplar bulmak önem arz 
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eder. Varoluşsal anlam arayışına tatmin edici cevaplar bulmak 

mutlu ve huzurlu bir hayat ile karşılanırken, bu durumun zıddı 

pek çok psikososyal problemlerle yüzleşme olarak karşılık 

bulmaktadır. 

Çoklu Zeka Kuramına göre zekanın özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

1.Zeka artırılmaya ve geliştirilmeye elverişlidir. 

2.Zeka başkalarına da öğretilebilir 

3.Zeka beyin-zihin etkileşimiyle ortaya çıkan çok yönlü bir 

olgudur. 

4.Zeka farklı boyutları olmasına rağmen kendi içinde bütünlük arz 

eder. 

5.Her insan farklı tonlarda da olsa tüm zeka türlerine sahiptir. 

6.Sahip olunan zeka türleri yeterli düzeyde geliştirilebilir. 

7.Zeka türleri bir arada ve uyum içinde işlev görür. 

8. Her insanın kendisinde potansiyel olarak bulunan zeka türlerini 

işlevsel kılması ve her zeka türüne göre zeki olması mümkündür 

(Selçuk vd.,2004). 

Tüm bu bilgiler bağlamında çoklu zeka kuramında zekanın 

çevreye uyumu ve  yaşantıyı devam ettirebilme yeteneğini önceleyen 

bir yaklaşımla statik değil dinamik bir boyut olarak anlamlandırıldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda çoklu zeka kuramında zeka konusunun 

gelişime açıklık ve geliştirilebilirlik vurgusuyla ve daha bütüncül bir 

yaklaşımla değerlendirildiğini söylemek mümkündür. 
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2.7. Ahlâkî Zekâ (Moral intelligence):  

İnsanlık tarihi, bilgi edinme ve edinilen bilgileri bireysel ve 

toplumsal hayatta değerlere dönüştürme serüveninin de tarihidir. 

İnsan, ontolojik yapısının bir sonucu olarak doğayı gözlemleme, 

varlığı ve hayatı sorgulama ve bu bağlamda bilgi edinme 

eğilimindedir. Edinilen bilgiler, hayatını kolaylaştırmak ve zihninde 

yer alan sorgulamalarına cevap bulmak amacı taşımaktadır. Ancak 

hayatının bir düzen ve kurallar içerisinde sürdürülmesi, sosyal bir 

varlık olan insanın huzur ve mutluluğu açısından son derece 

önemlidir. Zira herkesin bireysel anlamda isteklerini herhangi bir 

kural gözetmeksizin dayatması toplumsal kaosu beraberinde 

getirecektir. Bu kaosun önlenebilmesi, insan denilen çok boyutlu ve 

sınırsız istek potansiyeli bulunan varlığın çeşitli motivasyon 

unsurlarının kullanılarak sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

motivasyon unsurlarını dış kaynaklı ve iç kaynaklı olarak 

sınıflandırmak mümkündür. Dışsal bir kontrolü ifade eden ve çeşitli 

maddi ve fiziksel yaptırımları bünyesinde taşıyan kanun ve yasaları 

dış kaynaklı; insanın kendi iç dünyasındaki vicdan gibi dinamikleri 

eylemlerinde referans almasını da iç kaynaklı motivasyon unsuru 

olarak ifade etmek mümkündür. Burada dış kaynaklı motivasyonun 

kullanılması çeşitli erkler vasıtasıyla gerçekleşirken, iç kaynaklı 

motivasyonun işlevsel hale gelmesi daha çok insanın kendi isteğiyle 

ve herhangi bir baskı olmaksızın gerçekleşmektedir. Bu da içsel 

motivasyonun dışsal motivasyona göre değerler bağlamında daha 

anlamlı olarak kabul edilebilirliğini göstermektedir. 
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Duyguları ve aklı önceleyen bir yaklaşımla değerlendirilen 

ahlaki zekanın şekillenmesinde; bebeklik döneminde anne/baba ya da 

bakıcıyla bebek arasında kurulan ilişkinin bebek üzerinde ki etkinin 

boyutları, genetiksel  faktörler, sinir sistemiyle ilgili bireysel farklılığı 

ortaya koyan özellikler,  evrimsel süreç  içerisindeki değişimlerin 

bireye yansımaları ve  gelişim dönemlerinin karakteristik 

özelliklerinin  yarattığı çeşitli eğilimler gibi unsurların etkili olduğu 

dile getirilmektedir. Tüm bu unsurlar aynı zamanda  duygu, sezgi ve 

akıl yürütmelerin  entegrasyonuna dayanan bir bütünlüğü de ifade 

etmektedir. Bu bağlamda oluşan ahlaki olgunluğun işlevsel kılınması, 

ahlaki zekanın hayatın tüm alanlarına uyarlanabilirliğini 

güçlendirecektir  (Narvaez, 2010). Tüm kültürlerde ve kayıtlı insanlık 

tarihi boyunca, bir doğru ve yanlış duygusu varmış gibi görünüyor. 

Metinlerde de karşılığı bulunan bu değer duygusu, insanlık tarihinde 

insanın ayrılmaz bir parçası olarak anlam kazanmaktadır. İnsan 

türünde iyi ve kötünün farkındalığının doğuşu, insan bilincinin 

doğuşunun sembolik açıklaması olabilir. Sosyal ve psikolojik açıdan 

kökü derinlerde bulunan bu ahlak duygusu, ahlaki zekanın doğuşunun 

ilk işaretleri olarak kabul edilebilir (Clarken, 2010). 

İnsanım iyi-kötü / doğru / yanlış, ahlaki / ahlak dışı gibi 

sınıflandırmalarında kullandığı anlam ve değer şemalarının 

sorgulanması geçmişten günümüze devam eden bir süreci ifade 

etmektedir. Bu yargıların ortaya çıkmasında insanlığın beslendiği 

kaynaklar olarak dinleri, kültürleri, salgınlar ve doğal afetler gibi 

bireysel ve toplumsal anlamda travmatik süreçleri göstermek 

mümkündür.  Tüm bu kaynakların insan zihnindeki değer kriterlerinin 
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şekillenmesinde farklı tonlarda etkilerinin bulunduğu, daha makul bir 

yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda her türlü etkenin 

rolünü kapsayan bir yaklaşımla insanların  en doğru ve en yararlı olanı 

bilinçli olarak tercih etmeye yönelten gücün diğer bir ifadeyle ahlaki 

zekanın sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî, kültürel bir arka planının 

olduğunu dile getirmek mümkündür. Bu yönüyle ahlaki zekanın hem 

ahlakı hem de zekayı harmanlayan yeni bir formatta eylemlere dinî ve 

ahlaki boyutun da ötesinde yeni bir bakış kazandırdığı kabul edilebilir. 

Bu yönüyle ahlaki zeka; gerçek hayatta karşılaşılan problemlere etkili 

ve verimli çözümler üretebilme becerisi (Gardner, 1999) olarak 

zekanın ve doğruyu yanlışı ayırt etme kriteri (Carter ve  Good,1973) 

şeklinde tanımlanan ahlâkın anlam zenginliklerini içeren bir anlam 

derinliğine sahiptir.  

Evrensel insani değerleri önceleyen ve erdemli bir hayata 

odaklanan ahlaki zeka geliştirilebilir özelliğiyle ve bu gelişimin 

uzantısı olarak, söz konusu değerlerin kişisel hedeflere ve eylemlere 

uygulanmasına önemli bir katkılar sunabilir. Ayrıca birey ile 

ilişkilendirebileceğimiz tüm sosyal sistemlerin daha sağlıklı işlemesi 

açısından ve de toplumsal hayatı düzenleyecek ilkelerin, kuralların ve 

değerlerin hayata geçirilmesinde noktasında  da önemli bir dinamik 

olarak kabul etmek ahlaki zekayı ön plana çıkarmak mümkündür 

(Clarken, 2010).  

Güçlü etik inançlara sahip olmak; insan onuruna yaraşır şekilde 

davranmak için onlara göre hareket etmek (Borba, 2001), tüm 

kararlarda ve eylemlerde evrensel insani değerleri öncelemek 

(Lennick and Kiel, 2005),  düşünce, tavır ve davranışlarda en yararlıyı 
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başat kabul etme kararlılığı olarak ifade edebileceğimiz ahlaki zeka, 

insanın ontolojik yapısıyla uyumunu gösteren bir kıyaslama kriteri 

olarak da anlam kazanmaktadır. Zira ahlaki zeka, erdemli 

davranışlarda nasihate dayalı format yerine vicdan ve  zekaya 

gönderme yapmaktadır. Bu yönüyle değer odaklı olan ahlaki zeka 

(Bar-On ve Parker, 2000) bireysel ve toplumsal tüm aktivitelerde 

evrensel insani değerlere uygun olmayan alternatifleri öteleyerek 

sadece evrensel insani değerleri önceleyen alternatiflere odaklanmayı 

ifade etmektedir. Ayrıca sahip olunan evrensel insani değerlerin ne 

oranda ve ne düzeyde bireysel ve sosyal hayata yansıtılabildiği de bir 

ahlâkî zeka göstergesidir (Kanoğlu, 2019). Dolayısıyla insanın tüm 

eylemlerinde ahlâkı gözetmesi ve ahlâka uygun kararlar verebilmesi  

zekânın bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Kruger (2012). 

Ahlaki zeka, ahlaki ilkeleri kişinin kendi değerlerine, amaçlarına 

ve eylemlerine uygulama kapasitesidir Diğer bir ifadeyle neyin doğru 

olduğunu görme ve onu yaşamına ve eylemlerine entegre etme 

yeteneğidir.  Bu yetenek; doğruyu yanlışı anlamak, güçlü olmak, etik 

inançlara sahip olmak ve bunlara göre hareket etmek, doğru ve onurlu 

bir hayat felsefesine sahip olmak şeklinde anlamlandırılabilir 

(Olayiwola ve Samson, 2015). Bu bağlamda ahlaki zekanın, ahlaki 

tutum ve davranışlarla ilişkilendirilebilecek birçok farklı becerinin 

toplamı olarak ifade edilmesi mümkündür  ((Beheshtifar vd., 2011). 

Pek çok düşünür tarafından insan doğasının hayati ve önemli bir 

parçası olarak görülen ahlaki zeka, etkileşim içerisinde bulunduğumuz 

insanlara etkili bir şekilde iletişim, güvenli bağlanma, onların duygu 
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ve ruh hallerini düzenleme, bilişsel olarak işleme ve her konuda 

sorumlu davranma yeteneğini olumlu şekilde etkiler (Boss, 1994). 

Doğruyu yanlıştan anlama kapasitesi; güçlü etik inançlara sahip 

olmak ve bu değerlere uygun onurlu davranmak olarak 

anlamlandırılan zeka ve erdemli tavır vurgusu yapılan ahlaki zekanın 

kapsamı ile ilgili olarak şu ; 

1. Hem kendimizi hem de başkalarına zarar verici her türlü 

eylemden kendimizi alıkoyabilmek 

2. Dürtülerimizi kontrol edebilmek 

3. Tutum ve kanaatlerimizi  önyargısız oluşturabilmek  

4. Farklılıkları zenginlik olarak kabul etmek ve  farklılıklara 

hoşgörü ile yaklaşmak 

5. Ahlaki olmayan seçimleri dışlamak 

6. Empati kurabilmek 

7. Adaleti öncelemek ve adaletin sağlanması için sorumluluk 

alabilmek 

8. Başkalarına şefkat göstermek ve onlara saygılı davranmak 

(Borba,2001). 

Bu bağlamda bilgi, sevgi, hoşgörü, adalet, vicdan ve irade 

gücünün bir kombinasyonu olarak ifade edebileceğimiz ahlaki zekayı, 

öfkeyi kontrol edebilme, çatışma sürecini en iyi şekilde yönetebilme, 

adaleti önceleme, empatiyi aktif olarak kullanabilme ve müzakereye 

açıklık gibi erdemli yönelimleri kapsayan  ahlaki duruşun sembolü 

olarak anlamlandırmak mümkündür (Khampa, 2019). 



39 | AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) 

 

Ahlaki zeka, evrensel insan ilkelerinin kişisel değerlerimize, 

hedeflerimize ve eylemlerimize nasıl uygulanması gerektiğini 

belirleyen zihinsel kapasitemiz ve bu yönüyle  tüm insanlar için 

merkezi zeka olarak konumlandırılabilir. Zira ahlaki zeka, diğer zeka 

biçimlerimizi değer atfedebileceğimiz eylemlerde bulunmaya aracılık 

eder. Ahlaki zeka yaşamımıza bir amaç verir. Bu açıdan ahlaki 

zekanın olmaması, anlamı olmayan pek şeylerin deneyimlenmesi 

sonucunu doğururdu. Ahlaki zeka, yaptığımız şeyi neden yaptığımızla 

ilgili bilinçliliği ve varoluşumuzun büyük kozmik plandaki 

dinamiklerine yönelik farkındalığı artıran bir yetenek olarak ifade 

edilebilir. Tüm bu bilgiler ışığında bütünlük, sorumluluk, bağışlama 

ve şefkatin ahlaki zeka yapısını oluşturan ögeler olduğunu önermek 

mümkündür (Lennick ve Kiel, 2005): 

1. Dürüstlük: İnandığımız ve önemini vurguladığımız değerlerle 

tutum ve davranışlarımız arasındaki tutarlılığa ifade etmektedir.  

2. Sorumluluk: Sorumluluk, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve  

sonuçların üstlenilmesi demektir.  

3. Bağışlama: Hatalara karşı sert karşılık yerine daha yapıcı ve 

toleranslı bir tavır takınmak demektir.  

4. Merhamet: Başkalarının karşı karşıya kaldığı kötü durumlardan 

üzüntü duyarak onlara iyilik etme hâlini anlatmaktadır. Bu 

yönüyle insanların aktif olarak önemsenmesini ifade etmektedir. 

Ahlaki yaşamın zekanın bir parçası olarak bilinçli bir tercih ve 

bilinçli bir aktivite olarak görülmesi (Pana,2006) yaklaşımıyla 

somutlaşan ahlaki zekayı hoşgörü, nezaket, zarafet, sabır, saygı, sevgi, 
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diğerkamlık, vicdan, özdenetim, yardımseverlik gibi ahlaki tutum ve 

davranışla ilişkilendirmek mümkündür. Bu durum ahlaki zekanın 

insanın farklı becerilerinin toplamı ve de diğer zeka türleri ve 

biçimlerinin kompleks bir yapısı olarak kabul edilebileceğini bizlere 

göstermektedir. Bu bağlamda doğru şeyi doğru zamanda ve doğru 

sebeple yapmak olarak anlam yüklenen ahlaki zekayı 

(Bradshaw,2009; Yaghoobi vd., 2018 ) erdemli bir hayatın en 

vazgeçilmez unsuru ve de davranışlara yüklenen anlama dair 

anlayışımızı geliştirmek için büyük bir potansiyel olarak (Coles, 1997) 

kabul etmek mümkündür. Bundan dolayı bireysel ve toplumsal 

sorunların çözümünde ve ahlaki olanın öncelenmesinde önemli bir 

motivatör olarak duygulara hitap etme yönüyle ahlaki zekayı 

önermenin gerekliliği (Altan, 2001; Altan, 2012) ortadadır. Bu 

yönüyle olayları ve durumları en yararlı sonuçlar doğuracak şekilde 

yorumlama kapasitesi de ahlaki zekanın bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir (Yakut ve Yakut, 2021).  Ancak insanın doğasında 

var olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen değerler demeti olarak 

sembolize edebileceğimiz ahlakı (Özdoğan, 2006); evrensel anlamda 

insan hakları, adalet, toplum yararı, dürüstlük, sevgi, saygı, şefkat, 

diğerkamlık, sadakat, yaşama hakkı gibi erdemli hayata atıf 

niteliğindeki doğru ve yanlış standartları olarak anlamak 

gerekmektedir (Kul, 2021). Bu bağlamda evrensel bir değer kombinesi 

olarak anlamlandırabileceğimiz ahlâkı besleyen kaynakların da 

çeşitlilik arz etmesi söz konusudur. Ahlakın din ile etkileşimini, dinin 

de ahlâkı besleyen kaynaklardan birisi kabul ederek temellendirmek 

mümkündür. Ahlakı daha anlamlı ve etkin kullanmayı sembolize eden 
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ahlaki zekanın da söz konusu evrensel insani değerleri önceleyen bir 

anlayışla erdemli bir hayatın teşekkülünde önemli bir motivasyon 

kaynağı olarak konumlandırılması önem arz etmektedir. Zira sadece 

bir dine mensubiyet ya da ahlakı beslediği kabul edilen kanallardan 

birisi ile kurulan ilişki,  ahlaklı kabul edilmek için yeterli 

görülmemelidir. Bu anlamda ahlâkı sığ bir bakış açısıyla pasif bir olgu 

olarak değil, bireysel ve toplumsal hayatın en sağlıklı şekilde 

yürütülebilmesi için gerekli dinamizmi barındıran aktif bir olgu olarak 

anlamak ve değerlendirmek gerekmektedir. 

2.8. Ahlâkî Zekânın Boyutları 

İnsanın duygu, düşünce, zihinsel, bilişsel ve mentâl yönleri 

olmak üzere çok boyutlu bir yapı arz ettiği bilinen bir gerçekliktir. 

İnsanın tüm bu boyutlarının kalıtım ve çevresel etkilere de açık olarak 

şekillendiği kabul edilmektedir. Bu şekillendirmede hangi etkenin ne 

düzeyde rol oynadığı farklı görüşleri de beraberinde getirmiştir. Bu 

bağlamda ahlaki zekanın kalıtsal olmadığı ve bunun yerine kazanılan 

ve gelişen bir beceri olduğu (Karabey, 2021), ya da konuya daha 

kompleks bir yaklaşımla ahlaki zekanın hem kalıtımın hem de 

çevresel faktörlerin çeşitli tonlarda etkileriyle şekillenen bir yetenek 

olduğu  görüşleri dile getirmek mümkündür. Bu farklı ögeleri ön plana 

çıkarma paradigması, zekâ da olduğu gibi ahlâkî zekânın da çok 

boyutlu olarak değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Hem 

bireysel hem sosyal ve toplumsal olarak ön plana çıkarılan çeşitli 

değerlerin ahlâkî zekânın bir ögesi olduğu görüşü literatürde daha 

baskın bir yaklaşımı olarak görülmektedir. Bu bağlamda bir kapasite 
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olarak ahlaki zekayı ilk öneren Borba (2001)’nın ahlaki zekayı empati, 

vicdan, öz-kontrol, saygı, nezaket, hoşgörü ve adalet olarak yedi esas 

özellikle ilişkilendirmesi ve yine ahlaki zekanın Khampa (2019) 

tarafından dürüstlük, saygı, iyilik, vicdan ve öz denetim olmak üzere 

beş özellik üzerinden, Bhagyalakshmy (2014) tarafından empati, 

vicdan, öz denetim, saygı, nezaket, hoşgörü ve adalet olmak üzere 7 

özellik üzerinden değerlendirilmesi, ahlaki zekaya baskın olan çok 

boyutlu yaklaşımın birer göstergesi olarak değerlendirmek 

mümkündür.  Ülkemizde de Öztürk, Saylıgil, Yıldız (2019) tarafından 

sağlık çalışanları örnekleminde oluşturulan ahlaki zeka ölçeği de 

eşitlik, empati, ahlaki zeka, adalet, hoşgörü, özdenetim ve nezaket 

olarak yedi boyutta oluşturulmuş olması da bu yaklaşımın bir uzantısı 

olarak değerlendirilebilir. Kruger (2012)’de ahlâkî olanı tercih etmeye 

yönelik karar verme becerisi olarak ifade ettiği ahlaki zekayı  çoklu 

zeka teorisinin bir parçası olarak kabul etmiş ve böylece ahlaki 

zekanın çok boyutlu yapısına dikkat çekmiştir. 

Bu bilgiler bağlamında çalışmamızda kullanılan ve tarafımızca 

geliştirilen ahlaki zeka ölçeğinin de çok boyutlu olarak 

şekillenmesinin, ölçeğin literatür tarafından desteklendiğini 

göstermektedir. Çalışmamızda ahlaki zeka ölçeğinin geliştirilmesi 

sürecinde ölçek geliştirme kriterleri bakımından uygun bulunan 

boyutlar olarak  ortaya çıkan “empati, nezaket, özdenetim ve vicdan” 

boyutlarına yer verilmiştir. 
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2.8.1.Empati 

Empati, psikolojik derinliği olan ve sosyal bilimler 

terminolojide de kendine sıkça atıfta bulunulan bir kavramdır. 

Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini temsili olarak yaşama; kendini 

başkasının yerine koyma  (Budak,2017:251); iletişim kurduğumuz 

insanı doğru anlama, duygularını doğru hissetme ve olaylara onun 

bakış açısıyla bakabilme süreci Rogers  (1983); kişinin başka  bir  

bilincin  duygularını,  isteklerini  ve  düşüncelerini  denemeksizin  

anlayabilmesi  Basch (1983) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 

empatiyi, insanın varoluşsal olarak taşıdığı en insani kodlardan birisi 

olarak değerlendirmek mümkündür.  

 Türk  Dil  Kurumu  (http://tdk.gov.tr)  tarafından  

“duygudaşlık” kelimesiyle karşılanan empati, karşımızdakini anlamak 

ve onu hissetmek olarak bilişsel ve duyuşsal yöne atıfta bulunan   

Dökmen (1988) özellikleriyle kişilik olarak dengeli ve duygusal  

olarak da gelişmiş  kişilerle özdeşleştirilen Sucaromana (2012) bir 

beceri olarak sunulmaktadır. Bu durum olaylara karşımızdan 

bakabilmek Goleman (2000) demektir. İnsanların anlaşılması, bir 

başkası olarak kendimizi geçici de olsa konumlandırmak, hayatı farklı 

gözlerle değerlendirmek bir zeka göstergesi olarak ahlaki zekada 

önemli bir boyut olarak yer almaktadır. Zira karar verirken sadece 

subjektif doğrularını önceleyen bir yaklaşımda ahlaki zekanın bir 

göstergesi olarak herkes açısından en yararlının ortaya çıkarması 

mümkün görünmemektedir.  

Empati, bireysel ve toplumsal hayatın en sağlıklı şekilde 

yürütülebilmesi açısından önemi tartışılmaz bir duygu durumudur. 
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Zira empati; farkındalık, duyarlılık, değer verme gibi hayatın 

işleyişinde kilit taşı olarak sembolize edebileceğimiz değerleri de 

bünyesinde taşımaktadır. Bireyin kendisini tanıması yani kendisiyle 

empati kurabilmesi, kendisi için en doğru ve en faydalı tercihlerde 

bulunabilmesi açısından önemlidir. Kendisiyle empati kurabilmek, 

içsel bütünlüğe vurgu yapan ve içsel çatışmayı öteleyen bir durum 

olarak kişinin kendisiyle barışık olmasının bir ifadesidir. Bu durum 

moral, motivasyon, potansiyellerin en üst düzeyde açığa çıkması, 

ruhsal dinginlik, içsel huzur gibi kişinin bedensel ve ruhsal sağlığına 

referans olarak değerlendirebileceğimiz etkenlerin toplamı olarak 

anlam kazanmaktadır. Ayrıca empatinin toplumsal yansımaları 

bağlamında insanların toplum içerisinde birbirlerini anlamaları ve bu 

doğrultuda birbirlerini incitecek davranışlardan uzak durmaları, 

toplumsal barış için önemli bir argüman olarak değerlendirilebilir. 

Sosyal barışın ve toplumsal adaletin en temel dinamiği olarak empati 

öncelemenin mümkün olduğu görülmektedir. 

Olaylara başkalarının  bakış açısıyla bakabilme ve iletişim 

kurduğumuz insanların önyargısız bir yaklaşımla duygularını 

hissedebilme yeteneği olarak anlam yüklenen empati (Macarov, 

1978), dinlerde de önem  atfedilen vazgeçilmez değerlerden birisi 

olarak karşılık bulmaktadır. Zira her din, müntesiplerini her bakımdan 

sağlıklı bireyler olarak var etme amacı taşır. Empatinin bireysel 

yansıması bağlamında değerlendirebileceğimiz kişinin kendisiyle 

barışık olması ve karşı tarafı anlayarak onu incitmeyecek söz ve 

davranışlarda bulunması, dinlerde de değer atfedilen bir husus olarak 

anlam kazanır ve bu durum dine bağlılık göstergesi olarak da kabul 
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edilebilir. Yine aynı şekilde empatik eğilimin toplumsal yansımaları 

olarak insanların birbirlerini anlamaları, birbirlerini kırıcı söz ve 

davranışlardan uzak durmaları, haklara saygı göstermeleri ve adaleti 

önceleyen bir tutum içerisinde bulunmaları, dinlerce de inşa edilmeye 

çalışılan barış toplumunu sembolize etmektedir. Dolayısıyla empati, 

insanı merkeze alan ve ona değer veren bir yaklaşımın ifadesi olarak 

bireysel ve toplumsal barışın ve huzurun en temel dinamiklerinden 

birisidir ve tüm dinlerde dine bağlılık diğer bir ifadeyle bir dindarlık 

göstergesi olarak karşılık bulmaktadır. Bu bağlamda din ile empati 

arasında ki güçlü ilişkiye bir gönderme olarak insanları empatik 

tutuma yönlendirecek farklı motivatörler içerisinden dinin daha baskın 

bir karakter olarak ön planda bulunduğunu dile getirmek mümkündür. 

2.8.2.Nezaket 

İnsanların birbirlerini anlama süreci olarak anlamlandırılan 

iletişimin Dökmen (2000) kalitesini etkileme konusunda en temel 

etkenlerden birisi olarak gösterebileceğimiz nezaket; başkalarına karşı 

saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik olarak anlam 

tanımlanmaktadır  (TDK Güncel Sözlük, 2021). İletişim, insan 

doğasının bir parçasıdır ve insanı diğer canlılardan ayıran onun en 

önemli özelliğidir. İnsanların duygu, düşünce paylaşımı iletişimle 

gerçekleşir. İnsan psikolojik bir varlık olarak,  söz, ses tonu, mesafe, 

giyim, tarzı, jest, mimik vb. her türlü iletişim göstergesine bir anlam 

yüklemektedir. Bu anlamın pozitif yönlü olması bağlamında iletişimin 

daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi beklenir. İletişimin pozitif 

yöne evrilmesini destekleyen en temel argüman, kaba ve kırıcı söz ve 
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davranış yerine ince ve kibar bir üslubun benimsenmesidir. Bundan 

dolayı tüm din ve kültürlerde toplumsal kurallarda incelik, kabalığa 

göre tercih edilmektedir ve bireyin içselleştirilmesine yönelik ilkeler 

ve öğretiler sunulmaktadır. Her ne kadar uygulama olarak bazı 

davranışların kibar ya da kaba olarak sınıflandırılması kültürlerde 

farklı karşılık bulsa da Keser (2018 ) kibarlığın kabalığa tercihi her 

kültürde evrensel bir boyut olarak karşılık bulmaktadır. 

İçeriği ve boyutları ile ilgili farklı anlamlandırmalar olsa da 

nezaketi kavramının, pek çok evrensel insani değerle ilişkilendirilmesi 

ve tüm ahlaki imgeleri kapsadığının dile getirilmesi mümkündür Watt 

(2003). Bu bağlamda nezaket, iletişimde yapıcı olmanın, çözüm 

odaklı düşünmenin, karşı tarafa saygı göstermenin ve empati yetisini 

en üst düzeyde işletebilmenin en somut göstergesi olarak 

nitelendirilebilir. 

İnsanlar sosyal varlık olmalarının bir sonucu olarak bir arada 

yaşamak zorunda olan varlıklardır. Çünkü insanın bireysel yönü 

yanında sosyal yönü de vardır ve her bakımdan sağlıklı bir gelişim 

ancak toplumsal yapı içerisinde yaşamalarıyla mümkün olmaktadır. 

Bir arada yaşamada en temel öge olarak iletişimi ve iletişimdeki 

kaliteyi göstermek mümkündür. İletişim kurmak da sosyal varlık 

olmanın bir uzantısıdır ve insan açısından bir ihtiyacı dile 

getirmektedir. Bu bağlamda ihtiyaçlar olarak hayatta kalmakla ilgili 

fizyolojik ihtiyaçlar yanında sevgi, saygı, iletişim gibi psikolojik 

yönlü ihtiyaçların karşılanması da yine diğer insanlarla bir arada 

yaşamayı zorunlu kılan hususlardır. Söz konusu ihtiyaçların yeterli 

düzeyde karşılanamaması, fizyolojik ve ruhsal problemlerle yüzleşme 
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riskini de beraberinde getirmektedir. Bu riskin ortadan kaldırılması 

ancak insanların birbirlerinin haklarına uygun davranmalarıyla 

mümkündür ve bu durum bir takım toplumsal kuralların olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Çünkü toplumda ki her bireyin sınırları 

belirlenmemiş bir serbestlik içerinde davranması ve kuralsız bir 

iletişim eğilimi, çatışmayı ve toplumsal huzursuzluğu besleyecektir. 

İnsanlar arasında barış ikliminin oluşturulabilmesinde, hukuksal kural 

ve yaptırımlar önemli olmakla birlikte bu kuralların manevi 

dinamiklerle de desteklenmesi elzemdir. Zira insanları incitici her 

tutum ve davranışın hukuk da yaptırım olarak karşılığı olmayabilir. 

İnsanları diğer insanlara karşı duyarlı ve hassas davranışlarında 

manevi dinamikler hukuksal yaptırımlardan ziyade daha da etkin 

motivasyon sağlayabilir. Bunla birlikte dışsal bir zorlamayla 

gerçekleşen kurallara uyma yerine içsel dinamiklerle kurallara 

gösterilen hassasiyetin daha insancıl olduğu da unutulmamalıdır.  

Sonuç olarak ‘nezaket’ olarak anlamlandırılan söz ve 

davranışlardaki kibarlığı ve karşı tarafa değer vererek incitmeme 

esaslı tutumu, toplumsal huzur ve mutluluğun anahtar değerlerinden 

birisi olarak göstermek mümkündür. Nezaket aynı zamanda ahlaki bir 

kavram olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle erdemli bir hayatın 

merkezine konumlandırılabilir. Dinlerde de üst düzey karşılık bulan 

bir ideal olarak  insanı merkeze alan, sevgi, saygı ve hoşgörü temelli 

bir yaşantı sağlamaya yönelik ilkelerle insanları motive etme 

yaklaşımı açısından da nezaket erdemli bir hayat için en vazgeçilmez 

değerlerden birisi olarak görülebilir. Örneğin Kur’an’da Yaratıcıya 

isyan etmiş ve İlahlık iddiasında bulunan Firavuna karşı bile konuşma 
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üslubunda nezaket kurallarının öncelenmesine yönelik tembihat, 

nezaketin insanlar arasında ki sağlıklı iletişim açısından önemini en 

üst düzeyde bizlere göstermektedir. Bu da bizlere iletişim kanallarının 

açık olmasının ve bu anlamda herhangi bir iletişim engelinin 

yaşanmamasının ancak nezaket kurallarına bağlılıkla mümkün 

olabileceğini ifade etmektedir.  

2.8.3.Özdenetim:  

İnsan zihinsel dünyasında doğuştan pek çok ihtiyaç kodları 

taşıyan ve bu ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanmaması durumunda 

farklı ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarla yüzleşme riski taşıyan bir 

varlıktır (Maslow, 1970). Her ihtiyacın karşılanmaması bir problem 

olabileceği gibi ihtiyaçlar konusunda denge gözetmeyen bir ihtiyaç 

algısı da sağlıklı bir yaşam önündeki en temel problemlerden birisi 

olarak kabul edilebilir. Zira insan ihtiyaçlarının çeşidiyle  ve bu  

ihtiyaçlarının yeterlilik durumuyla ilgili algı şeması  kurgulayabilme 

özelliğine sahiptir (Yakut, 2019). Özellikle organizmanın ihtiyaçları 

yeterli düzeyde giderildiği halde zihinsel olarak sanal bir  ihtiyaç 

algısı, insanın  en ideal şekilde varlığını devam ettirebilmesi için 

gerekli bir unsur olarak kabul edilen ruhsal ve bedensel anlamda bir 

bütünlük içinde dengenin sağlanması (Peseschkian, 2002) açısından 

önemli bir risk olarak anlamlandırılabilir. Sağlıklı olmanın fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve ruhsal tam bir iyilik hali (Korkut Owen ve Çelik, 

2018) olduğu düşünüldüğünde, insanın kendisi için en uygun ve 

sağlığı açısından en ideal olana yönelmesi sağlıklı olabilmesi 

açısından bir zorunluluk olarak değerlendirilebilir. Bu durum insanı 
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fizyolojik, sosyal, psikolojik ve mental   açıdan ihtiyaç ve tercihleri 

konusunda bir kontrole odaklanmasıyla da yakından ilişkilidir 

(Baumeister ve Heatherton, 1996). 

Bu bağlamda kişinin kendi davranışlarına hükmedebilme, kendi 

dürtülerini dizginleyebilme yetisi (Budak, 2017:556); “daha önemli 

bir amaca erişebilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını ya da 

başka amaca yönelme eğilimini denetleyip sınırlaması” (Püsküllüoğlu, 

2005:757), bireylerin daha iyiye sahip olabilmesi için kendini 

değiştirme ve uyarlama kapasitesi (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012); 

zarar verici ve mantıksız davranışlardan kaçınma becerisi (Oaten ve 

Cheng, 2006); istenmeyen davranışsal eğilimleri sergilemekten 

kaçınabilmesi (Tangney, Baumeister ve Boone, 2004) olarak 

anlamlandırılan özdenetimin, kontrolsüzlüğe bağlı ortaya çıkma riski 

buluna tüm psikososyal problemlere karşı bir başa çıkma unsuru 

olarak düşünülmesi mümkündür. Bu bağlamda dürtülerin kontrol 

edilememesi beraberinde kişiyi yanlış kararlara ve pek çok zararlı 

sonuçlara açık hale getirecektir. Bu durum doğru ve en yararlının 

bilinçli tercihine atıfta bulunan ahlaki zeka açısından özdenetim 

yetisinin önemini göstermektedir. 

Özdenetimin dinlerde de karşılığının olduğunu dile getirmek 

mümkündür. Zira dinler, insanın ruh sağlığının koruyan, davranışlarını 

kontrol etmesini sağlayan temel dinamiklerden birisidir. Önemli 

yaşamsal kriz anlarında din, sağladığı manevi destek ile depresyon, 

öfke, umutsuzluk, yalnızlık ve yabancılaşma duyguları ile kolay başa 

çıkmaya yardımcı olmaktadır (Kızılgeçit, 2021). Ayrıca dinlerin, 

bireysel ve toplumsal hayatta farklı alanlarda sağladığı 
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motivasyonlarla özdenetim mekanizmasına işlerlik kazandırmaktadır 

(Karslı, 2012). Buna ilaveten dinler, insanların doğalarında var olduğu 

düşünülen potansiyellerin aktif hale getirilmesi ve bu potansiyellerin 

yine dini ilkeler gözetilerek bireysel ve toplumsal hayatın 

sürdürülmesinde etkin olarak kullanılmasını isterler. Bu 

potansiyellerden birisi olarak kabul edebileceğimiz insanın oto 

kontrolüne vurgu yapan özdenetim, dinlerin model olarak var etmeye 

çalıştığı insan tipinin en temel özelliklerinden birisi olarak 

anlamlandırılabilir. Çünkü özdenetimi yüksek bireylerin kendine ve 

diğer insanlara en faydalı olanı tercih edebilecek ve zararlı olanları 

öteleyebilecek bilgiye ve iradeye sahip olduğu öngörülür. Bu 

bağlamda İslam’ın insanlarda özdenetim mekanizmalarını işlevsel 

kılmak ve onlarda güzel davranışlar oluşturabilmek için onları kendi 

içsel güçlerini harekete geçirmeye yönelik telkinlerde bulunması son 

derece anlamlıdır. Özellikle namaz, oruç, zekat, maddi yardım gibi 

ibadetlerin Müslümanların özdenetim yetilerinin desteklenmesi 

yönüyle de anlamlandırılması önem arz etmektedir (Köylü, 2007). 

Özdenetimin günümüzde en fazla ilişkilendirildiği alanlardan 

birisi olarak bağımlılık ve bağımlılıkla mücadeleyi dile getirmek 

mümkündür. İnsanlık tarihinin en kadim problemlerinden birisi olarak 

değerlendirebileceğimiz ve bireysel ve toplumsal hayatta en üst düzey 

travmatik bir sürecin ifadesi olarak anlamlandırabileceğimiz 

bağımlılık; biyolojik, nörolojik, sosyal, psikolojik vb. çok boyutlu bir 

problem olarak günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu 

problemi insanlığın fizyolojik sağlığına olduğu kadar ruhsal sağlığı 

önündeki en büyük tehditlerden birisi olarak değerlendirmek 
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mümkündür. Bağımlılık alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar vb. 

olarak çeşitlendirilse de bu örneklerden daha fazla anlam derinliğine 

sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bağımlılıkla mücadelede en 

temel yaklaşım, insanların bağımlılık nesnesine olan duygusal ve 

düşünsel bağını koparmaktır. Bu da özellikle kişilerin 

özdenetimlerinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda 

dinlerin sunduğu ritüellerin, bireysel ve sosyal hayata yönelik 

ilkelerinin ve telkinlerinin özdenetimin güçlendirilmesine yönelik 

temalar taşıdığını ifade etmek mümkündür. Çünkü bağımlılık ve 

dindarlıkla ilgili yapılan ulusal ve uluslararası pek çok araştırmada 

kendisini dindar olarak konumlandıran insanların diğerlerine göre 

bağımlılık düzeylerinin düşük olduğu tespiti bu düşünceyi 

desteklemektedir (Gürsu, 2018). 

Özdenetimi önemli ve gerekli kılan konulardan birisi de öfkedir. 

Öfke; şiddet, saldırganlık, öldürme, yaralama, intikam gibi insanın 

olumsuz yönünü simgeleyen pek çok duygu durumuyla ve eylemle 

nedenler ve sonuçlar bağlamında ilişkilendirilebilecek bir duygudur. 

Öfke, bedensel ve duygusal güç yüklemesi olarak değerlendirilebilir 

ve gücün zarara yol açmaksızın kanalize edilebilmesi, özdenetim 

mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesiyle yakından ilişkilidir. 

Öfke duygusunu kontrol edilmesinde psikolojik yöntemler yanında 

dinî yöntemlere de başvurulmaktadır. Çünkü dinler, insanın kişilik ve 

karakterindeki aşırılıkları dengeleyerek, iç ve dış kontrolü sağlayarak, 

onları başkalarına karşı, sevgi, saygı duymaya, sabırlı, merhametli ve 

affedici olmaya yönelterek ve onlara zorluklarla mücadele etme azmi 

vererek ve benlik yapısını güçlendirerek ve de ahlâkî değerleri telkin 
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ederek insanların olumsuz duygu ve davranışlarını kontrol altına 

almalarını diğer bir ifadeyle özdenetimlerini güçlendirerek öfke 

duygusunun kontrol edilmesini sağlamaktadırlar (Yeğin, 2010; 

Kımter,2015). 

Sonuç olarak özdenetim kalıtımsal, nörolojik, psikolojik, bilişsel 

yönlerle temellendirilmeye çalışılan çok yönlü bir yetenek olarak 

anlamlandırılabilir. Özdenetimin bireysel ve toplumsal açıdan 

değerlendirilmesi mümkündür. Bireysel anlamda sağlıklı bir gelişim 

için en temel dinamiklerden birisi olarak bedensel ve ruhsal yönümüze 

zarar verici her şeyi öteleyebilme iradesi göstermek; toplumsal 

anlamda da mutlu ve huzurlu bir hayat için herkesin birbirlerinin 

yaşam haklarına saygı göstermeleri ve kişisel yarardan daha çok 

toplumsal yararı gözetmeleri gerekmektedir ki tüm bu bireysel ve 

toplumsal alana yönelik ifadeler özdenetimle ilişkilidir. Bu bağlamda 

insana nasıl mutlu olabileceğine yönelik ilke ve anlam şemaları sunan 

dinlerde de özdenetimin önemli bir karşılığı vardır. Her dinin çeşitli 

ilkeler, uygulamalar ve ritüellerle müntesiplerinin özdenetim 

yetenekleri güçlendirme amacı taşıdığı görülmektedir. Zira dinlerin 

erdemli bir hayat için ahlâkî ilkelere yaptıkları atıf, ancak oto kontrol 

mekanizması olarak özdenetimle anlam kazanmaktadır.  

2.8.4.Vicdan 

Arapça' da 'vecede' fiilinden türeyen vicdan; içsel güç ve yeti 

olarak  duyusal, içgüdüsel, duygusal ve zihinsel pek çok psikolojik 

durumu anlatan bir kelimedir. Türkçe'de ise tutum ve davranışların 

ahlakiliğine yönelik duygusal ve içgüdüsel durumları anlatır 

(Kasapoğlu, 2003). Vicdan; kişiyi kendi davranışları hakkında bir 
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yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız 

ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç (TDK Güncel 

Sözlük, 2021);doğru-yanlış, iyi-kötü gibi ahlaki yargıların hayata 

aktarıldığı, insanın kendisini hesaba çektiği yahut iç denetime tabi 

tuttuğu sezgisel süreç; zararlı düşünce ve eylemlerden alıkoyan içsel 

uyarı sistemi (Demir ve Acar, 1997:233); yapılan veya yapılması 

düşünülen eylemlerin doğru veya yanlış olduğuna bilinçli olarak karar 

veren içselleştirilmiş ahlaki ilkeler toplamı (Budak, 2017:780) olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca “doğuştan getirdiğimiz iyi huylarımızın ve 

sonradan kazandığımız ahlaki birikimlerimizin iyiliğe yönelik içsel ve 

sezgisel / spontane öğüt veya emir kaynağı olan, verdiği emrin yapılıp 

yapılmaması durumunda suçluluk veya mutluluk duygularıyla ceza ve 

ödül veren yeti” (Yaran, 2016:74) şeklinde açıklanmaktadır. 

İnsan ve hayat ekseninde temel bir kavram olarak vicdan çok 

yönlü yapıya sahiptir. Bu bağlamda şuur, duygu ve irade olarak 

psikolojik yönü, vazife ve yükümlülük olarak sosyolojik yönü bulunan 

vicdan; kişinin kendi ahlâk değerlerini dolaysız bir biçimde 

kendiliğinden yargılamasını sağlayan iç yeti ya da kişiyi bunu 

yapmaya yönelten iç duyu olarak anlamlandırılabilir. Kişinin kendi 

edimlerini, tüm yapıp etmelerini ahlaki bakımdan yargılama yetisi 

veya iç bilinç düzeyini ifade etmektedir. Vicdan özellikle kötü 

davranışlar sonrası hissedilen duygu olarak kendini gösterir. 

Hissedilen bu duygunun tonu ve şiddeti, bireysel olarak farklılık 

gösterse de bu “duygunun” çocukluk çağında ki eğitim süreciyle 

şekillendiğiyle ilgili yaygın bir kanaat söz konusudur.  Vicdan konusu 

Freud’da da iyi davranışın sebebi kuvvetli bir vicdan olmayıp kuvvetli 
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bir vicdanın iyi davranışın neticesi olacağı şeklinde karşılık 

bulmaktadır (İmamoğlu, 2010). İyi davranışların ahlak ve ahlaklı olmak 

kavramlarındaki önemli karşılığı düşünüldüğünde vicdanın ahlaki 

gelişimin temel taşı olarak konumlandırılması yanlış olmayacaktır. Bu 

yönüyle vicdan insanları erdemli kişiliklere evirme ideali olan  İslam 

öncelikli olmak üzere tüm dinlerde de önemli bir konu olarak kabul 

edilmektedir. (Arçacı, 2016).  

“Doğuştan getirdiğimiz iyi huylarımızın ve sonradan 

kazandığımız ahlaki birikimlerimizin iyiliğe yönelik içsel ve sezgisel / 

spontane öğüt veya emir kaynağı olan, verdiği emrin yapılıp 

yapılmaması durumunda suçluluk veya mutluluk duygularıyla ceza ve 

ödül veren yeti” (Yaran, 2016) şeklinde açıklanan vicdan, ahlaki ve 

etik bir hassasiyetin göstergesi olarak içsel bir rehber ve doğrulama 

kıstası şeklinde sembolize edebileceğimiz bir anlam şemasıdır 

(Ferguson vd., 1988). Bu yönüyle vicdan, insanın dış dünya ile iç 

dünyası arasında ki uyum ve en doğru, en yararlı olanı tercih etmeye 

odaklanan bir farkındalık  mekanizması olarak değerlendirilebilir 

(Aksoy vd., 2019). 

Vicdan, insanın duygu, düşünce, davranış olarak her yönüyle 

sağlıklı olmasına da bir atıf ve kişisel bütünlüğüne de referans niteliği 

taşımaktadır. Bu bağlamda vicdanla ilgili ortaya çıkan bir problemin 

psikososyal açıdan kökü derinlerde olan travmatik bir sürecin 

somutlaşması olarak düşünmek mümkündür. Vicdanın rahat olması 

beraberinde içsel huzuru getirirken, bu durumun aksi,  insanda içsel 

huzursuzluğun yaşanmasına bağlı olarak suçluluk, hüzün, umutsuzluk, 

güçsüzlük stres, depresyon, kaygı gibi pek çok problemli duygu 
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durumlarına kaynaklık edebilir. Dolayısıyla vicdanın aktif olarak 

işletilmesi, hayat kalitesiyle de direkt olarak ilişkilendirebileceğimiz 

önemli bir husustur (Ahlin vd., 2012). 

İnsanın ontolojik olarak zihnine Tanrı tarafından kodlanmış 

olduğu düşünülen ve olaylara verdiğimiz tepkilerde içimizde 

hissettiğimiz ilahî bir ses (Arpacı, 2015) ifadesiyle vicdan, psikososyal 

iyilik hali üzerinde önemli bir belirleyici olarak 

değerlendirebileceğimiz hayatın anlamlandırılması problemi ile de 

ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda anlam arayışında davranışların iyi 

veya kötü olduğuna hüküm vererek bireyi iyi davranışlara 

yönlendirmesi ve iyi davranışlarını iç huzuru ile ödüllendirmesi, 

vicdanı en güçlü duygusal motivasyon araçlarından birisi olarak ön 

plana çıkarmaktadır. Bu açıdan vicdanı iyi / kötü ayırt etmede bir ölçü 

olarak anlamlandırmak mümkündür (Bahadır, 2011). Her ne kadar 

vicdan, insanı doğruya ve iyiye yönlendiren duygusal ve zihinsel 

mekanizma olarak anlamlandırılsa da bu anlamlandırma, vicdanın 

aktif olarak işlediği ön kabulünü yansıtmaktadır.  

Sonuç olarak vicdanın Tanrı’nın zihinlere kodladığı doğuştan 

getirilen ve dinden beslenen bir özellik ya da çevresel faktörler 

bağlamında oluşan değer bazlı içsel yargı mekanizması olduğu 

iddialarını harmanladığımızda, vicdanın doğuştan getirilen bir 

potansiyel olduğu ancak bu potansiyelin açığa çıkmasında, var oluş 

amacına uygun olarak işlemesinde ve geliştirilebilmesinde çevre başta 

olmak üzere farklı dinamiklerin rol oynadığını dile getirmek 

mümkündür. Zira her insanda vicdan mekanizmasının olduğu kabul 

edilmekle birlikte, her insanın vicdan hassasiyetinin ya da işlerliğinin 
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aynı düzeyde olduğunu kabul etmek mümkün değildir.  Bu bağlamda 

doğum öncesi başlayan çevreyle etkileşimin boyutları, anne ve 

babayla bebeklik döneminde kurulan güvene ya da güvensizliğe dayalı 

ilişki, gelişim dönemlerindeki karakteristik özellikler bağlamında bu 

dönemlerin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi, aile tutumları, 

toplumsal ahlâk ve değer algıları, eğitim ve eğitim sürecindeki kalite, 

çeşitli psikolojik eğilimler, duygu, düşünce, ahlaki, zihinsel ve  

bilişsel gelişim süreci ve de yüzleşilen travmatik ve trajik durumlar 

başta olmak üzere çok çeşitli faktörlerin vicdanın işlerliğinde ki 

etkisini dile getirmek mümkündür. Tüm bu süreçlerdeki aksaklıkların 

ve problemlerin vicdanın iyiyi ve faydalıyı önceleme ve insanları 

iyiye yönlendirme misyonuna da zarar vereceği düşünülebilir. Ayrıca 

ailede başlayan ve okul, arkadaş grupları, çevresel pek çok faktörle de 

ilişkilendirebileceğimiz ahlaki gelişim sürecinin de etkin bir vicdan 

inşasında önemli bir belirleyici olduğu kabul edilebilir bir husustur.  

B. Din, Dindarlık ve Ahlaki Zeka 

1.Din 

Çağlar boyunca araştırma ve sorgulama yeteneklerinin bir 

uzantısı olarak kendisini ve evreni tanıma, anlamlandırma 

faaliyetlerini hiç aksatmadan sürdüren insanın, hem bilgi ve teknoloji 

üretme ve geliştirme, hem de değer üretme ve ürettiği değerlerle 

bireysel ve sosyal hayatı şekillendirme misyonu söz konusudur. Bu 

bağlamda insanın ürettiği değerlere bağlılığını güçlendirme ve bu 

değerleri daha erdemli bir hayatın en önemli dinamikleri haline 

getirme misyonu tarih boyunca ağırlıklı olarak dine yüklenmiştir. 

Böylece dine sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. insanın her 
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yönüne etkide bulunma alanı açılmıştır. Zira insanlık tarihinin hayatın 

en önemli hususiyetlerinden birisi ve belki de en önemlisi olarak değer 

atfedilen din (Smart, 1976) varlığa ve hayata dair sunduğu anlam 

şemaları (Morris, 2004) ile insan için varoluşsal sorgulamalarında 

referans niteliğindedir. Bu bağlamda insanlığın ortak hafızasında en 

çok atıfta bulunulan kavramlardan birisi olarak kabul edilmesine 

rağmen din, hâlâ anlamlandırılması konusunda tartışmaların sürdüğü 

bir kavramdır. O halde bireysel ve sosyal hayatın en önemli 

dinamiklerinden birisi olarak ifade edebileceğimiz din nedir? dini bu 

kadar önemli kılan husus/hususlar nedir/nelerdir? İnsanı dine hangi 

motivasyon unsurları yönlendirmektedir ve dinin insanın zihinsel 

dünyasında nasıl karşılık bulmaktadır? din niçin bu kadar popüler bir 

kavramdır? gibi dinin insan açısından önemine vurgu yapan ve 

düşünce tarihinde güncelliğini hep korumuş sorular olarak karşımızda 

durmaktadır. Dinin varlığı ve dinin insanın duygu ve düşünce 

dünyasında bulduğu karşılığı insandaki güçsüzlük, çaresizlik, bir 

varlığa bağlanma ihtiyacı, akıl yürütme, zihinsel tatmin, korku, 

ölümsüzlük arzusu, suçluluk/günahkarlık duygusu, anlam ihtiyacı 

bağlamında değerlendirmek mümkündür (Peker,2014).  

Çok yönlülük arz eden ve tek cepheden değerlendirmenin yeterli 

olmadığı din kavramı (Yaparel,1987), dünyayı Kutsalla ilişkili olarak 

anlamlandırma sistemi (Berger, 1967), kutsal veya aşkın olana 

yakınlığı kolaylaştırmak için tasarlanmış organize bir inançlar, 

uygulamalar, ritüeller ve semboller sistemi (Koenig et al,2001),  

insanla kutsal arasındaki ilişki (Eliade, 1969); erkekleri ve kadınları 

birbirine ve Tanrılara bağlayan şey (Ramsey ve Ledbetter,2001) 



AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) | 58 

 

olarak anlamlandırılsa da, dinin tanımlarla sınırlandırması mümkün 

görünmemektedir. Din kelimesine verilen mana onu tarif eden kişinin 

gayesine göre değişmektedir. Bir dindar için, bir kelamcı için, bir 

mutasavvıf için dine verilen manalar farklı olduğu gibi dini incelemek 

isteyen bir sosyolog için bir antropolog için bir psikolog için de farklı 

manalar vardır. Dinle ilgilenen herkes onu kendi alanı ve amaçları 

doğrultusunda tarif etmek eğilimindedir (Fırat, 1989). 'Batı dinleri, 

Doğu dinleri, eski dinler, modern dinler, tek tanrılı, çok tanrılı dinler, 

ve hatta ateizm gibi çeşitlilik yanında dinin anlamlandırılmasında 

farklı kültürel ve sosyal arka planlar, farklı sosyo-ekonomik ve politik 

durumlar ve çeşitli psikolojik koşullanmalar ve de bireysel deneyimler 

dinin muazzam ve şaşırtıcı çeşitliliğinin yanında çok yönlü doğasını 

da vurgulamaktadır ve dinin anlamlandırılmasındaki tartışmaların ve 

niçin bu kadar çok çaba sarf edildiğinin de bir göstergesidir (Caputo, 

2000). Bu bağlamda dini tanımlamanın ve kavramsallaştırmanın 

zorluklarından birisi olarak çoğu tanımın kapsamlı ampirik çalışma ile 

değil, daha çok dini pratiğin çekici veya zorlayıcı özelliklerinden 

birini veya diğerini seçerek elde edildiğini göstermek mümkündür 

(Clarke and Byme, 1993). Yapılan her din tanımının sadece tanımı 

yapan kişiyi tatmin edeceğini dile getirmek yanlış olmayacaktır 

(Paloutzian, 1996). 

Durkheim (1915), kavramların şekillenmesinde sosyal şartlara 

atıfta bulunarak geçmişte, günümüzde ve gelecekte konuşulan dinin 

aynı olmadığını, dinin bir süreç olduğunun ve sürekli değiştiğinin 

ifade etmekle dinin tanımlanmasının zorluğunu sosyal hayattaki 

değişime dayandırmaktadır. Dolayısıyla dinle ilgili yapılacak hiçbir 
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tanımın, sınıflamanın ve kavramsallaştırmanın dinin ne olduğunu 

tasvir edebilecek ve konuyla ilgili entelektüel tartışmaları 

sonlandırabilecek güçte olmadığını söylemek ve her araştırmacının 

kendi perspektifinden konuya baktığını göz önüne alarak araştırmacı 

sayısınca din tanımının yapıldığını söylemek mümkündür 

(Yapıcı,2007). Dinin çok boyutlu bir yapı olması ve dini tanımlayan 

araştırmacıların alan, ilgi ve bilgi farklılıkları gibi nedenler bu duruma 

yol açıyor olsa da genel olarak ele aldığımızda din, varoluş konusunda 

birtakım kavramlar dile getiren, insanda güçlü motivasyonlar ve 

ruhsal eğilimler uyandıracak düzeyde etkili olan bir semboller 

sistemidir. Başka bir ifadeyle din inanılan varlık ile inanan varlık 

arasında kurulan ruhsal ve manevi bir ilişkidir (Karaca, 2011). Bu 

bağlamda Tanrı fikrine yer versin veya vermesin, metafizik değerlere 

sahip olsun ya da olmasın insanın düşünce dünyasında ve hayat 

döngüsünde belirleyici olan her sistemin din olarak anlamlandırılması 

mümkündür (Bilgin, 2014). 

Din sosyal bir üst yapı kurumudur. Dini uygulama ve inançlar, 

en basit ve / veya en karmaşık tüm toplum ve topluluklarda varlığı 

yadsınamaz bir olgudur. Tüm bireyler dindar değildirler, ancak yine 

de şu veya bu şekilde din olgusundan etkilenirler. Bu bağlamda 

bireylerin seçimleri, yaşam biçimleri  ve ruh sağlığı din kurumu 

tarafından olumlu veya olumsuz etkilendiğini söylemek mümkündür 

(Acar vd., 1996). 

Din, insan hayatının her evresinde etkili ve hayatının tamamını 

kuşatan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. İnsanın din ile etkileşimi 

doğum öncesi başlayan, aile ve çevre etkisiyle gelişen ve şekillenen ve 
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de gelişimin çocukluk, ergenlik yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde 

farklı boyutlarda kendini hissettiren bir süreci kapsamaktadır 

(Armaner 1979). Dinin insanın ruh ve beden sağlığı başta olmak üzere 

hayatının her aşamasında süreci etkileme ve şekillendirme potansiyeli 

düşünüldüğünde (Cengil, 2003; Yapıcı 2013) insanın hayat serüveni 

içerisinde dine biçtiği başat rolün anlaşılması daha da anlam 

kazanmaktadır. Tüm dinlerin müntesiplerine yönelik mutlu ve huzurlu 

bir hayat için ilkeler ve kurallar reçetesi sunması da bu bağlamda 

değerlendirilebilir (Ailev, 2020).  Özellikle sunduğu ritüeller kanalıyla 

dinin bireye ve topluma dinamik bir ruh kazandırması (Aydın, 2009; 

Mackay, 2000) ve bireyleri aynı amaç etrafında birleştirmesi ve onları 

topluma hizmete hazırlaması (Daryal, 1972), kişisel benliğin ve 

olgunluğun gelişmesini destekleyerek onları toplumun birer uzvu 

haline dönüştürmesi (Egemen,1943), kendini gerçekleştirmeye 

psikolojik olarak motive etmesi (Demir, 2019) ve mekanları dahi 

kutsal bir forma dönüştürerek insanı deruni duygularla manevi bir 

iklim içerisine çekmesi de (Yakut ve Dündar, 2020) bir bütün olarak 

mutlu ve huzurlu bir hayatın inşasında önemli bir faktör şeklinde 

değerlendirilebilir. Ayrıca bireyin doğum öncesinden ölümüne kadar 

ki tüm aşamalarıyla ilgilenmesi, hayatın anlamı ile ilgili cevaplar 

sağlayan en derin ve en tutarlı fenomen olarak kabul görmesi, 

psikolojik dayanıklılık açısından zengin kaynaklar sunması yönleriyle 

dinin klinik uygulamalarda da önemli bir karşılığının olduğunu dile 

getirmek mümkündür (Atalay, 2009). Buna ilaveten bireysel yaşantıda 

ki anlamlı karşılığı yanında sosyal ve toplumsal yönlerde karşılığı 

bulunan din, özellikle toplumların bütünlük sağlamalarında etkin bir 
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rol oynadığı kabul edilmekte, vicdanı harekete geçiren yönüyle de 

ahlaki ilkelerin içselleştirilmesinde ve böylece sosyal hayatta pek çok 

olumsuz davranışın engellenmesinde önemli bir aktör olarak anlam 

kazanmaktadır (Berger vd., 2000)  

Din doğaüstü aşkın bir varlıkla ilişkiyi merkeze alan bir 

yaklaşım içerisindedir. Bu ilişkinin tonu ve şiddeti, bireyin dine 

yüklediği pozitif/negatif yönlü anlama göre şekillenmektedir. Bu 

durum dinin bireysel yönüne vurgu niteliği taşımaktadır. Aynı dine 

inanmalarına rağmen her bireyin dinden anladığı  ilkeler ve dini 

referans alarak yaptığı uygulamalar farklılık göstermektedir. Bu da 

bireysel ve toplumsal hayatta din olgusunun tezahürlerinin zenginliği 

olarak  anlam kazanabildiği gibi dinin ruhuna aykırı bir durum olarak 

da değerlendirilebilir. Bu değerlendirme tamamen toplumun düşünce 

dünyasında ki esnek ya da katı kalıplarla ilgilidir (Pargament, 1997). 

Örneğin din Russel’de şiddet kaynağı olarak, Gandhi’de 

sömürgeciliğe karşı şiddet içermeyen bir mücadelenin esin kaynağı 

olarak anlam kazanabilmektedir (Sambur,2007).  Yine din algısını 

dinin hayatı anlamlandırma iddiası bağlamında değerlendirmek 

mümkündür. Şöyle ki; bütün dinlerin amacı aslında insanın yaşamını 

anlamlandırmaktır. Ancak burada sorgulanması gereken şeklin 

belirlediği din mi, dış güdümlü din mi, yoksa iç güdümlü din mi ya da 

nasıl bir din anlayışı bunu sağlayabilir sorusuna verilecek cevap, dinin 

bireysel yönünü vurgulamaktadır. Dolayısıyla yaşamı anlamlı kılacak 

dinin niteliğini belirleyen etkenin bireyin din algısıyla yakından ilişkili 

olduğunu söylemek mümkündür (Selçuk, 2004). Bu doğrultuda 

insanların olumlu/olumsuz anlam yüklemeleri bağlamında dinin, sevgi 
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ve barışı ya da nefreti ve ötekileştirmeyi merkeze alan bir anlayışa 

dönüşebildiği görülmektedir (Karacoşkun, 2004).  Bu açıdan sosyal 

hayattan kopuk ve esnek olmayan düşünsel kalıplarla şekillenen bir 

din anlayışının da insana katkı sunmak yerine, bireysel ve toplumsal 

pek çok farklı probleme kaynaklık etmesi ve yaşanan problemleri de 

beslemesi büyük bir risk olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan Ellis 

(987)’in yaptığı bir çalışmada dindar ile dinci, softa kavramlarını 

birbirinden ayırarak, dinci ve dogmatik fanatiklerde ruh sağlığı 

bozukluğu tespiti önemli görülmektedir.  

Sonuç olarak din, biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan 

temellendirilmeye çalışılan, bireyin hayatının tüm boyutlarında çeşitli 

tonlarda etki düzeyi bulunan ve özellikle de varoluşsal sorgulamalara 

cevap arayışında ön plana çıkan bir olgu olarak karşımızda 

durmaktadır. Ancak dinin birey ve toplumsal yapı üzerindeki etkisi, 

dine yüklenen pozitif/negatif anlam çerçevesinde şekillenir. Sağlıklı 

olmayan bir din anlayışının dinin insan hayatında beklenen 

iyileştirmeleri gerçekleştirmesi ve böyle bir din anlayışıyla şekillenen 

dini hayatın da insana dinin vaat ettiği mutluluğu getirmesi 

beklenemez. Çünkü din, kendi amacı dışında kullanılmaya yatkın ve 

birbiriyle de tezat teşkil edebilecek çok farklı kaynaklardan beslenen 

yönüyle, bireysel farklılıklar bağlamında değerlendirilmesi gereken ve 

dini merkeze alan genellemelerden olabildiğince uzak kalınması 

gereken bir fenomendir. Aynı dinin müntesiplerinin dahi dine 

yükledikleri anlamın en azından ton olarak farklılık arz etmesinden 

dolayı din yerine din algısı söyleminin tercih edilmesinin din 
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konusunda yapılacak anlamlandırmalarda ve değerlendirmelerde daha 

makul bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. 

2. Dindarlık 

Dindarlık dine yüklenen anlam ve din algısı bağlamında 

değerlendirmesi gereken bir olgudur. Dinin bireysel ve toplumsal 

hayata yansıtılması dindarlığın somutlaşması olarak 

anlamlandırılabilir. Ancak doğası gereği dinin anlaşılmasında ve 

yorumlanmasında bireysel farklılıkların dindarlığın şekillenmesinde 

önemli bir etken olduğu kabul edilen bir husustur. Bu durum din ve 

dindarlıkla ilgili pek çok tanımlama, sınırlarının belirlenmesi, 

uygulama gibi çeşitli belirsizlikleri beraberinde getirir. Tanımlamada 

yaşanan problemlere rağmen dindarlığın aşkın varlık ile kurulan 

ilişkinin duygu ve düşünce dünyasında ve de davranışlarda farklı 

tonlarda belirmesi olarak anlamlandırılabilir. Dindarlığın dinin 

benimsenme derecesi  (Kurt, 2009), diğer bir ifadeyle dinin hayata 

nüfuz düzeyi (Taş, 2012) olarak da kavramsallaştırılması mümkün 

görünmektedir. Bu yönüyle dindarlık dinin içselleştirildiğinin ve 

sosyal yaşantıda  referans olarak alındığının diğer bir ifadeyle dine, 

yaşamda çeşitli boyutlarda fonksiyonel bir gösterge olarak yer 

verildiğinin adıdır (Subaşı, 2004). Genel anlamda söylemek gerekirse,  

dini bireyin hayatını şekillendiren öznel bir gerçeklik olarak, 

dindarlığı da dini ilkelerin çeşitli tutum ve davranışlar şeklinde 

bireysel ve toplumsal yaşantıya aktarılmış hali olarak (Köse ve 

Ayten,2012) tanımlamak mümkündür. 
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Dindarlık, yaşantının bir parçasıdır ve bu anlamda hayatta söz, 

duygu, düşünce ve davranış olarak somutlaşan  dini yaşayışı diğer 

yaşantılardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir (Kayıklık, 

2006a). Çünkü insan, dinî / dinî olmayan gibi farklı şekillerde 

kategorize edilemeyecek bir biçimde duygu ve düşünce dünyası 

bütünlük içerisindedir. İnancın mutluluk, öz-saygı, umut, iyimserlik, 

hayat memnuniyeti ve hayatın anlamı gibi zihinsel etkenlerle; kişisel 

sağlık, kendini gerçekleştirme, değerler, ahlâk, öz-denetim, başa 

çıkma ve benzeri fenomenlerle dinî-manevi tutum ve davranışlar 

arasında pozitif anlamı ilişkiler göstermesi da büyük oranda pozitif 

yönlü ilişkiler tespiti de bu bağlamda değerlendirilebilir 

(Mehmedoğlu, 2006). Ancak bu durum bireylerin duygu, düşünce ve 

davranışlarında dinin tezahürlerinin aynı düzeyde karşılık bulduğu 

anlamına gelmemektedir. Örneğin bir dine ait ritüeller daha çok o 

dinin gözlemlenen  pratik ve somut boyutunu ifade etmektedir 

(Yavuz, 2001). Bu bağlamda bireyin din ile ilişkisinin sadece ritüelleri 

yerine getirmesine göre konumlandırılması, duygu ve düşünce 

boyutlarının dışlanarak insana bütüncül olmayan bir yaklaşımı 

beraberinde getirir. Zira dinî olarak anlam verilebilecek davranışlarda 

motive edici gücün her zaman din ve dine ait ilkeler olduğu iddia 

edilemez. İnsanların gösteriş, beklenti, çıkar gibi dini olmayan çeşitli 

motivasyon unsurlarıyla dini ritüelleri yerine getirmesi de inkar 

edilemeyecek bir gerçekliktir. Bu gerçeklik bile dinin insanın çok 

boyutlu yapısı içerisinde farklı tonlarda karşılık bulduğunun bir 

göstergesidir.  



65 | AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) 

 

3. Dindarlığın Boyutları 

İnsanın duygu, düşünce ve davranış gibi çok boyutlu yapısı ve 

dinin de bu boyutlarda ki karşılıklarının farklılık göstermesi, dindarlık 

olgusunun da çok boyutlu olarak incelenmesini beraberinde 

getirmiştir. Dindarlığın çok boyutlu olarak incelenmesini, dindarlığın 

nasıl tespit edileceği veya dinin insan hayatının hangi yönlerinde ve ne 

derece etkide bulunduğunun tespiti problemiyle de ilişkilendirmek 

mümkündür (Erkol, 2015). Çok boyutlu bir dindarlık incelemesi pek 

çok bilim insanında karşılığı olan bir konu olmasına rağmen,  bu işi 

sistemli bir biçimde ele alan bilim insanının Glock olduğu genel kabul 

gören bir husustur. Glock,  bütün büyük dünya dinlerini kapsayacak 

biçimde, tecrübe boyutu, inanç boyutu, ibadet boyutu, bilgi boyutu ve 

etki boyutu olmak üzere dindarlığı beş boyutta ele almıştır (Glock, 

2007). Bu bağlamda dindarlığı; dini referans alarak ortaya konan 

inanç, ibadet, duygu, bilgi, etki, tutum, organizasyon gibi boyutları 

olan bir olgu olarak anlamlandırmak mümkündür (Okumuş, 2006). 

Glock’un tasnifine göre dindarlığın beş boyutunu şu şekilde 

açıklamak mümkündür: 

3.1.İnanç Boyutu: İnanç, Kutsal bir Varlık’ı merkeze alarak duygu, 

düşünce ve davranış dünyasının Kutsal Varlık ile ilişkilendirilerek 

şekillendirilmesini ifade eden bir kavramdır. İnanç duygusunun varlığını 

açıklamaya yönelik çok farklı yaklaşımların olduğu bilinmektedir; 

Kalıtımsal olarak genler aracılığıyla taşındığı; psikososyal problemlerle baş 

etmede kullanılan bir enstrüman olarak var edildiği; kollektif bilinçdışında 

tüm insanlığının ortak düşünce havuzunda yer alan ve insanın zihnine 

işlenmiş psikolojik arka planı olan bir kod olduğu; varlığı sosyalleşme, 
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toplumsallaşma ve eğitim bağlamında değerlendirilmesi gereken bir olgu 

olduğu gibi. İnanç duygusunu bu yaklaşımların sadece bir tanesiyle 

açıklamanın mümkün olmadığı açıktır. Bu yaklaşımlardan her birinin inanç 

duygusunun ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde etkisinin olduğunu kabul 

etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Kaynağı ne 

olarak kabul edilirse edilsin inancın hayatın tüm alanlarında farklı 

derecelerde kendini hissettirdiği bir gerçekliktir. Bu bağlamda insan 

hayatının her ânının ve her alanının inanç ile ilişkilendirilmesi mümkün 

görünmektedir. Ancak birey üzerinde inancın etkisinin kalıcılığını etkileyen 

en temel hususun bireyin zihinsel ve duygusal olarak inancına bağlanma 

düzeyi olduğu kabul edilebilir. Bu da kişinin neye inandığıyla yakından 

ilişkilidir (Paloutzian, 2016). Diğer bir ifadeyle inancın içselleştirilme 

düzeyi, bireysel ve toplumsal hayatta inancın referans alınma sıklığıyla 

yakından ilişkilidir (Campbell ve Magill, 1968). Dolayısıyla tüm inanç 

sistemlerinin müntesiplerinden inanca adanmışlarının ve 

bağlılıklarının bir göstergesi olarak inanç ilkelerini bilmelerini ve bu 

ilkeleri içselleştirmelerini bekler (Yıldız, 2001).  

Bu bağlamda Glock’un Kutsal bir Varlık’a inanmayı merkeze 

alan ve inancın tüm ilkelerine  bir bütün olarak teslim olmayı ve de 

davranışları teslim olunan inancın ilkelerine uygun olarak 

şekillendirmeyi ifade eden üç aşamalı inanç boyutu yaklaşımının her 

dinde karşılığının olduğu vurgusu önemlidir  (Mehmedoğlu, 2004). 

Örneğin İslam inancının merkezinde tüm eksikliklerden uzak bir 

yaratıcı olarak Allah inancı yer alır ve dini hayatın en temel 

belirleyicisi Allah inancıdır (Certel, 2010). Tüm bu bilgiler ışığında 

dindarlığın inanç boyutunu neye, niçin ve nasıl inanıldığına yönelik 

farkındalık olarak anlamlandırmak mümkündür  (Yakut, 2021).  
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3.2.İbadet Boyutu: İbadetler, inanılan dine uygun olarak yerine 

getirilen dinî pratikleri ifade eder. Diğer bir ifadeyle inancın 

merkezinde yer alan Yüce Varlıkla iletişim kurma amaçlı söz, jest, 

mimik ve davranışlar seklinde ortaya çıkan tüm eylemler dindarlığın 

ibadet boyutunu oluşturur (Davidson, 1975; Mehmedoğlu, 2004; 

Koç,2004). İbadetler, dindarlığın somut tezahürleri olarak anlam 

kazanır. İnancın müntesiplerinden beklediği tüm uygulamalar bu 

boyut içerisinde değerlendirilir. Ritüellerin ortak noktası  kutsal kabul 

edilen varlığa yönelik olmalarıdır (Kayıklık, 2006a). Bu yönleriyle 

ibadetler inanılan din hakkında bilgi sunan ve dinî anlaşılır kılan en 

somut göstergelerdir (Certel, 2010). Ayrıca dini faaliyet olarak ifade 

edebileceğimiz ibadetlerin yerine getirilme sıklığı genel anlamda bir 

dindarlık göstergesi  olarak kabul edilmektedir  (Cohen vd., 2005). Bu 

bağlamda Kutsal metinlerin okunması, Tanrı’nın isminin zikredilmesi 

ve Ona övgüde bulunulması; Yaratıcının sanatının tefekkür edilmesi; 

günlük, haftalık, yıllık şartları taşıyan her müntesip tarafından yerine 

getirilmesi vecibe olan tüm maddi ve manevi ritüeller ibadet 

boyutunun içeriğiyle ilişkilidir. 

Sonuç olarak her din ibadetlere, inancın merkezinde 

konumlandırdığı Yaratıcıya duyulan sevginin ve Ona bağlılığın bir 

tezahürü olarak anlam yükler ve bu ritüllerin yerine getirilme sıklığını 

dine bağlılık göstergesi olarak kabul eder. Yaratıcıyla iletişim 

vasıtaları ve manevi yükselişin anahtarları olarak anlam kazanan 

ibadetlere aynı zamanda Yaratıcıya duyulan sevginin en somut 

ifadeleri olarak değer atfedilir. (Yakut, 2021). 
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3.3.Tecrübe (Duygu) Boyutu: Dindarlığın tecrübe boyutu dinin 

merkezinde konumlandırılan  Kutsal Varlıkla ilişkili olarak ortaya çıkan her 

türlü duygusal bağı ( Holm, 2004) ve duygusal iletişimi  (Gibbs ve Crader, 

1970)  ifade etmektedir. Bireyin teslimiyet ve bağlanma gibi yaşantılarından 

beslenen bu duygusal bağ ve duygusal iletişim, dindarlığın diğer tüm 

boyutlarını etkileme potansiyeli barındırır (Kayıklık,2006a). Çünkü 

insan duyguları olan bir varlık olarak hayatında ki her şeye duygusal 

anlam yükleme eğilimi göstermektedir. Bu bağlamda olumlu anlam 

yüklediği her şeyin duygu dünyasında da olumlu karşılığı olacaktır ve 

bu durum içsel bir motivasyonu da beraberinde getirecektir. Aşkın 

Varlıkla ilgili tüm algıları, duyguları ve duyumları kapsayan tecrübe 

edilmiş ilişkileri ifade eden dini tecrübelerr (Hökelekli, 1998), dinî 

yaşantının temel öğelerindendir ve dini yaşayışın kalitesini gösteren 

en temel ifadelerden birisidir (Certel, 2010). Bu bağlamda sevgi, 

korku, neşe gibi duygusal durumları aynı zamanda dini yaşayışla da 

ilişkilendirmek ve kişinin din ile etkileşimini duygusal kodlarla ifade 

biçimleri olarak anlamlandırmak mümkündür. Dinle ilişkilendirilen bu 

duygusal yapının köklerini hayatın anlamı ve amacı,  ölüm ve ölüme 

yüklenen anlam,  güvenlik kaygısı, güçlü olma arzusu, suçluluk ve 

günahkarlık duygusu gibi insanın taşıdığı varoluşsal kodlamalara 

dayandırmak (Faulkner ve De Jong, 1966; Konuk, 1994; Şentürk, 

2010)  mümkün görünmektedir. 

Bu bağlamda insan, duygusal yönünün bir yansıması olarak tüm 

tecrübelerine duygusal tepkiler veren bir varlıktır. Kelime kalıplarına 

dökülemeyen yönüyle duygular sübjektif bir hissiyatın ifadeleridir. Bu 

açıdan vecd, huşû, cezbe, coşkunluk gibi dini tecrübeleri de 
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kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Ancak duygusal iklimi 

yansıtmaları yönüyle bu kavramlar dindar insanın yaşadığı duygusal 

zenginliği anlatmak kullanılmaktadır. Her ne kadar kavramsal yönüyle 

ilgili problem yaşanıyor olsa da dindarlığın duygu boyutu, inancın 

insan üzerindeki etkisinin en kalıcı ve en güçlü şekilde hissedildiği 

boyutu olarak anlam kazanmaktadır   (Yakut, 2021). 

3.4.Bilgi Boyutu:  Bilgi, zihinsel bir süreci ifade eder ve bir konu 

hakkında bilinen şeyler olarak anlamlandırılabilir. Bilgi aynı zamanda 

herhangi bir konuyla ilgili zihinsel güç ve yeterlilik göstergesidir. Ayrıca 

bilgi eylemlerin amaçları hakkında da önemli bir gösterge olarak 

değerlendirilebilir. Buradan hareketle dindarlığın bilgi boyutu bağlamında 

tüm dinlerin müntesiplerinden din hakkında bilgi sahibi olmalarını 

öğütlediğini ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla bu boyut  inanılan dinin 

esaslarının bilinmesiyle ilgilidir (Fichter, 1969; Stark ve Glock , 1974; 

Mehmedoğlu, 2004). Zira din hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bir 

kişinin davranışlarında dinin esintilerini gözlemlemek mümkün 

olmayacaktır. Çünkü dinî yaşantının temel öğelerinden birisi olarak 

bilgi boyutu dinî hayatın diğer boyutlarına değer ve anlam kazandırır. 

Dinin  duygu, düşünce ve davranış olarak somutlaşması, birey ve 

toplum hayatta karşılık bulması ancak doğru ve yeterli bilgiyle 

gerçekleşebilir. Bu bağlamda yetersiz, eksik ve yanlış dinî bilgilerle 

kaliteli, sağlıklı, tatmin edici bir dindarlık düzeyine ulaşılmak 

mümkün değildir Bilgi, başta inanç ve ibadet olmak üzere diğer bütün 

yönleri ve boyutlarıyla dinî yaşayışın, üzerine bina edildiği bir 

altyapıdır. Dinî hayatın kalitesi büyük ölçüde bu altyapının 

sağlamlığına ve hayata geçirilmesine bağlıdır. Eksik ve yanlış bilgiler 
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üzerine sağlıklı ve kaliteli bir dindarlık inşa etmek mümkün değildir 

(Certel, 2010).  Çünkü din hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgi 

edinmeden hayata din merkezli olarak yön vermek mümkün değildir. 

Din hakkında doğru ve yeterli bilginin olmayışı, bireysel ve toplumsal 

hayatta dinden beklentileri de boşa çıkaracaktır  (Yakut, 2021). 

3.5.Etki Boyutu: Din insanların bireysel ve sosyal hayatlarını 

etkileyen en temel olgulardan birisidir (Perrin, 2000). Dinle ilişkilendirilen 

her türlü duygu, düşünce ve davranış farklı açılardan dindarlık kavramı 

içerisinde anlam kazanır. Bu bağlamda çok boyutlu olarak incelenen 

dindarlığın etki boyutu, günlük yaşantıda dini referans alma ve dini 

referansları önemseme derecesi olarak anlamlandırılmaktadır 

(Fukuyama, 1961; Yıldız, 2001).  Yaşantılar, bireylerin hayat tarzları 

hakkında fikir vermektedir ve dinden esinlenerek ortaya çıkan tüm 

yaşantılar bu boyutla ilişkilendirilebilir (Hilty, vd., 1984; Köktaş, 1993) 

Bu boyut dindarlığın düzeyi, kalitesi ve bütüncüllüğü açısından bir 

değerlendirme kriteridir olarak da kabul edilmektedir (Certel, 2010). 

Ancak davranışlarında çok farklı motivasyon unsurları etkili olan 

insanın hangi davranışında belirleyici motivatörün din kaynaklı 

olduğunun tespiti oldukça zordur ve bu açıdan dindarlığın diğer 

boyutları içerisinde anlamlandırılması en muğlak olan boyutun etki 

boyutu olarak ifade edilmesi yanlış olmayacaktır (King, 1967).  

Her ne kadar dindarlık farklı boyutlar olarak inceleniyor olsa da 

bu boyutları birbirlerinden tamamen kopuk ve birbirlerinden tamamen 

bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. İnsanın duygu ve 

düşünce dünyasının etkileşim içerisinde bir bütünlük oluşturdukları 

göz önüne alındığında dindarlık boyutlarının da birbirlerini 
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etkiledikleri ve bir bütün olarak dindarlığı oluşturduklarını ifade 

etmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle dindarlık tüm boyutları 

kapsayan komplike bir yapı olarak anlam kazanmaktadır (Kayıklık, 

2006a). 

İnsanın çok boyutlu yapısında farklı şekillerde tezahür eden 

dindarlık ile yapılan araştırmalarda öznel iyi oluş (Gencer, 2019; 

Öztürk ve Cengil,2020) ), psikolojik iyi oluş (Karslı,2019), öz-

yeterlilik (Kartopu, 2015), mutluluk (Öztürk vd., 2017), benlik saygısı 

(Koç,2009; Kımter,2011), empati (Özcan, 2016), ruh sağlığı 

(Yapıcı,2007; Baynal,2015), umut-iyimserlik (Kandemir, 2016),  

psikolojik sağlık (Gürsu,2015), yaşam doyumu (Temiz, 2019), 

hoşgörü (Yılmaz,2019);  gibi insanın tüm yaşamını kuşatan ve onun 

hayat kalitesini direkt etkileme potansiyeli bulunan duygu durumları 

arasında kurulan ilişki, dinin dindarlık üzerinden insanı etkileme 

potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca dinlerde bireysel 

ve sosyal hayatın merkezine ahlakın yerleştirilmesi ve ahlakla uyumlu 

bir hayat sürdürülmesi telkinleri de (Özdoğan, 2008), dinin 

kuşatıcılığına ve insanın her bakımdan gelişimine destek verebilecek 

sağlıklı bir dindarlık anlayışının önemine vurgu niteliğindedir. 

Sonuç olarak dinin duygu, düşünce, davranış, mentâl yönler 

başta olmak üzere bir bütün olarak insanı etkileme potansiyeli söz 

konusudur. Bu potansiyel ancak dindarlık olarak kavramsallaştırılan 

dine bağlılığın ve adanmışlığın göstergesi dini ilkeleri bilinçli şekilde 

eyleme dönüştürmeyi  ifade etmektedir. Dindarlık, insanın çok 

boyutlu yapısının ve bireysel farklılıklarının bir yansıması olarak her 

insanda farklı şekillerde karşılık bulur. Bu durum dindarlığın da çok 
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boyutlu incelenmesini beraberinde getirmiştir. Genel kabul gören 

yaklaşımla dindarlık inanç, ibadet, bilgi, tecrübe ve etki boyutlarıyla, 

dinin her müntesibinde farklı tonlarda ve farklı etkilerde karşılık 

bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle dindar olarak anlamlandırabileceğimiz 

her bireyin yaşantısında dindarlık boyutları farklı düzeylerde görülür. 

Bu farklılığı oluşturan en temel etkenler olarak doğum öncesi 

başlatabileceğimiz çevreyle etkileşim, anne veya anne rolündeki kişi 

ile bebek arasında kurulan güvene/güvensizliğe dayalı ilişki, Tanrı ile 

kurulan ilişkinin duygu ve düşünce dünyasında ki durumu, bilgi ve 

tecrübeler bağlamında dine yüklenen anlamın pozitif/negatif olarak 

yansımaları, dine bağlılığın aile ve sosyal çevre tarafından desteklenip 

desteklenmemesi, dinî eğitim sürecinin mahiyeti ve dinî eğitimin 

kalitesi ifade edilebilir.  

4. Ahlâkî Zekâ-Dindarlık İlişkisi 

Dinler, geçmişten günümüze insanlığın kültür, medeniyet, 

değerler, kolektif hafıza gibi ortak mirası olarak 

anlamlandırabileceğimiz tüm alanlarda en temel belirleyicilerden 

birisi olarak kabul edilebilir. Antropoloji gibi çeşitli bilim dalları 

eksenli çalışmalardan elde edilen bulgularla da desteklenen dinin 

toplumsal yapının en temel dinamiklerinden birisi olduğu düşüncesi,  

tarihi süreç içerisinde dine yüklenen anlamın yönü doğrultusunda bazı 

dönemlerde dinin önemsizleştirilmesi çabalarına rağmen genel kabul 

gören bir düşünce olagelmiştir. Din nötr bir kavram olmasına rağmen 

insanın ona alan açmasıyla bireysel ve sosyal hayatta varlığını 

pekiştirmiş ve etki alanını sürekli genişletmiştir. Bu açıdan en temel 
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sorulardan birisi dinin nasıl ortaya çıktığı ve insanın dine niçin 

gereksinim duyduğu şeklindedir. Biyolojik bir yaklaşımla kalıtımının 

bir parçası olarak dinin var olduğu iddiaları yanında insanın yalnızlık, 

stres, depresyon; fizyolojik ve ruhsal hastalıklar;  salgın, sel, deprem 

(Köse ve Küçükcan, 2006; Kula, 2002) gibi afetler öncelikli olmak 

üzere tüm bireysel, toplumsal ve global düzeyde yaşanılan 

problemlerde insanın acziyetinin bir yansıması olarak dine yöneldiği 

ve bu problemlerle başa çıkmada bir enstrüman olarak dinin kabul 

gördüğü yaklaşımları da söz konusudur. Buna ilaveten varoluşsal 

olarak zihinlere kodlanmış olduğu düşünülen varlığın anlamı, insan 

varlığının gayesi, ölüm ve ölüm sonrası gibi sorgulamalarda tatmin 

olma arayışı da dinin varlığının ve dine yönelişin açıklamaları olarak 

kabul görmektedir.  

Genel olarak dinin ortaya çıkmasından belki de daha çok 

önemsenen husus, dinin insan hayatında ki yeri ve işlevidir. Sosyal, 

kültürel, ekonomik, mental yönler ve sağlık, eğitim, tutum ve davranış 

gibi beşeri hayatın tüm alanlarında dinin etkilerini görmek 

mümkündür. Hayatı sonunda ölüm olan, acılarla ve saçmalıklarla dolu 

bir cezaevi metaforuyla nitelendiren; insanı da bu acılara terkedilmiş 

bir varlık olarak betimleyen (Schopenhauer, 2014) yaklaşımlara karşın 

hayata ve varlığa daha pozitif bir bakışla dinin sunduğu anlam 

şemalarının,  travmatik ve trajik süreçlerde ve de varoluşsal 

sorgulamalarda önemli bir başvuru argümanı olarak kabul gördüğü ve 

aynı zamanda bu süreçlerin duygu ve düşünce dünyasında oluşturduğu 

kaotik yapının giderilmesinde dinin psikolojik, mentâl ve manevi 

yönden insanlığa katkı sunan bir olgu olarak benimsendiği de bilinen 
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bir gerçekliktir. Bu bilgiler ışığında dinin insanın duygusal, psikolojik 

ve mentâl olarak ruhsal sağlığı açısından da önemli bir belirleyici 

olduğunu dile getirmek mümkündür. 

Din, problemlerle baş etmede önemli bir motivasyon unsuru 

olmanın ve ruhsal sağlık açısından önemli bir etken olmanın yanında 

bir değerler sistemi alanı olarak da kabul edilmektedir. Dinin vaaz 

ettiği değerlere uygun bir yaşayış huzur ve mutlulukla 

ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda doğruluk, dürüstlük, güvenilir olmak, 

adalet, diğerkamlık, sevgi, barış, iyilikseverlik, yardımlaşma gibi 

değerler, evrensel insani değerler olarak tüm dinlerde karşılık 

bulmaktadır. Dinler bu değerlerin yaşantıya yansıtılmasını bir 

dindarlık göstergesi ve Tanrı ile kurulan ilişkinin güçlendirilmesinde 

önemli bir araç olarak kabul etmektedir. Dinlerin insanları bu evrensel 

değerlere yönlendirmek için farklı motivatörleri kullandığı 

görülmektedir. Semavi dinler olarak ifade edebileceğimiz İslam, 

Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerde Kutsal Metinler ve peygamberler 

insanları evrensel insani değerlere uygun davranmaya yönlendiren ve 

müntesiplerini erdemli davranışlar sergileyen kişiliklere evirme 

konusunda en önemli motivatörler olarak sunulmuştur. Semavi dinler 

dışında kabul edilen dinlerde de Kutsal Metinlerin ve peygamberlerin 

farklı versiyonlarının yer aldığı bilinmektedir. Ancak semavi / semavi 

olmayan tüm dinlerde ki yönlendirmelerin ve teşviklerin insanlarda 

nasıl karşılık bulduğu ve bu durumun zeka açısından anlamı önemli 

bir problem olarak ele alınabilir. Zira insanların duygu, düşünce, 

zihinsel ve bilişsel kapasite, tecrübeler, yetenekler, kalıtımsal 

özellikler gibi bireysel farklılıkları, yaşantının şekillendirilmesinde 
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farklı argümanların öncelenmesini de beraberinde getirmektedir. 

Örneğin din konusunda olumlu ya da olumsuz tecrübe yaşamış 

bireylerin yaşantısında, önemli bir motivasyon unsuru olarak dine 

önem atfetmeleri de aynı olmayacaktır.  Tüm yaşanmışlıkları 

değerlendirmek ve bu tecrübeler bağlamında tutum ve davranış 

geliştirmek de zekadan bağımsız olarak değerlendirmenin mümkün 

olmadığı hususlar olarak kabul edilebilir.  

Dinin insanın bir bütün olarak tüm boyutlarında karşılık bulması 

zorunlu olarak dinin zeka ile etkileşimi sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Çünkü din ve zeka, insan ortak paydasında buluşan iki 

kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak din ile zekanın karşılıklı 

etkileşimi, dinin somutlaşan göstergesi olarak ifade edebileceğimiz 

dindarlık üzerinden incelenmesini gerektirmektedir. Çünkü dinin 

insan üzerindeki etkisi ancak dindarlık bağlamında 

değerlendirebileceğimiz dini referans alarak ortaya çıkan somut 

davranışların gözlemlenmesiyle  anlaşılabilir. Bu durumda dindarlık 

bir zeka göstergesi midir? ve özellikle zekanın bir türü olarak ahlâkî 

prensipleri vurgulayan ahlâkî zeka ile dindarlığı etkileşim açısından 

nasıl konumlandırmak gerekmektedir? soruları önemli görülmektedir. 

Zira ahlaki zekanın bileşenleri olarak kabul edilen empati, vicdan, öz-

kontrol, saygı, nezaket, hoşgörü ve adalet olarak sunulan değerlere, 

dinlerinde evrensel insani değerler olarak kabul ettikleri ve birer 

dindarlık göstergesi olarak önem atfettikleri görülmektedir. Her ne 

kadar dini, indirgemeci bir yaklaşımla sadece ahlâkî değerlerle 

sınırlandırmamız doğru olmamakla birlikte,   bu değerlerin her dinde 

önemli bir karşılığının olduğu da bir gerçekliktir (Vergote, 2007). 
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Her şeyden önce, herhangi bir ahlak teorisinde, insanın tüm 

doğasını dikkate almalıyız: fiziksel olarak insan, zihinsel olarak insan, 

ahlaki olarak insan, tinsel olarak insan. Bu tartışmanın çekişmesi, 

ahlaki olarak insanın bütün yönleriyle insanı kavradığıdır. İnsanın 

manevi doğası, yönü insanın bilgisine ve aklına bağlı olan bir 

motivasyon oluşturur. Dinler tarihi bunu kanıtlamıştır. Dinî şevk, 

insanı, ilminin ve aklının kendisi için hazırladığı yolu izlemeye sevk 

etmiştir. Dini bağlılık bir tür deneyim oluşturur; bu deneyim inançla 

sonuçlanır; bu inanç anlaşılır bir dille ifade edildiğinde bir teoloji 

haline gelir. Ahlak, insanın ruhsal doğasını temsil eden dini bağlılığı 

hesaba katmak zorunda olduğu gibi, ahlak da insanın zihinsel doğasını 

hesaba katmalıdır. (Gonso,1941). Bu duruma göre din ve dindarlığa, 

insanın yaşantısında ki diğer her türlü etkinliğinde olduğu gibi zihinsel 

/ bilişsel yapısının bir yansıması olarak anlam  vermenin ve de dinin, 

dindarlık olarak yaşantıda zihinsel / bilişsel kapasite ölçüsünde 

somutlaştığını dile getirmek mümkündür. 

Modern dünyada ahlakın ve ahlaki zekanın rolüne meydan 

okunmuştur. İnançların ve dinlerin ahlaki öğretilerinin çoğu modası 

geçmiş, gereksiz ve hatta tüketici odaklı ve narsist kültürümüz için 

zararlı görünüyor. Pek çok kişi tarafından bunlara ihtiyaç duymayan 

veya istemeyen günümüz kültürüne dayatılan kısıtlamalar olarak 

görülürler. Modern toplumlarda zekaya genellikle çok değer verilir, 

ancak zeka materyalist ve bireyselliği öne çıkaranlar için, doğruluk, 

sevgi ve adalet gibi etik idealleri destekleyen ahlaki bir zekadan daha 

değerli kabul edilir. Ancak ahlak eksikliği dünyadaki ekonomik, 

ekolojik ve politik krizlerde görülmektedir. Koşullar kötüleştikçe, 
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insanlığın ahlaki zekayı destekleme ve geliştirme ihtiyacı  gittikçe 

büyüyen bir endişe kaynağı haline gelecektir (Emmons, 2000). 

Ahlaki zeka ve dindarlık arasında ne tür bir ilişkinin olduğuna 

açıklık getirecek pek çok araştırmanın olduğu görülmektedir. Dini 

literatürdeki şefkat ve yardım ile ilgili kıssaların kişinin empati 

yeteneğinin gelişmesine katkı sağladığı ve empati kurabilenlerin 

dürüst davrandıkları (Ayten 2013a) tespiti hem dinde hem de ahlaki 

zekada karşılığı olan konular olarak ahlaki zeka ile dindarlık arasında 

ki ilişkiye bir göndermedir. Yine aynı şekilde duygusal zekâ ile 

dindarlık (Peak, 2006; Koç, 2008;  Liu, 2010; Butt, 2014; Lowicki ve 

Zajenkowski, 2017; Dalkılıç, 2019);  dindarlık ile empati 

(Korkmaz,2018); manevi zeka ile dindarlık ve affetme esnekliği 

(Karakaş, 2017); dindarlık ile adil davranış (Güleç, 2018); manevi-

insani değerleri benimseme ve dindarlık (Karslı, 2021); dindarlık ve 

özgecilik (Az ve Acar, 2020); Sosyal zeka ve affedicilik (Yukay 

Yüksel vd., 2020); duygusal zeka ve affedicilik (Ayten ve Ferhan, 

2016; Asıcı, 2018) arasında tespit edilen pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 

de dindarlık ile ahlaki zeka arasında direkt ya da dolaylı olarak 

kurulabilecek ilişkiye temel oluşturmaktadır. Ayrıca ahlaki zekaya, 

merkezinde merhamet olan ve gösteriş içermeyen  bir yardım duygusu 

olarak anlam yüklenmesi de (Sayar, 2012); ahlaki zeka ile dindarlık 

arasında ilişki olduğu düşüncesine katkı niteliğindedir. Buna ilaveten 

araştırmamızda ortaya çıkan ahlaki zeka ile dindarlık arasında ki 

pozitif yönlü anlamlı ilişki, dindarlığın ahlaki zeka bileşenleri ile 

pozitif yönlü anlamlı ilişki ve ahlaki zeka ile dindarlığın tecrübe 

(duygu) ve etki boyutu arasında ki anlamlı ilişki sonuçları da ahlaki 
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zeka ile dindarlığın etkileşimini gözler önüne sermektedir. Bu 

sonuçlardan hareketle dindarlık göstergesi olarak tüm dinlerde önemli 

bir karşılığı bulunan evrensel insani değerlere uygun davranmanın 

aynı zamanda ahlaki zeka göstergesi olarak da kabul edilmesi, bu 

açıdan dindarlığın da bir zeka göstergesi olarak kabul edilmesi fikrini 

ön plana çıkarmaktadır. Ancak bu ifadenin dinin ve dindarlığın en 

sağlıklı şekilde anlaşıldığı varsayımından hareketle kullanıldığını da 

dile getirmek gerekmektedir. Buradan ahlakın din ile özdeşleştirilmesi 

ve sınırlandırılması yargısına varılmamalıdır. Böyle bir yargı, ahlaka 

indirgemeci bir yaklaşımı yansıtmaktadır ki evrensel insani değerlere 

uyma hassasiyeti taşıyan ancak herhangi bir dine mensup olmayan 

kişilerin varlığı da unutulmamalıdır. Bu bağlamda dinlerin ortak 

amacını insanları daha ahlaki davranan varlıklara evirmek şeklinde 

ifade ettiğimizde, dinlerin ahlak standartlarının şekillenmesinde ve 

evrensel ahlaki ilkelerin uygulanmasında önemli bir motivasyon 

sağladığı, ancak tek motivatör olarak kabul etmenin de mümkün 

olmadığı şeklinde bir değerlendirme makul görünmektedir. 

Çalışmamızda ortaya çıkan dindarlıkla ahlaki zekanın bileşenleri 

arasında ki anlamlı ilişki; empati, vicdan, özdenetim ve nezaketin 

dinde de güçlü şekilde karşılığı bulunan ve birer dindarlık göstergesi 

olarak anlam kazanan yetenek olduğunu ifade etmektedir. Zaten her 

dinin erdemli bir hayat vurgusu, empati, vicdan, özdenetim ve nezaket 

üzerinden yapılmaktadır. Bu yetenekler hem bireysel hayatın hem de 

toplumsal hayatın daha kaliteli bir boyuta evrilmesinde en temel 

belirleyiciler olarak kabul edilebilir. Empati ve nezaketin etkin 

iletişim kurulmasında ki üst düzey karşılığı, özdenetimin iç disiplin 
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sağlanmasında ve böylece zararlı şeylerden alıkoyanı ve faydalıya 

yönlendiren etkisi,  vicdanın iç huzurun ve içsel bütünlüğün 

sağlanmasına katkısı, dinlerde amaçlanan temelinde ahlaki ilkeler olan 

sosyal hayata  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Araştırmanın Yöntemi-Teknikleri Ve Veri Kaynakları 

1. Yöntem  

2020-2021 Bahar döneminde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 

iletişim araçları aracılığıyla seçkisiz olarak seçilen öğrencilerinin 

ahlaki zeka ve dindarlık düzeylerini “cinsiyet, fakülte, öğretim türü, 

ekonomik durum, sınıf düzeyi, fakülte ikliminden memnuniyet, 

iletişim-haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyet; alanla ilgili kişisel 

gelişime  (kitap okuma, araştırma yapma vs.)  günlük ayrılan süre; 

hayat memnuniyeti; kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-

kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen önem, iyimserlik; kişisel 

bakıma verilen önem; yaşantıda dini referans alma düzeyi; çevre 

farkındalık durumu;  salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. 

konulara olan ilgi” değişkenlerine göre sınama ve ahlaki zeka ile 

dindarlık / dindarlık ile ahlaki zeka bileşenleri / ahlaki zeka ile 

dindarlığın boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etme amacı taşıyan ve 

Bozok Üniversitesi Etik Kurulu’nun 26.05.2021 tarihli toplantısında 

22/7 nolu kararıyla (Ek-3) etik kurallara uygun olduğu teyit edilen 

araştırmamızda geçmişte veya halen geçerli olan bir durumu, var 

olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olarak 

ifade edilen betimsel tarama modeli (Cohen, Manion ve Morrison, 

2007) benimsenmiştir. Örneklemde de seçkisiz örneklemin tercih 

edilmesinin nedeni, evreni temsil etmede yöntemin güçlülüğünü ve 

diğer yöntemlerden temsil olasılığının yüksekliğini göstermesi 

(Karasar, 2009) olarak ifade edilebilir. 
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2. Örneklem ve Nitelikleri: 

402 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemin yüzdelik 

dağılımları şu şekildedir: 

Tablo 1: Cinsiyete Göre Dağılım 

Cinsiyet Frekans % 

Kızlar 264 65.7 

Erkekler 138 34.3 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde  araştırmaya  katılan kız öğrencilerin 

erkek öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Fakülteye Göre Dağılım 

Fakülte Frekans % 

İlahiyat Fak. 155 38.6 

Eğitim Fak. 65 16.2 

İ.İ.B.F.. 58 14.4 

Sağlık Bilimleri Fak. 41 10.2 

Mimarlık-Mühendislik Fak. 43 10.7 

Fen-Edebiyat Fak. 40 9.9 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya en fazla İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin katılım gösterdikleri, en az katılım sağlayanların ise 

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3: Öğretim Türüne Göre Dağılım 

Öğretim türü Frekans % 

1. Öğretim 234 58.2 

2. Öğretim 168 41.8 

Toplam 402 100,0 
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Tablo 3’e göre 1. öğretim öğrencilerinin katılım oranının 2. 

öğretim öğrencilerinden yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4:  Ekonomik Duruma Göre Dağılım 

Ekonomik Durum Frekans % 

Çok yüksek 62 15.4 

Yüksek 70 17.4 

Orta 171 42.6 

Düşük 66 16.4 

Çok Düşük 33 8.2 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 4’e göre ekonomik durumunu orta düzey olarak ifade 

eden katılımcıların oranının fazla olduğu, en az katılım oranının ise 

ekonomik durumunu “düşük” olarak ifade eden katılımcılara ait 

olduğu görülmektedir. Bu tablo, katılımcıların genel olarak ekonomik 

durumlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5: Sınıf Düzeyine Göre Dağılım 

Sınıf Frekans % 

1. Sınıf 84 20.9 

2. Sınıf 165 41.0 

3. Sınıf 88 21.9 

4. Sınıf 65 16.2 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 5’e göre en fazla katılımın 2. Sınıf öğrencilerinin, en az 

katılımın ise 4. Sınıf öğrencilerinin olduğu görülmektedir. Bu tablo, 

araştırmamıza beş yıl eğitim veren fakülte öğrencilerinin katılım 

sağlamadıklarını göstermektedir. 
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Tablo 6: Fakülte İkliminden Memnuniyete Göre Dağılım 

Fakülte İkliminden Memnuniyet Frekans % 

Çok memnunum 58 14.4 

Memnunum 71 17.7 

Orta Düzey 183 45.5 

Memnun değilim 57 14.2 

Hiç memnun değilim 33 8.2 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 6’ya göre fakülte ikliminden memnuniyetini “orta düzey” 

olarak ifade eden katılımcıların oranının fazla olduğu, en az katılım 

sağlayanların ise  fakülte ikliminden memnuniyetini “Hiç memnun 

değilim” olarak ifade eden katılımcılar olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: İletişim Araçlarıyla Meşguliyete Göre Dağılım 

İletişim Araçları Meşguliyeti Frekans % 

1-2 25 6.2 

3-4 95 23.6 

5-6 185 46.1 

7-8 56 13.9 

8+ 41 10.2 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 7’ye göre iletişim araçlarıyla günlük meşguliyet süresini 

5-6 saat olarak ifade eden katılımcıların oranı daha yüksektir. En 

düşük katılım oranı ise iletişim araçlarıyla günlük meşguliyet süresini 

1-2 saat olarak ifade eden katılıcılara aittir. Bu tablo, katılımcıların 

genel olarak oldukça yüksek düzeyde iletişim araçlarıyla vakit 

geçirdiklerini göstermektedir. 
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Tablo 8: Alanla İlgili Kişisel Gelişime Ayrılan Süreye Göre 

Dağılım 

Alanla İlgili Gelişim Süresi Frekans % 

1-2 168 41.8 

3-4 145 36.1 

5-6 42 10.4 

7-8 31 7.7 

8+ 16 4.0 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 8’e göre alanıyla ilgili kişisel gelişimine günlük ayrılan 

süreyi 3-4 saat olarak dile getiren katılımcıların oranı daha fazladır. 

En az katılım oranı ise alanıyla ilgili kişisel gelişimine günlük ayrılan 

süreyi 8 saat ve üzeri olarak işaretleyen katılımcılara aittir. Bu tablo, 

genel olarak katılımcıların alanlarıyla ilgili kişisel gelişimlerine fazla 

vakit ayırmadıklarını göstermektedir. 

Tablo 9: Hayat Memnuniyetine Göre Dağılım 

Hayat Memnuniyeti  Frekans % 

Çok memnunum 73 18.2 

Memnunum 89 22.2 

Orta Düzey 153 38.0 

Memnun değilim 47 11.7 

Hiç memnun değilim 40 9.9 

Toplam 402 100,0 

Tablo 9’a göre hayat memnuniyetini “orta düzey” olarak ifade 

eden katılımcıların oranı daha yüksektir. En az katılım oranı ise hayat 

memnuniyetini ‘Hiç memnun değilim” olarak ifade eden katılımcılara 

aittir. Bu tablo, katılımcıların genel olarak ortalamanın biraz üzerinde 

bir hayat memnuniyeti düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 10- Kişisel gelişimin (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel 

vb. etkinliklere katılım) Değerlendirilmesine Göre Dağılım 

Kişisel gelişim  Frekans % 

1 Puan 53 13.2 

2 Puan 78 19.4 

3 Puan 138 34.3 

4 Puan 89 22.2 

5 Puan 44 10.9 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 10’a göre kişisel gelişimini (spor, kurs, seminer, sosyal-

kültürel vb. etkinliklere katılım) 1-5 puan aralığından 3 puan olarak 

belirten katılımcıların oranı daha yüksektir. En az katılım oranı ise, 

kişisel gelişimini 1-5 puan aralığından 5 puan olarak ifade eden 

katılımcılara aittir. 

Tablo 11: İyimserliğe Göre Dağılım 

İyimserlik Frekans % 

1 Puan 46 11.5 

2 Puan 65 16.2 

3 Puan 89 22.1 

4 Puan 109 27.1 

5 Puan 93 23.1 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 11’e göre iyimserliğini 1-5 puan aralığından 4 puan olarak 

belirten katılımcıların oranı daha yüksektir. En düşük katılım oranı ise 

iyimserliğini 1-5 puan aralığından 1 puan olarak ifade eden 

katılımcılara aittir. Bu tablo, katılımcıların genel olarak ortalamanın 

üzerinde bir iyimserliğe sahip olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 12: Kişisel Bakıma Verilen Öneme Göre  Dağılım 

Kişisel bakıma 

verilen önem 

Frekans % 

1 Puan 20 5.0 

2 Puan 54 13.4 

3 Puan 96 23.9 

4 Puan 129 32.1 

5 Puan 103 25.6 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 12’ye göre kişisel bakımına verdiği önemi 1-5 puan 

aralığından 4 puan olarak belirten katılımcıların oranı daha yüksektir. 

En düşük katılım oranı ise kişisel bakımına verdiği önemi 1-5 puan 

aralığından 1 puan olarak ifade eden katılımcılara aittir. Bu tablo, 

katılımcıların genel olarak ortalamanın üzerinde bir kişisel 

bakımlarına önem verdiklerini göstermektedir. 

 

Tablo 13: Yaşantıda  Dini Referans Almaya Göre Dağılım 

Dini referans alma Frekans % 

Her zaman 58 14.4 

Çoğunlukla 78 19.4 

Orta düzey 173 43.0 

Biraz 63 15.7 

Hiç 30 7.5 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 13’e göre yaşantısında dini referans alma düzeyini “orta 

düzey” olarak belirten katılımcıların oranı daha yüksektir. En düşük 

katılım oranı ise yaşantısında dini referans alma düzeyini “Hiç” olarak 

ifade eden katılımcılara aittir. Bu tabloya göre, katılımcıların genel 
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olarak yaşantılarında dini referans alma düzeylerinin ortalamanın 

üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 14- Çevreye Farkındalık Düzeyine Göre Dağılım 

Çevre Farkındalık Frekans % 

Her zaman 128 31.8 

Çoğunlukla 155 38.6 

Orta düzey 91 22.6 

Biraz 28 7.0 

Hiç -  

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 14’e göre çevreye karşı farkındalığını “çoğunlukla” olarak 

ifade eden katılımcıların oranı daha yüksektir. En düşük katılım oranı 

ise çevreye farkındalık düzeyini “Biraz” olarak ifade eden 

katılımcılara ait olduğu ve ilaveten olumsuzluk içeren “Hiç” 

maddesinin katılımcılar tarafından işaretlenmediği görülmektedir. Bu 

durum, katılımcıların ortalamadan oldukça yüksek düzeyde çevreye 

duyarlı olduklarını ifade etmektedir. 

Tablo 15: Salgın Sürecinde Din, Tanrı, Maneviyat  Vb. Konulara 

Olan İlgiye Göre Dağılım 

Salgın sürecinde maneviyat Frekans % 

Arttı 198 49.2 

Değişmedi 135 33.6 

Azaldı 69 17.2 

Toplam 402 100,0 
 

Tablo 15’e göre salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb.. 

konulara olan ilgisini “arttı” olarak belirten katılımcıların oranı 
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oldukça yüksektir. En düşük katılım oranı ise din, Tanrı, maneviyat  

vb.. konulara olan ilgisini “Azaldı” olarak ifade eden katılımcıların 

olduğu görülmektedir. Bu tablo, salgın gibi travmatik durumlarda 

bireylerin dine daha fazla eğilim gösterdikleri şeklinde okunabilir. 

3.Ölçme Araçları:   

Araştırma verileri katılımcılara uygulanan “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Ahlâkî Zekâ Ölçeği” ve “İçsel Dinî Yönelim Ölçeği”nden 

elde edilmiştir. 

 

3.1.Kişisel Bilgi Formu: Bu form kullanılarak katılımcıların 

demografik özellikleri “cinsiyet, fakülte, öğretim türü, ekonomik 

durum, sınıf düzeyi,  fakülte ikliminden memnuniyet, iletişim-

haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyet; kitap okuma, araştırma 

yapma vs. kendinizi alanınızla ilgili geliştirmeye günlük ayrılan süre; 

hayat memnuniyeti; kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-

kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen önem;  iyimserlik; kişisel 

bakıma verilen önem; yaşantınızda dini referans alma düzeyi; 

ülkemizden ve dünyadan sosyal, siyasi, ekonomik vb. gelişmeleri 

takip etme; çevreye farkındalık düzeyi;  salgın sürecinde din, Tanrı, 

maneviyat  vb. konulara olan ilgi” ile ilgili bilgiler toplanmıştır. 

3.2.Ahlâkî Zekâ Ölçeği: Araştırmada (Yakut ve Yakut, 2021) 

tarafından geliştirilen “Yakut-Ahlaki Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçeğin KMO değeri .776 ve Bartlett test değeri 1263,083 olarak 

hesaplanmış olup, chi-square değerinin anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, “empati” (α= .827), “vicdan” 
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(α= .791), “öz denetim” (α= .803), “nezaket” (α= .772) olarak 

adlandırılan dört faktör belirlenmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam 

varyans % 57.436 olup maddelerin faktör yükleri .443 ile .836 

arasında değişmektedir. Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğin 

Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı .845 olarak ölçülmüştür. Bu 

yönüyle ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu ifade 

etmek ve kullanışlılığını vurgulamak mümkündür. Tüm maddelerin 

olumlu olarak puanlandığı ölçekten  alınabilecek en yüksek puan 100, 

en düşük puan 20’dir. Alınan yüksek puan, yüksek düzeyde ahlaki 

zekanın varlığını göstermektedir.  

3.3.Dindarlık Ölçeği: Hoge (1972) tarafından geliştirilen “İçsel 

Dinî Yönelim Ölçeği”, Karaca (2000) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmış, daha sonra Karaca (2001) tarafından “Din Psikolojisinde 

Metot Sorunu ve Bir Dindarlık Ölçeğinin Türk Toplumuna 

Standardizasyonu” adlı makalede yeniden güvenirlik ve geçerlik 

analizine tabii tutulmuştur. Bu çalışmada ölçeğin içsel tutarlılığı .85, 

güvenirlik katsayısının ise .76 olduğu tespit edilmiştir. 10 maddeden 

oluşan ölçeğin ilk 7 maddesi pozitif, sonraki 3 maddesi ise negatif 

cümle yapısına sahiptir. Ölçekte 5’li likert formatı kullanılmış ve 

puanlamada olumsuz cümle yapısıyla ifade edilen son 3 maddenin 

puanları ters çevrilmiştir. İçsel Dinî Yönelim Ölçeğinden alınabilecek 

en düşük puan 10 en yüksek puan 50’dir. Çalışmamızda ölçeğin 

güvenirliğini test etmek amacıyla bakılan Cronbach’s alpha 

katsayısının .87 olduğu tespit edilmiştir 
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4. Verilerin Toplanması ve İstatistiksel Analiz 

         Verilerin analizinde SPSS 22.0 programın kullanılmıştır. 

Verilerin normal dağılım durumu skevness (çarpıklık) ve kurtosis 

(basıklık) değerleri ile Kolmogorov Smirnov test sonucu esas alınmış 

olup, “Ahlaki Zeka Ölçeği” ile “Dindarlık Ölçeği”’nin Kolmogorov 

Smirnov testinde (P<.05) (Özdamar,2002) ve de skevness (çarpıklık) 

ve kurtosis (basıklık) verilerinin (-2 / +2) aralığı dışında bir değerle 

normal dağılım göstermediği  (George ve Mallery, 2010) tespitinden 

hareketle nonparametrik testlerden Whitney U, Mann Kruskal Wallis 

H,  Spearman Korelasyon ve Post hoc analiz işlemleri analizleri 

anlamlılık p<.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Buna ilaveten standart 

sapma, aritmetik ortalama ve frekans analizi de tanımlayıcı 

istatistikler olarak kullanılmıştır. 

            Veri analizinde kullanılan iki yöntem çeşidi olarak parametrik 

ve non-parametrik testlerden hangisinin kullanılacağı elde edilen 

verilerin özelliklerine göre belirlenmektedir. Parametrik testlerin 

uygulanma koşullarının yeterli düzeyde karşılanamadığı durumlarda, 

parametrik testlerin alternatifi olarak non parametrik testler kullanılır.  

Söz konusu koşullar bağlamında verilerin normal dağılıp dağılmaması 

veri analizinde kullanılacak yöntemin ve testlerin belirlenmesi için en 

temel kriterdir. Aynı koşullar altında parametrik testlerden daha az 

güçlü olduğu kabul edilse de non parametrik veri analiz yöntemi de 

bilimsel araştırma yöntemleri içerisinde kabul görmekte ve parametrik 

testlere oranla çok daha geniş bir uygulama alanı bulmaktadırlar 

(Sheskin, 2010). Dolayısıyla elde edilen verilere göre belirlenen non 
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parametrik testlerin kullanılması çalışmamızın bilimsel değeri 

açısından her hangi bir problem oluşturmamaktadır. 

 

Tablo 16: Normal dağılım değerlendirme sonuçları 

 Skewness 

(Çarpıklık) 

Kurtosis 

(Basıklık) 

Kolmogorov 

Smirnov 

Ahlaki Zeka Ölçeği -2.551 1.154 .023 

İçsel Dini Yönelim 

Ölçeği 

-2.662 0.899 .032 

*(P=0,023 / 0,032; P<.05) Normal dağılım göstermemektedir 

 

5.Bulgular  

Bu başlık altında katılımcılara uygulanan “Ahlaki Zeka Ölçeği” 

nden ve “İçsel Dini Yönelim Ölçeği”nden elde edilen verilerle ilgili 

istatistiksel işlemlere ve bu işlemler sonucu tespit edilen bulgularla 

ilgili yorumlara yer verilmiştir. 

 

1. Araştırmanın birinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık cinsiyete 

göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

 

Tablo 17: Cinsiyet Değişkenine Göre Ahlaki Zeka ve Dindarlık 

Puanları Arası Mann Whitney U testi sonuçları 

 Cinsiyet N Ort. Ss U P 

Ahlaki 

Zeka 

Kadın 264 3.75 .538 1248.200 .049 

Erkek 138 3.68 .602 

Dindarlık Kadın 264 4.01 .458 1302.000 .068 

Erkek 138 3.98 .512 

 

Tablo 17’ye bakıldığında cinsiyet değişkenine göre kadın 

katılımcıların ahlaki zeka ölçeğinden (X=3.75)  ve dindarlık 

ölçeğinden (X=4.01) aldıkları puanların erkek katılımcıların 

puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. Oluşan farkların 
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istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise cinsiyete 

göre  ahlaki zekada oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu  

(U=1248.200; p=0.049; p<0.05)  ancak dindarlıkta oluşan farkın 

(U=1302.000; p=0.068; p>0.05) anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır.   

2. Araştırmanın ikinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

fakülteye göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

 

 

Tablo 18 : Fakülte Değişkenine Göre Ahlaki Zeka ve Dindarlık 

Puanları Arası Kruskal Wallis H testi sonuçları 

 Fakülte N Ort. SS x 2 P 

 

Ahlaki 

Zeka 

İlahiyat Fak. 155 3.99 .348 4.792 .058 

Eğitim Fak. 65 4.01 .335 

İ.İ.B.F 58 3.95 .411 

Sağlık B.F. 41 4.02 .317 

Mimarlık-

Mühendislik Fak. 

43 3.96 .403 

Fen-Edebiyat Fak 40 3.93 .418 

 

Dindarlık 

İlahiyat Fak 155 4.21 .659 6.581 .053 

Eğitim Fak. 65 4.16 .703 

İ.İ.B.F 58 3.95 .810 

Sağlık  B. F. 41 3.98 .789 

Mimarlık-

Mühendislik Fak. 

43 3.78 .612 

Fen-Edebiyat Fak. 40 3.81 .690 
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Tablo  18’de fakülte değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

ortalamasına Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin (X=4.02); en 

yüksek dindarlık puan ortalamasına da İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin (X= 4.21) sahip olduğu görülmektedir. Oluşan farkların 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise hem 

ahlaki zekada oluşan farkın (X2(4.792; p=0.058; p>0.05)  hem de 

dindarlıkta oluşan farkın (X2(6.581; p=0.053; p>0.05)  istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. 

3. Araştırmanın üçüncü sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

öğretim türüne göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 19: Öğretim Türü Değişkenine Göre Ahlaki zeka ve 

dindarlık Arası 

Mann Whitney U testi sonuçları 

 Öğretim 

türü 

N Ort. Ss U P 

Ahlaki 

Zeka 

I. Öğretim 234 3.58 .898 29740.87 .816 

II. Öğretim 168 3.51 .963 

Dindarlık I. Öğretim 234 3.82 .436 38314.00 .965 

II. Öğretim 168 3.79 .701 

 

Tablo 19’da öğretim türü değişkenine göre 1. Öğretim 

öğrencilerinin hem ahlaki zeka puanlarının ( X=3.58), hem de 

dindarlık  puanlarının (X=3.82)  2. Öğretim öğrencilerinin 

puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. Oluşan farkların 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise hem 

ahlaki zekada oluşan farkın (U(29740.87); p=0.816; p>0.05) hem de 

dindarlıkta oluşan farkın (U(38314.00); p=0.965; p>0.05) istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. 
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4. Araştırmanın dördüncü sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

ekonomik duruma göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

 

Tablo 20 : Ekonomik Duruma Göre Ahlaki zeka ve dindarlık 

Puanları Arasındaki 

Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Ekonomik 

Durum 

N Ort. Ss x2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

Çok iyi 62 3.96 .556 2.819 .048 1>4 

1>5 İyi 70 3.78 .493 

Orta 171 3.59 .685 

Kötü 66 3.57 .791 

Çok kötü 33 3.49 .798 

 

Dindarlık 

Çok iyi 62 4.12 .401 4.026 .042 1>5 

1>4 İyi 70 4.08 .388 

Orta 171 4.07 .567 

Kötü 66 3.98 .684 

Çok kötü 33 3.61 .756 

 

Tablo 20’de ekonomik durum değişkenine göre en yüksek 

ahlaki zeka puanına (X=3.96) ve en yüksek dindarlık puanına ( 

X=4.12), ekonomik durumunu ‘çok iyi’ olarak ifade eden 

katılımcıların sahip olduğu ve  ekonomik durumun yükselmesine bağlı 

olarak hem ahlaki zeka puanlarının hem de dindarlık puanlarının 

yükseldiği görülmektedir. Oluşan farkların istatistiksel açıdan anlamlı 

olup olmadığına bakıldığında ise ekonomik durum değişkenine göre 

hem ahlaki zekada oluşan farkın  (X2(2.819); p=0.048; p<0.05) hem 

de dindarlıkta oluşan farkın (x2(4.026); p=0.042; p<0.05) istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç, ekonomik durumun 

ahlaki zekada ve dindarlıkta güçlü düzeyde karşılık bulduğunu ifade 

etmektedir. 
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5. Araştırmanın beşinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık sınıf 

düzeyine göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 21: Sınıf Değişkenine Göre Ahlaki zeka ve dindarlık 

Puanları Arası 

Kruskal Wallis H testi sonuçları 

 Sınıf N Ort. SS  X2 P 

 

Ahlaki 

Zeka 

1. sınıf 84 3.81 .963 1.763 .061 

2. sınıf 165 3.79 ..875 

3. sınıf 88 3.83 .811 

4. sınıf 65 3.89 .825 

 

Dindarlık 

1. sınıf 84 4.01 .631 3.842 .342 

2. sınıf 165 3.89 .742 

3. sınıf 88 3.86 .658 

4. sınıf 65 3.78 .695 

 

Tablo  21’de sınıf değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına  4. sınıf düzeyindeki katılımcıların (X=3.89), en yüksek 

dindarlık puanına da 1. sınıf düzeyindeki katılımcıların sahip olduğu 

görülmektedir.  Sınıf düzeyinin yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka 

puanının yükseldiği ancak dindarlıkta sınıf düzeyinin yükselmesine 

bağlı olarak dindarlık puanlarının azaldığı anlaşılmaktadır. Oluşan 

farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise 

sınıf değişkenine göre hem ahlaki zekada oluşan farkın (X2(1.763; 

p=0.061; p>0.05) hem de dindarlıkta oluşan farkın (X2(1.763; 

p=0.061; p>0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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6. Araştırmanın altıncı sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık fakülte 

ikliminden memnuniyete göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

 

Tablo 22: Fakülte ikliminden memnuniyete Göre Ahlaki zeka ve 

dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Fakülte 

memnuniyeti 

N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

Çok 

memnunum 

58 3.43 .481 2.028 .038 1-3 

1-4 

1-5 

2-4 

2- 5 

Memnunum 71 3.36 .562 

Kısmen 

memnunum 

183 3.34 .489 

Memnun 

değilim 

57 3.28 .656 

Hiç memnun 

değilim 

33 3.21 .601 

 

Dindarlık 

Çok 

memnunum 

58 4.11 .823 4.006 .047 1-3 

1-4 

1-5 

2-4 

2- 5 

Memnunum 71 4.06 .913 

Kısmen 

memnunum 

183 3.99 .808 

Memnun 

değilim 

57 3.75 .798 

Hiç memnun 

değilim 

33 3.58 .925 

 

Tablo 22’de fakülte ikliminden memnuniyet değişkenine göre 

fakülte ikliminden çok memnun olan katılımcıların hem ahlaki zeka 

puanlarının (X=3.43) hem de dindarlık puanlarının (X=4.11) diğer 

katılımcılardan yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca fakülte 

ikliminden memnuniyetin yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka 

puanlarının ve dindarlık puanlarının yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Oluşan farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına 

bakıldığında ise fakülte ikliminden memnuniyete göre hem ahlaki 
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zekada oluşan farkın (X2(2.028); p=.038; p<0.05) hem de dindarlıkta 

oluşan farkın (X2(4.006); p=.047; p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, bireyin duygusal, düşünsel, 

psikolojik ve mentâl olarak içinde bulunduğu ortamla üst düzey bir 

etkileşim içerisinde olduğunu ifade etmektedir. 

7- Araştırmanın yedinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

iletişim araçlarıyla günlük meşguliyete göre göre değişmekte midir?” 

şeklindedir. 

 

Tablo 23: İletişim-Haberleşme Araçlarıyla Meşguliyete Göre 

Ahlaki zeka ve dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H 

testi Sonuçları 

 Meşguliyet N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

1-2 Saat 25 3.90 .642 4.521 .045 4-1 

4-2 

4-3 

5-1 

5-2 

3-4 Saat 95 3.92 7.53 

5-6 Saat 185 4.01 .701 

7-8 Saat 56 4.08 6.54 

8 + Saat 41 4.02 9.23 

 

Dindarlık 

1-2 Saat 25 4.03 .962 5.631 .096  

3-4 Saat 95 4.13 .951 

5-6 Saat 185 4.11 .878 

7-8 Saat 56 4.02 .993 

8 + Saat 41 3.99 .909 

 

Tablo 23’de iletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet 

değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına  meşguliyet süresini 

“7-8” saat” olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu (X=4.08), 
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meşguliyet süresinin artmasına bağlı olarak ahlaki zeka düzeyinin de 

yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

(x2(4.521); p=0.045; p<0.05)  görülmektedir. İletişim-haberleşme 

araçlarıyla meşguliyet değişkenine göre dindarlık puanlarında oluşan 

farkın ise istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(5.631); p=.096; 

p>0.05) anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile iletişim araçlarıyla 

meşguliyetin ahlaki zekada etki düzeyi yüksek ancak dindarlıkta etkisi 

olmayan bir değişken olduğunu ifade etmektedir. 

8- Araştırmanın sekizinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

alanla ilgili kişisel gelişime  (kitap okuma, araştırma yapma vs.) 

yönelik günlük ayrılan süreye göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 24: Kitap okuma, araştırma yapma vs. alanla ilgili kişisel 

gelişime  yönelik günlük ayrılan süreye Göre Ahlaki zeka ve 

dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Meşguliyet N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

1-2 Saat 168 3.99 .501 6.634 .039 5-2 

5-1 

4-2 

4-1 

3-4 Saat 145 3.98 .519 

5-6 Saat 42 4.09 .615 

7-8 Saat 31 4.13 .498 

8 + Saat 16 4.18 .312 

 

Dindarlık 

1-2 Saat 168 4.07 .879 7.906 .341  

3-4 Saat 145 4.03 .914 

5-6 Saat 42 4.09 .762 

7-8 Saat 31 3.96 .681 

8 + Saat 16 3.99 .774 
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Tablo 24’de kitap okuma, araştırma yapma gibi. alanla ilgili 

kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan süre değişkenine göre en 

yüksek ahlaki zeka puanına süreyi sekiz saat üzeri olarak ifade eden 

katılımcıların sahip olduğu (X=4.18), sürenin artmasına bağlı olarak 

ahlaki zeka düzeyinin de arttığı ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu (x2(6.634); p=.039; p<0.05)  görülmektedir. Kitap 

okuma, araştırma yapma vs. alanla ilgili kişisel gelişime yönelik 

günlük ayrılan süre değişkenine göre dindarlık puanlarında oluşan 

farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(7.906); p=.341; 

p>0.05) tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile kitap okuma, araştırma 

yapma gibi alanla ilgili kişisel gelişime  yönelik günlük ayrılan 

sürenin ahlaki zeka düzeyini pozitif olarak güçlü şekilde etkilediği 

ancak aynı etkiyi dindarlıkta göstermediği anlaşılmaktadır. 

9- Araştırmanın dokuzuncu sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

hayattan duyulan memnuniyete göre değişmekte midir”  şeklindedir. 

Tablo 25: Hayat memnuniyetine Göre Ahlaki zeka ve dindarlık 

Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Hayat 

memnuniyeti 

N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

Çok 

memnunum 

73 3.56 .423 2.563 .041 1-5 

1-4 

2-5 

2-4 
Memnunum 89 3.49 .448 

Kısmen 

memnunum 

153 3.47 .469 

Memnun 

değilim 

47 3.37 .623 

Hiç memnun 

değilim 

40 3.31 .589 

 

Dindarlık 

Çok 

memnunum 

73 4.12 .565 4.501 .048 1-5 

1-4 
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Memnunum 89 4.05 .578 1-3 

Kısmen 

memnunum 

153 4.01 .589 

Memnun 

değilim 

47 3.97 .745 

Hiç memnun 

değilim 

40 3.89 .694 

 

Tablo 25 incelendiğinde hayattan duyulan memnuniyet 

değişkenine göre; hayatından çok memnun olan katılımcıların hem 

ahlaki zeka puanlarının (X=3.56) hem de dindarlık puanlarının 

(X=4.12) diğer katılımcılardan yüksek olduğu görülmektedir. Oluşan 

farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise 

hayat memnuniyetine göre hem ahlaki zekada oluşan farkın 

(X2(2.563); p=.041; p<0.05), hem de dindarlıkta oluşan farkın 

(X2(4.501); p=.048; p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ifade ile hayat memnuniyeti, hem ahlaki 

zekada hem de dindarlıkta anlam oluşturacak güçte bir değişken 

olarak karşılık bulmaktadır. 

10. Araştırmanın onuncu sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık kişisel 

gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) 

verilen öneme göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 26: Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen öneme  göre Ahlaki zeka ve dindarlık 

Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Kişisel 

gelişim 

N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

  1 Puan 53 3.27 2.194 2.647 .048 4-1 

4-2  2 Puan 78 3.28 2.165 

3  Puan 138 3.33 .302 
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 4 Puan 89 3.39 .278 

 5 Puan 44 3.41 .344 

 

Dindarlık 

  1 Puan 53 3.94 .513 3.811 .254  

 2 Puan 78 3.89 .571. 

3  Puan 138 3.88 .598 

 4 Puan 89 3.91 .620 

 5 Puan 44 3.84 .616 

 

Tablo 26 incelendiğinde kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, 

sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen önem değişkenine 

göre; verdiği önemi 1-5 puan aralığından 5 puan olarak ifade eden 

katılımcıların ahlaki zeka puanlarının yüksek olduğu (X=3.41), önem 

puanının yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanın yükseldiği  ve 

oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (X2(2.647); p=.048; 

p<0.05) görülmektedir. Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-

kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen önem değişkeni dindarlıkta 

ise istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmamıştır (X2(3.811); 

p=.254; p>0.05). Bu sonuca göre ahlaki zekanın kişisel gelişime (spor, 

kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen 

önemden güçlü şekilde etkilendiği, ancak kişisel gelişime verilen 

önemin dindarlıkta aynı etkiyi oluşturmadığı değerlendirmesini 

yapmak mümkündür. 
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11. Araştırmanın on birinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

iyimserlik düzeyine göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 27: İyimserlik düzeyine göre Ahlaki zeka ve dindarlık 

Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 İyimserlik N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

1 Puan 46 3.39 .165 1.658 .032 5-1 

5-2 2 Puan 65 3.48 .189 

3  Puan 89 3.54 .178 

4 Puan 109 3.66 .209 

5 Puan 93 3.68 .159 

 

Dindarlık 

1 Puan 46 3.62 .321 2.989 .043 5-1 

5-2 2 Puan 65 3.64 .344 

3  Puan 89 3.68 .302 

4 Puan 109 3.71 .294 

5 Puan 93 3.78 .288 
 

Tablo 27 incelendiğinde iyimserlik düzeyine göre iyimserlik 

puanını 1-5 puan aralığından 5 olarak ifade eden katılımcıların hem 

ahlaki zekada (X=3.68) hem de dindarlıkta (X=3.78) en yüksek puana 

sahip oldukları görülmektedir.  Ayrıca iyimserlik puanının 

yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanının ve de dindarlık 

puanının yükseldiği anlaşılmaktadır. Oluşan farkların istatistiksel 

açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise iyimserliğe göre  hem 

ahlaki zekada oluşan farkın (X2(1.658); p=.032; p<0.05), hem de 

dindarlıkta oluşan farkın (X2(2.989); p=.043; p<0.05) istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, iyimserliğin ahlaki 

zekayı ve dindarlığı anlamlı şekilde etkileyebilecek güçte bir değişken 

olduğunu ifade etmektedir. 
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12. Araştırmanın on ikinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

kişisel bakıma verilen öneme göre değişmekte midir?”  şeklindedir. 

Tablo 28: Kişisel bakıma verilen öneme göre Ahlaki zeka ve 

dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Kişisel 

gelişim 

N Ort. Ss X2 P 

 

Ahlaki 

Zeka 

  1 Puan 20 3.24 .551 3.581 .052 

 2 Puan 54 3.25 .529 

3  Puan 96 3.29 .578 

 4 Puan 129 3.35 .601 

 5 Puan 103 3.36 .547 

 

Dindarlık 

 1 Puan 20 4.01 .663 4.293 .069 

2 Puan 54 4.04 .679 

3  Puan 96 4.09 .612 

 4 Puan 129 4.11 .785 

 5 Puan 103 4.12 .459 
 

Tablo 28 incelendiğinde kişisel bakıma verilen önem 

değişkenine göre hem ahlaki zekada (X=3.36) hem de dindarlıkta 

(X=4.12) kişisel bakımını 1-5 puan aralığından 5 puan olarak ifade 

eden katılımcıların sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca kişisel bakıma 

verilen önem puanın yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanının 

ve dindarlık puanının yükseldiği anlaşılmaktadır. Oluşan farkların 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise kişisel 

bakıma verilen öneme göre hem ahlaki zekada oluşan farkın 

(X2(3.581); p=.052; p>0.05) hem de dindarlıkta oluşan farkın 

(X2(4.293); p=.069; p>0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuç, ahlaki zekanın ve dindarlığın kişisel 

bakıma verilen önemden etkilenmediğini ifade etmektedir. 
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13. Araştırmanın on üçüncü sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

yaşantıda dini referans alma durumuna göre değişmekte midir?  

şeklindedir. 

Tablo 29 : Yaşantıda dini referans alma durumuna Göre Ahlaki 

zeka ve dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi 

Sonuçları 

 Dini Referans 

Alma 

N Ort. Ss X2 P 

 

Ahlaki 

Zeka 

Her zaman 58 3.26 .540 3.541 .063 

Çoğunlukla 78 3.24 .568 

Orta 173 3.28 .596 

Biraz 63 3.27 .501 

Hiç 30 3.23 .603 

 

Dindarlık 

Her zaman 58 4.22 .782 4.681 .047 

Çoğunlukla 78 4.17 .756 

Orta 173 4.12 .659 

Biraz 63 3.89 .908 

Hiç 30 3.87 .951 
 

Tablo 29 incelendiğinde yaşantıda dini referans alma 

değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına yaşantıda dini 

referans almayı orta düzey olarak ifade eden katılımcıların sahip 

olduğu (X=3.28) ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı (X2(3.541); p=.063; p>0.05) görülmektedir. Diğer bir ifade 

ile yaşantıda dini referans alma sıklığı ahlaki zekayı etkilememektedir. 

Yaşantıda dini referans alma değişkenine göre en yüksek dindarlık 

puanına yaşantıda dini referan alma sıklığını ‘her zaman’ olarak ifade 

eden katılımcıların sahip olduğu (X=4.22), dini referans alma puanının 

artışına bağlı olarak dindarlık puanının da arttığı ve oluşan farkın 
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istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (X2(4.681); p=.047; p<0.05) tespit 

edilmiştir. 

14. Araştırmanın on dördüncü sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

çevreye farkındalık düzeyine göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 30: Çevreye farkındalık düzeyi göre Ahlaki zeka ve 

dindarlık Puanları Arasındaki Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Çevre 

farkındalığı 

N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

Her zaman 128 4.26 .125 4.219 .041 1>4 

Çoğunlukla 155 4.23 .213 

Orta 91 4.18 .298 

Biraz 28 4.03 .367 

Hiç - - - 

 

Dindarlık 

Her zaman 128 4.17 .258 4.345 .042 1>4,5 

Çoğunlukla 155 4.13 .451 

Orta 91 4.11 .567 

Biraz 28 4.05 .579 

Hiç - - - 
 

Tablo 30 incelendiğinde çevreye farkındalık düzeyi değişkenine 

göre çevreye farkındalığını ‘her zaman’ olarak ifade eden 

katılımcıların hem ahlaki zeka puanlarının (X=4.26) hem de dindarlık 

puanlarının (X=4.17) yüksek olduğu görülmektedir. Çevreye 

farkındalık puanının artmasına bağlı olarak ahlaki zeka puanlarının ve 

dindarlık puanlarının yükseldiği anlaşılmaktadır. Oluşan farkların 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise çevreye 

farkındalık düzeyine göre hem ahlaki zekada oluşan farkın 

(X2(4.219); p=.041; p<0.05)  hem de dindarlıkta oluşan farkın 

(X2(4.345); p=.042; p<0.05)   istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç, bireyin çevreyle etkileşiminin önemine bir atıf 
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niteliğindedir ve çevreye farkındalık düzeyinin ahlaki zekada ve 

dindarlıkta istatistiksel açıdan anlam oluşturabilecek güçlü bir 

belirleyici olduğunu da ifade etmektedir. 

15. Araştırmanın on beşinci sorusu “Ahlaki zeka ve dindarlık 

salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara duyulan ilgiye 

göre değişmekte midir?” şeklindedir. 

Tablo 31: Salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara 

duyulan ilgiye göre Ahlaki zeka ve dindarlık Puanları Arasındaki 

Kruskal Wallis H testi Sonuçları 

 Maneviyata 

ilgi 

N Ort. Ss X2 P Fark 

 

Ahlaki 

Zeka 

Arttı 198 3.48 .341 3.804 .054 1>3 

Değişmedi 135 3.42 .329 

Azaldı 69 3.39 .369 

 

Dindarlık 

Arttı 198 4.03 .681 4.003 .044 1>2,3 

Değişmedi 135 3.97 .696 

Azaldı 69 3.01 .824 

 

Tablo 31 incelendiğinde salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  

gibi konulara duyulan ilgi değişkenine göre hem ahlaki zekada 

(X=3.48) hem de dindarlıkta (X=4.03)  yüksek puana ilgi düzeyini 

‘arttı’ olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu görülmektedir.  

Din, Tanrı, maneviyat gibi konulara ilginin artmasına bağlı olarak 

ahlaki zeka puanlarının ve de dindarlık puanlarının arttığı 

anlaşılmaktadır. Oluşan farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup 

olmadığına bakıldığında ise din, Tanrı, maneviyat  gibi konulara 

duyulan ilgiye göre ahlaki zekada oluşan farkın (X2(3.804); p=.054; 

p>0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı; ancak  dindarlıkta 

oluşan farkın (X2(4.003); p=.044; p<0.05) anlamlı olduğu tespit 
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edilmiştir. Bu sonuç, travmatik süreçlerde dindarların daha fazla dine 

yöneldikleri ve dini bir başa çıkma enstrümanı olarak kullandıklarını 

göstermektedir. Travmatik süreçler ahlaki zekada ise dine, Tanrıya ve 

maneviyata yönelme olarak  karşılık bulmamaktadır. 

16-- Araştırmanın on altıncı sorusu “Katılımcıların “Ahlaki zeka 

ve Dindarlık ” ölçeklerinden alacakları genel puan düzeyleri nedir? 

şeklindedir. 

 

Tablo 32:   Katılımcıların Ahlaki zeka ve Dindarlık Genel  Puan 

Ortalaması 

 N X S 

Ahlaki Zeka 402 3.88 10.18 

Dindarlık 402 3.93 11.23 

 

Tablo 32’ye bakıldığında her iki ölçeğinde 5’li likert tipi olduğu 

göz önüne alındığında katılımcıların 5 üzerinden aldıkları (x=3.88) 

puanla ahlaki zeka ortalamalarının ve de (3.93) puanla dindarlık 

ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

katılımcıların yüksek düzeyde ahlaki zekaya ve dindarlık düzeyine 

sahip olduklarını ifade etmektedir.  

17- Araştırmanın on yedinci sorusu “Ahlaki zeka ile dindarlık / 

arasında ilişki var mıdır?” şeklindedir. 

Tablo  33 :  Ahlaki Zeka-Dindarlık Arası Korelasyon Sonucu 

  Dindarlık 

Ahlaki Zeka r .42 

P .043 

Ortalama 3.86 

* p˂ 0.05 düzeyinde anlamlı 
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Tablo 33’e bakıldığında  ahlaki zeka ile dindarlık arasında 

anlamlı pozitif yönlü zayıf düzeyde (r=.42; p=.048; p<05) bir ilişki 

tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile ahlaki zeka ile dindarlık karşılıklı 

olarak zayıf düzeyde de olsa birbirlerini etkilemektedir. Pozitif yönlü 

bu ilişkiyi, ahlaki zeka düzeyinin yükselmesiyle dindarlığın da 

yükseldiği ve ahlaki zeka düzeyinin azalmasıyla dindarlık düzeyinin 

azaldığı şeklinde okumak mümkündür.  

18- Araştırmanın on sekizinci  sorusu  “Dindarlık ile ahlaki zekanın 

bileşenleri arasında ilişki var mıdır?” şeklindedir. 

Tablo: 34  Dindarlık-Ahlaki Zeka Bileşenleri Arası Korelasyon 

Sonuçları 
  Empati Vicdan Öz-denetim Nezaket 

Dindarlık r 0.54 0.59 0.55 0.51 

P 0.041 0.038 0.021 0.034 

Ort. 3.44 3.48 3.36 3.53 

* p˂ 0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 34’e bakıldığında dindarlık ile ahlaki zekanın bileşenleri 

olan empati, vicdan, özdenetim ve nezaket arasında orta düzey pozitif 

yönlü bir ilişki söz konusudur. Diğer bir ifade ile dindarlığın 

artmasına bağlı olarak empati, vicdan, özdenetim ve nezaket 

bileşenleri de orta düzeyde artmaktadır. Bu bağlamda dindarlığın 

empati, vicdan, özdenetim ve nezaketin gelişiminde önemli bir 

potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
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19- Araştırmanın on dokuzuncu  sorusu  “Ahlaki zeka ile dindarlığın 

boyutları arasında ilişki var mıdır?” şeklindedir. 

Tablo 35: Ahlaki Zeka- Dindarlık Boyutları Arası Korelasyon 

Sonuçları 

  İnanç İbadet Tecrübe 

(Duygu) 

Bilgi Etki 

Ahlaki 

Zekâ 

r 0.22 0.24 0.55 0.33 0.52 

P 0.063 0.059 0.038 0.057 0.029 

Ort. 3.73 3.43 3.48 3.51 3.39 

* p˂ 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 35’e bakıldığında ahlaki zeka ile dindarlık boyutlarından 

tecrübe (duygu) (r=.55; p=.038; p<05) ile etki (r=.52; p=.029; p<05) 

arasında pozitif yönlü orta düzey  anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Ahlaki zeka ile inanç, ibadet ve bilgi boyutu arasında ki ilişkinin ise 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile dinin birey 

üzerindeki tecrübe (duygu) ve etki olarak karşılık bulmasında ahlaki 

zekanın belirleyici bir etkisinin olduğu ancak din ile ilişkili olarak 

inanç, ibadet ve bilgi üzerinde  önemli bir etkisinin bulunmadığı 

söylenilebilir. 

  Ahlaki zeka -dindarlık (Tablo 33) / Dindarlık - ahlaki zeka 

bileşenleri (tablo 34)/ ahlaki zeka-dindarlığın boyutları (Tablo 35) 

arası korelasyon tespitleri; (r) 0-0,24 arası doğrusal ilişki yok; 0,25-

0,49 zayıf ilişki;0,50-0,69 arası orta düzey ilişki; 0,70-0,89 arası 

iyi/güçlü ilişki; 0,90 üzeri ise çok iyi / çok güçlü ilişki olduğu 

kabulünü ifade eden korelasyon analiz sonuçları yorumlamasına 

(Kılıç, 2018) dayanmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 

1.Tartışma 

Araştırmamızda katılımcıların ahlaki zeka - dindarlık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ve ahlaki zeka ile dindarlık üzerinde “cinsiyet, 

fakülte, öğretim türü, ekonomik durum, sınıf düzeyi,  fakülte 

ikliminden memnuniyet, iletişim-haberleşme araçlarıyla günlük 

meşguliyet; alanla ilgili kişisel gelişime  (kitap okuma, araştırma 

yapma vs.)  günlük ayrılan süre; hayat memnuniyeti; kişisel gelişime 

(spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen 

önem, iyimserlik; kişisel bakıma verilen önem; yaşantıda dini referans 

alma düzeyi; çevreye farkındalık düzeyi;  salgın sürecinde din, Tanrı, 

maneviyat  vb. konulara olan ilgi” değişkenlerinin oluşturacağı farklar 

incelenmiştir ve bulgularla ilgili tartışmalar şu şekildedir: 

1.1. Cinsiyet - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Cinsiyet değişkenine göre kadın katılımcıların ahlaki zeka 

ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcıların puanlarından 

yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Bu tespit, “Cinsiyete göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiğini göstermektedir. 

Konuyla ilgili (Olayiwola ve Samson, 2015) tarafından yapılan araştırmada 

erkeklerin ahlaki zeka düzeylerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu; 

Öztürk (2017) tarafından yapılan araştırmada da cinsiyet değişkenine göre 

ahlaki zeka puanlarında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet 

değişkeni ile farklı türdeki zeka düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik 

yapılan bazı araştırmalarda kadınların duygusal zeka düzeylerinin 
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erkeklerden yüksek olduğu (İşmen, 2001), (Kenarlı, 2007), (Erdoğdu, 

2008), (Ünsar vd., 2009), (Sevindik ve ark., 2012) sonuçları elde 

edilmiştir. Zeka türlerinin birbirlerinden bağımsız olarak 

düşünülemeyeceği öngörümüzden hareketle, bu sonuçların dolaylı 

olarak araştırma sonuçlarımızı desteklediğini dile getirmek 

mümkündür. Tüm bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 

araştırmamızın literatürle kısmi olarak örtüştüğünü söylemek 

mümkündür. 

 Zeka, insanın kalıtımsal özellikleri, uygun çevre koşulları, 

alınan eğitimin kalitesi, güvenli bağlanma süreci, aile ortamı, bilgi ve 

kazanımlar bağlamında değerlendirilen bir yetenek olarak 

anlamlandırılabilir. Zeka; matematiksel, sözel, varoluşsal vb. farklı 

türlerde incelenmiş olsa da ruhsal ve bedensel özelliklerinin etkileşimi 

bağlamında  insanın organik bütünlüğüne atıfta bulunarak zeka 

türlerini birbirinden tamamen kopuk ve bağımsız olarak 

değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Bu da zeka türlerinin 

farklı oranlarda her insanda bulunduğu, kalıtım ve çevresel faktörler 

bağlamında gelişim süreci yaşadığı ve her zeka türünün baskın 

karakteristik özellikler taşıdığı söylenilebilir. Bir zeka türü olarak 

ahlaki zekada da daha çok, herkes için en doğru ve en yararlıyı 

önceleme gibi insanî değer yüklü bir tercih söz konusudur. Böyle bir 

tercihin kadınlarda daha yüksek düzeyde karşılık bulması oldukça 

anlamlıdır. Zira kadınların, geçmişten günümüze toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine maruz bırakıldığı ve sosyal hayatta ötekileştirmeyi en 

şiddetli şekilde yaşadıkları söylenebilir. Tarihi süreçte erkek egemen 

bir toplumsal yapıda dünyanın her yerinde benzer sıkıntılarla zor bir 
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hayatı paylaşmak zorunda kalan kadınlarda bu mağduriyetin bir 

yansıması olarak hak, hukuk, adalet, diğerkamlık gibi değerlere 

hassasiyetlerinin en üst düzeyde karşılık bulduğunu ifade etmek 

mümkündür. Örneğin İslam kadına annelik özelliğini önceleyerek 

kutsal bir anlam vermesine rağmen, İslam’ın kadına değer atfeden bu 

yaklaşımının Müslümanlarda tam anlamıyla karşılık bulduğunu 

söylemek mümkün değildir. Hâlâ İslam dünyasında kadının erkeklerin 

sahip olduğu haklara sahip olmadıkları; sosyal ve ekonomik hayattan 

dışlandıkları söylenilebilir. Kadın aleyhine tüm bu travmatik 

süreçlerin kadınların zihinlerinde kimsenin acı çekmemesi, adil 

paylaşım, dışlanmanın ve ötekileştirmenin yaşanmaması, hak ve 

hukukun cinsiyet yerine insan merkezli bir yaklaşımla işletilmesi gibi 

ahlaki zekayı referans alan bir yaklaşımı daha da baskın hale getirdiği 

dile getirilebilir. Buna ilaveten anneliğin karakteristik özelliklerinin 

bir yansıması olarak genel anlamda tüm kadınlarda daha belirgin 

görüldüğünü öngördüğümüz nezaket, empati, sevgi, hoşgörü, vicdan 

gibi değerlerin aynı zamanda ahlaki zekanın dinamikleri olduğu da 

unutulmamalıdır.  

 Cinsiyet değişkenine göre kadın katılımcıların dindarlık 

ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcıların puanlarından 

yüksek olduğu ancak oluşan farkın istatistiksek açıdan anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Cinsiyete göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklenmediğini 

göstermektedir. Bu sonucu destekler şekilde  (Şahin, 1999; Atalay, 

2005; Elmas, 2017; Acar, 2019; Aydın, 2019) tarafından yapılan 
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araştırmalarda da  cinsiyetin dindarlık üzerinde anlamlı bir fark 

oluşturmadığı sonuçlarına ulaşmışlardır.  

Cinsiyet kavramı, doğuştan getirilen fizyolojik farklılığın 

ötesinde toplumun kolektif hafızasında kadın / erkek imgeleri üzerinde 

şekillenen rolleri de yansıtmaktadır. Geçmişten günümüze kadın ya da 

erkek olmak, cinsiyete yüklenen anlamlar bağlamında sosyal çevre, 

kökü derinlerde olan dini ve kültürel kalıplar tarafından 

şekillendirilmiştir. Tarihe erkek egemen bir akıl yön verdiği için, 

toplumlarda cinsiyet değeri olarak erkeklere daha fazla önem 

atfedildiği bir gerçekliktir. İslam öncelikli olmak üzere çeşitli dinlerin 

kadınlara yönelik dezavantajlı bu yapıyı ortadan kaldırmaya yönelik 

çeşitli uygulamalar getirmesine rağmen tam bir başarı sağlandığını 

iddia etmek de mümkün görünmemektedir. Kadın duygusal yapısı 

bağlamında varlığı ve hayatı okuyan bir varlıktır. Bu bağlamda 

yüzleşilen sorunlar, duygusal özelliklerinin bir yansıması olarak 

kadınlarda daha etki düzeyi daha yüksek olarak karşılık 

bulabilmektedir.  Kadınların daha yüksek dindarlık seviyesine sahip 

olmasın da kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok 

engellenme yaşamalarının ve yaşadıkları problemlerde kendilerini 

suçlu görme eğilimi içinde bulunmalarına bağlanmıştır (Argyle ve 

Beit-Hallahmi, 1975). Kadınların bu kırılgan psikolojik yapıdan 

kurtulabilmek için bir başa çıkma unsuru olarak dine yönelmeleri 

öngörülebilir. Zira din, her yerde var olan ve her şeye güç yetiren bir 

Varlıkla iletişim sağlama misyonu ile travmatik süreçlerde ilk 

başvurulan güvenlik kaynağı olagelmiştir. Yapılan pek çok araştırma 

sonucu hastalık, salgın, engellilik gibi durumlarda insanların dine 
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yöneldiklerini göstermektedir (Kıla, 2020; Okumuş, 2020; Kasapoğlu, 

2020; Yapıcı, 2020). Kadınların dindarlık düzeylerinin erkeklerden 

yüksek olmasına rağmen farkın anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Burada dindarlık kavramının çok boyutlu bir yapı arz ettiği ve bu 

boyutların her bireyde farklı düzeylerde karşılık bulduğu 

unutulmamalıdır. Dindarlık bir içsel motivasyon olarak algılanabildiği 

gibi, ritüellerin yerine getirilme oranı bağlamında da 

değerlendirilebilmektedir (Şentürk,2008). Bu durumu dinin insanın 

psikososyal dünyasına yaptığı dokunuşların etki düzeylerini belirleyen 

bir husus olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla dindarlığın 

kadınlarda yüksek düzeyde karşılık bulduğu ancak dindarlık 

olgusunun kadın ya da erkek olmak gibi cinsiyet kalıplarıyla 

sınırlandırılamayacağını söylemek mümkündür.    

1.2. Fakülte - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Fakülte değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka ortalamasına 

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, en yüksek dindarlık puan 

ortalamasına da İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sahip olduğu 

görülmüştür. Oluşan farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup 

olmadığına bakıldığında ise fakülte değişkenine göre hem ahlaki 

zekada oluşan farkın, hem de dindarlıkta oluşan farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tespitler  “Fakülte 

değişkenine göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmemektedir” 

hipotezimizi desteklerken; “Fakülte değişkenine göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklenmediğini 

göstermektedir.  
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Zekanın şekillenmesinde temel faktörlerden birisi olarak eğitim 

süreçlerini göstermek mümkündür. Zekanın geliştirilebilirliği tezinden 

hareketle alınan eğitimin içeriği ve eğitim sürecindeki etkin 

dinamikler, zekanın gelişimi ve dönüşümü noktasında önemli bir 

argüman olarak düşünülebilir. Sağlık, insanın hayat kalitesine ve 

dolaylı olarak da mutluluğuna gönderme niteliğinde bir kavramdır. 

Sağlık insanın hem fizyolojik hem de ruhsal yönüne atıf niteliğindedir 

ve onun ruh-beden olarak sağlıklı olmasının somut bir ifadesidir. Bu 

bağlamda sağlığını yitirmiş bir insanın potansiyellerini kullanması, 

etkinliklerinde başarı sağlaması, sorumluluklarını yerine getirmesi, 

mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi beklenemez. Bu da özellikle 

herkes için en yararlı olanın seçimi ve bu seçimde ısrarı önceleyen 

ahlaki zeka açısından bir zafiyet anlamına gelir. Bu açıdan insan 

hayatının en önemli kavramlarından birisi olarak sembolize 

edebileceğimiz sağlıkla ilgili içerikleri eğitiminin bir parçası olan 

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde ahlaki zeka düzeyinin 

yüksek olması tesadüf değildir. Ancak oluşan farkın anlamlı 

olmaması, bireysel ve eğitim sürecinden istifade edilmesi konusundaki 

farklılıklara ve de eğitim alt yapısı gibi dışsal ögelerin özelliklerine bir 

göndermedir.  

İnsanın duygu ve düşünce dünyası, zihinsel ve bilişsel süreçleri 

çevresel dinamiklerle etkileşim içerisindedir. İnsan hayatını her 

yönüyle etkileyen ve şekillendiren önemli çevresel unsurlardan birisi 

olarak alınan eğitimi göstermek mümkündür. Eğitim, kişiye bilgi 

edindirme yanında bu bilgileri en ideal şekilde nasıl kullanabileceği 

yeteneğini de kazandırır. Özellikle İlahiyat Fakültesi müfredatı 
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düşünüldüğünde daha çok dini ilimlerin yer aldığı ve bireye en fazla 

bu yönde bilgi kazandırdığı görülür. Bu durum doğal olarak dini 

ilimlerle daha fazla maruz kalınması ve zihinsel süreçlerin dini bilgiler 

çerçevesinde işlemesi anlamına gelir.  Özellikle dinin hayatta 

somutlaşması olarak sembolize edebileceğimiz dindarlık da edinilen 

bilgiden ve eğitim süreçlerinden bağımsız düşünülemeyecek bir 

olgudur. Bu bağlamda dindarlık düzeyinin İlahiyat öğrencilerinde 

diğer fakülte öğrencilerine nazaran daha yüksek çıkması alınan 

eğitimin içeriği bağlamında öngörülebilir bir durumdur. Ancak 

dindarlık puanlarında oluşan farkın anlamlı olmaması, dindarlığa 

yüklenen anlam çeşitliliği  ile çok boyutlu bir olgu olarak dindarlığın 

bireylerde  farklı boyutlar olarak ön plana çıkması bağlamında 

değerlendirilebilir. 

1.3. Öğretim Türü - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Öğretim türü değişkenine göre 1. Öğretim öğrencilerinin hem 

ahlaki zeka puanlarının hem de dindarlık puanlarının 2. Öğretim 

öğrencilerinin puanlarından yüksek olduğu görülmüştür. Oluşan 

farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise 

öğretim türüne göre hem ahlaki zekada oluşan farkın hem de 

dindarlıkta oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu tespitler “Öğretim türüne göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmemektedir” ile “Öğretim türüne göre dindarlıkta farklılaşma 

beklenmemektedir” hipotezlerimizin desteklendiğini göstermektedir. 

Ülkemizde yükseköğretimde birinci ve ikinci olmak üzere iki tür 

öğretim söz konusudur. Birinci öğretim, eğitimin gündüz verildiği ve 
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harç adı verilen eğitim ücretinin daha düşük olduğu; ikinci öğretim ise 

eğitimin akşam verildiği ve eğitim ücretinin daha yüksek olduğu bir 

uygulamayı ifade eder. Ayrıca herhangi bir müfredat değişikliği 

olmamasına rağmen birinci öğretim puanları ikinci öğretime göre daha 

yüksektir. Üniversite giriş sınavlarında alınan puanların seçilen alanla 

ilgili öğrencilerin bilgi ve bilgiyi kullanma düzeylerini ölçtükleri 

kabul edilir. Bu bağlamda aynı alana birinci öğretim öğrencilerinin 

daha yüksek puanla yerleşmeleri onların bilgi ve beceri olarak daha 

yüksek düzeyde olduklarının da bir göstergesidir. Bu gösterge 

araştırmamızda ki birinci öğretim öğrencilerinin hem ahlaki zeka 

düzeylerinin hem de dindarlık düzeylerinin ikinci öğretim 

öğrencilerinden yüksek olması sonucuna referans niteliğindedir. 

Ancak öğretim türünün hem ahlaki zekada hem de dindarlıkta anlamlı 

bir fark oluşturamaması sonucunu, birinci ve ikinci öğretim türü 

arasında sosyal, ekonomik, zihinsel ve bilişsel farkın, ahlaki zekayı ve 

dindarlığı etkileyebilecek bir potansiyel taşımadığı şeklinde 

değerlendirmek mümkündür. 

1.4. Ekonomik Durum - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Ekonomik durum değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına ekonomik durumunu çok iyi olarak ifade eden katılımcıların 

sahip olduğu, ekonomik durumun yükselmesine bağlı olarak ahlaki 

zeka puanlarının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit, “Ekonomik duruma göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Yılmaz (2010) tarafından yapılan araştırmada 
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da ekonomik durumun yükselmesine bağlı olarak zeka düzeyinin de 

yükseldiği tespit edilmiş ve bu tespit araştırma sonucumuzu dolaylı 

olarak desteklemektedir. Ekonomik durum ile pozitiflik arasında tespit 

edilen pozitif yönlü anlamlı ilişki (Yakut, 2020a) ve ekonomik durum 

ile öznel iyi oluş arasında ki pozitif yönlü ilişki de (Argyle, 1999) 

ekonomik durumun insanın duygu ve düşünce dünyası üzerindeki 

etkisini göstermesi açısından konuyla ilişkilendirilebilir. 

İnsan sosyal ve psikolojik bir varlık olarak hayatında pek çok 

tatmin bekleyen ihtiyaçlara sahiptir. Sevgi gibi duygusal,, saygı ve 

itibar gibi sosyal statü konusunda ki ihtiyaçları olduğu gibi, beslenme, 

giyinme, sağlık hizmetleri, barınma, kaliteli eğitim gibi fizyolojik ve 

bilişsel gelişimine yönelik. ihtiyaçları da söz konusudur. Bu 

ihtiyaçların etki derecesi bireysel farklılıklara göre değişebilir. Ancak 

bu ihtiyaçlar yeterli düzeyde karşılanmadan bireylerin mutlu olmaları, 

çevreleriyle uyum içerisinde yaşamaları, görev ve sorumluluklarını 

gerekli şekilde tam manasıyla yerine getirmeleri beklenemez. 

Ekonomik durum, aynı zamanda sosyal barışa da referans 

niteliğindedir. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin toplumda suç 

işlenme riskini de artırabileceği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra 

ekonomik durum, kaygı, depresyon, stres gibi psikolojik problemlerle 

yüzleşme riskini de etkileyebilmektedir. Zira kendisinin ve ailesinin 

en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamama gibi bir durum içerisinde 

bulunan bir kişinin psikolojik anlamda rahat olması mümkün 

olamayacağı gibi bedensel ve ruhsal problemlerle yüzleşme olasılığı 

yüksek görünmektedir. Yine ailelerin çocuklarına iyi bir gelecek 

hazırlama endişesi de ekonomik durumla ilişkilendirilebilecek bir 
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konu olarak düşünülebilir. Bununla birlikte toplumda görülen 

aksaklıklarla mücadele edebilmek de belirli bir gelire sahip olmayı 

zorunlu kılan bir durumdur. Doğru ve yararlı olanı tercih etmek ve her 

ne pahasına olursa olsun bu konuda ısrarcı olmak, problemlerin 

üzerine cesaretle gidebilmek güçlü olmayı gerekli kılmaktadır. 

Günümüz koşullarında ekonomik durumun bireysel ve toplumsal 

anlamda güçlü olmanın en temel unsurlarından olduğu da kabul 

edilebilir bir husustur. Bu bağlamda ekonomik durumu çok iyi olan 

katılımcıların ahlaki zeka düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olması 

da maddi olanakların insanların psikososyal dünyalarında güçlü bir 

karşılık bulduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Ekonomik durum değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına 

ekonomik durumunu çok iyi olarak ifade eden katılımcıların sahip 

olduğu, ekonomik durumun yükselmesine bağlı olarak dindarlık 

puanlarının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistik açıdan anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Ekonomik duruma göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiğini göstermektedir. 

Kımter (2011) tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde 

ekonomik durumun artmasına bağlı olarak dindarlık puanlarında da 

artış görülmüştür. Dindarlık, dinin bireysel ve sosyal hayatta 

somutlaşması ve dinin yaşanması olarak ifade edilebilir. Dini hayat, 

insanların günlük hayatları dışında bir hayat değildir. Günlük hayat, 

dinî hayatın da kendisidir. Bu bağlamda günlük hayatta ekonomik 

olanakların yüksekliğinin, bireyin kendisine ve ailesine de yüksek 

düzey sosyal statü kazandırması beklenmektedir.  Özellikle hac, umre, 

zekat, kurban, sadaka gibi ibadetlerin yerine getirilmesi belirli bir 
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ekonomik gücü gerekli kılmaktadır. Maddi olanaklarla ilişkili bu 

ibadetlerin yerine getirilmesi, hem bir dinî ritüelin yerine getirilmesi 

hem de toplumda saygınlık kazanma olarak anlam kazanır. Bu 

ibadetlerde Yaratıcının hoşnutluğunu kazanma en önemli motivasyon 

unsuru olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bu bir dindarlık 

göstergesi olarak ibadetlerin toplumda saygınlık ve statü olarak da 

karşılığının olması (Kayıklık,2006b), ekonomik durum yüksekliğinin 

dindarlık eğilimlerini artıran bir motivator olması da ihtimal olarak 

düşünülebilir. Bu duruma hac ibadetini yerine getirmiş bir 

Müslümanın artık dinî ve sosyal bir göstergesi olarak isminin başına 

”Hacı” ifadesi getirilmesi örnek olarak verilebilir. Yine içinde 

yaşanılan toplumun dinîn bu ritüellerini yerine getiren bireyleri 

“saygı” ve “güven” gibi insani değerlerle ilişkilendirerek saygı 

duyulması ve güvenilmesi gereken kişiler olarak anlam yüklemesi de 

ekonomik durumun dindarlığı anlamlı şekilde etkilemesinin bir izahı 

olarak kabul edilebilir. 

1.5. Sınıf Düzeyi - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Sınıf değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına 4. sınıf 

düzeyindeki katılımcıların, en yüksek dindarlık puanına da 1. sınıf 

düzeyindeki katılımcıların sahip olduğu görülmektedir.  Sınıf 

düzeyinin yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanının yükseldiği 

ancak dindarlıkta sınıf düzeyinin yükselmesine bağlı olarak dindarlık 

puanlarının azaldığı anlaşılmaktadır. Oluşan farkların istatistiksel 

açıdan anlamlı olup olmadığına bakıldığında ise sınıf değişkenine göre 

hem ahlaki zekada oluşan farkın  hem de dindarlıkta oluşan farkın 
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istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.  Bu tespitler, 

“Sınıf düzeyine göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmemektedir” ile 

“Sınıf düzeyine göre dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” 

şeklindeki hipotezlerin desteklendiği anlamına gelmektedir. 

Tüm eğitim süreçlerinde olduğu gibi yükseköğretimde sınıf 

düzeyi öğrencilerde genel olarak yaş, kazanım, tecrübe, bilgi birikimi 

gibi faktörlerdeki farklılığı içinde barındıran bir kavramdır. Genel 

anlamda en üst sınıf düzeyinde yer alan öğrencilerin yaşlarının diğer 

öğrencilerden büyük olması, daha uzun süreli eğitim almasına bağlı 

olarak bilgi birikimlerinin fazla olması, yaş ve eğitim sürecine bağlı 

olarak daha yüksek kazanım ve tecrübeye sahip oldukları düşünülür. 

Zira yükseköğretimin amaçlarından birisi olarak, öğrencileri her 

bakımdan en donanımlı şekilde yetiştirmek ve seçilen alanın mesleki 

yeterliliğini kazandırmak denilebilir. Sürenin uzunluğu da planlanan 

kazanımları elde etme ölçüsü olarak değerlendirilebilir. Ancak 

yükseköğretimdeki uzun süreç, bireysel farklılıkları, eğitim 

sürecindeki öğrenci, üniversite ve çevre kaynaklı aksaklıkları ve 

süreçteki kalite sorunlarını da bünyesinde taşımaktadır. Bu da teoride 

planlanan ile gerçekleşen arasında uyuşmazlıklara neden 

olabilmektedir. Diğer yandan sınıf, eğitim ve öğretim basamaklarını 

yansıtan ve ilerlemesine bağlı olarak elde edilen bilgi ve kazanımların 

fazla olacağı öngörüsünü yansıtmaktadır. Ancak “sınıf” genel anlamda 

nicelikle ilişkilendirilebilecek bir kavramdır. İnsan üzerinde çevre, 

aile, iletişim kanalları, ekonomik durum, kalıtım gibi pek çok 

değişkenin etkili olduğu ve bu etkilerin sınıf düzeyinin yüksekliği ya 

da düşüklüğüne bağlı olarak elde edilen kazanımlardan daha baskın 
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olabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda sınıf düzeyinin hem ahlaki 

zekada üzerinde hem de dindarlık üzerinde etkisinin olmadığını 

söylemek mümkündür.  

Bu sonuç bizlere, eğitim öğretim süresindeki artışa göre daha fazla 

kazanım elde edilmiş olacağı öngörülse de eğitimin nitelik ve nicelik 

boyutları göz önünde bulundurulduğunda sürenin her zaman ahlaki 

zeka ve dindarlık gibi yaşantı göstergelerinde etkin bir belirleyici 

olarak kabul edilemeyeceğini göstermektedir. 

1.6. Fakülte İkliminden Memnuniyet - Ahlaki Zeka / 

Dindarlık İlişkisi 

Fakülte ikliminden memnuniyet değişkenine göre fakülte 

ikliminden çok memnun olan katılımcıların ahlaki zeka puanlarının 

diğer katılımcılardan yüksek olduğu, fakülte ikliminden 

memnuniyetin yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanlarının da 

yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Fakülte ikliminden memnuniyete göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir okul ikliminde,  okulun tüm 

paydaşları kendini sosyal, fiziksel ve duygusal güvende hisseder 

(Buluç, 2013). Bu bağlamda fakülte ikliminden memnuniyet ile 

pozitiflik arasında tespit edilen pozitif yönlü anlamlı ilişki (Yakut, 

2020a) ve okula yönelik olumsuz duygular besleyen öğrencilerin, 

daha düşük başarı gösterdiği ve daha sık devamsızlık yaptığı bulgusu 

da (Leonard, 2002), fakülte ikliminin insanın duygu, düşünce 

dünyasındaki önemini moral-motivasyon açısından etkisini 
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göstermektedir. Okul ikliminin akademik başarı (Şahin vd., 2017; 

Şahin, Turan, 2017), psikolojik sağlamlık (Uzbaş ve Yurdabakan, 

2017), okula bağlılık ve yaşam algısı (Dönmez, Taylı 2018)), öz 

düzenleme becerisi (Ekşi vd., 2018), öz-yeterlik (Asıcı ve İkiz,2019), 

öğretmen adaylarında mesleğe yönelik pozitif algı (Güneş, 2019), 

yaşam kalitesi (Argon ve Kösterelioğlu 2009), yaratıcı düşünme 

eğilimi (Türkdoğan ve Özgenel, 2021) gibi ahlaki zeka ile de dolaylı 

olarak ilişkilendirilebilecek unsurlar üzerinde okul ikliminin olumlu 

etkisine yönelik araştırma sonuçları da çalışmamızla örtüşmektedir.  

Eğitim sürecinin en önemli basamaklarından birisi olarak 

üniversite eğitimini göstermek mümkündür. Bu anlamda üniversite, 

meslek seçimi ve meslekte uzmanlaşma üzerine üst düzey bir eğitim 

sürecini ifade etmektedir. Bu süreç aynı zamanda sosyal ilişkilerinde 

en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimini yansıtmaktadır. 

Psikolojik bir varlık olan insan, bu yapısının bir yansıması olarak 

çevresindeki her şeye olumlu ya da olumsuz anlam yükleme 

eğilimindedir.  Bu bağlamda eğitim sürecinde en çok vakit geçirilen 

alan olarak fakülte ortamının olduğunu söylemek mümkündür. Fakülte 

ortamı fiziki şartlar yanında bireylerin duygu ve düşünce dünyalarında 

da bir anlam kazanan mekanlardır. Öğrencilere sağladığı huzurlu bir 

ortam onların gelişimsel potansiyellerinin en güçlü şekilde ortaya 

çıkması yanında mutlulukları içinde bir referans niteliğindedir. 

Fakülte ikliminden memnuniyet aynı zamanda eğitim sürecinin, 

fakültenin fiziki ortamının, arkadaş ilişkilerinin, sosyalleşme 

olanaklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve pozitif ya da 

negatif anlam yüklenmesini ifade eder. Tehdit algısı oluşturan, 
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huzursuz hissettiren, engellenme duygusu yaşatan, sosyal ilişkilerden 

yoksun bir atmosferde bireylerin sağlıklı bir şekilde düşünmeleri de 

beklenemez. Bu bağlamda herkes için en doğru ve en yararlıyı tercih 

etme zekası şeklinde anlamlandırabileceğimiz ahlaki zeka, sağlıklı 

düşünmenin bir göstergesi olarak değerlendirildiğinde fakülte 

ikliminden memnuniyetin ahlaki zekada oluşturduğu anlamlı fark son 

derece kabul edilebilir bir durumdur. 

Fakülte ikliminden memnuniyet değişkenine göre fakülte 

ikliminden çok memnun olan katılımcıların dindarlık puanlarının 

diğer katılımcılardan yüksek olduğu, fakülte ikliminden 

memnuniyetin yükselmesine bağlı olarak dindarlık puanlarının 

yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Fakülte ikliminden memnuniyete göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Dindarlık ile ilişkilendirilebilecek insan 

haklarına duyarlılık (Karaman Kepenekçi ve Nayır, 2014) ve evrensel 

değerlere yönelik tutum (Bektaş vd., 2014; Çepni vd., 2019) üzerinde 

okul ikliminin pozitif yönlü etkisi, araştırma sonucumuzu destekler 

mahiyettedir. 

Çevre ve çevrenin oluşturduğu duygu dünyasına hitap eden 

iklim, insan açısından oldukça önemlidir. İnsan içinde bulunduğu 

çevreye duygusal kodlarla olumlu ya da olumsuz anlamda çeşitli 

yüklemeler yapmaktadır. Bu yüklemelerin pozitif yönlü olmasında en 

temel motivasyon unsurlarından birisi olarak dini göstermek 

mümkündür. Zira din, insanlara pozitif düşünme, çevreye ve olaylara 

olumlu anlam yükleme noktasında güçlü bir motivasyon sağlar. 
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Çünkü din, insanlara Tanrı adını verdiği her şeye gücü yeten, her 

isteği işiten ve yarattıklarını seven bir varlığın her daim onların 

yanlarında olduğu düşüncesini zihinlerde sürekli canlı tutmaya 

yönelik telkinlerde bulunur. Bu telkinler dini semboller, ritüeller ve 

insana çevresini Yaratıcıyla ilişkilendirerek anlamlandırmasına 

yönelik mesajlar olarak ortaya çıkar. Bu bilinç içerinde bulunan 

insanın çevreye her daim olumlu anlam yüklemesi, çevreyle pozitif bir 

ilişki içerisinde bulunması, tehdit algısı yerine çevreyle özdeşim 

kurması ve bu durumun da onda psikolojik rahatlık olarak karşılık 

bulması beklenmektedir. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin 

fakülte iklimine yükledikleri olumlu anlamın ifadesi olarak 

memnuniyetlerinin dindarlık düzeyleriyle karşılıklı bir ilişki içerisinde 

bulunması, içinde bulunulan çevreye ve koşullara yüklenen olumlu 

anlamın bütüncül bir yaklaşımla insanın tüm boyutlarında olumlu 

şekilde karşılık bulduğu şeklinde bir değerlendirmek yapmak 

mümkündür.  

1.7. İletişim-haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyet - 

Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

İletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet değişkenine göre en 

yüksek ahlaki zeka puanına meşguliyet süresini “7-8” saat” olarak 

ifade eden katılımcıların sahip olduğu, meşguliyet süresinin artmasına 

bağlı olarak ahlaki zeka düzeyinin de yükseldiği ve oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İletişim-

haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyete göre ahlaki zekada 

farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin desteklenmediği 
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anlamına gelmektedir. Yakut (2020a) tarafından yapılan bir 

araştırmada pozitiflik ile iletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet 

arasında anlamlı bir fark oluşmamasına rağmen iletişim-haberleşme 

araçlarıyla meşguliyetini (0-2 saat / 2-4 saat / 4+ saat) aralığından 

meşguliyet süresini “4+ saat” olarak ifade eden katılımcıların en 

yüksek pozitiflik puanına sahip olduğu görülmüştür. Her ne kadar 

anlamlı bir fark oluşmasa da iletişim haberleşme araçlarıyla 

meşguliyet süresinin armasına bağlı olarak pozitiflik düzeyinin de 

artmış olması araştırma sonucumuzu dolaylı olarak desteklemektedir. 

Zira ahlaki zekanın da bir pozitiflik göstergesi olacağı öngörüsünden 

hareketle ahlaki zeka ile pozitifliği birbirilerinden bağımsız olarak 

değerlendirmek mümkün değildir. 

Günümüz dünyası iletişim ve haberleşme olanakları açısından 

geçmişle kıyas edilemeyecek bir gelişmişliğe sahiptir. Facebook, 

twitter, instagram gibi sosyal medya ağlarının her yaş grubunun 

hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirmek mümkündür. Süresi 

farklılık göstermekle birlikte iletişim haberleşme araçları herkesin 

yaşantısında bir meşguliyet unsuru olarak karşılık bulmaktadır. Bilgi 

üretimi ve üretilen bilginin insanlara ulaşımı anlık süreler içerisinde 

gerçekleşen bir durum haline gelmiştir. İnsanlar dünyada gerçekleşen 

olaylardan kısa süre içerisinde haberdar olabilmekteler. Cep 

telefonlarıyla çok uzaktaki insanlarla artık görüntülü olarak 

konuşabilmekteyiz. Kısaca söylemek gerekirse iletişim ve haberleşme 

araçları günümüz insanının hayatında bağımlılık derecesinde yerini 

almış durumdadır. İnanç, kültür, yaşantı, gelenek gibi bireysel ve 

toplumsal hayatının dinamikleriyle ilgili farklılıklara iletişim ve 
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haberleşme araçlarının kullanımı kanalıyla daha kapsamlı ve derinlikli 

bir değerlendirmeyi ve zengin bir anlamlandırmayı da beraberinde 

getirmektedir. Böylece tüm bu süreçte oluşan farkındalıkların, ahlaki 

zekaya da olumlu olarak yansıdığını dile getirmek mümkündür. 

İletişim ve haberleşme araçlarına asosyallik, sanal bir dünyada 

yaşama, bilgi kirliliği, yalnızlık, güvenlik sorunları gibi yüklemeler 

yapılsa da,  bu araçların doğru bir şekilde kullanılmasının insana 

büyük boyutlarda kazanım olarak yansıması olasılığının diğerine göre 

daha güçlü olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda 

araştırmamızın iletişim araçlarıyla meşguliyetin artmasının anlamlı 

şekilde ahlaki zeka üzerinde farklılaşma oluşturması sonucunu iletişim 

ve haberleşme araçlarıyla meşguliyeti sadece nicelik yönüyle 

sınırlandırmak yerine niteliği ön plana çıkararak geniş bir 

perspektiften değerlendirmenin daha sağlıklı bir yaklaşım olacağı 

söylenilebilir. Dolayısıyla iletişim ve haberleşme araçlarıyla nitelikli 

bir meşguliyet, ahlaki zekayı pozitif yönde güçlü bir şekilde 

etkilemektedir. 

İletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet değişkenine göre 

dindarlık puanlarında oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile iletişim araçlarıyla 

meşguliyet süresinin dindarlığı etkilemediğini söylemek mümkündür. 

Bu tespit, “İletişim-haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyete göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. Yakut (2020c) tarafından 

yapılan bir diğer araştırmada da benzer şekilde iletişim araçlarıyla 
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meşguliyetin dindarlık üzerinde anlamlı fark oluşturmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

İnsanlar geçmişte büyük bir emek harcayarak ancak elde 

edebilecekleri bilgilere günümüzde iletişim ve haberleşme araçları 

kullanılarak kısa sürelerde ulaşabilmekteler. Sunulan bu bilgilerin 

önemli bir kısmının dinlerle ilgili bilgiler olduğunu söylemek de 

mümkündür. İnsanların kendi dinleri ya da farklı dinlerle ilgili 

araştırmalar yapabilmekte ve merak ettikleri soruların cevaplarına 

daha az emekle cevap bulabilmekteler. Bu da herkesin her konu 

hakkında ki bilgi düzeyini artıran bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak dindarlık denilen çok boyutlu anlam derinliğine sahip dindarlık 

olgusunun sadece bilgi seviyesiyle ilgili olmadığı, bilgi seviyesinden 

daha çok bilgilerin bir değer bağlamında hayatta can bulmasıyla ilgili 

olduğu söylenilebilir. Diğer bir husus ta iletişim araçlarıyla dini 

konularda güvensiz ve denetimi imkânsız bir sanal ortamın var 

olmasıdır. Böyle bir ortamda edinilen dini bilgilerin fayda yerine zarar 

getirmesi de büyük bir risk olarak karşımızda durmaktadır. Bu 

bağlamda araştırmamızın iletişim araçlarıyla meşguliyet süresinin 

artması ya da azalmasının dindarlık üzerinde anlamlı fark 

oluşturmaması sonucunu bu açıdan değerlendirmek mümkündür. 
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1.8. Alanla İlgili Kişisel Gelişime Günlük Ayrılan Süre 

(Kitap okuma, araştırma yapma vs.) - Ahlaki Zeka / 

Dindarlık İlişkisi 

Alanla ilgili kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan süre (Kitap 

okuma, araştırma yapma vs) değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına süreyi sekiz saat üzeri olarak ifade eden katılımcıların sahip 

olduğu, sürenin artmasına bağlı olarak ahlaki zeka düzeyinin de arttığı 

ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 

tespit, “Alanla ilgili kişisel gelişime (kitap okuma, araştırma yapma 

vs.) günlük ayrılan süreye  göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmemektedir” hipotezimizin desteklenmediği anlamına 

gelmektedir. 

İnsan ontolojik yapısının bir sonucu olarak sorgulayan bir 

varlıktır. Bu sorgulamaları onu araştırmaya ve araştırma sonucu elde 

ettiği bilgileri sosyal hayatta kullanmaya yönlendirmektedir. Kitap 

okumak, okunan kitabın hazırlanması sürecindeki yazarın tüm 

kazanımlarını zihinsel dünyamıza aktarımını sağlamak demektir. 

Dolayısıyla kitap okuma süresinin artması, farklı kişiliklere ait zengin 

bakış açısını yansıtan farklı kazanımların elde edilmesi anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla her entelektüel çalışmanın bir araştırma, 

düşünme, sorgulama, analiz/sentez etme, birikimlerin yansıtılması gibi 

üst düzey bir çabanın somutlaşması olduğu düşünüldüğünde, kitap 

okumanın zihinsel anlamda katkısının büyüklüğü daha iyi şekilde 

anlaşılmış olur. Dolayısıyla kitap okumanın ve araştırma yapmanın 

her şeyden önce kişinin duygu, düşünce ve zihinsel dünyasının 

gelişimine ve dönüşümüne üst düzey bir katkı niteliği taşıdığını dile 
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getirmek mümkündür. Bu bağlamda ahlaki zeka da alternatifleri fark 

etme ve bu alternatifler içerisinden en doğru ve herkes için en yararlı 

olanı tercih etme gibi zihinsel ve bilişsel bir potansiyelin ifadesidir.  

Sonuç olarak kitap okuma ve araştırma yapmanın zihinsel ve bilişsel 

kazanımı göz önüne alındığında yine bilişsel ve zihinsel bir yeterliliği 

bünyesinde barındıran ahlaki zekada anlamlı farklılık oluşturması son 

derece kabul edilebilir bir sonuçtur. 

Alanla ilgili kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan süre (Kitap 

okuma, araştırma yapma vs) değişkenine göre dindarlık puanlarında 

oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Diğer bir ifade ile kitap okuma, araştırma yapma vs. alanla ilgili 

kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan sürenin dindarlığı 

etkilemediğini söylemek mümkündür. Bu tespit, “Alanla ilgili kişisel 

gelişime (kitap okuma, araştırma yapma vs.) günlük ayrılan süreye 

göre dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklendiği anlamına gelmektedir. 

İnsani etkinlikleri her bakımdan nicelik ve nitelik yönüyle 

değerlendirmenin etkinliğin geri dönütünün anlamlandırılmasında 

önemli bir kriter olduğu düşünülebilir. Nitelik yönüyle istenen 

zenginlikte olmayan uzun süreli etkinliklerin beklentileri karşılaması 

her zaman mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan sadece zihne 

bilgi yüklemenin de bilginin sosyal ve bireysel hayatta aktive 

edileceği anlamına gelmemektedir. Örneğin insan doğruluğun, 

dürüstlüğün, adaletin önemini ve değerini anlatan çok sayıda kitap 

okuyabilir. Ya da bir dine ait ritüellerin anlamı, nasıl yerine 

getirileceği, bireysel ve toplumsal hayatta ki karşılıklarının neler 
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olduğuyla ilgili araştırmalar yapabilir. Her iki durumda da okunan 

kitaplardan ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgi ve 

kazanımların hayatta uygulanacağı ve davranışa dönüştürüleceği 

garanti edilemez. Dolayısıyla alanla ilgili kişisel gelişime yönelik 

kitap okuma, araştırma yapma gibi faaliyetlerin göre dindarlık 

üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmaması  sonucunu, bu 

açıdan değerlendirmek gerekmektedir. 

1.9. Hayat Memnuniyeti - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Hayattan duyulan memnuniyet değişkenine göre hayattan çok 

memnun olan katılımcıların ahlaki zeka puanlarının diğer 

katılımcılardan yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile hayattan 

memnuniyet, ahlaki zekayı anlamlı şekilde etkilemektedir. Bu tespit, 

“Hayat memnuniyetine göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına gelmektedir. 

Hayat memnuniyeti ile özdenetim (Yakut, 2019), pozitiflik (Yakut, 

2020a), umut ve psikolojik sağlamlık (Uysal vd., 2017), iyimserlik 

(Kümbül Güler ve Emeç, 2006), mutluluk (Sürücü, 2016) gibi ahlaki 

zeka ile de ilişkilendirebileceğimiz olumlu duygu durumları arasında 

oluşan pozitif yönlü anlamlı farklılaşma araştırma sonucunu teyit 

niteliğindedir. 

İnsan varoluşsal olarak mutluluk arayışı içerisinde bulunan ve 

hayata tüm tecrübeleri, sosyal hayatı, eğitim süreci, anne baba tutumu, 

arkadaş çevresi, ekonomik durumu gibi farklı pencerelerden bakarak 

genel bir değerlendirme yapan bir varlıktır. Bu durum hayat 
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memnuniyeti kavramıyla anlamlandırılır. Hayat memnuniyeti, bireyin 

genel iyi olma halinin bilişsel bir ifadesi ve olumlu/olumsuz 

duygulanımının somut bir göstergesidir (Ayten vd.,2012). Hayat 

memnuniyeti aynı zamanda bireyin yüzleştiği problemler karşısında ki 

sağlamlık, olaylara pozitif anlam yükleyebilme, içsel dünyasındaki 

uyum, beden-ruh dünyasındaki bütünlük, yaşam doyumu, mutluluk 

algısı ve kişisel farkındalık potansiyeli açısından da referans 

niteliğindedir. Hayat memnuniyeti ile ilişkilendirilen tüm bu 

göstergelerin ahlaki zeka ile de ilişkilendirilmesi mümkündür. Zira 

ahlaki zeka, hayat memnuniyetinde olduğu gibi kişisel farkındalık, 

duygu ve düşünce dünyasındaki uyum, içsel dünyadaki çatışmasızlık 

açısından bir yeterlilik göstergesidir. Sonuç olarak hayat 

memnuniyeti, ahlaki zeka üzerinde pozitif yönlü anlamlı farklılaşma 

oluşturabilecek etki potansiyeli barındırmaktadır. 

Hayattan duyulan memnuniyet değişkenine göre hayattan çok 

memnun olan katılımcıların dindarlık puanlarının diğer 

katılımcılardan yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile hayattan 

memnuniyet, dindarlığı anlamlı şekilde etkilemektedir. Bu tespit, 

“Hayat memnuniyetine göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklendiği anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili 

yapılan farklı çalışmalarda da hayat memnuniyeti ile dindarlık ( 

Ayten, 2013; Ayten ve Yıldız 2016; Yakut, 2020b), olumlu dini başa 

çıkma (Turan, 2018) arasında pozitif yönlü anlamlı farklılaşma 

tespitleri de araştırma sonucuyla örtüşmektedir.  
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Hayat memnuniyeti, normal hayat dışında düşünülmesi mümkün 

olmayan dinî hayatı da kapsayan bütüncül bir değerlendirme 

ifadesidir. Dinlerin hayatın geçici olduğu, zorlukların bir sınanma 

olarak anlamlandırılması gerektiği ve bu zorlukların kişinin psiko-

sosyal anlamda güçlenmesine de kaynaklık ettiği, Yaratıcının 

sevgisini kazanmada pozitif anlamlandırmaların önemine yaptığı 

vurgu, din ile ilişki kuran her bireyin hayata daha olumlu anlam 

yükleme eğilimlerini artırdığını dile getirmek mümkündür. Örneğin 

bir Müslümanın her türlü sıkıntıya rağmen durumu sorulduğunda 

Yaratıcıya şükretmesi ve halinden memnuniyetini dile getiren 

cümleler kurması bu bağlamda değerlendirilebilir. Tüm bu bilgiler 

ışığında sonuç olarak hayat memnuniyeti ile dindarlığın etkileşim 

içinde bulunduğunu ve hayat memnuniyetinin dindarlık üzerinde 

anlamlı farklılaşma oluşturabilecek güçte olduğunu dile getirmek 

mümkündür. 

1.10. Kişisel Gelişime Verilen Önem (spor, kurs, seminer, 

sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) - Ahlaki Zeka / 

Dindarlık İlişkisi 

Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem değişkenine göre verdiği önemi 1-5 

puan aralığından 5 puan olarak ifade eden katılımcıların ahlaki zeka 

puanlarının yüksek olduğu, önem puanının yükselmesine bağlı olarak 

ahlaki zeka puanın yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel gelişime (spor, kurs, 

seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen öneme göre 
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ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklendiği anlamına gelmektedir. 

  İnsan çeşitli potansiyellerle dünyaya gelen ve hayat boyu çeşitli 

şekillerde gelişimini sürdüren bir varlıktır. Doğum öncesinden 

başlayan gelişim süreci, potansiyellerin çevresel faktörler bağlamında 

açığa çıkması ve yeni potansiyellerin kazanımıyla devam etmektedir. 

Özellikle kendi farkındalığı yüksek olan yani güçlü ve zayıf 

yönlerinin farkında olan kişilerin bu süreçte kendi gelişimlerine daha 

üst düzey bir katkı sunmaları beklenebilir. Zira potansiyellerinin 

farkında bile olmayan bir kişinin yeni potansiyeller edinerek kendini 

geliştirmesi bir yana yetenek ve becerilerini de köreltmesi işten bile 

değildir. Örneğin herhangi bir sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler 

yönünde yeteneğin fark edilmesi, kişisel gelişim etkinliklerine katılımı 

önceleyen bir yaklaşımı beraberinde getirecektir. Ya da edebiyatla 

ilgili fark yaratacak bir yeteneğin keşfi, kişiyi edebiyatla daha fazla 

meşgul olamaya yönlendirecektir. Böylece fark edilen yetenek daha 

da geliştirilebilecektir.  Tabi ki kişisel farkındalıkta bir zeka 

göstergesidir. Zeka türlerinin tamamen birbirinden bağımsız olarak 

düşünülmesinin mümkün olamayacağı öngörüsünden hareketle, kişisel 

gelişim etkinliklerini genel anlamda zeka ve özel anlamda da ahlaki 

zeka ile ilişkilendirmek mümkündür. Ahlaki zekanın en doğru ve en 

yararlının bilinçli tercihi olduğu kabul edildiğinde, kişinin yetenek ve 

becerilerini de güçlendirmeye çalışması aynı zamanda kendisi için 

doğru ve yararlı bir tercihte bulunduğunu göstermektedir ki bu da 

ahlaki zekanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda 
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kişisel gelişime verilen önemin ahlaki zekada anlamlı farklılık 

oluşturması kabul edilebilir bir sonuç olarak değerlendirilebilir.   

Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem değişkenine göre dindarlık puanları 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Diğer bir ifade 

ile kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem ahlaki zekayı anlamlı şekilde 

etkilerken, dindarlığı etkilememektedir. Bu tespit, “Kişisel gelişime 

(spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen 

öneme göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir.  

İnsan bireysel ve toplumsal hayatta karşılığı bulunan tüm 

dinamiklere yüklediği anlam, dini algısından bağımsız değildir. Çünkü 

insan, duygu, düşünce, sosyal ve psikolojik yapısı itibariyle bir 

bütünlük içindedir. Davranışları, duygu ve düşünce dünyası, 

psikolojik ve mentâl yapısı birbiriyle etkileşim içerisindedir. Bu 

bağlamda  din ile ilişki içerisinde bulunan bireyin spor, kurs, seminer 

ve sosyo-kültürel faaliyetlere ne düzeyde dini bir anlam yüklediği 

problemi ortaya çıkmaktadır. Her dinin müntesiplerinin her bakımdan 

sağlıklı olmalarını önceleyen bir yaklaşım içinde bulunduğu bir 

gerçekliktir. Ancak dini anlamda kişinin öncelikleri farklılık arz 

etmektedir. Kişisel gelişim olanaklarının sınırlı olduğu bir çevrede 

hayatını devam ettiren bir kişinin hayatında bu etkinliklerin bir 

karşılığı olmayacaktır ve böylece kişisel gelişim etkinliklerine dinî bir 

anlam yüklemesi yapmayacaktır ve dolayısıyla bu etkinliklerin 

zihinsel dünyasında etkin dinî bir karşılığı bulunmayacaktır.  Tüm bu 
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değerlendirmeler ışığında kişisel gelişime verilen önemin az olması ya 

da çok olması dindarlık üzerinde anlamlı  farklılık oluşturacak bir 

gücü bulunmadığı ifade edilebilir. 

1.11. İyimserlik - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

İyimserlik düzeyi değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına iyimserlik puanını 1-5 puan aralığından 5 olarak ifade eden 

katılımcıların olduğu, iyimserlik puanının yükselmesine bağlı olarak 

ahlaki zeka puanının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İyimserliğe göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. 

İyimserlik, hayatı tüm zorluklarına ve problemlerine rağmen 

olumlu bir beklenti içerisinde değerlendirmek olarak 

anlamlandırabiliriz (Scheier ve Carver, 1992).  Yapılan çeşitli 

araştırmalarda iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumunun 

yordayıcısı olduğu (Sapmaz ve Doğan, 2012), iyimserlik ile öznel iyi 

oluş ve yaşam doyumu arasında ki pozitif yönlü anlamlı ilişki (Ryan 

ve Deci, 2001; Eryılmaz ve Atak, 2011), stres, kaygı, depresyon ile 

iyimserlik arasında ki negatif ilişki (McIntosh, Stern ve Ferguson, 

2004) tespitleri, iyimserliğin insanın olumlu duygu durumu üzerindeki 

baskın özelliğini göstermektedir. Bu bağlamda iyimserlik insanın 

duygu, düşünce, zihinsel ve bilişsel süreçlerinin bir bütün olarak 

sağlıklı işlediğine de referans niteliğindedir. Zira Literatürde 

iyimserlik ruh sağlığının pozitif yanını temsil eden bir faktör olarak 

değerlendirilirken; kötümserlik patolojik yanı temsil eden bir faktör 
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olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda gerek psikiyatride gerekse 

psikolojide ele alınan önemli konulardan biri olarak kötümserlik pek 

çok ruhsal bozukluğun bir semptomu olarak da görülebilir (Eryılmaz, 

2015). Bu bağlamda ahlaki zekanın düzeyi de genel olarak insanın 

bedensel ve ruhsal sağlığına atıf niteliğindedir. Çünkü insan bir bütün 

olarak bir boyutta yaşadığı bir problemin diğer tüm boyutlarında da 

farklı tonlarda karşılığının olduğunu dile getirmek mümkündür. Bu 

durum pozitif tecrübeler için de geçerlidir. Dolayısıyla iyimserliğin 

ahlaki zekada oluşturduğu anlamlı farklılaşmanın, hem iyimserliğin 

hem de ahlaki zekanın insanın ruhsal, psikolojik ve mentâl olarak 

sağlıklı olduğunun iki göstergesi olarak anlamlandırılabileceğini dile 

getirmek mümkündür. 

İyimserlik düzeyi değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına 

iyimserlik puanını 1-5 aralığından 5 olarak ifade eden katılımcıların 

olduğu, iyimserlik puanının yükselmesine bağlı olarak dindarlık 

puanının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İyimserliğe göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. Konuyla ilgili Öztürk (2017) tarafından yapılan 

araştırmada da araştırma sonucumuzu destekler şekilde dindarlık ile 

iyimserlik arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. 

Din, insanların bireysel ve toplumsal hayatlarını şekillendiren en 

temel unsurlardan birisidir. İnsanın huzur ve mutluluğunu sağlamak 

dinin en temel amaçlarından birisidir. Mutluluk aynı zamanda insanın 

ruhsal, bedensel, duygusal, zihinsel ve mentâl olarak bir bütünlük 

içerisinde uyumunun ve sağlıklı oluşunun da bir ifadesidir. Hayata 



AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) | 138 

 

olumlu anlam yüklemenin göstergesi olarak anlamlandırabileceğimiz 

bir duygu durumu olarak iyimserliğin dinlerin telkin ettiği temel bakış 

açılarından ve anlam şemalarından birisi olarak gösterilebilir. 

İyimserliğin hayattan doyum almanın bir yansıması olarak mutluluk 

için de temel etkenlerden birisi olarak kabul etmek mümkün 

görünmektedir. Bu bağlamda iyimserliğin karşılaşılan sorunlarla baş 

etmede önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirmek 

mümkündür. Bu açıdan dinlerin de travmatik süreçlerde güvenli bir 

sığınak olduğu ve problemlerle baş etmede en güçlü motivasyon 

unsurlarından birisi olduğu ön kabulünden hareket ettiğimizde 

iyimserlik ile dinin insanda bulduğu karşılığın benzer olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda iyimserliğin dinin insanda can bulması 

olarak sembolize edebileceğimiz dindarlıkta anlamlı farklılaşma 

oluşturması anlam kazanmaktadır. 

1.12. Kişisel bakıma verilen önem - Ahlaki Zeka / Dindarlık 

İlişkisi 

Kişisel bakıma verilen önem değişkenine göre en yüksek ahlaki 

zeka puanına kişisel bakımını 1-5 aralığından 5 puan olarak ifade eden 

katılımcıların olduğu, kişisel puanın yükselmesine bağlı olarak ahlaki 

zeka puanlarının da yükseldiği ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel bakıma verilen 

öneme göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. Kişisel bakıma verilen önem 

değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına kişisel bakımını 1-5 

aralığından 5 puan olarak ifade eden katılımcıların olduğu, kişisel 
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puanın yükselmesine bağlı olarak dindarlık puanlarının da yükseldiği 

ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel bakıma verilen öneme göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. 

Kişisel bakım, kişinin ağız, diş, el, ayak, elbise ve vücut 

temizliği başta olmak üzere hayatını daha temiz olarak sürdürebilmesi 

için her türlü bakımı kapsayan bir kavramdır. Kişisel bakım, 

insanların sosyal hayatta kendilerini daha rahat hissetmelerini de 

etkileyen bir husustur. Ayrıca diğer insanlara daha hoş görünmek ve 

saygın bir yer edinmek de kişisel bakımın motive edici özelliklerinden 

ikisi olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak insanların kişisel bakıma 

yükledikleri anlamın kapsamı farklılık göstermektedir. Asgari olarak 

herkesin yaptığının çok ötesinde özellikle maddi olanaklarla 

ilişkilendirildiğinde kişisel bakım boyut değiştirerek adeta bir 

zenginlik sembolü olarak algılanabilmektedir. Normal olarak her insan 

tonu farklı olmakla birlikte kişisel bakımını önceleyen bir yaklaşım 

sergiler. Fakat bu sürecin sınırının tam olarak belirlenmesi mümkün 

görünmemektedir ve hangi aşamanın kişisel bakım kavramını tam 

olarak karşıladığının anlamlandırılması da imkansızıdır. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde temiz ve bakımlı olmanın ahlaki zekada ve 

dindarlıkta üst düzey bir karşılığının olacağı beklentisinin 

karşılanmaması daha anlamlı hale gelmektedir. 
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1.13. Yaşantıda Dini Referans Alma - Ahlaki  Zeka / 

Dindarlık İlişkisi 

Yaşantıda dini referans alma değişkenine göre en yüksek ahlaki 

zeka puanına yaşantıda dini referans almayı orta olarak ifade eden 

katılımcıların sahip olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile yaşantıda dini referans 

alma sıklığı ahlaki zekayı etkilememektedir. Bu tespit, “Yaşantıda dini 

referans almaya göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklenmediği anlamına gelmektedir. 

Ahlaki zeka, insanın hayatı ve olayları doğru okumasının ve 

doğru anlamlandırmasının bir yansıması olarak, en doğru ve en yararlı 

olanın bilinçli tercihini ve bu tercihte ısrarcı olmayı ifade eden bir 

yetenek olarak anlam kazanır.  Doğru ve yararlı olanın tercihiyle ilgili 

dini ilkelerinde olduğunu göz önünde tutarak beklentimiz yaşantıda 

dini referans almanın ahlaki zekada farklılaşma oluşturacağı 

şeklindeydi. Ancak bu farklılaşmanın olmadığı ve beklentimizin 

karşılanmadığı görülmektedir. Bu durumu en doğru ve en yararlı 

olanın tercihinde dinler dışında da farklı referansların ve motivasyon 

unsurlarının olabileceği şeklinde anlamak mümkündür. Diğer bir ifade 

ile güzel davranışlar sergilemek sadece din ile ilişkilendirilen bir 

durum değildir ve her davranış bir dindarlık göstergesi olarak 

anlamlandırılmamalıdır.  Din ile herhangi bir bağlılık hissetmeyen ve 

bir dine mensubiyeti olmayan insanlarda doğruyu ve herkes için en 

yararlıyı bilinçli olarak tercihte bulunabilir. Bu bakış açısıyla 

yaşantıda dini referans almaya göre ahlaki zekada farklılaşma 
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beklenmektedir şeklindeki hipotezimizin desteklenmemesini anlamak 

mümkündür. 

Yaşantıda dini referans alma değişkenine göre en yüksek 

dindarlık puanına yaşantıda dini referansı her zaman olarak ifade eden 

katılımcıların sahip olduğu, dini referans alma puanının artışına bağlı 

olarak dindarlık puanının da arttığı ve oluşan farkın anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Yaşantıda dini referans alma göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Yaşantıda dinî referans alma olarak da 

anlamlandırabileceğimiz subjektif dindarlık algısı ile hayat 

memnuniyeti (Ayten 2013; Gashi, 2016; Ayten ve Yıldız 2016), 

benlik saygısı (Ball vd., 2003; Şahin, 2005), empati (Şahin, 2008), 

çevre duyarlılığı (Ünal, 2010);  öznel iyi oluş (Balcı 2011), psikolojik 

iyi oluş (Göcen, 2012), problem çözme becerisi (Şirin, 2017) gibi 

olumlu duygu durumlarıyla ve farklı yeteneklerle pozitif yönlü ilişkisi 

araştırma sonucunun dolaylı da olsa literatürle uyumunu 

göstermektedir. 

Din hayatın bütününü kuşatan ve insanın duygu, düşünce, 

davranış, mentâl yönlerinde farklı şekillerde ve farklı tonlarda 

etkilerde bulunan bir olgudur. Ancak dinin bu etki potansiyeli, din ile 

iletişim halindeki bireyin dine yüklediği anlam ve hayatında dine 

açtığı etki alanına göre şekillenen bir husustur. Hayatında dini referans 

alma düzeyine göre dinin kişinin dünyasında bir karşılığı söz 

konusudur. Bu anlamda din ancak, kişinin dine yüklediği anlam ile 

bireysel ve toplumsal yaşantısında dine yer vermesiyle anlam kazanır. 

Bu bağlamda bilgi, etki, duygu gibi çok boyutlu bir kavram olarak da 
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dindarlık, yaşantıda dini referans alma düzeyini de ifade etmektedir. 

Dinin referans alınması, hangi boyutla ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin 

bir dindarlık göstergesidir ve bilinçli bir tercihin sonucu olarak anlam 

kazanır. Kişi, yaşantısında dini referans alma ifadesiyle, din ile kişisel 

olarak kurduğu bağın niteliğini de açıklamış olmaktadır. Tüm bu 

açıklamalar, yaşantıda dini referans almanın dindarlıkta farklılaşma 

oluşturacağı beklentimizi daha anlamlı hale getirmektedir. 

1.14. Çevreye farkındalık düzeyi - Ahlaki Zeka / Dindarlık 

İlişkisi 

Çevre farkındalık durumu değişkenine göre farkındalığını her 

zaman olarak ifade eden katılımcıların hem ahlaki zeka puanlarının 

hem de dindarlık puanlarının yüksek olduğu, farkındalık puanının 

artmasına bağlı olarak ahlaki zeka ve dindarlık  puanlarının da arttığı 

ve oluşan farkın hem ahlaki zekada hem de dindarlıkta istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, hem ahlaki zeka hem 

de dindarlık ile ilgili “Çevre farkındalığına göre ahlaki zekada 

farklılaşma beklenmektedir” ve “Çevre farkındalığına göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezlerimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. 

Farkındalık, çevremizdeki uyarıcılara saf ve berrak şekilde 

dikkat kesilme (Gethin, 2011) ve onlarla bilinçli temas sağlama 

durumu (Brown ve ark. 2007) olarak tanımlanmaktadır. Farkındalık, 

bireylerin yaşadıkları ânı gözlemleme ve buna göre tavır takınmayla 

ilgili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Aktepe ve Tolan, 

2020). Bu bağlamda farkındalık kavramı, spor, politika, siyaset, 
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psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, din gibi hayatın tüm alanlarıyla ilgili 

geniş bir yelpazede karşılığı bulunan, dikkati ve uyaranlara karşı tavır 

almayı ön plana çıkaran bir anlamlandırma şeması olarak ifade 

edilebilir. Çevreyi ise etkileşim içerisinde bulunduğumuz fiziksel, 

sosyal, biyolojik, ekonomik ve kültürel ortamdır. Dolayısıyla 

çevrenin, kendi dışımızdaki her şey olarak anlamlandırılması yanlış 

olmayacaktır. Bu bilgiler bağlamında çevre farkındalığı da, içinde 

bulunduğumuz ortam ve şartlara dikkat edebilme ve bilinçli bir 

şekilde tavır takınabilme kapasitesi olarak ifade edilebilir. Bu anlamda 

çevre farkındalığının bilinçli bir tavır ve insanın bir yeteneği olduğu 

görülmektedir. Bilinçli eylemleri ve yetenekleri, zihinsel süreç 

içerisinde konumlandırmak ve böylece zekanın bir yansıması olarak 

değerlendirmek mümkündür. Tüm bu bilgiler genel olarak 

değerlendirildiğinde ortam ve şartların en doğru şekilde 

gözlemlenmesini, dikkat edilmesini ve en doğru şekilde de tavır 

takınılmasını kapsayan bir yetenek olarak çevre farkındalığının, en 

doğru ve en yararlı olanın bilinçli tercihine atıfta bulunan ahlaki 

zekada anlamlı farklılaşma oluşturması son derece anlamlıdır. 

İnsan, yaşantısında olaylara ve varlıklara farklı yaklaşımlar 

sergileyen bir varlıktır. Bu yaklaşımının tonunu ve şiddetini belirleyen 

etkenlerden birisi olarak da dini göstermek mümkündür. Din insanın 

kendisiyle ve kendi dışındaki her şeyle ilişkisinin yönünü ve niteliğini 

şekillendiren anlam şemaları sunan bir olgudur. Özellikle insanın 

mutluluğunun nasıl sağalabileceği noktasında vaaz ettiği en temel 

konulardan birisi de çevreye karşı daha duyarlı bir yaklaşım 

sergilenmesidir. Çünkü çevreyle ilişkimizin niteliği, direkt olarak 
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hayat kalitemiz öncelikli olmak üzere huzur ve mutluluğumuzu da 

etkiler. Bu bağlamda çevremizi oluşturan insanlar, tabiat, bitkiler ve 

hayvanlarla ilişkimizde ortaya çıkması olası bir problemin hem 

fizyolojik hem de ruhsal dünyamızda karşılık bulması söz konusudur. 

Bundan dolayı din çevreyle ilişkimizde telkin ettiği evrensel değerlere 

bağlı kalınmasını (Ayten, 2021), bireysel ve toplumsal ve hatta global 

anlamda huzur ve mutluluk için temel bir ilke olarak kabul etmektedir. 

Dinin çevreyle ilişkimizin niteliğine yönelik ilkelerini hayata geçirme 

düzeyi de bir dindarlık göstergesi olarak anlam kazanır. Sonuç olarak 

çevre farkındalığının dindarlıkta oluşturduğu anlamlı farklılaşmayı bu 

bağlamda değerlendirmek mümkündür. 

1.15. Salgın sürecinde din, Tanrı, Maneviyat  vb. Konulara 

Olan İlgi - Ahlaki Zeka / Dindarlık İlişkisi 

Salgın sürecinde Tanrı, maneviyat  vb. konulara duyulan ilgi 

değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına ilgi düzeyini arttı 

olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu, ilginin artmasına bağlı 

olarak ahlaki zeka puanlarının da arttığı ancak oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Salgın 

sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara duyulan ilgiye göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. 

Salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara duyulan 

ilgi değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına ilgi düzeyini arttı 

olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu, ilginin artmasına bağlı 

olarak dindarlık puanlarının da arttığı ve oluşan farkın istatistiksel 
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açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Salgın sürecinde din, 

Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilgiye göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. 

İnsan yaşantısı olumlu anlam yüklediği tecrübeleri yanında 

salgın süreçleri gibi olumsuz anlam yüklediği tecrübeler de 

yaşamaktadır. Salgın süreçleri insanlığın ortak problemleri olarak ön 

plana çıkmaktadır. Zira sel, deprem, heyelan, volkanik patlamalar, 

tsunami gibi felaketler, belirli bir bölge ile sınırlı iken, salgınların etki 

hızlarını ve etki alanlarını öngörebilmek neredeyse imkansızdır. Bu 

bağlamda küresel boyut kazanabilen salgınların hem fizyolojik hem de 

ruhsal ve mentâl karşılığı  da bulunmaktadır. Salgına bireysel olarak 

yakalanmak, bedenen ıstırabını çekmek yanında, ölüm psikolojisinin 

duygusal yapıda oluşturduğu kırılmalar da yüzleşilen diğer bir 

problemdir. Bu açıdan her insan hayatındaki travmatik süreçlere kendi 

bireysel bilgi ve tecrübesi bağlamında bir anlam yükler ve bu süreçle 

baş etmede başvurduğu farklı dinamikler söz konusudur. Bu 

dinamikler den birisi olarak dinin ön plana çıkması beklenen bir 

durumdur. Zira kişinin iyi olmasını sağlayacak motivasyonları 

sunması yönüyle ruhsal ve bedensel sağlığı etkilediği düşüncesinden 

hareketle dinin (Horozcu, 2010), insanın yüzleşmek zorunda kaldığı 

problemlerde teskin edici ve problemlerin üstesinden gelme 

konusunda psikolojik olarak destek sağladığı öngörülmektedir 

(Şentürk ve Yakut, 2014). Buna ilaveten  

Ancak insanların travmatik süreçlere verdikleri tepkiler dine 

yönelim şekilde olabildiği gibi dinden uzaklaşma şeklinde de tezahür 
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edebilir. Çünkü felaketlerin Yaratıcı tarafından bir ceza enstrümanı 

olarak kullanıldığı düşüncesi, insanların dine sırt çevirmesi şeklinde 

de ortaya çıkabilir (Bulut, 2020). Dolayısıyla salgın sürecinde Tanrı, 

maneviyat vb. konulara duyulan ilginin artış göstermesine rağmen 

ahlaki zekada anlamlı farklılaşma oluşturmamasını, travmatik 

süreçlerle baş etmede her insanın aynı oranda dine yönelmedikleri ve 

dinin dışında da bireysel olarak baş etme dinamiklerinin olabileceği 

şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

Salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilgi 

değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına ilgi düzeyini arttı olarak 

ifade eden katılımcıların sahip olduğu, ilginin artmasına bağlı olarak 

dindarlık puanlarının da arttığı ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir.  İnsan, varoluşunun bir gereği olarak 

yaşantısını anlamlandırma eğiliminde olan bir varlıktır. Yaşantısını 

anlamlandırmada esinlendiği çok sayıda unsur söz konusudur. Bazı 

insanlar tarafından tercih edilen bu anlamlandırma unsurlarından birisi 

de dindir. Dinin insanlara kendisi, varlığı, hayatı sorgulama ve 

anlamlandırma şemaları sunduğu kabul edilen bir durumdur. Bu 

bağlamda salgınlar da bireysel, toplumsal ve hatta küresel boyutta 

insanların anlam yüklemeleri gerekliliğini oluşturan en zor 

süreçlerden birisi olarak ifade edilebilir. Salgın sürecinde insanların 

psikososyal dünyaları üzerinde en belirgin olarak kendini hissettiren 

olgulardan birisi olarak dinin (Imıl, 2020), genel anlamda bir baş etme 

dinamiği olarak kullanıldığı pek çok araştırma sonucu tarafından teyit 

edilmektedir (Abanoz,2020; Göcen, 2020). Araştırma sonucunda 

salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilginin 
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dindarlıkta anlamlı farklılaşma oluşturmasını, özellikle zihinsel 

dünyalarını daha çok dine açan, anlam şemalarını dinden esinlenerek 

oluşturan ve kısaca dindar olarak ifade edebileceğimiz insanların 

salgın gibi travmatik süreçlerle baş etmede dine yönelme eğilimlerinin 

çok güçlü olduğu şeklinde anlamlandırmak mümkündür. 

1.16. Katılımcıların “Ahlaki zeka ve Dindarlık ” 

Ölçeklerinden Alacakları Genel Puan Düzeyleri 

Her iki ölçeğinde 5’li likert tipi olduğu göz önüne alındığında 5 

üzerinden (x=3.88) puanla ahlaki zeka ortalamasının ve de (3.93) 

puanla dindarlık ortalamasının yüksek düzeyde olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu tespit “Katılımcıların ahlaki zeka ve dindarlık 

ölçeklerinden alacakları genel puanların ortalamanın üzerinde olacağı 

beklenmektedir” hipotezimizi desteklemektedir. 

Konuyla ilgili elde edilen bilgiler ışığında ahlaki zeka ve 

dindarlığın, kişinin hayatında duygu, düşünce, davranış, tutum, 

iletişim, farkındalık gibi sosyal ve psikolojik pek çok süreci direkt ya 

da dolaylı etkileme potansiyeli olduğunu söylemek mümkündür. 

Ahlaki zeka ve dindarlık, bilinçli bir yaklaşıma atıfta bulunan iki 

kavram olarak çevre unsurlarıyla iletişim ve etkileşimde kaliteye 

vurgu yapmaktadırlar. Yaşantıdaki tüm süreçlerde kalite, beraberinde 

insanın huzur ve mutluluğunu sağlayacak en temel dinamiklerden 

birisi olarak anlamlandırılabilir. Katılımcıların üniversite öğrencileri 

olduğu düşünüldüğünde; yüksek ahlaki zeka ve dindarlık düzeylerinin 

bir yansıması olarak onlarda sağlanacak iletişim, eğitim,  sosyalleşme, 

gibi tüm yaşantı unsurlarındaki  kalitenin, öğrencilerin potansiyellerini 
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en ideal şekilde kullanabilmelerine katkı sunması yanında fizyolojik 

ve psikolojik sağlıklarında da önemli bir belirleyici olacağı 

öngörülmektedir. Bu durumun, öğrencilerin hem eğittim sürecinde 

hem de mezuniyet sonrası mesleki başarılarını, aile yaşantılarını, 

sosyal ve ekonomik durumlarını pozitif yönde güçlü şekilde 

etkilemesi beklenmektedir. 

1.17. Ahlaki  Zeka - Dindarlık İlişkisi 

Ahlaki zeka ile dindarlık arasında anlamlı pozitif yönlü zayıf bir 

ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile ahlaki zeka ile dindarlık 

karşılıklı olarak pozitif yönde ve zayıf düzeyde birbirlerini 

etkilemektedir. Bu tespit “Ahlaki zeka ortalaması ile dindarlık 

ortalaması arasında ilişki beklenmektedir” hipotezimizi 

desteklemektedir. 

Akıl yürütme üzerinden zeka ile dindarlığı karşılaştıran Avrupa 

menşeili  bazı araştırmalarda zeka ile dindarlık arasında negatif ilişki 

tespit edilmiştir (Argyle, 1958; Pargament ve diğerleri, 1998; Gervais 

ve Norenzayan, 2012; Pennycook ve diğerleri,  2014). Bu 

araştırmalarda ateistlerin akıl yürütme konusunda  dindarları geride 

bıraktıkları görülmüştür. Bunun nedeni olarak da dindarlığın bilişsel 

yapıyı etkilemesi ve dindarların düşünme biçimlerinin dogmalardan 

beslenmesi ve mantıksal olana değil daha çok sezgisel olana yönelme 

eğiliminde olmalarıyla açıklanmıştır (Shenhav vd., 2012). Bir başka 

araştırmada da bağımlı kişilik yapısı ile dindarlık eğilimleri arasındaki 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki, otonomik kişilik yapısı ile dindarlık 

eğilimleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespiti de önceki 
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araştırma sonuçlarıyla uyumludur (Yüksel,2019). Buna karşın ahlaki 

zeka ile güçlü bir ilişkisi olduğu öngörülen duygusal zeka - dindarlık 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğunu ortaya koyan 

araştırmalarda söz konusudur (Paek, 2006; Liu, 2010; Butt, 2014; 

Lowicki ve Zajenkowski, 2017; Dalkılıç, 2019). Ayrıca ahlaki zekanın 

önemli bir boyutunu ifade eden empati ile dindarlık arasında ilişki 

tespit eden araştırmalarda dolaylı olarak ahlaki zeka ile dindarlık 

arasında ortaya çıkan ilişkiyi desteklemektedir (Watson ve ark., 1984; 

Ayten, 2013; Özcan, 2016; Korkmaz, 2020). Yine ahlaki zekanın 

boyutları arasında kabul edilen adalet duygusu ile dindarlık arasında 

ki pozitif yönlü anlamlı ilişki de araştırmamızın sonucunu dolaylı 

olarak desteklemektedir (Güleç, 2018). 

Tüm bu bilgiler bağlamında dindarlığın ve ahlaki zekanın 

insanlardaki değer algılarına atıf yaptıkları ve birbirlerini destekler 

şekilde sonuçlara ulaşılması öngörülmekte idi. Ancak yapılan her 

çalışmanın öngörülerle uyumlu olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar 

da inançlar üzerinde sosyoekonomik durum, kültürel arka plan, dini 

tecrübeler gibi pek çok faktörün etki potansiyeli olduğu bilinmektedir. 

Dindarların zeka düzeyinin ateistlerden daha düşük olduğu 

araştırmalarının Avrupa’da Hristiyan, ateist örnekleminde yapılmış 

olması, Hristiyanlığın müntesiplerinde güçlü bir dogma anlayışı 

oluşturmuş olabileceği şeklinde yorumlamak mümkündür. Her dinin 

en önemli problemlerinden birisi olarak dogma anlayışı olduğu kabul 

edilebilir. Bu anlayış her ne kadar İslam gibi dinlerin kendi yapısında 

olmasa da tarihi süreç içerisinde sosyo-kültürel yapıyla ilintili olarak 

tüm dinlerin ortak problemi haline gelmiştir. Yapıcı (2002) tarafından 
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dogmatik dindarlık olarak, Okumuş (2006) tarafından da gösterişçi 

dindarlık olarak anlamlandırılan dindarlık türünde, düşünce derinliği 

olmayan bir zihinsel yapıya vurgu yapılmaktadır. Bu vurgu dinin 

anlamlandırılmasında bilişsel yönün ihmal edilmesine ve dindarlıkta 

ki kalite sorununa dikkat çekmektedir. Dolayısıyla dinleri ve 

dindarlığı genellemek yerine ne tür bir din ve din algısı ve de nasıl bir 

dindarlık sorusunu zorunlu kılmaktadır (Certel, 2010). Bu bağlamda 

sağlıklı bir dindarlığın, değerlere de atıfta bulunan ahlaki zeka ile 

ilişkili olmasını, öngörülebilir bir sonuç olarak değerlendirmek 

mümkündür. 

1.18. Dindarlık-Ahlaki Zeka Bileşenleri Arasındaki İlişkisi 

Dindarlık ile ahlaki zekanın bileşenleri olan empati, vicdan, 

özdenetim ve nezaket arasında pozitif yönlü orta düzey anlamlı ilişki 

söz konusudur. Yani dindarlığın artmasına bağlı olarak empati, 

vicdan, özdenetim ve nezaket bileşenlerinde de artış söz konusudur. 

Bu bağlamda empati, vicdan, özdenetim ve nezaket dinlerde de 

karşılığı bulunan yetenekler olarak ifade edilebilir. Dinlerde özellikle 

bu yeteneklerin bireysel ve toplumsal hayatta evrensel ahlaki değerleri 

merkeze alan sosyal sistemlerin inşâsında önemli argümanlar olarak 

ön plana çıkarıldığını dile getirmek mümkündür. Ayrıca bu 

yetenekleri insanları erdemli kişiliklere evirme ideali açısından da tüm 

dinlerce kullanılan en temel ahlaki enstrümanlar olarak 

sembolleştirmek de mümkündür. Çünkü dinlerde mutlu ve huzurlu bir 

hayat için vurgulanan sevgi, hoşgörü, adalet, yardımlaşma, dayanışma 

gibi değerlerin, ahlaki zekanın bileşenleri olarak empati, vicdan, 
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özdenetim ve nezaket dışında düşünülmesi ve anlamlandırılması 

mümkün görünmemektedir. Söz konusu yeteneklerin kullanılarak 

sosyal hayata pozitif katkı sunulmasının, bir dindarlık göstergesi 

olarak dinlerde güçlü bir karşılığının olduğu söylenilebilir. 

1.19. Ahlaki Zeka İle Dindarlığın Boyutları Arasındaki İlişki  

Ahlaki zeka ile dindarlığın tecrübe (duygu) ve etki boyutları 

arasında pozitif yönlü orta düzey anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Ahlaki zeka ile inanç, ibadet ve bilgi boyutu arasında ki ilişkinin ise 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu durum dinin birey üzerindeki 

tecrübe (duygu) ve etki olarak karşılık bulmasında ahlaki zekanın 

belirleyici bir etkisinin olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Tecrübe 

(duygu) ve etki, .dindarlığın diğer boyutlarına nazaran dinin birey ve 

toplum üzerinde ki yansımalarının en somut ifadeleridir. Bir seçimin 

ve bu seçime göre davranışın ortaya çıkması, zihinsel ve duygusal 

derinliği olan bir sürecin sonucudur. Bu bağlamda dinin hayatta 

somutlaşması ve can bulması olarak ifade edebileceğimiz dindarlığın, 

dinin vaaz ettiği değerlerin zihinsel bir süreçten geçirilerek bilinçli bir 

tercihe atıfta bulunduğunu söylemek mümkündür.  En doğru ve en 

yararlı olanın bilinçli tercihi olarak anlam yüklenen ahlaki zekanın 

dini ilkelerin bireysel ve toplumsal hayata yansıtılmasında bilinçlilik 

göndermesi yapan tecrübe (duygu) ve etki boyutlarıyla olan güçlü 

ilişkisinin bu bağlamda okunmasının sağlıklı bir yaklaşım olacağı 

düşünülmektedir. 
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2.Sonuç 

Geçmişten günümüze insanlık tarihine bireysel, toplumsal ve 

global düzeyde iz bırakan en temel olgulardan birisinin din olduğunu 

söylemek mümkündür. Dinin bireysel olarak duygu, düşünce, davranış 

ve mental yönler üzerinde ki etkisi, toplumsal ve global düzeyde de 

sosyal ilişkiler, ekonomi, kültür, siyaset, norm, ahlak  ve değerler 

üzerinden kendini hissettirmektedir. Dinin özellikle varoluşsal 

sorgulamalarda tatmin edici cevap bulma konusunda; salgın, deprem, 

sel, yangın gibi doğal afetler yaşanması sonrasında; kayıplar sonrası 

yas sürecinde; çeşitli bedensel ve ruhsal hastalık durumlarında 

insanlara moral ve mentâl yönden katkı sunduğu kabul edilen bir 

gerçekliktir. Ayrıca günümüz insanının en sık karşılaştığı yalnızlık, 

yabancılaşma, stres, depresyon, anksiyete gibi psikolojik arka planı 

olan problemlere karşı da dinin önleyici işlevini inkar etmek mümkün 

değildir. Buna ilaveten hastalık sürecinde de daha hızlı bir şekilde 

iyileşmeyi desteklediği de dinin etkileri üzerinde yapılan pek çok 

araştırmanın sonucu olarak karşımızda durmaktadır.  İnsanlara hayatı 

ve varlığı anlamlandırma konusunda sunduğu anlam şemaları da yine 

dinin insanın psikososyal dünyasına pozitif bir dokunuşu olarak ifade 

edilebilir. Bu açıklamalar bağlamında insanın hayatının ayrılmaz bir 

gerçekliği olarak sembolize edebileceğimiz dinin var oluşunun 

kalıtımsal olarak Tanrı geni, kolektif bilinçdışı olarak insanlığın 

zihinsel dünyasında ki bir kodlama; etkileşim içerisinde bulunulan 

aile, çevre ve eğitim süreci; sosyal, kültürel ve toplumsal argümanlarla 

temellendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Burada dinin ortaya 

çıkması ve varlığından konumuz açısından ön plana çıkaracağımız 
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husus, dinin sosyal hayata dokunuşu yani işlevidir. Dinin hayata 

sunacağı katkıların bilinçli bir tercih olarak dinin kabul edilmesi ve 

hayatta dine alan açılarak davranışlarda referans alınması yoluyla 

olacağını söylemek mümkündür. Bu bilinçli tercih ifadesi konuyu 

zorunlu olarak zeka ile ilişkilendirmektedir. Din olgusunda olduğu 

gibi zeka konusunun köklerinin de oldukça geçmiş tarihlere 

uzandığını söylemek mümkündür. Bu açıdan insanların duygu, 

düşünce ve davranışlarını zekayı öteleyerek  din ile ilişkilendirmenin 

mümkün olmadığı açıktır. Zira dinlerin inanç formlarının merkezinde 

akıl ve zeka bağlamında bilinçli tercih olduğu bilinen bir husustur. Bu 

durum din ile zeka arasında ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

zekanın çok boyutlu olarak incelenmesi ve bu boyutlardan birisi 

olarak doğru ve yararlı olanın bilinçli tercihine atıfta bulunan ahlaki 

zekanın, dinlerin de ilke olarak benimsedikleri adalet, saygı, 

özdenetim, vicdan, empati, nezaket, hoşgörü gibi bileşenleri 

benimsemesi, zeka ile din ilişkisinin gerekliliğini temellendirmektedir. 

Bu bağlamda doğruluk, dürüstlük, diğerkamlık, affetme, güvenilirlik, 

saygı, sevgi, hoşgörü gibi erdemlerin dinde karşılığı olduğu gibi 

ahlaki zekada da karşılık bulması, din ile ahlaki zekanın insanın 

erdemli bir kişiliğe evrilmesini merkeze alan ortak bir yaklaşıma sahip 

olduklarını da göstermektedir. Dinin nötr bir kavram olarak 

incelenmesinde ki zorluk, dinin bireysel ve toplumsal hayatta 

somutlaşan yönü olarak kabul edebileceğimiz dindarlık olgusu 

üzerinden mümkün olmaktadır.  Çünkü dindarlık, dinin kabul 

edildiğinin ve bu kabulün bir sonucu sosyal hayatta davranış olarak 

dinin görsel alana sunulduğunun bir ifadesidir. Aynı zamanda 
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dindarlık, dinin referans alınmasıyla ilgili de en önemli gösterge 

olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda kitap çalışmasının amacını ahlaki 

zeka ile dindarlık arasında ki ilişkinin tonu ve şiddetini ortaya koymak 

ve de hem ahlaki zekayı hem de dindarlığı çeşitli değişkenler 

açısından  incelemek olarak açıklamak mümkündür. Ayrıca sağlıklı 

bir din ve dindarlık anlayışının oluşmasına katkı sunmak, ahlaki 

zekanın erdemli bir hayat için önemini vurgulamak, konuyla ilgili 

araştırmacılara farklı bakış açıları sunmak ve literatüre veri sağlamak 

da çalışmanın amaçları arasındadır.  

Bu amaçlara uygun olarak yapılan çalışmada veriler kişisel bilgi 

formu, (Yakut ve Yakut, 2021) tarafından geliştirilen “Yakut-Ahlaki 

Zeka Ölçeği” ve Hoge (1972) tarafından geliştirilen Karaca (2000 / 

2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenilirlik 

çalışması yapılan “İçsel Dinî Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Seçkisiz 

olarak seçilen örnekleme online olarak yapılan anketten ahlaki zeka ve 

dindarlık düzeylerini “cinsiyet, fakülte, öğretim türü, ekonomik 

durum, sınıf düzeyi, fakülte ikliminden memnuniyet, iletişim-

haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyet; alanla ilgili kişisel gelişime  

(kitap okuma, araştırma yapma vs.)  günlük ayrılan süre; hayat 

memnuniyeti; kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem, iyimserlik; kişisel bakıma verilen 

önem; yaşantıda dini referans alma düzeyi; çevre farkındalık durumu;  

salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat  vb. konulara olan ilgi” 

değişkenlerine göre sınama ve ahlaki zeka ile dindarlık / dindarlık ile 

ahlaki zeka bileşenleri / ahlaki zeka ile dindarlığın boyutları 

arasındaki ilişkiyi tespit etme amacı taşıyan veriler elde edilmiştir. 
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Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programın 

kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım durumu skevness (çarpıklık) 

ve kurtosis (basıklık) değerleri ile Kolmogorov Smirnov test sonucu 

esas alınmış olup, Ahlaki Zeka Ölçeği ile  İçsel Dini Yönelim 

Ölçeği’nin Kolmogorov Smirnov testinde (P<.05) ve de skevness 

(çarpıklık) ve kurtosis (basıklık) verilerinin (-2 / +2) aralığı dışında bir 

değerle normal dağılım göstermediği   tespitinden hareketle 

nonparametrik testlerden Whitney U, Mann Kruskal Wallis H,  

Spearman Korelasyon ve Post hoc analiz işlemleri analizleri 

anlamlılık p<.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Buna ilaveten standart 

sapma, aritmetik ortalama ve frekans analizi de tanımlayıcı 

istatistikler olarak kullanılmıştır. 

Araştırma verilerine göre şu bulgulara ulaşılmıştır: 

 

✓Cinsiyet değişkenine göre kadın katılımcıların ahlaki zeka 

ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcıların puanlarından 

yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Bu tespit, “Cinsiyete göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiğini göstermektedir. Bu 

sonucu tarihi süreçte erkek egemen bir toplumsal yapıda dünyanın her 

yerinde cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, ötekileştirme gibi sıkıntılarla zor 

bir hayatı paylaşmak zorunda kalan kadınlarda bu mağduriyetin bir 

yansıması olarak ahlaki zeka ile üst düzey bağ kurabileceğimiz hak, 

hukuk, adalet, vicdan, diğerkamlık gibi değerlere hassasiyetlerinin en 

üst düzeyde karşılık bulduğunu ifade etmek mümkündür. 
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✓Cinsiyet değişkenine göre kadın katılımcıların dindarlık 

ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcıların puanlarından 

yüksek olduğu ancak oluşan farkın istatistiksek açıdan anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Cinsiyete göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklenmediğini 

göstermektedir. Bu sonucu, dindarlık olgusunun kadın ya da erkek 

olmak gibi cinsiyet kalıplarıyla sınırlandırılamayacak çok farklı 

kanallardan beslenen bir olgu olmasıyla açıklamak mümkündür.  

✓Fakülte değişkenine göre ahlaki zekada oluşan puan farkının 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu tespit, “Fakülte 

değişkenine göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmemektedir” 

hipotezimizin desteklendiğini göstermektedir. Bu sonuç, ahlaki zekayı 

eğitim alınan fakülteyle ilişkilendirmek yerine psikososyal, duygusal, 

zihinsel vb. bireysel farklılıklar ile eğitim sürecinden istifade edilmesi 

konusundaki bireysel farklılıklar bağlamında anlamlandırılması 

gereken bir yetenek olarak anlamak gerektiğini göstermektedir. 

✓Fakülte değişkenine göre en yüksek dindarlık puan 

ortalamasına İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ulaştığı ancak oluşan 

farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı  görülmektedir. Bu tespit, 

“Fakülte değişkenine göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklenmediğini göstermektedir. Bu sonucu 

dindarlığa yüklenen anlam çeşitliliği  ile çok boyutlu bir olgu olarak 

dindarlığın bireylerde  farklı boyutlar olarak ön plana çıkması 

bağlamında değerlendirmek mümkündür. 
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✓Öğretim türü değişkenine göre birinci öğretim öğrencilerinin 

ahlaki zeka puanlarının yüksek olduğu ancak oluşan farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit, “Öğretim türüne 

göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklendiğini göstermektedir. Bu sonuç bizlere, öğretim türü 

arasında oluşan sosyal, ekonomik, psikolojik, zihinsel ve bilişsel 

farklılığın ahlaki zekayı anlamlı şekilde etkileyebilecek güçte 

olmadığını göstermektedir.  

✓Öğretim türü değişkenine göre birinci öğretim öğrencilerinin 

dindarlık puanlarının yüksek olduğu ancak oluşan farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit, “Öğretim türüne 

göre dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklendiğini göstermektedir. Bu sonuç bizlere, birinci öğretim 

öğrencilerinde dindarlık puanlarının yüksek çıkması, dindarlığın 

zihinsel ve bilişsel kapasite ile ilişkisine atıf niteliği olmakla birlikte, 

öğretim türünün dindarlık üzerinde üst düzey bir etkiye sahip 

olmadığını göstermektedir.  

✓Ekonomik durum değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına ekonomik durumunu çok iyi olarak ifade eden katılımcıların 

sahip olduğu, ekonomik durumun yükselmesine bağlı olarak ahlaki 

zeka puanlarının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit, “Ekonomik duruma göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, maddi olanakların insanlar 

üzerinde güçlü bir psikososyal etki olarak karşılık bulduğu ve ahlaki 
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zeka ile ilişkili olarak hak, adalet vb. konularda daha cesur 

davranabilmek için maddi olarak da güçlü olmanın önemini 

göstermektedir. 

 ✓Ekonomik durum değişkenine göre en yüksek dindarlık 

puanına ekonomik durumunu çok iyi olarak ifade eden katılımcıların 

sahip olduğu, ekonomik durumun yükselmesine bağlı olarak dindarlık 

puanlarının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistik açıdan anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Ekonomik duruma göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiğini göstermektedir. 

Bu sonuç bizlere, maddi olanaklara sahip bireylerin, bağlandıkları 

dinin maddi olanaklarla ilişkili olan ibadetleri daha rahat şekilde 

yerine getirdikleri öngörüsünden hareketle bu durumun onlarda 

dindarlık göstergesi olarak anlam kazandığını göstermektedir.  

✓Sınıf değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına 4. Sınıf 

düzeyindeki katılımcıların sahip olduğu, sınıf düzeyinin yükselmesine 

bağlı olarak ahlaki zeka puanının yükseldiği ancak oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit, “Sınıf 

düzeyine göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmemektedir” tezimizin 

desteklendiği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, eğitim öğretim 

süresindeki artışa göre daha fazla kazanım elde edilmiş olacağı 

öngörülse de eğitimin nitelik ve nicelik boyutları göz önünde 

bulundurulduğunda sürenin her zaman ahlaki zeka gibi yaşantı 

göstergelerinde etkin bir belirleyici olarak kabul edilemeyeceğini 

göstermektedir. 
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✓Sınıf değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına 1. Sınıf 

öğrencilerinin sahip olduğu ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Sınıf düzeyine göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, nicelik yönünden ziyade 

bireysel farklılıklar bağlamında nitelik yönünün daha baskın olarak 

anlam kazanan sınıf düzeyinin bu yönüyle farklı kanallardan beslenen 

dindarlık üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olmadığını 

göstermektedir. 

✓Fakülte ikliminden memnuniyet değişkenine göre fakülte 

ikliminden çok memnun olan katılımcıların ahlaki zeka puanlarının 

diğer katılımcılardan yüksek olduğu, fakülte ikliminden 

memnuniyetin yükselmesine bağlı olarak ahlaki zeka puanlarının da 

yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Fakülte ikliminden memnuniyete göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, sağlıklı bir fakülte ikliminin,  

tüm paydaşları kendini sosyal, fiziksel ve duygusal olarak güvende 

hissetmesi; tehdit algısı oluşturan, huzursuz hissettiren, engellenme 

duygusu yaşatan, sosyal ilişkilerden yoksun bir atmosferde de 

bireylerin sağlıklı bir şekilde düşünmelerinin beklenemeyeceği 

öngörüsünden hareketle herkes için en doğru ve en yararlıyı tercih 

etme zekası şeklinde anlamlandırılan ahlaki zekanın sağlıklı 

düşünmenin bir göstergesi olarak fakülte ikliminden memnuniyetle üst 

düzey bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. 
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✓Fakülte ikliminden memnuniyet değişkenine göre fakülte 

ikliminden çok memnun olan katılımcıların dindarlık puanlarının 

diğer katılımcılardan yüksek olduğu, fakülte ikliminden 

memnuniyetin yükselmesine bağlı olarak dindarlık puanlarının 

yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Fakülte ikliminden memnuniyete göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” tezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, içinde bulunulan çevreye ve 

koşullara yüklenen olumlu anlamın bütüncül bir yaklaşımla insanın 

tüm boyutlarında olumlu şekilde karşılık bulduğu gibi dindarlıkta da 

olumlu olarak karşılık bulduğunu göstermektedir. 

✓İletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet değişkenine göre 

en yüksek ahlaki zeka puanına meşguliyet süresini “7-8” saat” olarak 

ifade eden katılımcıların sahip olduğu, meşguliyet süresinin artmasına 

bağlı olarak ahlaki zeka düzeyinin de yükseldiği ve oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İletişim-

haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyete göre ahlaki zekada 

farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin desteklenmediği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, iletişim ve haberleşme 

araçlarıyla nitelikli bir meşguliyetin, ahlaki zekayı pozitif yönde güçlü 

bir şekilde etkilediğini göstermektedir.  

✓İletişim-haberleşme araçlarıyla meşguliyet değişkenine göre 

dindarlık puanlarında oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile iletişim araçlarıyla 

meşguliyet süresinin dindarlığı etkilemediğini söylemek mümkündür. 
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Bu tespit, “İletişim-haberleşme araçlarıyla günlük meşguliyete göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, iletişim 

araçlarıyla meşguliyet süresinin artması ya da azalmasının dindarlık 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. 

✓Alanla ilgili kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan süre 

(Kitap okuma, araştırma yapma vs) değişkenine göre en yüksek ahlaki 

zeka puanına süreyi sekiz saat üzeri olarak ifade eden katılımcıların 

sahip olduğu, sürenin artmasına bağlı olarak ahlaki zeka düzeyinin de 

arttığı ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Alanla ilgili kişisel gelişime (kitap okuma, 

araştırma yapma vs.) günlük ayrılan süreye göre ahlaki zekada 

farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin desteklenmediği 

anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, kitap okuma ve araştırma 

yapmanın zihinsel ve bilişsel kazanımı bakımından yine bilişsel ve 

zihinsel bir yeterliliği bünyesinde barındıran ahlaki zekada anlamlı 

şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. 

✓Alanla ilgili kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan süre 

(Kitap okuma, araştırma yapma vs) değişkenine göre dindarlık 

puanlarında oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Diğer bir ifade ile kitap okuma, araştırma yapma vs. 

alanla ilgili kişisel gelişime yönelik günlük ayrılan sürenin dindarlığı 

etkilemediğini söylemek mümkündür. Bu tespit, “Alanla ilgili kişisel 

gelişime (kitap okuma, araştırma yapma vs.) günlük ayrılan süreye 

göre dindarlıkta farklılaşma beklenmemektedir” hipotezimizin 

desteklendiği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, alanla ilgili 
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kişisel gelişime yönelik okunan kitaplardan ve yapılan araştırmalardan 

elde edilen bilgi ve kazanımların her zaman davranışa dönüşmesinin 

kesinlik ifade etmediği öngörümüzden hareketle, alanla ilgili kişisel 

gelişime yönelik okunan kitapların ve yapılan araştırmaların daha çok 

davranış olarak anlam kazanan dindarlıkta önemli düzeyde karşılık 

bulmadığını göstermektedir. 

✓Hayattan duyulan memnuniyet değişkenine göre hayattan çok 

memnun olan katılımcıların ahlaki zeka puanlarının diğer 

katılımcılardan yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile hayattan 

memnuniyet, ahlaki zekayı anlamlı şekilde etkilemektedir. Bu tespit, 

“Hayat memnuniyetine göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına gelmektedir. 

Bu sonuç bizlere, kişisel farkındalık, duygu ve düşünce dünyasındaki 

uyum, içsel dünyadaki çatışmasızlık açısından bir yeterlilik göstergesi 

olarak sembolize edebileceğimiz hayat memnuniyetinin ahlaki zeka 

üzerinde pozitif yönlü anlamlı farklılaşma oluşturabilecek etki 

potansiyeli barındırdığını göstermektedir. 

✓Hayattan duyulan memnuniyet değişkenine göre hayattan çok 

memnun olan katılımcıların dindarlık puanlarının diğer 

katılımcılardan yüksek olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile hayattan 

memnuniyet, dindarlığı anlamlı şekilde etkilemektedir. Bu tespit, 

“Hayat memnuniyetine göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklendiği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, 

normal hayat dışında düşünülmesi mümkün olmayan dinî hayatı da 



163 | AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) 

 

kapsayan bütüncül bir değerlendirme ifadesi olarak hayat 

memnuniyetinin dindarlıkla etkileşim içerisinde bulunduğunu ve 

dindarlık üzerinde güçlü bir karşılığının olduğunu göstermektedir. 

✓Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem değişkenine göre verdiği önemi 1-5 

puan aralığından 5 puan olarak ifade eden katılımcıların ahlaki zeka 

puanlarının yüksek olduğu, önem puanının yükselmesine bağlı olarak 

ahlaki zeka puanın yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel gelişime (spor, kurs, 

seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen öneme göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklendiği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere, kişinin yetenek 

ve becerilerini de güçlendirmeye çalışması olarak kişisel gelişime 

verilen önemin, en doğru ve en yararlı olanın tercihine atıfta bulunan 

ahlaki zekada da güçlü şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. 

✓ Kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem değişkenine göre dindarlık puanları 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Diğer bir ifade 

ile kişisel gelişime (spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. 

etkinliklere katılım) verilen önem ahlaki zekayı anlamlı şekilde 

etkilerken, dindarlığı etkilememektedir. Bu tespit, “Kişisel gelişime 

(spor, kurs, seminer, sosyal-kültürel vb. etkinliklere katılım) verilen 

öneme göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. Bu sonuç bizlere kişisel 

gelişime verilen önemin az ya da çok olmasının dindarlık üzerinde bir 

belirleyici olmadığını ve bu bağlamda kişisel gelişim etkinliklerine 
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katılıma dinî bir anlam yüklemenin sağlıklı bir yaklaşım 

olamayacağını göstermektedir. 

✓İyimserlik düzeyi değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka 

puanına iyimserlik puanını 1-5 aralığından 5 olarak ifade eden 

katılımcıların olduğu, iyimserlik puanının yükselmesine bağlı olarak 

ahlaki zeka puanının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İyimserliğe göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. Bu sonuç bizlere, iyimserliğin insanın ruhsal, psikolojik 

ve mentâl olarak sağlıklı oluşuna referans niteliği taşıdığı ve bu 

yönüyle yine sağlıklılık açısından referans olarak kabul 

edebileceğimiz ahlaki zekada da anlamlı şekilde karşılığının olduğunu 

göstermektedir. 

✓İyimserlik düzeyi değişkenine göre en yüksek dindarlık 

puanına iyimserlik puanını 1-5 aralığından 5 olarak ifade eden 

katılımcıların olduğu, iyimserlik puanının yükselmesine bağlı olarak 

dindarlık puanının da yükseldiği ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “İyimserliğe göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. Bu sonuca göre iyimserliğin ve dindarlığın karşılaşılan 

sorunlarla baş etmede önemli bir motivasyon kaynağı olarak ortak bir 

misyona sahip olduklarını dile getirmek mümkündür. 

✓Kişisel bakıma verilen önem değişkenine göre en yüksek 

ahlaki zeka puanına kişisel bakımını 1-5 aralığından 5 puan olarak 

ifade eden katılımcıların olduğu, kişisel puanın yükselmesine bağlı 
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olarak ahlaki zeka puanlarının da yükseldiği ancak oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel 

bakıma verilen öneme göre ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklenmediği anlamına gelmektedir. Bu sonuç 

bizlere, sınırının tam olarak belirlenmesi mümkün olmayan ve hangi 

aşamayla tam olarak anlam kazandığı da muğlak olan kişisel bakımın 

belki de bu belirsizliğin ve sübjektifliğin bir yansıması olarak ahlaki 

zeka üzerinde önemli bir karşılığının olmadığını göstermektedir. 

✓Kişisel bakıma verilen önem değişkenine göre en yüksek 

dindarlık puanına kişisel bakımını 1-5 aralığından 5 puan olarak ifade 

eden katılımcıların olduğu, kişisel puanın yükselmesine bağlı olarak 

dindarlık puanlarının da yükseldiği ancak oluşan farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Kişisel bakıma 

verilen öneme göre dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” 

hipotezimizin desteklenmediği anlamına gelmektedir. Bu sonucu 

dinlerin müntesiplerinden bakımlı olmalarına yönelik telkinlerinden 

hareketle kişisel bakıma verilen önemin dindarlık üzerinde anlamlı bir 

karşılığının olacağı öngörülmüş olsa da, kişisel bakımın genellenebilir 

bir karşılığının olmaması ve tamamen sübjektifliğe indirgenebilir 

yönünün baskınlığı nedeniyle dindarlık üzerinde beklenen etkisinin 

olmadığı şeklinde değerlendirmek mümkündür.  

✓Yaşantıda dini referans alma değişkenine göre en yüksek 

ahlaki zeka puanına yaşantıda dini referans almayı orta olarak ifade 

eden katılımcıların sahip olduğu ve oluşan farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile yaşantıda dini 

referans alma sıklığı ahlaki zekayı etkilememektedir. Bu tespit, 
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“Yaşantıda dini referans almaya göre ahlaki zekada farklılaşma 

beklenmektedir” hipotezimizin desteklenmediği anlamına 

gelmektedir. Bu sonucu, en doğru ve en yararlı olanın tercihinde 

dinler dışında da farklı referansların ve motivasyon unsurlarının 

olabileceği; güzel davranışlar sergilemenin sadece din ile 

ilişkilendirilen bir durum olmadığı ve her davranışın bir dindarlık 

göstergesi olarak anlamlandırılamayacağı şeklinde değerlendirmek 

mümkündür.   

✓Yaşantıda dini referans alma değişkenine göre en yüksek 

dindarlık puanına yaşantıda dini referansı her zaman olarak ifade eden 

katılımcıların sahip olduğu, dini referans alma puanının artışına bağlı 

olarak dindarlık puanının da arttığı ve oluşan farkın anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Yaşantıda dini referans alma göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Bu sonucu, dinin referans alınmasının bir 

dindarlık göstergesi ve bilinçli bir tercih olarak anlamak 

gerekmektedir. Ayrıca bu durum kişinin yaşantısında dini referans 

alma ifadesiyle, din ile kişisel olarak kurduğu bağın niteliğine de 

güçlü bir atıf niteliğindedir. 

✓Çevre farkındalık durumu değişkenine göre farkındalığını her 

zaman olarak ifade eden katılımcıların ahlaki zeka puanlarının yüksek 

olduğu, farkındalık puanının artması yönünde ahlaki zeka puanlarının 

da arttığı ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu tespit, “Çevre farkındalığına göre ahlaki zekada 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. Bu sonuç bizlere ortam ve şartların en doğru şekilde 
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gözlemlenmesini, dikkat edilmesini ve en doğru şekilde de tavır 

takınılmasını kapsayan bir yetenek olarak çevre farkındalığının, en 

doğru ve en yararlı olanın bilinçli tercihine atıfta bulunan ahlaki 

zekada anlamlı bir karşılığının olduğunu göstermektedir. 

✓Çevre farkındalık durumu değişkenine göre farkındalığını her 

zaman olarak ifade eden katılımcıların dindarlık puanlarının yüksek 

olduğu, farkındalık puanının artmasına bağlı olarak dindarlık 

puanlarının da arttığı ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Çevre farkındalığına göre 

dindarlıkta farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği 

anlamına gelmektedir. Çevreyle ilişkimizin kalitesini ve niteliğini 

bireysel ve toplumsal ve hatta global anlamda huzur ve mutluluk için 

temel bir ilke olarak dinlerde karşılık bulması ve çevreye duyarlılığın 

bir dindarlık göstergesi olarak anlam kazanması bu sonucu ortaya 

çıkarmıştır. 

✓Salgın sürecinde Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilgi 

değişkenine göre en yüksek ahlaki zeka puanına ilgi düzeyini arttı 

olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu, ilginin artmasına bağlı 

olarak ahlaki zeka puanlarının da arttığı ancak oluşan farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit, “Salgın 

sürecinde din, Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilgiye göre 

ahlaki zekada farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin 

desteklenmediği anlamına gelmektedir. Bu sonucu travmatik 

süreçlerle baş etmede her insanın aynı oranda dine yönelmediği ve 

dinin dışında da bireysel olarak baş etme dinamiklerinin tercih 

edilebileceği şeklinde değerlendirmek mümkündür. 



AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) | 168 

 

✓Salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan 

ilgi değişkenine göre en yüksek dindarlık puanına ilgi düzeyini arttı 

olarak ifade eden katılımcıların sahip olduğu, ilginin artmasına bağlı 

olarak dindarlık puanlarının da arttığı ve oluşan farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu tespit, “Salgın sürecinde din, 

Tanrı, maneviyat vb. konulara duyulan ilgiye göre dindarlıkta 

farklılaşma beklenmektedir” hipotezimizin desteklendiği anlamına 

gelmektedir. Bu sonucu salgın sürecinde din, Tanrı, maneviyat vb. 

konulara duyulan ilginin dindarlıkta anlamlı farklılaşma 

oluşturmasını, özellikle zihinsel dünyalarını daha çok dine açan, 

anlam şemalarını dinden esinlenerek oluşturan ve kısaca dindar olarak 

ifade edebileceğimiz insanların salgın gibi travmatik süreçlerle baş 

etmede dine yönelme eğilimlerinin çok güçlü olduğu şeklinde 

anlamlandırmak mümkündür. 

✓Her iki ölçeğinde 5’li likert tipi olduğu göz önüne alındığında 

5 üzerinden (x=3.88) puanla ahlaki zeka ortalamasının ve de (3.93) 

puanla dindarlık ortalamasının yüksek düzeyde olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu tespit “Katılımcıların ahlaki zeka ve dindarlık 

ölçeklerinden alacakları genel puanların ortalamanın üzerinde olacağı 

beklenmektedir” hipotezimizi desteklemektedir. Ahlaki zeka ve 

dindarlık, bilinçli bir yaklaşıma atıfta bulunan iki kavram olarak 

yaşantıdaki tüm süreçlerde kalite, beraberinde insanın huzur ve 

mutluluğunu sağlayacak en temel dinamiklerden birisi olarak 

anlamlandırılabilir. Bu bağlamda ahlaki zeka ve dindarlık puanlarının 

yüksekliği, bireysel ve sosyal yaşantının kalitesine referans 

niteliğindedir.  
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✓Ahlaki zeka ile dindarlık arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile ahlaki zeka ile 

dindarlık karşılıklı olarak pozitif yönde ve zayıf düzeyde birbirlerini 

etkilemektedir. Bu tespit “Ahlaki zeka ortalaması ile dindarlık 

ortalaması arasında ilişki beklenmektedir” hipotezimizi 

desteklemektedir. Bu sonuç bizlere sağlıklı bir dindarlık anlayışının, 

din ve dindarlıkta da güçlü şekilde karşılığı bulunan insani değerlere 

atıfta bulunan ahlaki zeka ile ilişkisinin anlamlı olmasını, 

öngörülebilir bir sonuç olarak değerlendirmek mümkündür. 

✓Dindarlığın ahlaki zekanın bileşenleri empati, vicdan, 

özdenetim ve nezaket arasında pozitif yönlü orta düzey ilişki tespit 

edilmiştir. Diğer bir ifade ile dindarlık ahlaki zekanın bileşenleri 

üzerinde orta düzey bir etkiye sahiptir. Bu tespit “Dindarlık ile ahlaki 

zeka bileşenleri arasında ilişki beklenmektedir” şeklinde ki 

hipotezimizi desteklemektedir. Bu durum empati, vicdan, özdenetim 

ve nezaketin dindarlıkta da önemli bir karşılığının olduğunu 

göstermektedir.  

✓Ahlaki zeka ile dindarlığın tecrübe (duygu) boyutu ve etki 

boyutu arasında pozitif yönlü orta düzey anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir. Ahlaki zeka ile inanç, ibadet ve bilgi boyutu arasında ki 

ilişkinin ise anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu tespit “Ahlaki zeka 

ile dindarlığın boyutları arasında ilişki beklenmektedir” şeklinde3 ki 

hipotezimizi kısmen desteklemektedir. Dindarlık ile ahlaki zeka 

bileşenleri arasında ilişki beklenmektedir” şeklinde ki hipotezimizi 

desteklemektedir. Diğer bir ifade ile dinin birey üzerindeki tecrübe 
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(duygu) ve etki olarak karşılık bulmasında ahlaki zekanın önemli bir 

etkisinin olduğu söylenilebilir. 

 

Tüm bu veriler bağlamında ahlaki zeka ile dinin evrensel insani 

değerlere önem atfetme ve insanı evrensel insani değerleri içselleştiren 

kişiliğe evirme ortak paydasında buluştukları ve bu ortak paydanın bir 

yansıması olarak dinin ve ahlaki zekanın erdemli bir hayat 

sürdürebilmek ve evrensel ahlaki ilkeleri merkeze alan toplumsal bir 

sistem inşa edebilmek açısından vazgeçilmez önemde iki motivatör 

olduklarını dile getirmek mümkündür. Ancak ahlaki zeka ile din ve 

dindarlığın ilişkisini görmezden gelmeden ahlaki zekanın indirgemeci 

bir yaklaşımla din ve dindarlık ile sınırlandırılmasının ve sadece 

dinden beslenen bir yetenek olarak dindarlık göstergesi kabul 

edilmesinin de doğru bir yaklaşım olmayacağı düşünülmektedir. Zira 

herhangi bir dine mensup olmayan ancak evrensel insani değerleri 

içselleştirmiş erdemli bir hayat süren insanların var olduğu gerçeği, bu 

değerlendirmeyi geçerli kılmaktadır. Bu duruma göre ahlaki zeka ile 

din ve dindarlık arasında farklı tonlarda ilişkinini olduğunu ancak 

ahlaki zekanın din dışında da farklı kaynaklardan beslenerek 

gelişebileceğini / geliştirilebileceğini ifade etmek mümkündür. Aynı 

zamanda ahlaki zekanın insanla ilişkilendirilen her alanda sağlıklı bir 

süreç açışımdan önemli bir belirleyici olduğu gibi din ve dindarlığın 

da en ideal şekilde anlamlandırılması açısından güçlü bir belirleyici 

olduğu değerlendirilmektedir.  Bu bağlamda ailede ve anaokulları 

başta olmak üzere eğitim sürecinin tüm kademelerinde ahlaki zeka 

farkındalığını oluşturmak ve ahlaki zekayı geliştirmeye yönelik eğitim 
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faaliyetlerinde bulunmak, çocuklarımıza daha aydınlık ve daha 

yaşanılır bir dünya bırakabilmemiz açısından fevkalade önem arz 

etmektedir. 

3.Öneriler 

Araştırmadan elde edilen hem ahlaki zekada hem de dindarlıkta 

anlamlı farklılaşma oluşturan bulgular çerçevesinde aşağıdaki 

önerilerde bulunmak mümkündür. 

 

✓ Ekonomik durumun bireylerin bedensel ve ruhsal sağlıklılık 

durumlarını güçlü şekilde etkileme potansiyeli olduğu görülmüştür. 

Bundan dolayı öğrencilerin ekonomik durumlarını iyileştirici tedbirler 

alınmalıdır. 

✓.Fakülte ikliminden memnuniyetin öğrencileri eğitim süreçleri, 

iletişim becerileri, sosyalleşme, kimlik ve kişilik gelişimi gibi pek çok 

yönden etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda fakültelerin sosyal ve 

fiziksel yapısı öğrencilerin görüş ve önerileri doğrultusunda dizayn 

edilmelidir. 

✓ Hayat memnuniyetinin öğrencilerin psikososyal dünyalarında 

önemli bir karşılığının olduğu tespitinden hareketle, öğrencilerin hayat 

memnuniyetini yükseltecek gerekli mentâl koçluk, rehberlik ve 

danışmanlık gibi hizmetler yapılmalıdır. 

✓İyimserliğin öğrencilerin yaşam doyumu ve içsel huzur gibi 

özellikle moral motivasyon ve mentâl yönlerine yönelik önemli bir 

referans olduğu tespitinden hareketle, problemlere bir gelişim unsuru 

olarak anlam yükleme ve hayatı manevi değerleri merkeze alarak 

anlamlandırma konusunda gerekli uzman desteği sağlanmalıdır. 



AHLAKİ ZEKA, DİN VE DİNDARLIK (Psikososyal Bir Bakış) | 172 

 

✓ Çevre farkındalığının sadece bireysellikle sınırlandırmanın 

mümkün olmadığı, tüm insanlık ailesinin her bakımdan sağlıklı olması 

açısından ve de daha mutlu ve huzurlu bir geleceğin inşası açısından 

önemi tartışılmaz bir konu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çevre 

farkındalığına yönelik eğitimlerin anaokullarından başlatılarak tüm 

eğitim öğretim müfredatlarında yer verilmesi önerildi. 

 

✓ Ahlaki zeka ile dindarlık / dindarlık ile ahlaki zeka bileşenleri 

/ ahlaki zeka ile dindarlığın tecrübe (duygu) ve etki boyutları arasında 

ki anlamlı ilişki tespitinden hareketle, sağlıklı bir din ve dindarlık 

anlayışının insanın zihinsel ve bilişsel süreçlerinde de karşılığı 

bulunduğu; ahlaki zeka düzeyinin sağlıklı bir din ve dindarlık 

anlayışında da önemli bir rolünün bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla 

eğitimin tüm kademelerinde ahlaki zekanın geliştirilmesine yönelik 

etkinliklere yer verilmesi ve bilimsel verilerle desteklenen sağlıklı bir 

din eğitimi sürecinin desteklenmesi önerilmektedir. 
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EKLER 

EK-1                                           İÇSEL DİNÎ YÖNELİM ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda ki cümlelerle ilgili size en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. 
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Dinimin gereklerini hayatımın her alanına uygulamaya çalışırım. 1 2 3 4 5 

Allah’ın varlığını her zaman güçlü bir şekilde hissederim. 1 2 3 4 5 

Her önemli karar aşamasında Allah’tan bana rehberlik etmesini isterim. 1 2 3 4 5 

Dinî inançlarım bazen davranışlarımı sınırlar. 1 2 3 4 5 

Benim için hiçbir şey, Allah’a ibadet etmekten daha önemli değildir. 1 2 3 4 5 

Dinî inanç ve değerlerimi diğer bütün dünyevî işlerimin üzerinde 

tutmaya büyük gayret gösteririm. 

1 2 3 4 5 

Dinî inançlarım hayata bakış açımı belirler. 1 2 3 4 5 

Ahlâkî bir hayat yaşadığım sürece, neye inandığım o kadar önemli 

değildir. 

5 4 3 2 1 

Dinî inanç ve değerlerin, günlük işlerimi etkilemesine izin vermem. 5 4 3 2 1 

Hayatta dinden çok daha önemli şeyler olduğuna inanıyorum 5 4 3 2 1 
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EK -2 

 

 

YAKUT- AHLAKİ ZEKÂ ÖLÇEĞİ 
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Başkalarının sorunları, beni kendi sorunlarım 

gibi ilgilendirir. 

1 2 3 4 5 

Arkadaşlarım sık sık bana dertlerini anlatırlar. 1 2 3 4 5 

İnsanlar mutsuz ve üzgün olduklarında onları 

dinleyip rahatlatmaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

Üzgün birini gördüğümde ben de üzülürüm. 1 2 3 4 5 

Kendimi, başkalarının yerine koyarak onları 

anlamaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

V
ic

d
a
n

 

İletişimde vicdan önemlidir 1 2 3 4 5 

İyi davranış vicdan filtresinden geçen 

davranışlardır 

1 2 3 4 5 

Eylemlerimi vicdanıma götürürüm 1 2 3 4 5 

Vicdan insanın kendisiyle yüzleşmesidir. 1 2 3 4 5 

Vicdan üst düzey bir zihinsel beceridir 1 2 3 4 5 

Ö
z 
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m
 

Öfke, sevinç, üzüntü gibi duygularımı kontrol 

altında tutabilirim. 

1 2 3 4 5 

Eleştirildiğim durumlarda duygularımı kontrol 

edip sakin kalabilirim. 

1 2 3 4 5 

İyi ya da kötü her durumda davranışlarımı 

kontrol edebilirim. 

1 2 3 4 5 

Sinirlendiğim durumlarda dahi ölçülü olmaya 

çalışırım. 

1 2 3 4 5 

Tepki vermeden önce bana yapılan 

davranışların nedenlerini anlamaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

N
e
z
a
k

e
t 

Kaba ve kırıcı konuşmamaya özen gösteririm. 1 2 3 4 5 

Her zaman nezaketi gözeterek davranırım. 1 2 3 4 5 

Konuşmalarımda hiçbir zaman insanları 

aşağılayıcı dil kullanmam. 

1 2 3 4 5 

Konuşmalarımda karşımdaki insanların 

haklarını gözetirim. 

1 2 3 4 5 

Bizimle konuşanı dinlemek ona nezaket 

göstermektir 

1 2 3 4 5 
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EK-3 
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