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Özet- ‹nsan›n geliflim dönemleri içersinde biopsikososyol yönden pek çok yeni oluflumun gerçek-
leflti¤i ergenlik döneminde ölüm, ergenlerin ilgi konular›n›n bafl›nda gelmektedir. Dünyada ve ül-
kemizde intiharlar›n en çok gençlik döneminde görülmesi, gençlerin ölüm düflüncesine zihinlerin-
de de¤iflik flekillerde yer verdiklerini göstermektedir.

Bu makalede, dinî inançlar›n intihar, ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili tutumlar üzerindeki etkileri orta-
ya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n örneklem grubu, Bursa’da orta ö¤retim gören, yafllar› on

dört ile on dokuz aras›nda de¤iflen, tesadüfî yöntemle seçilmifl dört yüz ergenden oluflmaktad›r.

Araflt›rma sonuçlar›, genel olarak ergenlerin Allah inanc›n›n, cennet-cehennem ve öldükten sonra

yeniden dirilme inanc›na göre daha yüksek oldu¤unu göstermifltir. Ayr›ca dinî inanç ile ölüm dü-
flüncesi ve ölümü anlamland›rma aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Bu nedenle, ergenlerin ölü-
mü anlamland›rmalar›n› ve intihara bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirirken ahiret inanc›n›n dikkate al›nma-
s› faydal› olacakt›r. 
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Girifl

Ölüm, insan› etkileyip bir kayg› ve korku uyand›rd›¤› ve kendisiyle ilgili tu-
tum ve davran›fl›n geliflmesine neden oldu¤u için psikolojinin, ölüm ötesiy-
le ilgili inanç ve ö¤retilere yer vermesi yönüyle de dinin önemle üzerinde
durdu¤u bir konu olmufltur. Hemen hemen bütün dinler, ölüm ötesi hayata
at›fta bulunmufltur (Tümer, 1993). Ancak bat›da yap›lan araflt›rmalar, dinin
ana konular›ndan biri olan ölüm ötesiyle ilgili hususlarda, dinle ba¤lant› içe-
risinde olan kiflilerde bile birtak›m flüphe ve karars›zl›klar›n oldu¤unu orta-
ya koymufltur. Ölüm ötesi hayata inananlar›n oran›, Allah’a inananlar›n ora-
n›ndan daha düflük düzeydedir. Ayn› flekilde cehennemin varl›¤›na inanan-
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lar›n oran›n›n, cennetin varl›¤›na inananlar›n oran›ndan daha düflük oldu¤u
saptanm›flt›r. Hz. ‹sa’n›n yeniden dirilifline inananlar›n bir bölümü, ölüm
ötesi hayata inanmamaktad›r. Bu durum, psikolojik aç›klama isteyen anlam-
l› bir veridir. Çünkü burada basitçe bir inanç yoklu¤u de¤il, kabul edilen din
ile çeliflki oluflturan bir durum söz konusudur (Vergote, 1999).

Gençler üzerinde yap›lan çal›flmalar da benzer sonuçlar› göstermektedir.
Frans›z liseli gençler üzerinde yap›lan bir araflt›rmada, gençlerin ancak %
26’s›n›n ölümden sonra bir baflka hayat›n varl›¤›na kesin olarak inand›klar›
tespit edilmifltir. Ayn› araflt›rmada gençlerin % 38’i ölümden sonra baz› fley-
lerin oldu¤unu, fakat bunun ne oldu¤unu bilmediklerini belirtmifllerdir. Ke-
sin olarak Allah’a inananlardan, ölümden sonra baflka bir hayat›n varl›¤›na
inananlar›n oran› ancak % 64’tür. Bunlar›n ise %12’si, ölümle her fleyin bite-
ce¤ini kabul etmektedirler (Jouisin & Boutinet, 1985’ten aktaran Hökelekli,
1991b). Ülkemizde yap›lan çal›flmalarda da ölüm sonras› hayata ve yeniden
dirilmeye inananlar›n oran›, Allah’›n varl›¤›na inananlar›n oran›ndan daha
düflük ç›km›flt›r (Bayyi¤it, 2003; Demir, 2001).

Ülkemizde ergenlerin korku ve kayg›lar› üzerine yap›lan çal›flmalarda (Öz-
kan, 1984; Türkiye Bilimler Akademisi Raporlar›, 2004; Y›ld›z, 1999), ölüm
ve ölüm sonras› hayatla ilgili konular›n, ergenlerin bafll›ca kayg› ve korkula-
r›n› oluflturdu¤u tespit edilmifltir. Ergenlik dönemindeki flüpheler üzerine
yap›lan çal›flmalar (Bahad›r, 2002; Hökelekli, 1988; Ok, 2004), ergenlerin en
çok flüphe duyduklar› konular›n bafl›nda ölüm ötesi ile ilgili konular›n gel-
di¤ini ortaya koymufltur. 

Bu bulgulardan yola ç›karak, geliflim psikologlar› taraf›ndan “insan›n geliflim
dönemleri içinde çocukluk ile yetiflkinlik aras›nda uzanan bir geçifl dönemi”
olarak tan›mlanan (Kulaks›zo¤lu, 2000) ergenlik dönemindeki bireylerin,
ölümü nas›l anlamland›rd›klar›n›, ölümü düflündüklerinde herhangi bir kor-
ku duyup duymad›klar›n›, ölüme karfl› gelifltirdikleri tutumlar› ve bunlar›n
dinî inançlarla iliflkisini, ayr›ca ergenlerin ölüm ötesine (cennet ve cehen-
nem) inanma düzeylerini tespit etmek araflt›rmam›z›n bafll›ca problemini
oluflturmaktad›r.

Çal›flmam›zda öncelikle, ölüm düflüncesi ve ergenlerin ölümü alg›lay›fl tarz-
lar›na yer verilmifl, daha sonra gençlik döneminde çok fazla görülen intihar,
psikodinamikleri ile ele al›nm›flt›r. Ayr›ca ölüm ötesi hayat inanc› ve bunun
ergen üzerindeki psikolojik etkilerine de¤inilmifltir. Araflt›rman›n bulgular
k›sm›nda, baz› bulgular tablo ile gösterilmifl di¤er bulgular fazla yer tutma-
mas› için metin içerisinde verilmifltir.
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Ölüm Düflüncesi 

Hayat›n ayr›lmaz bir parças› olan ölüm her ça¤da insanlar›n zihnini meflgul
etmifltir. Ölümle her an iç içe olan insan, ölüm kavram› üzerinde düflünmüfl,
ona karfl› tutumlar gelifltirmifltir. ‹nsanlar›n zihnindeki ölüm kavram›, dinî,
felsefî, ahlâkî ve hukukî pek çok alanda, onlar›n davran›fllar›na flekil vermifl
ve yaflam tarzlar›n› belirlemifltir. Dolay›s›yla, insano¤lunun ölüm konusun-
daki ilgisinin neredeyse insanl›¤›n tarihi ile yafl›t bir geçmifli vard›r (Bafler,
1999; Hökelekli, 1991a).

‹nsan›n, “ölmek zorunda olan bir varl›k” oldu¤unun bilincinde olmas› onu
derinden etkilemektedir (Fromm, 1985). Ölüm düflüncesi ister istemez zih-
nini meflgul etmektedir. ‹nsan›n zihninde ölüm düflüncesine yer vermesinde
kendi sonunu düflünmesi etkili olabildi¤i gibi, çevredeki birtak›m uyar›c›la-
r›n da bunda etkisi olabilmektedir. Çünkü ölüm insan›n do¤rudan tecrübe
alan› d›fl›nda gerçekleflen bir olayd›r. Bu yüzden insanlar, çevresindeki di¤er
insanlar›n ölümleriyle ilgili olarak yaflad›klar› tecrübelerden yola ç›karak
ölümle ilgili tutumlar gelifltirmektedirler (Alkan, 1999). Her ne kadar yak›n

ölüm deneyimini (near-death experience)1 yaflad›¤›n› iddia eden ve bunun
olabilirli¤ini savunan insanlar olsa da bu durum insanlar›n geneli için söz
konusu de¤ildir. ‹nsan ancak baflkalar›n›n ölümüyle ölümü anlamaktad›r
(K›l›çbay, 1999). Kiflinin normal hayat ak›fl› içerisinde ona ölümü hat›rlatan
ve hayat›n s›n›rl› oldu¤unu düflündüren pek çok olay vard›r. Bu olaylardan
baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz: 

s Kifliyi do¤rudan ilgilendiren olaylar (hastal›k, bir yak›n›n ölümü vb.),

s Sosyal olaylar (kitlelerin ölümüyle sonuçlanan deprem, sel vb.),

s Günlük yaflamda karfl›lafl›lan herhangi bir olay (sokakta bir cenazeyle kar-
fl›laflmak, mezarl›k vb.) (Tufan, 2002).

Ergen ve Ölüm

Ergenlik ça¤›, ergenin kendisiyle afl›r› ilgilenme ça¤›d›r. Bu, ergenin tasa,
kayg› ve korkular›n›n çeflitlili¤inden kolayca anlafl›labilir. Ergenin kayg›lar›-
n› ve korkular›n› flöyle s›ralamak mümkündür: Sa¤l›kla, kiflilikle, aile ve ev-
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1 Yak›n ölüm deneyimi (near-death experience): Bedensel ifllevleri bak›m›ndan t›bben ölü
say›lmalar›ndan bir süre sonra, kendili¤inden veya reanimasyon (yeniden canland›rma) yöntem-
leriyle yaflama geri dönen kimselerin bu s›rada geçirdikleri deneyimlere verilen isimdir. Bu terim,
1970’te ABD’li Raymond Moody taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r (bk. Salt, 2001: 309). 



le, kendisinin toplum içindeki durumuyla, k›z-erkek arkadafll›¤› ile ilgili, din
ve ahlâk konular›yla ilgili kayg› ve korkular (ölüm korkusu, dinî konularda
daha çok bilgi sahibi olmay› istemek, neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤unu bi-
lememek), okulla ilgili kayg›lar, meslek seçimi ile ilgili kayg› ve korkular
(Köknel, 1985; Kulaks›zo¤lu, 2000; Özkan, 1984; Yavuzer, 1988). 

Son çocukluk döneminden itibaren, zihinsel geliflimin s›n›rlar›n›n geniflle-
mesi ile birlikte ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili düflünceler, zihni daha çok
meflgul etmeye bafllar (Hökelekli, 1991a). Nitekim baz› psikologlar, ilk de-
fa ciddî anlamda ölüm korkusunun, ergenlik döneminde ortaya ç›kt›¤›n›
ileri sürerler. Bu konuda yap›lan bir araflt›rmada, on iki yafl›ndan itibaren
deneklerin 1/4’ünün ölüm korkusu hissettikleri tespit edilmifl, cinsiyet ve
çevre fark›n›n önemli olmad›¤› görülmüfltür (Özkan, 1984). Ancak son y›l-
larda yap›lan baflka bir çal›flma, k›zlar›n (% 38), erkeklerden (% 26) daha
fazla ölüm korkusu hissettiklerini ortaya koymufltur (Türkiye Bilimler
Akademisi Raporlar›, 2004).

Ergenin ölüm düflüncesi, bizzat kendi ölümü üzerinde odaklafl›r. Ergen,
kendi ölümünün kaç›n›lmazl›¤› fikrinden yola ç›karak bütün insanlar›n ve
kâinat›n bir gün son bulaca¤› fikrine ulafl›r. Ölümün apaç›k, kaç›n›lmaz bir
yarat›l›fl kanunu oldu¤unu anlamaya bafllar. Ancak herkesin ve her fleyin
sonlu oldu¤u fikri, onun ölüm karfl›s›ndaki korkusunu azaltmaz, aksine da-
ha fazlalaflt›r›r (Hökelekli, 1991a). Ülkemizde on befl ile on yedi yafl gençle-
rinin korku ve kayg›lar› üzerine yap›lan bir araflt›rmada, ölüm ve ölüm öte-
si ile ilgili düflüncelerin, cinsiyet fark› olmaks›z›n, bafll›ca korku ve kayg› ko-
nular›n› oluflturdu¤u görülmektedir. Bu araflt›rmada, gençlerin % 40,1’inin
yanarak, bo¤ularak, hastalanarak ve ac› çekerek ölmekle ilgili sürekli kayg›-
lar›n›n oldu¤u ifade edilmifltir. Yine deneklerin yar›ya yak›n› da genç ölmek-
ten korktuklar›n› belirtmifllerdir (Özkan, 1984). Yörüko¤lu, gençlerin hayat-
lar›n›n en sa¤l›kl› dönemlerinde ölüm ve ölüm sonras› ile ilgili kayg›lar ya-
flamalar›n› oldukça flafl›rt›c› buldu¤unu ifade eder (Yörüko¤lu, 1990).

Alexander-Adlerstein taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada gençlerin, daha çok
ölüm olay›n›n ürkütücülü¤ünden korktu¤u tespit edilmifltir. Ayr›ca, ölümle
sevdiklerinden ayr›lma, topra¤a gömülecek olma gencin ölüm korkusunun
bafll›ca sebepleri aras›nda yer almaktad›r (Alexander- Adlerstein, 1959’dan
aktaran Karaca, 2000). Karaca taraf›ndan yap›lan araflt›rmada belirtildi¤ine
göre gençlik döneminde, ölümü bireysel ideallerini gerçeklefltirmenin önün-
de büyük bir engel olarak görme, ölümden korkma sebeplerinin aras›nda yer
almaktad›r (Karaca, 2000). 
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Ergenler henüz kimliklerini yeni oluflturmaya bafllad›klar› bir dönemde ölü-
mü, önlerine ç›kan bir engel olarak görmektedirler (Kula, 2001). Bu durumda
ölümün, flahsî varl›¤›n sona ermesi, gelece¤e yönelik ilgi ve ideallerin gerçek-
lefltirilememesi ve hayat›n zevklerinden mahrum olma olarak de¤erlendirilme-
si, onu korku ve s›k›nt› ile karfl›lanmas›na sebep olmaktad›r (Geçtan, 1989;
Hökelekli, 1991a). Çünkü ergenlik dönemi, ilgi alanlar›n›n çeflitlendi¤i, hayal-
lerin ve ideallerin en yüksek düzeye ç›kt›¤› bir dönem olarak bilinmektedir.
Ergen, bu dönemde ileride seçece¤i meslekle ilgili konulara e¤ilir. Bir fleyler
yapmak, baflar›l› olmak, kendisini kan›tlamak onun için büyük önem tafl›r.
Böyle bir durumda ölüm, bunlar›n önünde bir engel gibi alg›lan›r.

Gençlik döneminde, ölüm düflüncesinin en belirgin yans›malar›n› intihar
olaylar›nda görmekteyiz. Öyle ki intihar, gençlik ça¤›nda trafik kazalar›ndan
sonra en önemli ölüm nedenidir (Ekfli, 2003; Yörüko¤lu, 1990).

‹ntihar

‹ntihar (suicide), en genel anlam›yla kiflinin bilerek ve isteyerek kendi yafla-
m›na son vermesidir. ‹ntihar düflüncesi (suicidal ideation) ise özel planlar
yapmaks›z›n zihnini intihar fikirleriyle meflgul etme olarak tan›mlan›r (Bu-
dak, 2000; Durkheim, 1992; Köknel, 2000). 

‹ntihar, pek çok ülkede ölüme yol açan nedenler aras›nda önemli bir yer tut-
maktad›r. Çocukluk ça¤›nda oldukça seyrek olan intihar giriflimleri, ergen-
lik ça¤›ndan bafllayarak h›zl› bir art›fl göstermektedir. Bu durum özellikle
ABD’de, Kanada’da ve Avrupa’da pek çok ülkede büyük bir sorun teflkil et-
mektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütünün bildirisine göre, ergenlerde yaflam boyu
intihar riski ülkeler aras›nda yüz binde k›rk ile yüz binde iki yüz aras›nda de-
¤iflmektedir. ‹ntihar, birçok ülkede ergenler aras›ndaki ölüm nedeni olarak
ikinci veya üçüncü s›rada yer almaktad›r (Ekfli, 1990; Klenhorst, 1995; Yö-
rüko¤lu, 1990).

Ülkemizde yap›lan araflt›rmalar, intihar oranlar›n›n 15-34 yafl grubunda yo-
¤unlaflt›¤›n› ve kad›nlar›n erkeklere göre daha genç yafllarda intihar etti¤ini
ortaya koymaktad›r. ‹ntihar kad›nlarda genellikle otuz yafl›n alt›nda, erkek-
lerde 30-40 yafl dilimi aras›nda daha s›k görülmektedir. 15-24 yafl grubunda
ise intihar oranlar›n›n en yüksek oldu¤u saptanm›flt›r (Köknel, 2001; Türki-
ye ‹statistik Y›ll›¤›, 2001). 

‹ntihar ve intihar girifliminin gençlik ça¤›nda yüksek oluflu, bu ça¤›n ortaya
ç›kard›¤› bedensel, ruhsal, toplumsal birtak›m sebeplerin yan›nda, birçok
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ruhsal hastal›¤›n gençlik ça¤›nda bafllamas›yla da aç›klanabilir. ‹ntihar riski-

nin en yüksek oldu¤u ruhsal bozukluklar›n bafl›nda depresyon2 gelmektedir.

Ölümle sonuçlanan intihar giriflimlerinin yaklafl›k % 65’ine depresyon tan›-

s› konmufltur (Ekfli, 1990; Köknel, 2001).

Bat›da yap›lan pek çok çal›flma da ergenlerdeki intihar düflüncesi, giriflimi

veya tamamlanm›fl intiharlar ile depresif bozukluklar aras›ndaki iliflkinin

varl›¤›n› ortaya koymufltur. Bu çal›flmalar sonunda depresif bozukluklara sa-

hip olan ve intihar girifliminde bulunmufl ergenlerle, depresif durumda olan

ama intihar girifliminde bulunmam›fl kifliler aras›nda ortak özellikler bulun-

mufltur. ‹ntihar girifliminde bulunan grupta (intihara teflebbüs ettikleri haf-

ta), hoflland›¤› aktivitelerden zevk almama, ilgi kayb›, duygusal yavafllama,

sosyal ortamdan uzaklaflma gibi duygusal a¤›rl›kl› belirtiler gözlenmifltir. Sa-

dece depresif bozuklu¤u olan grupta ise pasiflik ve yorgunluk belirtilerine ek

olarak kilo kayb› flikâyeti belirlenmifltir. Elde edilen bulgular, intihar düflün-

cesi ile intihar giriflimi aras›ndaki köprülerin, umutsuzluk, yaflam aktivitele-

rinden çekilme gibi depresif belirtiler oldu¤unu göstermektedir (Çuhadaro¤-

lu ve Sonuvar, 1992; Klenhorst, 1995).

ABD’de yap›lan çal›flmalar, erkekler aras›nda ölümle biten intihar sonuçlar›-

n›n k›zlara göre daha fazla oldu¤unu ortaya koymufltur. K›zlarda, intihar gi-

rifliminde bulunanlar›n oran› erkeklere göre daha yüksektir. Bu farkl›l›k, te-

mel olarak, seçilen intihar metotlar›n›n cinsiyete göre de¤iflmesiyle aç›klana-

bilir. Erkekler daha çok, ateflli silâhlar, as›lma, yüksekten atlama gibi fliddet

içeren ve derhal öldüren yöntemleri seçmektedirler. K›zlar ise daha s›k inti-

har girifliminde bulunmalar›na ra¤men, uyku ilâçlar›, yat›flt›r›c›lar, zehirli

gaz gibi öldürücü etkileri daha az olan yöntemleri seçmektedirler. Cinsiyet

farkl›l›¤›n›n intihar yöntemi seçimindeki etkisi, biyolojik, sosyal ve kültürel

faktörlere ba¤l› olabilir. Erkek ergenler, k›zlara göre daha sald›rgan ve sert-

tirler. Bu özellikleri seçtikleri yöntemleri etkilemektedir. K›zlar›n ise daha

yumuflak, fazla can ac›tmayan yöntemleri seçmeleri kiflilik özellikleri ile

aç›klanabilir (Garland & Zigler, 1996).
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2 Depresyon (depression): Ümitsizlik, karamsarl›k, yetersizlik, kendine güvensizlik, de¤ersizlik duy-
gusu, önemsiz nedenlerden ötürü suçluluk duyma, sosyal yaflamdan çekilme, zevk alamama,
ifltahs›zl›k veya afl›r› yeme, uykusuzluk veya afl›r› uyku, karars›zl›k, neflesizlik, hâlsizlik gibi
flikâyetlerle, afl›r› durumlarda ölüm ve intihar düflünceleri ile tan›mlanan ve belirlenebilir bir olaya
(örne¤in bir s›nav›, bir yak›n› kaybetme) ba¤l› olarak ortaya ç›kan ruhsal çöküntü durumu (bk.
Budak, 2000: 204 ).



‹ntihar giriflimi, genellikle ergenin kendinden veya çevresinden kaynaklanan
sorunlarla bafla ç›kmada güçlük çekti¤inde, hiçbir ç›k›fl yolu bulamad›¤›nda,
mutsuzluk, çaresizlik ve karamsarl›k içinde baflvurulan bir yoldur. ‹ntihar›,
kiflinin sorunlar›ndan umutsuz bir kaç›fl› olarak yorumlayabiliriz. Çünkü in-
tihar girifliminde olan pek çok kiflinin ortak amac›, yaflamlar›na son vermek
de¤il, ac›lar›na son vermektir (Stoney, 1996). Bazen ergenin intihar girifli-
minde bulunmas›, yak›nlar›n›, arkadafllar›n› etkilemek için kahramanca ken-
dini ispatlama veya kendini ve bu duruma düflmesine neden olanlar› ceza-
land›rmak amac›na yönelik bir öç alma hareketi olarak yorumlanabilir (Ad-
ler, 2001; Ekfli, 1990; Yörüko¤lu, 1990).

Ölüm Ötesi Hayat ‹nanc› ve Ergen Üzerindeki Psikolojik Etkileri

Ölüm düflüncesine s›k› s›k›ya ba¤l› olan ölüm ötesi hayat inanc›, her fleyden
önce ölümü anlamland›rma, ona karfl› olumlu tutum ve davran›fl gelifltirme-
de ergenlik döneminde de önemli bir rol oynamaktad›r. Ergenin zihinsel ve
ruhsal geliflimi, ölüm ve ölüm ötesi gibi metafizikî konulara ilgisinin artma-
s›na yol açmaktad›r. Ergenin dinî duygu ve düflüncelerine ba¤l› olarak, ha-
yat›nda dinî motifler kendini daha çok hissettirmektedir. Ölüm ötesi ile ilgi-
li inançlarda da dinî referanslar›n etkisi varl›¤›n› hissettirmektedir. 

Bütün bunlardan sonra ölüm ötesi hayat› kapsayan ahiret inanc›n›n ergen
üzerindeki etkilerini flöyle özetlemek mümkündür:

(i) Ölüm, psikolojik olarak kabul edilmesi çok zor bir gerçektir. Çünkü in-
san, yok oluflunu ve tükeniflini düflünmek bile istememekte, geçmiflteki an›-
lar› ve gelece¤e yönelik ümitleriyle var olmaktad›r. ‹flte bu noktada dinin ve
onun çerçevesi içindeki ahiret inanc›n›n ergene büyük yard›m› olmaktad›r.
Ölümsüzlük arzusuna sahip olan ergen için yeniden dirilifli vaat eden ahiret
inanc›, ebedî hayat›n kap›lar›n› açmakta, insanlar›n yok olufl ve hiçlik karfl›-
s›ndaki kayg› ve korkular›n› azaltarak ruhsal dengelerini korumaktad›r. 

(ii) Fizyolojik olarak yafllanan bedenin ve biten zaman›n insana verdi¤i
üzüntü ve s›k›nt›lar›n telâfisi ahiret hayat›yla mümkündür (Yasa, 2001c).
Nitekim k›sa bir dünya hayat›ndan sonra her fleyin sona erdi¤ini görmek, er-
gen için kabullenilmesi zor bir durum ortaya ç›karmaktad›r.

(iii) Sevilen bir kiflinin kayb›n›n insan üzerinde meydana getirdi¤i üzüntü ve
ac›lar› telâfi etme ve kiflinin duygusal dünyas›nda derin izler b›rakan bozuk-
luklar meydana getirmesini önlemede ahiret inanc›n›n önemli bir fonksiyo-
nu vard›r (Karaca, 2000; Yasa, 2001c). Sevdi¤i kiflilerle ahirette tekrar kavu-
flulaca¤›na inanmak, ergenin üzerinde rahatlat›c› bir etkiye sahiptir.
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(iv) ‹nsan›n bu dünyada çekti¤i ac›lar ve s›k›nt›lar ahiret inanc› ile anlam ka-
zanmaktad›r. Bu dünyada katland›¤› s›k›nt› ve ac›lar›n mükâfat›n› öteki dün-
yada alaca¤›n› bilmek kifliyi rahatlatmaktad›r (Özarslan, 2000; Yasa, 2001b).

(v) Ahiret inanc›, insanda sorumluluk bilinci ile birlikte oto kontrol mekaniz-
mas›n› gelifltirmektedir. Bu dünyada yapt›¤› her iyilik ve kötülü¤ün mutlaka
karfl›l›¤›n› alaca¤›n› bilen insan tutum ve davran›fllar›n› Allah’›n belirledi¤i
ölçüde ahiret hayat›na yönelik olarak ayarlayacakt›r (Özarslan, 2000).

(vi) ‹nsan›n gerek kendisinin çeflitli flekillerde haks›zl›¤a u¤ramas›n›n gerek-
se sürekli adaletin dünyan›n hiçbir yerinde hiçbir dönem görülememesinin
kendisinde meydana getirdi¤i rahats›zl›¤› ancak ahiret inanc› azaltmaktad›r
(Çelik, 2001). 

Ahiret inanc›, dünyay› anlama ve hayatta bir amaç bulma aray›fl›nda olan er-
genin, hayat›na anlam vermekte; onu ümitsizlik, karamsarl›k ve hiçlik duy-
gular›ndan kurtarmakta; onda sab›r, teslimiyet, umut gibi duygular›n gelifl-
mesine yard›mc› olmaktad›r. Öyle ki ergenin içinde bulundu¤u dünyan›n
zorluklar›n›n imtihan oldu¤unu düflünmesi ve öteki dünyada mükâfatland›-
r›laca¤›na inanmas›, onu hayata karfl› daha dirençli k›lmakta ve onun birta-
k›m ç›kmazlara girmesini engellemektedir.

Amaç

Bu araflt›rman›n temel amac›, ergenlik döneminde baflta dindarl›kla, ölüm
düflüncesi s›kl›k düzeyi, ölüm korkusu ve ölüm ötesi hayat inanc› aras›nda
ne tür bir iliflkinin oldu¤unu tespit etmek, ikinci olarak da yafl, cinsiyet, sos-
yoekonomik durum gibi demografik de¤iflkenlerin dindarl›kla ve ölüme kar-
fl› gelifltirilen tutumlarla iliflkilerini incelemek ve aralar›nda anlaml› bir ilifl-
ki olup olmad›¤›n› ortaya koymakt›r. Bu temel amac›n yan› s›ra, ankete ka-
t›lanlar›n okul türünün, dinî inanç ve ibadet düzeyi, ölüm korkusu ve ölüm
ötesi inanc› üzerinde etkisinin olup olmad›¤›n›, e¤er varsa hangi düzeyde an-
laml› oldu¤unu araflt›rmak da amaçlanmaktad›r.

Araflt›rman›n Hipotezleri

(i) Ergenlik döneminde dinî inançlar›n ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili tutumlar
üzerinde olumlu etkileri vard›r (temel hipotez).

(ii) Dinî inanç ve ibadet düzeyi ile ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi aras›nda an-
laml› bir iliflki vard›r. Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenlerde
ölümü düflünme oran› daha yüksektir.
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(iii) Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi ile ölüm korkusu aras›nda anlaml› bir ilifl-

ki vard›r. Ergenlerde ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi yükseldikçe, ölüm kor-

kusu duyma düzeyi de yükselmektedir.

(iv) Ölüm korkusu ile cinsiyet de¤iflkeni aras›nda anlaml› bir iliflki vard›r.

Ergenlik döneminde k›zlar erkeklerden daha çok ölümden korkarlar.

(v) Ölüm korkusuyla dinî inanç ve ibadet düzeyi aras›nda pozitif bir iliflki

vard›r. Ergenlerde dinî inanç ve ibadet düzeyi artt›kça ölüm korkusu da art-

maktad›r.

(vi) Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî inanç ve ibadet düzeyi aras›nda pozitif

bir iliflki vard›r. Ergenlik döneminde dinî inanç ve ibadet düzeyi yükseldik-

çe ölüm ötesi hayat inanc› da yükselmektedir.

(vii) Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî e¤itim düzeyi aras›nda pozitif bir iliflki

vard›r. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan ergenlerde ölüm ötesi hayat inanc› da

yüksektir.

(viii) Ölüm ötesi hayat inanc› ile sosyoekonomik düzey aras›nda anlaml› bir

iliflki vard›r. Sosyoekonomik düzeyi düflük olan ergenlerde, ölüm ötesi hayat

inanc› daha yüksektir.

(ix) Ölüm korkusu ile intihar e¤ilimi aras›nda negatif bir iliflki vard›r. Ergen-

lerde ölüm korkusu azald›kça intihar e¤ilimi artar.

(x) ‹ntihar e¤ilimi ile dinî inanç ve ibadet düzeyi aras›nda negatif bir iliflki

vard›r. Ergenlerde dinî inanç ve ibadet düzeyi artt›kça intihar e¤ilimi azal-

maktad›r.

Yöntem

Araflt›rma Modeli

Bu araflt›rmada, seçilen örneklem grubundan bilgi toplamak için tarama mo-

deli içerisinde yer alan ve din psikolojisinin de bilgi toplama metotlar›ndan

(Hökelekli, 1993) olan anket tekni¤i kullan›lm›flt›r. Ana kütleyi temsil yete-

ne¤ine sahip örneklemin seçiminde yafl, cinsiyet, sosyoekonomik durum vb.

de¤iflkenler kullan›ld›¤› için tabakal› basit tesadüfî örnekleme ve s›n›f, yafl gi-

bi de¤iflkenlere s›n›rlamalar getirildi¤i için kota örneklemesi metodlar› (As-

lantürk, 1999) kullan›lm›flt›r. 
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Evren ve Örneklem

Araflt›rmam›z›n evreni, Bursa ilindeki orta ö¤retim kurumlar›nda ö¤renim
gören orta ö¤retim ö¤rencilerinin oluflturdu¤u gruptur. Araflt›rman›n örnek-
lemi ise Bursa’da dört liseden (lise 1, 2 ve 3. s›n›flar) tesadüfî yöntemle se-
çilmifl dört yüz ö¤renciden oluflmaktad›r. Söz konusu örneklem grubunun
okullara göre da¤›l›mlar› flöyledir: 

Atatürk Lisesi: 120 ö¤renci

Özel Tunç Süper Lisesi: 60 ö¤renci

Bursa ‹mam Hatip Lisesi: 120 ö¤renci

Ali Osman Sönmez Fen Lisesi: 100 ö¤renci

Araflt›rmam›zda örneklem grubu olarak söz konusu okullar›n belirlenmesin-
deki en önemli sebep, her bir okulun belli bir s›n›flamaya girmesidir. Okul-
lar imam hatip, fen lisesi, özel okul ve genel lise fleklinde grupland›r›larak
araflt›rma sonuçlar›n›n farkl›l›k gösterip göstermedi¤inin tespiti amaçlanm›fl-
t›r. Söz konusu okullardan ‹mam Hatip Lisesinin araflt›rma kapsam›na al›n-
mas›ndaki amaç imam hatip liselerinin örgün meslekî din e¤itimini orta ö¤-
retim düzeyinde veren okullar olmas›d›r. Ali Osman Sönmez Fen Lisesi s›-
navla ö¤renci alan bir okul olmas›, genel lise kapsam›na giren Atatürk Lise-
si her kesimden ö¤rencinin gelebildi¤i bir okul olmas›, Özel Tunç Süper Li-
sesi ise genellikle sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin gitti¤i bir
okul olmas› sebebiyle tercih edilmifltir. 

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi araflt›rmam›za kat›lan deneklerin % 48,5’ini k›zlar,
% 51,5’ini erkekler oluflturmaktad›r. Örnekleme kat›lan erkeklerle k›zlar›n
oran› birbirine yak›nd›r. Yukar›daki tablodaki verilere göre, örnekleme kat›-
lan deneklerden 14-15 yafl grubu % 17,75’lik bir oran›, 16-17 yafl grubu %
54’lük bir oran›, 18-19 yafl grubu ise % 28,25’lik oran› oluflturmaktad›r. Elde
edilen veriler genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ço¤unlu¤u % 54 ile 16-17 yafl
grubunun oluflturdu¤u görülmektedir. Bunu % 28,25 ile 18-19 yafl grubu iz-
lemektedir. En düflük oran› ise % 17,75 ile 14-15 yafl grubu oluflturmaktad›r.
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Tablo 1
Deneklerin Cinsiyet ve Yafl Gruplar›na Göre Da¤›l›m›

Gruplar Say› %
K›z 194 48,5
Erkek 206 51,5
14-15 71 17,75
16-17 216 54
18-19 113 28,25

Toplam 400 100

Cinsiyet

Yafl



Verilerin Toplanmas›

Araflt›rman›n verileri, daha önce de belirtti¤imiz gibi, anket tekni¤i ile elde
edilmifltir. Anket sorular›n› haz›rlamada ilk aflama olarak dokümantasyon me-
todu kullan›larak konuyla ilgili daha önce yap›lan yüksek lisans ve doktora
tezlerinde kullan›lan anket sorular› incelenmifltir. Dinî inanç boyutunun yan›
s›ra ibadet boyutu ile dinî inanç ve ibadetlerin etki boyutu (Yaparel, 1987) göz
önünde bulundurulmufl, deneklerin dinî inanç ve ibadet durumlar›n› ölçmeye
yönelik sorular haz›rlanm›flt›r. Daha sonra istatistik uzman› yard›m›yla s›n›fla-
y›c›, s›ralay›c› ve likert tipi (Gürsakal, 2001) haz›r ölçeklerin flekline uygun
olarak anket sorular› oluflturulmufltur. ‹ki bölümden oluflan anket sorular›nda
dolgu maddesi niteli¤inde hiçbir soru kullan›lmam›flt›r. Deneklerin dikkatleri-
ni da¤›tmamak için az fakat araflt›rma konusu ile do¤rudan ilgili sorular haz›r-
lanm›flt›r. Sorular›n seçenekleri haz›rlan›rken, bazen olumludan olumsuza, ba-
zen de olumsuzdan olumluya do¤ru giden ifadeler kullan›larak, deneklerin ay-
n› ifadeleri içeren seçenekleri iflaretlememeleri amaçlanm›flt›r.

‹fllem

Yukar›da belirtilen flekilde haz›rlanan anket sorular› söz konusu okullardan
20-30 kiflilik bir ön deneme grubuna uygulanm›flt›r. Ön uygulama sonucu,
ö¤rencilerin konu ile ilgili tutumlar›n› çok net ölçemeyen sorulara, istatistik
uzman› yard›m›yla son flekli verilerek söz konusu okullarda uygulama iflle-
mine geçilmifltir. Uygulama yapmadan önce okul idarecileri ile görüflülüp
uygun ders saatleri belirlenmifltir. 

Ayr›ca ankete verilen cevaplar›n tamamen gizli kalaca¤› bu yüzden isimleri-
ni yazmalar›n›n gerekli olmad›¤›, hem anket formunda belirtilmifl, hem de
uygulama öncesi anketör taraf›ndan aç›klanm›flt›r. Böylece ö¤rencilerin sa-
mimî ve gerçe¤e uygun cevaplar vermeleri sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Anketin cevapland›r›lmas› ö¤rencilerin yaklafl›k 10-15 dakikalar›n› alm›flt›r.

Verilerin Analizi ve De¤erlendirilmesi

Araflt›rmada anket tekni¤i ile elde edilen nitel veriler, say›sal de¤ere dönüfl-
türülerek bilgisayar girdisine uygun hâle getirilmifltir. Verilerin bilgisayara
aktar›lmas›nda ve de¤erlendirilmesinde Statistica/Win 4.5 haz›r paket prog-
ram› (Gürsakal, 1997) kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rma hipotezlerinin test edilmesinde ki-kare (chi-square) hipotez test
etme tekni¤i kullan›larak 0,05 (% 5) anlaml›l›k veya baflka bir ifade ile 0,95
(% 95) güven düzeyine göre anlaml›l›klar› de¤erlendirilmifltir.
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Elde edilen veriler araflt›rman›n teorik bölümündeki bilgiler ve kaynaklar ›fl›¤›nda
yorumlanm›fl ve hipotezlerin test edilme düzeyleri ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bulgular

Dinî ‹nançlar 

Tablo 2’den elde edilen verilere göre, anketimize cevap veren deneklerin ta-
mam›na yak›n› (% 96,25) Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inand›klar›n› belirt-
mifllerdir. Bu konuda flüphe duyup “Karars›z›m.” diyenlerin oran› % 2,75’tir.
‹nançs›zlar›n oran› ise oldukça düflük bir de¤er (% 1) göstermektedir.

Tablo 3’ten elde edilen verilere göre, ankete kat›lan deneklerin büyük ço¤un-
lu¤u (% 88,75) cennetin varl›¤›na inanmaktad›r. Bu konuda flüpheleri olup
“Karars›z›m.” diyenlerin oran› % 9,75; inançs›zlar›n oran› ise % 1,5 ’tir.

Tablo 4’te görüldü¤ü gibi, cehennemin varl›¤›na inananlar›n oran› % 88,25;
bu konuda flüpheli olup “Karars›z›m.” diyenlerin oran› % 10, “‹nanm›yo-
rum.” diyenlerin oran› ise, % 1,75’dir. Genel olarak bak›ld›¤›nda cehenne-
min varl›¤›na inanmayanlar›n oran›, cennetin varl›¤›na inanmayanlar›n ora-
n›ndan biraz fazlad›r.
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Tablo 2 
Deneklerin Allah ‹nanc›na Göre Da¤›l›mlar›
Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine inanma düzeyi Say› %
‹nan›yorum. 385 96,25
Karars›z›m. 11 2,75
‹nanm›yorum. 4 1
Toplam 400 100

Tablo 3 
Deneklerin Cennet ‹nanc›na Göre Da¤›l›mlar› 
Cennete inanma düzeyi Say› %
‹nan›yorum. 355 88,75
Karars›z›m. 39 9,75
‹nanm›yorum. 6 1,5
Toplam 400 100

Tablo 4 
Deneklerin Cehennem ‹nanc›na Göre Da¤›l›mlar› 
Cehenneme inanma düzeyi Say› %
‹nan›yorum. 353 88,25
Karars›z›m. 40 10
‹nanm›yorum. 7 1,75
Toplam 400 100



Yeniden dirilifl, cennet ve cehennem gibi özellikle ölüm ötesi hayata yönelik
inanç konular›nda flüphe ve tereddütleri olanlar, Allah inanc›ndaki derece-
lendirmeye göre daha yüksek oranlara sahiptir (bk. Tablo 3, 4, 5). Allah’›n
varl›¤›na ve birli¤ine inanma düzeyi ile cennet ve cehennemin varl›¤›na
inanma düzeyi aras›nda farkl›l›k olmas›na ra¤men, araflt›rmaya kat›lan de-
neklerde cennetin ve cehennemin varl›¤›na inanma düzeylerinde çok belir-
gin bir fark ortaya ç›kmamaktad›r. Cennetin varl›¤›na inananlar›n oran› %
88,75; cehennemin varl›¤›na inananlar›n oran› % 88,25’tir. “‹yi insanlar›n
sonsuza kadar cennette yaflayaca¤›na” inanma düzeyi (% 82,08) ile “kötü ve
günahkâr insanlar›n günahlar› karfl›l›¤›nda cehennemde kalaca¤›na” inanma
düzeyi (%77,66) aras›nda daha belirgin farkl›l›klar ortaya ç›kmaktad›r. 

Tablo 5’te görüldü¤ü gibi, “öldükten sonra dirilme ve bu dünyada yapt›kla-
r›n›n hesab›n› vermeye” inananlar›n oran› (% 88,5) cennet ve cehenneme
inananlar›n oran›na yak›n ç›km›flt›r. fiüphe duyup “Karars›z›m.” diyenlerin
oran› % 10,25’dir. ‹nkâr edenlerin oran› ise % 1,25’tir. 

Dinî ‹nanç ve ‹badet Düzeyi

Deneklerimizin büyük ço¤unlu¤unu “inançl› fakat pratikleri eksik olanlar”
(% 64) oluflturmaktad›r. “‹nançl› ve pratiklerini tam olarak yerine getiren-
ler” ikinci s›ray› (% 25) almaktad›r. “Dinî inançlar› ile ilgili flüphe ve karar-
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Tablo 6 
Deneklerin Dinî ‹nanç ve ‹badet Durumlar›na Göre Da¤›l›m›
Dinî inanç ve ibadet düzeyi Say› %
Dinî inançlar›mla ilgili flüphe ve karars›zl›klar›m var (flüpheli). 27 6,75
‹nanc›m var ama ibadetlerimi tam olarak yerine getiremiyorum
(inançl› fakat pratikleri eksik). 256 64
Kesinlikle inan›yorum ve bütün dinî görevlerimi yerine
getirmeye çal›fl›yorum (inançl›). 100 25
Dine bir ilgim yok (ilgisiz). 14 3,5
Dine karfl›y›m (inançs›z). 3 0,75
Toplam 400 100

Tablo 5
Deneklerin Öldükten Sonra Dirilme ve Bu Dünyada Yapt›klar›n›n Hesab›n› Vermeye ‹nan›p
‹nanmad›klar›na Göre Da¤›l›mlar›
Öldükten sonra dirilme ve bu dünyada 
yapt›klar›n›n hesab›n› vermeye inanma düzeyi Say› %
‹nan›yorum. 354 88,5
Karars›z›m. 41 10,25
‹nanm›yorum. 5 1,25
Toplam 400 100



s›zl›klar› olanlar” % 6,75’lik bir orana sahiptir. Dinle ilgisi olmayanlar % 3,5
ve din karfl›t› olanlar % 0,75’lik bir oran› oluflturmaktad›r.

Ölüm Düflüncesi

Araflt›rmam›zdan elde edilen bulgulara göre, deneklerimizin büyük ço¤unlu-
¤u ölümü “ara s›ra” (% 51,5) düflünmekte, ölümü “s›k s›k” düflünenler de
önemli bir say›sal de¤ere (% 36,75) ulaflmaktad›r. Ölümü hiç düflünmeyen-
ler ise % 11,75’lik bir oran› oluflturmaktad›r. 

Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi, örneklem grubunun dinî inanç ve ibadet du-
rumlar›na göre farkl›l›k göstermektedir. Özellikle inançl› ve pratikleri tam olan
ergenlerde ölüm sürekli bir ilgi konusu olmaktad›r. ‹nançl› ve pratikleri tam
olan ergenlerde, ölümü “s›k s›k” düflünenlerin oranlar›nda (% 52) yükselme-
nin olmas›, dinin ölümle ilgili davran›fllar üzerinde belirleyici etkisinin oldu-
¤unu aç›¤a ç›karmaktad›r. Dine karfl› ilgi duymayanlarda ve inançs›zlarda “hiç
düflünmeyenler” (% 42,86; % 66,67) dikkat çekecek bir orandad›r. 

Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyinin okul türüne göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›
zaman, ölümü “s›k s›k” düflünenlerde dinî e¤itim düzeyi yüksek olan imam
hatip lisesi ö¤rencileri % 59,17 ile ilk s›ray› almakta (krfl. Hökelekli, 1986),
bunu % 34,17 ile genel lise izlemektedir. Özel lise ve fen lisesinde bu oran
daha düflüktür (% 26,67; % 19) (bk.Tablo 8). 
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Tablo 7
Deneklerin Ölüm Düflüncesi S›kl›k Düzeyine Göre Da¤›l›mlar› 
Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi Say› %
Hiç 47 11,75
Ara s›ra 206 51,5
S›k s›k 147 36,75
Toplam 400 100

Tablo 8
Ölüm Düflüncesi S›kl›k Düzeyi ile Okul Türü Aras›ndaki ‹liflki
Okul türü Hiç Ara s›ra S›k s›k Toplam
Genel lise 16 63 41 120
% 13,33% 52,50% 34,17%
Özel lise 11 33 16 60
% 18,33% 55,00% 26,67%

‹mam hatip lisesi 7 42 71 120
% 5,83% 35,00% 59,17%

Fen lisesi 13 68 19 100
% 13,00% 68,00% 19,00%

Toplam 47 206 147 400
X2 = 44.83283 SD=6 P=0.00000



Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyinin ölüm korkusu ile iliflkisine bakt›¤›m›zda is-
tatistiksel olarak anlaml›l›k düzeyine ulaflt›¤› görülmektedir. Ölümü “s›k s›k”
düflünenlerde ölüm korkusu duyma oran› en yüksek düzeydedir (% 63,95). Bu
oran ölümü “ara s›ra” düflünenlerde  ikinci s›ray› (% 42,72) al›rken ölümü
“hiç” düflünmeyenlerde en düflük (% 29,79) düzeydedir (bk.Tablo 9). 

Ölüm Korkusu

Araflt›rmam›za kat›lan deneklerin yaklafl›k yar›s› (% 49) ölümden korktu¤u-
nu belirtmifltir. Bu konuda karars›z olanlar, % 22,5’lik, ölüm korkusu duy-
mayanlar ise % 28,5’lik oran› oluflturmaktad›r. 

Araflt›rmam›zdan elde edilen verilere göre, inançl› ve pratikleri tam olan er-
genlerle (% 48), inançl› fakat pratikleri eksik olanlarda (% 50,78) ölüm kor-
kusu duyma oran›, ilgisiz (% 21,43) ve inançs›zlara (% 33,33) göre daha faz-
lad›r. Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inananlar›n yar›ya yak›n› (% 49,35), ölü-
mü düflündüklerinde korku duyduklar›n› belirtmifltir. ‹nanmayanlarda ise
sadece bir kifli ölümü düflündü¤ünde korku duydu¤unu belirtmifltir.

Dinî e¤itim düzeyi ile ölüm korkusu aras›ndaki iliflkinin istatistiksel olarak
anlaml›l›k düzeyine ulaflt›¤›n› görmekteyiz. Dinî e¤itim düzeyleri yüksek
olan imam hatip lisesi ö¤rencilerinin ço¤unlu¤u (% 59,17) ölümden kork-
tuklar›n› belirtmifltir. Nitekim araflt›rmam›zdan elde edilen verilere göre, de-
neklerimizin büyük ço¤unlu¤u ölüm korkusunun oluflmas›nda en etkili fak-
tör olarak “dinî sohbet ve vaazlar›” görmektedirler (‹HL % 65; GL % 54.17). de¤erler
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Tablo 10
Deneklerin Ölüm Korkusu Duyup Duymad›klar›na Göre Da¤›l›mlar› 
Ölüm korkusu duyma düzeyi Say› %
Hay›r, duymuyorum. 114 28,5
Karars›z›m. 90 22,5
Evet, duyuyorum. 196 49
Toplam 400 100

Tablo 9
Ölüm Düflüncesi S›kl›k Düzeyi ile Ölüm Korkusu Aras›ndaki ‹liflki
Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi Hay›r, duymuyorum.Karars›z›m.Evet, duyuyorum.Toplam
Hiç 28 5 14 47
% 59,57 10,64 29,79

Ara s›ra 50 68 88 206
% 24,27 33,01 42,72

S›k s›k 36 17 94 147
% 24,49 11,56 63,95

Toplam 114 90 196 400
X2 =50.81101 SD=4 P=0.00000



Ergenlerin dinî inanç ve ibadet durumlar›ndaki farkl›l›k ile ölüm korkusu
duyma sebepleri aras›ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml›l›k düzeyine
ulaflm›flt›r. Buna göre inançl› ve pratikleri tam olan ergenlerde “öldükten
sonra Allah’›n huzurunda hesap verme” endiflesinden dolay› ölüm korkusu
duyma oran› en yüksek düzeydedir (% 71). Dinî inanç ve ibadet düzeyi yük-
sek olan ergenlerde böyle bir e¤ilimin olmas› kendi dinî yöneliflleriyle de
uyum göstermektedir. Deneklerin dinî inanç ve ibadet durumlar›ndaki azal-
maya paralel olarak ölüm korkusunun sebeplerinin din d›fl› konulara ba¤lan-
d›¤› görülmektedir. fiüpheli, ilgisiz ve inançs›zlarda “sevilen fleylerden ve ki-
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Tablo 11
Dinî ‹nanç ve ‹badet Durumlar› ile Ölüm Korkusu Duyma Düzeyi Aras›ndaki ‹liflki
Dindarl›k düzeyi Hay›r, Karars›z›m. Evet, Toplam

duymuyorum. duyuyorum.
fiüpheli 8 5 14 27
% 29,63 18,52 51,85
‹nançl›/pratikleri eksik 62 64 130 256
% 24,22 25,00 50,78

‹nançl› 35 17 48 100
% 35,00 17,00 48,00

‹lgisiz 7 4 3 14
% 50,00 28,57 21,43

‹nançs›z 2 0 1 3
% 66,67 0,00 33,33

Toplam 114 90 196 400
X2 =12.64837 SD=8 P=0.12458

Tablo 12
Dinî ‹nanç ve ‹badet Durumlar› ile Ölüm Korkusunun Sebepleri Aras›ndaki ‹liflki
Dindarl›k Ölümle
düzeyi her fleyin

sona erece¤ini
düflünerek

korkuyorum.

fiüpheli 5 13 4 4 1 27
% 18,52 48,15 14,81 14,81 3,70

‹nançl›/pratikleri
eksik 21 92 18 117 8 256
% 8,20 35,94 7,03 45,70 3,13

‹nançl› 4 11 11 71 3 100
% 4,00 11,00 11,00 71,00 3,00

‹lgisiz 3 7 4 0 0 14
% 21,43 50,00 28,57 0,00 0,00

‹nançs›z 0 1 0 1 1 3
% 0,00 33,33 0,00 33,33 33,33

Toplam 33 124 37 193 13 400
X2 =69.55137 SD=16 P=0.00000

Ölümle
sevdi¤im

fleylerden ve
kiflilerden

ayr›lmaktan
korkuyorum.

Ölüm bende
hiçbir
flekilde
korku

uyand›rm›-
yor.

Ölümden
sonra Allah'›n

huzurunda
hesaba çek-

ilece¤imi
düflünerek

korkuyorum.

Ölümden
sonra vücud-
umun bafl›na

gelecek
fleylerden

korkuyorum.

Toplam



flilerden ayr›lmak” ölüm korkusunun oluflmas›nda en etkili faktör olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r (% 48,15; % 50; % 33,33). fiüpheli ve ilgisizlerde
ölümle her fleyin sona erece¤ini düflünerek endifle duyanlar da önemli bir
orana (% 18,52; % 21,43) ulaflmaktad›r (bk. Tablo 12).

Ergenlerin ölümden korkma sebeplerinin farkl›laflmas›nda dinî e¤itim düze-
yinin de etkisinin oldu¤u görülmektedir. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan
imam hatip lisesi ö¤rencilerinin ço¤unlu¤unda (% 80) “öldükten sonra Al-
lah’›n huzurunda hesaba çekilme” düflüncesi ölüm korkusun kayna¤›n› olufl-
turmaktad›r. Dinî e¤itim düzeyi düflük olanlarda, genelde ölüm korkusunun
sebebini “sevilen fleylerden ve kiflilerden ayr›lma” düflüncesi oluflturmakta-
d›r (GL % 39,17; ÖL % 51,67; FL % 39). 

Ölümün Anlam›

“Ölüm sizin için ne ifade ediyor?” fleklinde düzenledi¤imiz soruya örneklem
grubunun verdikleri cevaplara bakt›¤›m›zda, ölümün anlam› konusunda
farkl› görüfl ve düflüncelere sahip olduklar› görülmektedir. Örneklem grubu-
nun büyük ço¤unlu¤u (% 70,5) ölümü “sonsuz bir hayat›n bafllang›c›” ola-
rak de¤erlendirmektedirler. ‹nançl› ve pratikleri tam olan ergenlerde “ölümü
sonsuz bir hayat›n bafllang›c› olarak” görenler (% 85), ilgisiz ve inançs›zlar-
da ise ölümü “sonras› olmayan yokluk ve hiçlik” olarak de¤erlendirenler en
yüksek orana sahiptir (% 28,57; % 66,67). Ayr›ca inançl› ve pratikleri tam
olanlarla, inançl› fakat pratikleri eksik olan ergenlerde ölümü “hakk›nda
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Tablo 13
Dinî ‹nanç ve ‹badet Durumlar› ile Ölümün Anlam› Aras›ndaki ‹liflki
Dindarl›k 
düzeyi

fiüpheli 8 4 10 5 0 27
% 29,63 14,81 37,04 18,52 0,00

‹nançl›/pratikleri eksik 12 46 184 11 3 256
% 4,69 17,97 71,88 4,30 1,17
‹nançl› 2 11 85 2 0 100
% 2,00 11,00 85,00 2,00 0,00

‹lgisiz 1 4 2 4 3 14
% 7,14 28,57 14,29 28,57 21,43

‹nançs›z 0 0 1 2 0 3
% 0,00 0,00% 33,33 66,67 0,00

Toplam 23 65 282 24 6 400
X2 =128.5851 SD=16 P=0.00000

Hakk›nda kim-
senin bir fley

söyleye-
meyece¤i bir

s›rd›r.

Hayat›n zevk-
lerinden
mahrum
olmad›r.

Sonsuz bir
hayat›n

bafllang›c›-
d›r.

Sonras›
olmayan

yokluk ve
hiçliktir.

Hiçbir fley
ifade

etmiyor.

Toplam



kimsenin bir fley söyleyemeyece¤i bir s›r” olarak görenler ikinci s›ray› almak-
tad›r (% 11; % 17,97).

Dinî e¤itim düzeyine göre de deneklerin ölüme verdikleri anlam›n farkl›lafl-
t›¤› görülmektedir. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan imam hatip lisesinde ölü-
mü “sonsuz bir hayat›n bafllang›c›” olarak de¤erlendirenler en yüksek orana
(% 87,50) sahiptir. Bu grupta ölümü “hayat›n zevklerinden mahrum olma”
ve “sonras› olmayan yokluk ve hiçlik” olarak görenler çok küçük bir orana
(% 0,83) sahiptir. Özel lise (% 10; % 18,33) ve fen lisesinde (% 10; % 8) bu
seçenekleri iflaretleyenler daha yüksek bir orana sahiptir. 

Ölümün Uyand›rd›¤› Tepkiler

Araflt›rmadan elde edilen verilere göre, araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin yar›-
s›ndan ço¤unun (% 51,25) “ölümü kabullenme” tutumu içerisinde oldukla-
r› tespit edilmifltir. Ölümü her hat›rlad›¤›nda korku ve s›k›nt› duyanlar, ikin-
ci s›ray› almakta (% 28), bunu ölümü zihninden uzaklaflt›rarak “bast›rma”
tutumu içersinde olanlar (% 15,25) izlemektedir. “Birilerine ve bir fleylere
karfl› öfke ve isyan duyanlar” ise küçük bir kesimi (% 5,5) oluflturmaktad›r.

Ölümü hat›rlamaya ba¤l› olarak ergenlerde uyanan tepkilerin dinî inanç ve
ibadet durumlar›ndaki farkl›l›¤a göre da¤›l›mlar›na bakt›¤›m›zda, inançl› ve
pratikleri tam olan ergenlerin (% 63) ölümü daha çok “kabullenme tutumu”
içersinde karfl›lad›klar› görülmektedir. ‹lgisiz ve inançs›zlar›n ölüm karfl›s›n-
daki tepkileri daha çok “bast›rma” yoluyla zihinden uzaklaflt›rma (% 42,86;
% 33,33) ve “birilerine ve bir fleylere karfl› öfke ve isyan” duyma fleklinde or-
taya ç›kmaktad›r (% 14,29; % 33,33). 

Araflt›rmadan elde edilen istatistiksel veriler, dinî e¤itim düzeyi ile ölüm kar-
fl›s›nda gelifltirilen tutum ve davran›fllar aras›nda da anlaml› bir iliflkinin oldu-
¤unu göstermektedir. Dinî e¤itim düzeyleri yüksek olan imam hatip lisesi ö¤-
rencilerinde ölüme karfl› “kabullenme” tutumu gelifltirenlerin oran› (% 61,67)
daha yüksektir. Bu grupta ölümü “bast›rma” yoluyla unutmaya çal›flanlar (%
5,83) ve “birilerine ve bir fleylere karfl› öfke ve isyan” duyanlar (% 0,83) olduk-
ça düflük bir orana sahiptir. Al›nan meslekî din e¤itiminin ölüme karfl› olum-
lu tutumlar gelifltirmede belirleyici etkisinin oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Sevilen Bir Kiflinin Ölümünün Uyand›rd›¤› Tepkiler

Araflt›rmam›za kat›lan deneklerin büyük ço¤unlu¤u (% 61), sevilen herhan-
gi bir kiflinin ölümünden kaynaklanan üzüntü ve kayg› durumundan kurtul-
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mada dua ve ibadete yönelmektedirler. “Hiç düflünmemeye çal›fl›r›m.” di-
yenler % 36’l›k bir oran›, “Unutmak için alkol ve uyuflturucu vb. maddeler
al›r›m.” diyenler ise küçük bir kesimi (% 3) oluflturmaktad›r.

Sevilen bir kiflinin ölümü ile karfl›laflan kiflilerin bu durumla bafla ç›kmada
seçtikleri tutum ve davran›fllar›n dinî inanç ve ibadet durumlar›ndaki farkl›-
l›¤a göre da¤›l›mlar›na bakt›¤›m›zda elde edilen verilerin, anlaml›l›k düzeyi-
ne ulaflt›¤› görülmektedir. ‹nançl› ve pratikleri tam olan ergenlerin büyük bir
ço¤unlu¤u (% 90) böyle bir durumla bafla ç›kmada dua ve ibadete yönelmek-
te, hiç düflünmemeye çal›flarak “bast›rma” davran›fl›n› seçenler % 10’luk bir
oran› oluflturmaktad›r. Unutmak için alkol, uyuflturucu vb. maddeler alma-
y› düflünen hiç kimse yoktur. fiüpheli, ilgisiz ve inançs›zlarda, ac› ve üzüntü
karfl›s›nda “bast›rma” metodunu kullanarak unutmaya çal›flanlar yüksek
oranlardad›r (% 70,37; % 64,29; % 66,67). 

Araflt›rmam›zdan elde edilen istatistiksel veriler dinî e¤itim düzeyindeki
farkl›l›¤›n bu konuda seçilen tutum ve davran›fllar üzerinde etkili oldu¤unu
göstermektedir. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan ergenlerde “dua ve ibadet”
en yayg›n (% 90) bafla ç›kma metodu olarak kullan›lmaktad›r. 

Sevilen bir kiflinin kayb›ndan duyulan üzüntü durumuyla bafla ç›kmada du-
a ve ibadet ile cinsiyet de¤iflkeni aras›ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml›-
l›k düzeyine ulaflm›flt›r. Böyle bir durumdan kurtulmada “dua ve ibadet dav-
ran›fl›n›” k›zlar (% 69,07), erkeklerden (% 53,40) daha çok kullanmaktad›r-
lar. Erkeklerde hiç düflünmemeye çal›flarak “bast›rma” davran›fl›n› seçenler
(% 41,26) daha fazla iken k›zlarda unutmak için alkol, uyuflturucu vb. mad-
de kullanmay› düflünenler yok denecek kadar azd›r. 

Ölümsüzlü¤ün Anlam›

Araflt›rmam›zdan elde edilen bulgulara göre, deneklerin büyük ço¤unlu¤u
(% 64,5), ‹slâmî inançlar›n tan›mlad›¤›, “ölümden sonra yeniden dirilifl ve
sonsuz bir hayat” anlam›ndaki bir ölümsüzlük anlay›fl›na sahip bulunurken,
% 35,5’i dinî anlay›fl›n d›fl›nda kalan farkl› ölümsüzlük düflüncelerine sahip-
tir. Araflt›rmam›zda ergenler aras›nda “öldükten sonra yeniden dirilme ve
orada sonsuzca yaflama” düflüncesine dayanan ölümsüzlük anlay›fl›ndan
sonra, ikinci s›ray› (% 20) “insanî eser ve baflar›lar›n sonsuz olmas›” düflün-
cesine dayanan “sosyal ölümsüzlük” fikrini benimseyenler almaktad›r. ‹nsa-
n›n ruhunun ölümden sonra bu dünyada baflka bir bedene geçip tekrar ya-
flamas› anlay›fl›na dayanan “reenkarnasyon” inanc› ergenler aras›nda %
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10’luk bir orana sahiptir. Maddenin sonsuzlu¤u içerisinde insan›n da sonsuz
oldu¤una inanarak “maddî ölümsüzlük” fikrine sahip olanlar ise küçük bir
kesimi oluflturmaktad›r (% 5,5).

‹nançl› ve pratikleri tam olan ergenlerde “yeniden dirilifl” temeline dayal›
bir ölümsüzlük anlay›fl›na sahip olanlar en yüksek düzeyde (% 86) iken
flüpheli, ilgisiz ve inançs›zlarda genelde din d›fl› ölümsüzlük modelleri be-
nimsenmektedir. Buna göre, flüphelilerde “insanî eser ve baflar›lar›n sonsuz
olmas›” düflüncesini benimseyenler (% 37,04), ilgisizlerde ve inançs›zlarda
ise “maddî ölümsüzlük” fikrine sahip olanlar (% 71,43; % 66,67) ço¤unlu-
¤u oluflturmaktad›r.

Bulgular, dinî e¤itim düzeyinin de ölümsüzlü¤ün anlam› konusunda benim-
senen görüfl ve düflünceler üzerinde etkili oldu¤unu göstermektedir. Dinî
e¤itim düzeyi yüksek olan imam hatip lisesi ö¤rencilerinde ölümsüzlük dü-
flüncesinin flekillenmesinde al›nan din e¤itiminin etkisi görülmektedir. Buna
göre ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (% 85,83), “ahirette” sonsuz olarak yaflama te-
meline dayal› bir ölümsüzlük anlay›fl›na sahiptir.

Cinsiyet ve yafl de¤iflkeninin ölümsüzlü¤ün anlam› konusunda benimsenen
görüfller üzerinde etkili olmad›¤› tespit edilmifltir (cinsiyet: p=0.73295; yafl:
p=0.61220). 

‹nançl› ve pratikleri tam olan ergenlerde “yeniden dirilifl ve ilâhî mahkeme-
de hesap verme” inanc› en yüksek düzeydedir (% 97). fiüphelilerde bu ko-
nuda “karars›z” olanlar (% 48,15) ikinci s›ray›, ilgisizlerde (% 85,71) ilk s›-
ray› almaktad›r. ‹nançs›zlarda bu konuda karars›z olan hiç kimse yoktur. 
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Tablo 14
Dinî ‹nanç ve ‹badet Durumlar› ile Öldükten Sonra Yeniden Dirilme ve Bu Dünyada Yap›lanlar›n
Hesab›n› Verme ‹nanc› Aras›ndaki ‹liflki
Dindarl›k düzeyi ‹nan›yorum. Karars›z›m. ‹nanm›yorum. Toplam
fiüpheli 14 13 0 27
% 51,85 48,15 0,00

‹nançl›/pratikleri eksik 243 13 0 256
% 94,92 5,08 0,00

‹nançl› 97 3 0 100
% 97,00 3,00 0,00

‹lgisiz 0 12 2 14
% 0,00 85,71 14,29

‹nançs›z 0 0 3 3
% 0,00 0,00 100,00

Toplam 354 41 5 400
X2 =406.7420 SD=8 P=0.00000



Dinî e¤itim düzeyinin “yeniden dirilifl ve ilâhî huzurda hesap verme” inan-
c›na göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda dinî e¤itim düzeyi yüksek olan imam ha-
tip lisesi ö¤rencilerinde inananlar›n oran› % 99,17’dir. Bu konuda “karars›z”
olan sadece bir kiflidir. ‹nanmayan ise hiç kimse yoktur. 

Cinsiyet, yafl ve sosyoekonomik düzey de¤iflkeni ölüm ötesi hayat inanc› ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r (Cinsiyet:
p=0.81122; Yafl: p=0.40963; sosyoekonomik düzey: p=0.10746). 

Dinî inanç ve ibadet düzeyi ile “intihar› asla düflünmeme fikri” aras›nda anlam-
l› bir iliflki bulunmufltur (bk. Tablo 14). ‹nançl› ve pratikleri tam olan ergen-
lerde (% 89) ve inançl› fakat pratikleri eksik olanlarda (% 75), “intihar› asla
düflünmeme fikrine” “Kat›l›yorum.” diyenler, en yüksek düzeydedir. Bu dü-
flünceye “kat›lmayanlar” ise en yüksek oranda (% 21,43) ilgisiz gruba aittir. 

Tart›flma

Bu çal›flmada dinî inanç ve ibadet durumlar›n›n ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili
tutumlar üzerindeki etkileri araflt›r›lm›flt›r. Bu amaç çerçevesinde yap›lan
analizler sonucunda genel olarak, ergenlerin ölüm ve ölüm ötesine yönelik
düflüncelerinin dinî inançlardan etkilendi¤i tespit edilmifl, bu bulgular hipo-
tezlerle iliflkilendirildi¤inde ayr›nt›l› olarak flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r: 

Araflt›rmam›za kat›lan deneklerin büyük ço¤unlu¤u Allah’›n varl›¤›na ve bir-
li¤ine inand›klar›n› (% 96,25) belirtmifltir. Örneklem grubunun hepsinin er-
genlik döneminde olduklar› göz önünde bulunduruldu¤u zaman bu verinin
önemi ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü ergenlik dönemi, dinî flüphe ve karars›z-
l›klar›n yo¤un olarak yafland›¤› bir dönem olarak bilinmektedir (Bahad›r, de¤erler
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Tablo 15
Dinî ‹nanç ve ‹badet Düzeyi ile ‹ntihar Etmeyi Asla Düflünmeme Aras›ndaki ‹liflki
Dinî inanç ve ibadet düzeyi Kat›l›yorum. Karars›z›m. Kat›lm›yorum. Toplam
fiüpheli 21 4 2 27
% 77,78 14,81 7,41

‹nançl›/pratikleri eksik 192 31 33 256
% 75,00 12,11 12,89

‹nançl› 89 3 8 100
% 89,00 3,00 8,00

‹lgisiz 6 5 3 14
% 42,86 35,71 21,43

‹nançs›z 2 1 0 3
% 66,67 33,33 0,00

Toplam 310 44 46 400
X2 =23.15647 SD=8 P=0.00318



2002; Hökelekli, 1988). Ancak Allah’›n varl›¤›na inanç, genelde psikolojik
bir zorunluluk olarak hissedildi¤i (Hökelekli, 1992) için ergenlerde bu ko-
nuda “karars›z” olanlar ve inanmayanlar oldukça azd›r. Allah inanc›nda
önemli derecede inanç problemlerinin olmad›¤›n› baflka araflt›rmalar da do¤-
rulamaktad›r (Türkmen, 2000).

Ancak, Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inanan bir k›s›m ergenler, cennet, cehen-
nem ve ölümden sonra hayat›n varl›¤› konusunda flüphe ve tereddüde düfl-
mekte veya bir k›sm› inkâr tutumu içerisine girmektedir. Bu durum, bir yö-
nüyle rasyonel düflünüflün geliflmesiyle birlikte ölüm ötesi hayat inanc›nda bir-
tak›m de¤iflikliklerin olmas›yla (Yasa, 2001a) aç›klanabilir. Ölümden sonraki
hayat›n tafl›d›¤› içeriksel farkl›l›k nedeniyle deneysel bilgiye konu olamamas›
ona olan inanc› azaltm›fl olabilir. Ergenler “cehennem” ve “cezaland›r›lma” ol-
gusuna uzak bakmakta ve bunu kabullenmekte güçlük çekmektedirler. Ergen-
lerin bu konudaki flüphe ve tereddütlerinde henüz yeni tamamlad›klar› çocuk-
luk dönemi korkular›n›n da etkisi olabilir. Çünkü çocuklar için “cehennem”
ve “fleytan” istenmeyen varl›klar olduklar›ndan baz› çocuklar, onlar›n olmad›-
¤›n› söylemekle içlerinde sanki fleytan› öldürmekte, cehennemi ortadan kald›r-
makta ve böylece onlardan uzak kalmak istemektedirler (Yavuz, 1983). Ergen-
ler de cehennemin varl›¤› konusunda duygusal tepkiler gelifltirerek inkâr yo-
luna gidebilirler. Dinî yönden kendisini iyi durumda hissetmeyen kifliler için
cehennemin suçluluk ve günahkârl›k kavram›n› aç›¤a ç›kar›c› ve korkutucu
bir etkisi olabilir. Bu durumda inkâr, korkuyu bast›rmak için gelifltirilmifl bir
savunma mekanizmas› olabilmektedir (Hökelekli, 1992).

Araflt›rmam›zda “öldükten sonra yeniden dirilme ve bu dünyada yap›lanla-
r›n hesab›n› vermeye” inananlar›n oran› ile cennet ve cehenneme inananla-
r›n oran› birbirine yak›nd›r. Öteki dünya ile ilgili benimsenmifl inançlara gö-
re yeniden dirilme ve ilâhî hesap olmaks›z›n insanlar›n cennette mükâfatlan-
d›r›lmalar› veya cehennemde cezaland›r›lmalar› mümkün de¤ildir. Bunlar
birbirinin uzant›s›d›r. Yeniden dirilmeye, cennete ve cehenneme inananlar›n
oran› birbirine yak›n oldu¤u için denekler tutarl› cevaplar vermifllerdir. 

Ergenlerin ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyine bakt›¤›m›zda, baz› ergenler için
ölüm gerçe¤i ile düflünce plan›nda bile karfl›laflmak, rahats›z edici olabilmek-
tedir. Böylesi bir tutumun, fluur d›fl› ölüm korkusundan kaynaklanan bir sa-
vunma mekanizmas› (Hökelekli, 1992), oldu¤u söylenebilir. Buna karfl›l›k,
imam hatip lisesi ö¤rencilerinde ölüm düflüncesinin s›kl›k düzeyinde art›fl
gözlenmektedir (krfl. Hökelekli, 1986). Bu farkl›laflmay› sadece al›nan mes-
lekî din e¤itimine ba¤lamak flüphesiz do¤ru olmaz. Ancak okul e¤itiminin
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önemini de küçümsememek gerekir. Al›nan din e¤itiminin etkisiyle ergenler
bu dönemde ahiret hayat›na yönelik birtak›m kayg›larla (hesap verme, ceza,
mükâfat vb.) zihnini ölüm ve ölüm ötesi düflüncesi ile daha fazla meflgul
edebilmektedir. Elde edilen veriler “Dinî inanç ve ibadet düzeyi ile ölüm dü-
flüncesi s›kl›k düzeyi aras›nda anlaml› bir iliflki vard›r. Dinî inanç ve ibadet dü-
zeyi yüksek olan ergenlerde ölümü s›k s›k düflünme oran› daha yüksektir.” (Hi-
potez 2) fleklindeki hipotezimizi desteklemektedir.

Araflt›rma bulgular›na göre, ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi ile ölüm korkusu
duyma aras›nda do¤rusal bir iliflki ortaya ç›km›flt›r. Ölüm düflüncesi s›kl›k
düzeyi artt›kça, ölüm korkusu duyma oran› da artmaktad›r. Elde edilen ve-
riler “Ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi ile ölüm korkusu aras›nda anlaml› bir iliflki
vard›r. Ergenlerde ölüm düflüncesi s›kl›k düzeyi yükseldikçe ölüm korkusu duy-
ma düzeyleri de yükselmektedir.” (Hipotez 3) fleklindeki hipotezimizin des-
teklendi¤ini göstermektedir.

Ölüm, bu dönemde ergenlerin bafll›ca korku ve kayg›lar›n› oluflturmaktad›r.
Bu veri ülkemizde 15-17 yafl ergenlerinin korkular› üzerine yap›lan bir arafl-
t›rma ile de do¤rulanmaktad›r (krfl. Özkan, 1984). Bu araflt›rmada, ölüm ve
ölüm ötesi ile ilgili düflünceler gençlerin ön s›ralarda gelen korku ve kayg›-
lar›n› oluflturmakta, gençlerin % 40,1’i daha çok yanarak, hastalanarak vb.
ölmekten korkmaktad›r. Bu konuda cinsiyet faktörünün çok fazla etkili ol-
mad›¤› ortaya konmufltur. Ancak cinsiyet de¤iflkeninin ölüm korkusu üze-
rinde etkili oldu¤unu gösteren baflka çal›flmalar yer almaktad›r (krfl. Karaca,
2000; Türkiye Bilimler Akademisi Raporlar›, 2004; Y›ld›z, 1998). Bizim elde
etti¤imiz verilere göre ise cinsiyet ve yafl de¤iflkeni anlaml›l›k düzeyine ulafl-
mam›flt›r (Cinsiyet: p=0.52558; Yafl: p=0.07354). Elde edilen veriler “Ölüm
korkusu ile cinsiyet de¤iflkeni aras›nda anlaml› bir iliflki vard›r. Ergenlik döne-
minde k›zlar erkeklerden daha çok ölümden korkarlar.” (Hipotez 4) fleklindeki
hipotezimizin desteklenmedi¤ini göstermektedir.

‹nançl› ve pratikleri tam olan ergenlerle, inançl› fakat pratikleri eksik olan-
larda ölüm korkusu duyma oran›, ilgisiz ve inançs›zlara göre daha fazlad›r.
Pratikleri eksik olan ergenlerin pratiklerini tam olarak yerine getirenlere gö-
re, daha yüksek düzeyde ölüm korkusu duymalar›n› dinî pratiklerindeki ek-
siklik sebebiyle daha fazla oranda suçluluk ve günahkârl›k duymalar›na ba¤-
layabiliriz. ‹nanmayanlarda ise sadece bir kifli ölümü düflündü¤ünde korku
duydu¤unu belirtmifltir. Elde edilen veriler “Ölüm korkusuyla dinî inanç ve
ibadet düzeyi aras›nda pozitif bir iliflki vard›r. Ergenlerde dinî inanç ve ibadet
düzeyi artt›kça ölüm korkusu da artmaktad›r.” (Hipotez 5) fleklindeki hipote-
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zimizi destekler niteliktedir. Ülkemizde bu konuda yap›lan çal›flmalar›n bi-
rinde (Karaca, 2000), dindarl›kla ölüm korkusu aras›nda negatif bir iliflki
bulunmufl, di¤er iki çal›flmada (Hökelekli, 1992; Y›ld›z, 1998) ise pozitif bir
iliflki bulunmufltur.

Dinî inanç ve ibadet düzeyi ile ölümün anlam› aras›nda kuvvetli bir iliflki bu-
lunmufltur. Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenler ölümü, daha
çok “sonsuz bir hayat›n bafllang›c›” olarak anlamland›r›rken, dinî inanç ve
ibadet düzeyi daha düflük olanlar ise genelde “hayat›n zevklerinden mahrum
olma” ve “hakk›nda kimsenin bir fley söyleyemeyece¤i bir s›r” olarak tan›m-
lamaktad›rlar. Di¤er de¤iflkenlerle (cinsiyet, yafl, s›n›f, sosyoekonomik dü-
zey) anlaml› bir iliflkinin olmad›¤› tespit edilmifltir. Dinî inanç ve ibadet dü-
zeyi yüksek olanlar içinde, ölümü “hayat›n zevklerinden mahrum olma” ola-
rak de¤erlendirenlerinin az da olsa yer almas›n› ergenlik döneminin psiko-
dinamikleri ile aç›klayabiliriz. Çünkü bu dönemde gençlerde hayat› hareket-
li bir flekilde geçirmek, hayata yönelik ilgilerini ve idealleri gerçeklefltirmek
çok önemlidir. Bu nedenle, ölümü bunlar› gerçeklefltirmenin önünde bir en-
gel olarak ve hayat›n zevklerinden mahrum olma olarak de¤erlendirmekte-
dirler (Hökelekli, 1991a). Elde edilen veriler “Ergenlik döneminde dinî inanç-
lar›n ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili tutumlar üzerinde olumlu etkileri vard›r” (te-
mel hipotez) fleklindeki hipotezimizi do¤rular niteliktedir.

Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenler, ölümü hat›rlad›¤›nda ge-
nelde, kaç›n›lmaz tabiî bir sona yaklaflt›¤›n› hissederek bir “kabullenme” tu-
tumu içerisine girerken, dinî inanç ve ibadet düzeyi daha düflük olan ergen-
ler ise zihninden kovmaya çal›flarak ve hiç hat›rlamamak isteyerek “bast›r-
ma” tutumu içerisine girmektedirler. Bir uyar›c› olarak ölüm düflüncesinin,
bir savunma veya sald›r› mekanizmas›yla alt edilmeye çal›fl›lmas›, buna bafl-
vuran kiflilerdeki psikolojik problemleri de aç›¤a ç›karmaktad›r. Böylece
ölüm gerçe¤i ile karfl›laflma, inançs›z ve dinle ilgisi olmayan kiflilerde kabul-
lenilmesi zor bir durum olarak ortaya ç›kmaktad›r (Hökelekli, 1992). 

Araflt›rma bulgular›na göre, sevilen herhangi bir kiflinin ölümünden duyulan
üzüntü ve kayg› durumuyla bafla ç›kmada, dindarl›k düzeyi yüksek olan er-
genlerin, daha çok dua ve ibadet ederek rahatlamay› tercih ettikleri, dinî
inanç ve ibadet düzeyi düflük olanlar›n ise hiç düflünmeyerek bu durumun
kendilerinde meydana getirdi¤i s›k›nt›l› durumdan kurtulmaya çal›flt›klar›
tespit edilmifltir. Gençlerin duaya yönelifllerinde sevilen bir kiflinin kayb›
önemli bir rol oynamaktad›r. Dolay›s›yla böyle bir durumla “bafl etme”de
inançl› olan ergenler genelde dua etme ve ibadet etme, di¤er gruplarda ise
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“bast›rma” davran›fl›na baflvurmaktad›rlar. Elde edilen veriler temel hipotezi
do¤rular niteliktedir.

Ölümsüzlü¤ün anlam› da deneklerin dinî inanç ve ibadet düzeylerine göre
de¤iflmektedir. Dinî inanç ve ibadet düzeyi yüksek olan ergenlerin, ölümsüz-
lü¤ü anlamland›rmalar› da dinî ö¤retilerin belirledi¤i çerçevede “öldükten
sonra tekrar dirilme ve orada sonsuzca yaflama” fleklinde ahirete yöneliktir.
Dinî inanç ve ibadet düzeyi düflük olanlar›n ise genelde sosyal ölümsüzlü¤ü
ve maddî ölümsüzlü¤ü benimsedikleri görülmüfltür. Araflt›rmam›zdan elde
edilen bu veri, Hökelekli taraf›ndan yap›lan ve farkl› yafl gruplar›n› da içine
alan çal›flman›n (bk. Hökelekli, 1992) verileriyle de uyuflmaktad›r. Ölümden
sonra geride baflkalar›na faydal› olacak eserler ve çal›flmalar b›rakarak, bafla-
r›larla an›larak ölümsüz olma fikri hayata yönelik ilgileri ve idealleri olan er-
genler için önemli gözükmektedir.

Örneklem grubunun dinî inanç ve ibadet durumlar›ndaki yükselmeye para-
lel olarak yeniden dirilifl ve bu dünyada yap›lanlar›n hesab›n› vermeye inan-
ma düzeylerinde de yükselmenin oldu¤u görülmektedir. Elde edilen veriler
“Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî inanç ve ibadet düzeyi aras›nda pozitif bir ilifl-
ki vard›r. Ergenlik döneminde dinî inanç ve ibadet düzeyi yükseldikçe ölüm öte-
si hayat inanc› da yükselmektedir.” (Hipotez 6) fleklindeki hipotezimizi des-
teklemektedir. 

Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî e¤itim düzeyi aras›ndaki iliflkiye bakt›¤›m›z-
da, dinî e¤itim düzeyi yüksek olan imam hatip lisesi ö¤rencilerinde ölüm
ötesi hayat inanc›n›n di¤er okullara göre daha yüksek oldu¤u tespit edilmifl-
tir. Bu konuda “karars›z” olanlar en yüksek düzeyde (% 26,67) özel lise ö¤-
rencilerine aittir. Elde edilen veriler “Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî e¤itim
düzeyi aras›nda pozitif bir iliflki vard›r. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan ergen-
lerde ölüm ötesi hayat inanc› da yüksektir.” (Hipotez 7) fleklindeki hipotezimi-
zi destekler niteliktedir.

Ayr›ca elde edilen veriler “Ölüm ötesi hayat inanc› ile sosyoekonomik düzey
aras›nda anlaml› bir iliflki vard›r. Sosyoekonomik düzeyi düflük olan ergenlerde
ölüm ötesi hayat inanc› daha yüksektir.” (Hipotez 8) fleklindeki hipotezimizin
desteklenmedi¤ini göstermektedir.

Ölüm korkusu ile intihar e¤ilimi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir ilifl-
ki bulunamam›flt›r (p=0.45162). Elde edilen veriler “Ölüm korkusu ile intihar
e¤ilimi aras›nda negatif bir iliflki vard›r. Ergenlerde ölüm korkusu azald›kça in-
tihar e¤ilimi artar.” (Hipotez-9) fleklindeki hipotezimizin desteklenmedi¤ini
göstermektedir.
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Ancak, gençlerdeki intihar e¤ilimi ile dinî inanç ve ibadet düzeyi aras›nda
negatif bir iliflki bulunmufltur. Dinî inanç ve ibadet düzeyi yükseldikçe inti-
har e¤ilimi azalmaktad›r. Elde edilen veriler “‹ntihar e¤ilimi ile dinî inanç ve
ibadet düzeyi aras›nda negatif bir iliflki vard›r. Ergenlerde dinî inanç ve ibadet
düzeyi artt›kça intihar e¤ilimi azalmaktad›r.” (Hipotez 10) fleklindeki hipote-
zimizin desteklendi¤ini göstermektedir.

Sonuç olarak, araflt›rmam›zdan elde edilen bulgular, dinî inançla ölüm ve
ölüm ötesi ile ilgili tutumlar aras›nda anlaml› bir iliflkinin oldu¤unu ortaya
koymufltur. Ayr›ca araflt›rmaya kat›lan deneklerin ölümü alg›lay›fl tarzlar› ile
dinî ö¤retilerin belirledi¤i ölüm anlay›fl› aras›nda büyük benzerlikler bulun-
mufltur. Dinî inanc›n ölüm düflüncesini etkilemesinin yan›nda, ölüm düflün-
cesinin de dinî inanc› olumlu yönde etkiledi¤i tespit edilmifl, ölüm düflünce-
sinin güçlü bir dinî motivasyon kayna¤› oldu¤u görülmüfltür.
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Abstract — Adolescence is a special time in human development
where many bio-psycho-social formations occur and the idea of
death is one of the most interesting topics to youth. The occur-
rence of suicides in this time period throughout the world as
well as in Turkey shows that adolescents think death differently.
In this article, the effects of religious beliefs on the attitudes of
suicide, death, and hereafter are examined. The sample of the
study included 400 randomly selected adolescents whose ages
ranged from 14 to 19. The results show that the adolescents’
belief in God is higher than their belief in Heaven-Hell and resur-
rection. Also, a significant relationship was found between reli-
gious faith and death thought and interpreting death.
Therefore, when appraising adolescents’ interpretation of death
and their point of view on suicide, it is recommended that the
faith of hereafter is taken into consideration.
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