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LKÖ RET M Ö RENC LER N N DUA ANLAYI LARI *
“UNDERSTANDING OF PRAYER OF SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS”
Mehmet AYAS•
Özet
Bu çalı mada ilkö retim II. kademede ö renim gören ö rencilerin dua
anlayı ları, sınıf düzeyi de i kenine göre incelenmesi amaçlanmı tır. Ara tırma 2003-2004
ö retim yılında Samsun li Milli E itim Müdürlü ü’ne ba lı merkez ilkö retim
okullarında ö renim gören ö rencileri kapsamı tır. Veriler ö rencilerden anket yolu ile
elde edilmi tir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile ki-kare testi uygulanarak
de erlendirilmi tir. Sonuçta, genel olarak ilkö retim II. kademe ö rencilerinin do ru bir
dua anlayı ına sahip oldukları tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Dua, lkö retim II. kademe, Dinsel Geli im.

Abstract
This study aims at examining the understanding of prayer of the second level of
primary school’s students from grade level variable. The study covers the students
attending at various primary schools belonged to the directorate of National Education of
Samsun in 2003-2004 academic year. The data were obtained from students by conducting
a questionnaire. These data were evaluated by using the SPSS Program with the Chi
Square. The study concludes that the second level of primary school’s students had
generally a correct understanding of prayer.
Key Words: Prayer, the Second Level of Primary School, Religious Development.

GR
nsanın hayatında göz ardı edilemeyecek bir yere sahip olan dua, dini bir tecrübedir. Bu
tecrübenin ne ekilde algılandı ı ve uygulandı ını görebilmek amacıyla, lkokul II. Kademe
Ö rencilerinin dua anlayı larını sınıf düzeyi de i kenine göre, farklıla ıp farklıla madı ını
incelemeyi tezimizin problemi olarak tespit ettik. Ara tırmamızın örneklemini olu turan
bireylerin dinsel tercihini slam dini olu turmaktadır. Bu nedenle dua fenomenini slam dininin
ibadet ve inanç ö retileri çerçevesinde ele almayı uygun bulduk. ncelemeyi planladı ımız dua
anlayı ı, slam dinine inanan bireylerin anlayı larını kapsamaktadır.
Çalı mamız içerisinde, çocukların zihinsel ve dinsel geli imleri göz önüne alınarak ve
bulundukları devrelere göre dua anlayı ları tespit edilerek, olması gereken dua e itimi
öngörülmeye çalı ılacaktır. Sa lam karaktere sahip, ruhsal olarak olgunla mı , varlı ının
bilincinde ve ne yapması gerekti ini bilen toplumları olu turacak bireylerin yolunun, inançların
do ru ve düzenli e itim ve ö retimlerinden geçti i bilinmelidir.
* Bu makale, lkö retim II. Kademe Ö rencilerinin Dua Anlayı larının Çe itli De i kenler Açısından ncelenmesi adlı doktora
tezimizden istifade edilerek hazırlanmı tır.
•
Dr., Bafra mam Hatip Lisesi.

- 408 1. Bu ara tırmanın evrenini 2003–2004 ö retim yılında Samsun li Milli E itim
Müdürlü ü’ne ba lı merkez ilkö retim okullarında ö renim gören ilkö retim II. kademe
ö rencileri olu turmaktadır. Örneklemini ise, Samsun il Milli E itim Müdürlü ü’ne ba lı
Belediye lkö retim Okulu, Toptepe lkö retim Okulu, Gülsüm Sami Kefeli lkö retim Okulu
ve Feza Kolejinde okumakta olan ilkö retim II. kademe ö rencileri olu turmaktadır.
2. Ara tırmanın ba ımlı de i keni olan, ö rencilerin dua anlayı ları, bu ara tırmada
kullanılan ve ara tırmacı tarafından hazırlanan “Ki isel bilgi Formu” ve “Dua Anlayı ı Formu”
ile sınırlıdır.
3. Ara tırma sonuçları benzer özellik gösteren di er illerdeki ilkö retim ça ı ö rencileri
için genellenebilir.
YÖNTEM
Bu ara tırmanın evreni, 2003-2004 ö retim yılında Samsun l merkezinde ö retim yapan
resmi ve özel ilkö retim okullarında 6., 7. ve 8. sınıflarda ö renim gören 11730 erkek, 10321 kız
toplam 22041 ö renciyi kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldı ında devlete ait 45 adet ilkö retim
okulu bulundu u, 3 adet de özel ilkö retim okulu bulundu u gözlemleni tir. Evreni olu turan
ö rencilerin okul, sınıf ve cinsiyete göre da ılımı Tablo -1’de verilmi tir.
Ara tırmanın örneklemi oransız küme örnekleme yöntemi ile belirlenmi tir. (Karasar
2005: 114) Bu do rultuda ele alındı ında, Samsun l Milli E itim Müdürlü ü’ne ba lı merkezde
ö retim yapan resmi ve özel ilkö retim okullarından dört tanesi örnekleme dahil edilmi tir.
Bunlardan üç tanesi resmi ilkö retim okullarından, biri ise özel ilkö retim okullarından
seçilmi tir. Örnekleme alınan dört okulun 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden ö renciler random
örnekleme yöntemi ile seçilmi tir. Resmi ilkö retim okulları, farklı sosyo-ekonomik çevreleri
temsil etti i bilinen okullardan seçilmi tir. Özel ilkö retim okullarından sadece Feza Koleji
lkö retim Okulu örnekleme dahil edilmi tir.
Böylece 291 erkek, 320 kız toplam 611 ö renci örnekleme alınmı tır. Örneklemi
olu turan ö rencilerin okul sınıf ve cinsiyete göre da ılımı Tablo-2’de verilmi tir.

Sıra No

Tablo 1: Örneklemi Olu turan Ö rencilerin Okul, Sınıf ve Cinsiyete Göre Da ılımı

1
2
3
4

Sınıflara Göre Ö renci Sayısı
Okul Adı
Toptepe Canik lkö retim
Okulu
Belediye lkö retim Okulu
Gülsüm Sami Kefeli
lkö retim Okulu

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

E

E

E

K

K

K

TOPLAM
E

K

TOPLAM

12

17

38

33

20

20

70

70

140

25

30

20

15

43

53

88

98

186

41

44

19

18

21

24

81

86

167

Özel Feza ilkö retim

16

22

19

20

17

24

52

66

118

TOPLAM

94

113

97

85

100

122

291

320

611

Bu ara tırma için gerekli bilgiler, do rudan örneklemi olu turan ö rencilerin
kendilerinden toplanmı tır. Ara tırmanın ba ımlı de i keni olan ö rencilerin dua anlayı ı
hakkında veri toplama amacıyla ara tırmacı tarafından hazırlanan “Dua Anlayı ı Formu”
kullanılmı tır. Dua Anlayı ı Formu 14 maddeden olu maktadır. Bu maddelerden 12., 13. ve 14.,
maddeler açık uçlu soru eklinde hazırlanmı tır. Di er maddeler ise, kapalı uçlu soru eklinde
hazırlanmı tır. Ara tırmada ba ımsız de i kenler olarak ele alınan cinsiyet ve sınıf düzeyi
hakkındaki bilgilerin toplanması için ara tırmacı tarafından hazırlanan “Ki isel Bilgi Formu”
kullanılmı tır. Ara tırmada kullanılan veri toplama araçları, belirlenen örnekleme 2003-2004
e itim-ö retim yılının I. ve II. dönemlerinde ara tırmacının kendisi tarafından uygulanmı tır.
Uygulama yapılmadan önce, ara tırmanın amacı, bilgi toplama araçları ve nasıl
cevaplandırılaca ı hakkında açıklamalar yapılmı tır ve ö rencilerin uygulama sırasındaki
soruları ara tırmacı tarafından cevaplandırılmı tır.
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cevaplar kontrol edilerek de erlendirmeye alınmamı tır. De i kenler hakkında anketle elde
edilen bilgilerin istatistiksel i lemleri için SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences)
istatistiksel paket programında ki-kare testi kullanılmı tır.
Bilgilerin analizinden
yorumlanmasında kullanılmı tır.

elde

edilen

sonuçlar,

ara tırmanın

denencelerinin

BULGULAR
Ara tırmanın problemi ve hipotezleri do rultusunda, anket uygulamasıyla ula ılan
bilgilerin, istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen veriler i lenip tablola tırılmı tır.
Tablolarda de i kenlerin yüzdelik oranları ifade edilmi tir. De i kenler arası kar ıla tırmalar ki
kare istatistiksel analizine göre incelenmi ve önemli olup olmadı ı belirtilmi tir.
1. Ö rencilerin Duayı Tanımlamaları ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Denence 2a. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin duayı tanımlamaları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır.
Sınıf düzeyine göre örneklemde yer alan ö rencilerle ilgili sayısal bilgiler Tablo-2’de
verilmi tir.
Tablo 2: Sınıf Düzeyine Göre Örnekleme Alınan Ö rencilere Ait Sayısal Bilgiler
Sınıf Düzeyi
6. Sınıf
7.Sınıf
8.Sınıf
Toplam

n
207
182
222
611

%
33,9
29,8
36,3
100

Ankete katılanların sınıflar düzeyinde oranlarına bakıldı ında en çok son sınıfların
%36’lık bir oranla temsil edildi ini görmekteyiz. Ancak bu fark di erlerinden çok fazla da
de ildir.
Örnekleme alınan ö rencilerin duayı tanımlamaları ile sınıf düzeyi arasındaki
istatistiksel ili kiler Tablo-3’de verilmi tir.
Tablo 3: Sınıf Düzeyine göre, ö rencilerin duayı tanımlamaları arasındaki ili kiye yönelik ki-kare (X2)
analizi sonuçları

Sınıfınız

Sizce dua nedir?

6. Sınıf

1. nsanın kendine
olan güveninin
sarsılıp, manevi
güçlere ümit
ba lamasıdır.
3

3. nsanların zor
durumlarda
ba vurdu u bir
teselli yöntemidir.

% 1,4

3. nsanın kendisine dü eni
yaptıktan sonra inandı ı yüce
bir varlı a sı ınarak ondan
yardım istemesidir.

Toplam

9

195

207

% 4,3

% 94,2

100%

4

5

173

182

%2,2

% 2,7

% 95,1

100%

8. Sınıf

5
% 2,3

4
% 1,8

213
% 95,9

222
100%

Toplam

12

18

581

611

%95,1

100%

7. Sınıf

%2
X2: 2,8

%2,9
Sd:4

p=0,5

p>0,05

önemsiz

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Sizce dua nedir?” sorusu kar ıla tırılmı tır. Sınıflar
düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf düzeyinin de “ nsanın kendisine dü eni yaptıktan sonra

- 410 inandı ı yüce bir varlı a sı ınarak ondan yardım istemesidir” ıkkı üzerinde yo unla tı ı tespit
edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “dua nedir?” sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare
testi ile bakılmı ve de i kenler arasında istatistiksel anlamda önemli bir ili kinin olmadı ı
görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2a’yı do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre duayı
tanımlama arasında farklılıklar bulunmamaktadır.
2. Duanın Faydasına nanma ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Denence 2b. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin duanın faydasına inanmaları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin duanın faydasına inanma ile cinsiyet arasındaki
istatistiksel ili kiler Tablo-4’te verilmi tir.

Sınıfınız

Tablo 4: Sınıf Düzeyine göre, ö rencilerin duayı tanımlamaları arasındaki ili kiye yönelik kikare (X2) analizi sonuçları

6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Toplam

Duanın faydasına inanıyor musunuz?
1. nanıyorum.

200
%96,6
182
% 100
218
%98,2
600
% 98,2
X2: 6,2
Sd:2

2. nanmıyorum.

p=0,04

7
%3,4
0
0
4
%1,8
11
% 1,8
p<0,05
önemli

Toplam

207
100%
182
100%
222
100%
611
100%

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Duanın faydasına inanıyor musunuz?” sorusu
kar ıla tırılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf düzeyinin de “inanıyorum” ıkkı
üzerinde yo unla tı ı tespit edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “Duanın faydasına inanıyor musunuz?” sorusuna
verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve de i kenler arasında istatistiksel anlamda
önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür. statistiksel anlamda önemin ortaya çıkmasını
sa layan bo bırakılan “inanmıyorum” seçene idir.
Elde edilen veriler Denence 2b’yi do rulamamaktadır. Sınıf düzeyine göre duanın
faydasına inanma arasında farklılıklar bulunmaktadır.
3. Dua Etme Sebebi ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Denence 2d. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin dua etme sebepleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin dua etme sebebi ile cinsiyet arasındaki istatistiksel
ili kiler Tablo-5’de verilmi tir.

- 411 Tablo 5: Sınıf Düzeyine göre, ö rencilerin dua etme sebebi arasındaki ili kiye yönelik ki-kare (X2) analizi
sonuçları.
Cevabınız “Her zaman veya Ara sıra” ise, niçin dua edersiniz?
Sınıfınız

1.
Çaresiz
kaldı ım
için.

6. Sınıf

20
9,70%
7. Sınıf
24
13,20%
8. Sınıf
19
8,60%
Toplam
63
10,30%
x2: 19,3
Sd:

2. Çok
istedi im
bir eye
ula mak
için.

3.
Derslerimde
ba arılı
olmak için.

37
17,90%
33
18,10%
60
27%
130
21,30%
10

31
15,00%
31
17,00%
34
15,30%
96
15,70%
p=0,03

4.
Allah’a
daha
yakın
olmak
için.
95
45,90%
86
47,30%
100
45%
281
46%
p< 0,05

5. Ailemden ve
toplumdan öyle
gördü üm için.

4
1,90%
1
0,50%
1
0,50%
6
1%
önemli

6. Ba ka
varsa
belirtiniz.

Toplam

20
9,70%
7
3,80%
8
3,60%
35
5,70%

207
100%
182
100%
222
100%
611
100%

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Cevabınız “Her zaman veya Ara sıra” ise, niçin dua
edersiniz?” sorusu kar ıla tırılması yapılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf
düzeyinin de “Allah’a daha yakın olmak için.” ıkkı üzerinde yo unla tı ı tespit edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “Cevabınız “Her zaman veya Ara sıra” ise, niçin
dua edersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve de i kenler arasında
istatistiksel anlamda önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2d’yi do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre ö rencilerin
dua etme sebepleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
4. Kim için Dua Ettikleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Denence 2g. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin kim için dua ettikleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin kim için dua ettikleri ile cinsiyet arasındaki istatistiksel
ili kiler Tablo-6’da verilmi tir.

Sınıfınız

Tablo 6: Sınıf Düzeyine, ö rencilerin kim için dua ettikleri arasındaki ili kiye yönelik ki-kare (X2) analizi
sonuçları.

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

Toplam

X2: 16,3

1. Kendim için.
81

Daha çok kim(ler) için dua edersiniz?
2. Ailem için.
3. Ülkem ve nsanlık
için.
94
32

Toplam
207

% 39,1

% 45,4

% 15,5

100%

101

55

25

182

% 56

% 30,3

% 13,7

100%

123

68

31

222

% 55,4

% 30,6

% 14

100%

305

217

88

611

% 50,1

% 35,5

% 14,4

100%

Sd:4

p= 0,003

p< 0,05

önemli

- 412 Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Daha çok kim(ler) için dua edersiniz?” sorusu
kar ıla tırılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf düzeyinin de “Kendim için” ve
“Ailem için” ıkları üzerinde yo unla tı ı tespit edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “Daha çok kim(ler) için dua edersiniz?” sorusuna
verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve de i kenler arasında istatistiksel anlamda
önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2g’yi do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre ö rencilerin
kim için dua ettikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
5. Hangi Konuda Dua Ettikleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Denence 2h. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin hangi konuda dua ettikleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin hangi konuda dua ettikleri ile cinsiyet arasındaki
istatistiksel ili kiler Tablo-7’de verilmi tir.
Tablo 7: Cinsiyete göre, ö rencilerin hangi konuda dua ettikleri arasındaki ili kiye yönelik ki-kare (X2)
analizi sonuçları.

Sınıfınız

En çok hangi konuda ya da konularda dua edersiniz?

6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Toplam

1. Ba arılı
olmak
için.

70
34%
55
30,20%
77
34,70%
202
33,10%
X2: 15,7

2. Yaptı ım
hata ve
günahlarımın
affedilmesi
için.
92
44,40%
100
54,90%
94
42,30%
286
46,80%
Sd: 8

3. yi bir
gelecek
için.

4. yiliklerin
ve
güzelliklerin
olması için.

20
9,70%
6
3,30%
17
7,70%
43
7%
p=0,04

18
9%
16
8,80%
31
14%
65
10,60%
p<0,05

5. Ba ka
varsa
belirtiniz

7
3,40%
5
2,70%
3
1,40%
15
2,50%
önemli

Toplam

207
100%
182
100%
222
100%
611
100%

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “En çok hangi konuda ya da konularda dua
edersiniz?” sorusu kar ıla tırılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf düzeyinin de
“ba arılı olmak için” ve “Yaptı ım hata ve günahlarımın affedilmesi” ıkları üzerinde
yo unla tı ı tespit edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “En çok hangi konuda ya da konularda dua
edersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve de i kenler arasında
istatistiksel anlamda önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2h’yi do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre ö rencilerin
hangi konuda dua ettikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
6. Kabul Olmayan Duaları Hakkındaki Dü ünceleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki
li kiler
Denence 2i. Sınıf düzeyine göre, kabul olunmayan duaları hakkındaki dü ünceleri arasında
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin kabul olunmayan duaları hakkındaki dü ünceleri ile
cinsiyet arasındaki istatistiksel ili kiler Tablo-8’de verilmi tir.

- 413 Tablo 8: Sınıf Düzeyine göre, ö rencilerin kabul olunmayan duaları hakkındaki dü ünceleri arasındaki
ili kiye yönelik ki-kare (X2) analizi sonuçları.

Sınıfınız

Kabul olmadı ına inandı ınız dualarınız için ne dü ünürsünüz?

6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Toplam

1. Zaten hiçbir
2. Kısa sürede
zaman
olmasa da, bir
istediklerimin
gün duamın
gerçekle medi ini faydasını
dü ünerek
görece ime
ümitsizli e
inanırım.
kapılırım.
13
126
%6,3
%60,9
5
91
2,7%
%50
9
133
%4,1
%59,9
27
350
%4,4
%57,3
X2: 14,7
Sd: 6

3. Dua için gerekli
ko ulları yerine
getirmedi imi ve duamın
kabul olmamasında da
bir hayır oldu unu
dü ünürüm.
58
%28
76
%41,8
76
%34,2
210
%34,4
p= 0,02

p< 0,05

4. Kendimi
teselli etmek
amacıyla dua
etti im için,
sonucunu
fazla
dü ünmem.
10
%4,8
10
%5,5
4
%1,8
24
%3,9
önemli

Toplam

207
100%
182
100%
222
100%
611
100%

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Kabul olmadı ına inandı ınız dualarınız için ne
dü ünürsünüz?” sorusu kar ıla tırılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, her üç sınıf
düzeyinin de “Kısa sürede olmasa da, bir gün duamın faydasını görece ime inanırım.” Ve
“Dua için gerekli ko ulları yerine getirmedi imi ve duamın kabul olmamasında da bir hayır
oldu unu dü ünürüm.” ıkları üzerinde yo unla tı ı tespit edilmi tir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin “Kabul olmadı ına inandı ınız dualarınız için ne
dü ünürsünüz?” sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve de i kenler arasında
istatistiksel anlamda önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2i’yi do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre ö rencilerin
kabul olunmayan duaları hakkındaki dü ünceleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
7. Türbelerde Yapılan Dualar Hakkındaki Dü ünceleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki
li kiler
Denence 2j. Sınıf düzeyine göre, ö rencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki dü ünceleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
Örnekleme alınan ö rencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki dü ünceleri ile
cinsiyet arasındaki istatistiksel ili kiler Tablo-9’da verilmi tir.

Sınıfınız

Tablo 9: Sınıf Düzeyine göre, ö rencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki dü ünceleri arasındaki
ili kiye yönelik ki-kare (X2) analizi sonuçları.

6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

“Türbe” ya da “yatır”larda yapılan dualar hakkında ne dü ünürsünüz?
1. Onlarla dualarımız
2. Oralara
3. Yanlı bir tutum, bu gibi 4. Ba ka varsa
daha güçlü bir ekilde gitmeden de tutumların dinle hiçbir
belirtiniz
yaratıcıya
dua
ilgisi yoktur. Yaratıcı ve
ula aca ından güzel
edilebilir.
kul arasına ba ka herhangi
bir davranı , yapılması
bir eyin karı tırılmaması
gerekir.
gerekir.
76
36,70%
62
34,10%
48

70
33,80%
51
28,00%
81

48
23,20%
57
31,30%
89

13
6,30%
12
6,60%
4

Toplam

207
100%
182
100%
222
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21,60%
186
30,40%
X2: 27,3

36,50%
202
33,10%
Sd:6

40,10%
194
31,80%
p=0,00

p< 0,05

1,80%
29
4,70%
önemli

100%
611
100%

Tabloda “Sınıfınız” de i keni ve “Türbe” ya da “yatır”larda yapılan dualar hakkında ne
dü ünürsünüz?” sorusu kar ıla tırılmı tır. Sınıflar düzeyinde bakıldı ında, tercihlerin her üç
sınıf düzeyinde de 1, 2 ve 3. ıklar arasında e it seviyeye yakın ekilde da ıldı ı tespit edilebilir.
Sınıf durumlarına göre ö rencilerin ““Türbe” ya da “yatır”larda yapılan dualar
hakkında ne dü ünürsünüz?” sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmı ve
de i kenler arasında istatistiksel anlamda önemli bir ili kinin oldu u görülmü tür.
Elde edilen veriler Denence 2j’yi do rulamaktadır. Sınıf düzeyine göre ö rencilerin
türbelerde yapılan dualar hakkındaki dü ünceleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
TARTI MA VE YORUM
Sınıf Durumuna Göre Dua Anlayı ı
1. Ö rencilerin Duayı Tanımlamaları ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin duayı tanımlamaları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamı tır. Örneklemdeki ö rencilerin tamamına yakını (%95,1) duayı “ nsanın
kendisine dü eni yaptıktan sonra inandı ı yüce bir varlı a sı ınarak ondan yardım
istemesidir.” eklinde tanımlamı lardır.
Duanın anlamını, sınıflar düzeyinde inceledi imizde, cinsiyet de i kenin de oldu u
gibi slami anlayı a uygun seçene in yüksek oranda tercih edildi i görülmektedir. Bu açıdan
sınıf düzeyine göre ö rencilerinin duayı, dini literatüre uygun olarak algıladıkları belirtilebilir.
2. Duanın Faydasına nanma ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin duanın faydasına inanmaları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmu tur. Bu farklılık yedinci sınıf ö rencilerinin “inanmıyorum”
seçene ini i aretlememesinden kaynaklanmı tır.
Koç (2002: 101), genel olarak tüm ya gruplarının, düzenli ve devamlı olarak yaptıkları
dua ve ibadetlerin ruh sa lıkları üzerinde olumlu etkiler yaptı ına inandıklarını ifade
etmektedir.
Her üç sınıf düzeyinde de örneklemde bulunan ö rencilerin tamamına yakınının
duanın faydasına inandı ını belirtti ini görülmektedir. Bu dönem ergenlik yıllarına geçi
dönemidir. Bu dönemin çocuklarında ergenli e geçi sebebiyle kimlik arayı ları ön plana
çıkmaya ba lamaktadır. (Köknel 1993b: 265) Bu arayı ilk ergenlik yıllarında olan bu bireylerin
beklentilerini de etkilemektedir. Dolayısıyla dua onlar için ümit ba lanacak yegâne merci
olabilmektedir.
3. Dua Etme Sebebi ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin dua etme sebepleri arasında anlamlı
bir farklılık bulunmu tur.
Bu farklılık 8. sınıf ö rencileri ile di er sınıf ö rencilerinin seçimlerinden
kaynaklanmaktadır. 8. sınıf ö rencilerinin “Çok istedi im bir eye ula mak için” ıkkını daha
çok i aretledi i görülmektedir.
Bu istatistiksel anlamlılı ın nedeni olarak ilkö retim son sınıf ö rencilerinin, önlerinde
kendilerini bekleyen lise giri sınavlarının bulunması olabilece i gibi, ergenli in e i inden içeri
adım atmı olmanın getirdi i ba ımsız davranma psikolojisi de etkili olabilir.
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ve korkutucu olaylardan dolayı yaptıklarını belirtmektedir. Üzücü ve korku verici olarak
tanımladıkları olayların en ba ında “ba arısız olma korkusu” ve “ahiret inancı” etkenlerinin
oldu u aynı ara tırmada ifade edilmektedir.
Do an (1997: 62), örneklemimize yakın bir ya grubundan elde etti i sonuçlara göre;
yaratıcıya te ekkür için yaptıkları dualar ilk sırada, ikinci sırada ise; af dilemek için yapılan
dualar gelmektedir. Bunun nedeni olarak ise ergenlerde suçluluk ve günahkârlık duygularının
daha fazla hissedilmesine ba lamaktadır. Çünkü insanlar günahkârlık duygularına
kapıldıklarında, kendilerini Allah’tan uzakla mı gördüklerinde, bu kusurlarını pi manlık,
tövbe, ba ı lanma iste iyle onarmaya çalı maktadırlar. (Hökelekli 1993: 227)
Özel (2003: 78), ö rencilerin yarısından fazlasının ergenli e geçi a amasında ve ergen
olanlardan elde etti i verilere göre, Allah’a yakla ma dü üncesi duada %65,7’lik bir oranı
kapsamaktadır. Ba ka bir çalı mada, 11-18 ya larındaki bireylerin %41’lik bir oranın dua
etmelerinin sebebinin manevi sıkıntılar oldu u ifade edilmektedir. (Vergote 1999: 49)
Bu durum bu evrede olan bireylerin duygusal olarak korku ve üzüntü verici olaylara
kar ı daha hassas olması ve kendisini üzen olayları çevresi ile payla amaması ile
yorumlanabilir. Bu anlamda, bu ya lardaki bireyler için dua, ba kalarıyla payla amadı ı,
kendisine acı veren duygularını, açıkça yargılanmadan yaratıcıya sı ınarak, ifade etme aracı
olarak i lev görmektedir. (Vergote 1981: 585)
4. Kim için Dua Ettikleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin kim için dua ettikleri arasında anlamlı
bir farklılık bulunmu tur.
Bu önemi olu turan unsur ise, 7 ve 8. sınıf ö rencilerinin soruya verdikleri cevaplar ile
6. sınıf ö rencilerinin verdikleri cevaplardır. 7 ve 8. sınıf ö rencileri daha çok kendisi için dua
etti ini belirtirken, 6. sınıf ö rencileri aileleri için daha çok dua ettiklerini ifade etmi leridir .
Güzel (2001: 96), dua konularında öncelikli sıranın sa lık, ba arı ve mutluluk konularını
geldi ini bunu aile ile ilgili duaların takip eti ini çalı masında belirtmektedir. Aynı ara tırmada
ergenli ine geçi devresinde olan ö rencilerin daha çok ailelerine yönelik dualarda bulundu u
tespiti de yer almaktadır.
Belirtilen durum, ilkö retim II. kademenin ilk yıllarında olan ö renciler açısından da
ya anmı tır. Henüz genel sınav kaygısı içerisinde olmayan ve çevresinin kendisinden
beklentilerinin farkına varamamı 6. sınıf ö rencileri di er sınıf seviyelerindeki ö rencilere göre
daha az kendileri için ve daha çok aileleri için dua ettiklerini görülmektedirler.
Özel (2003: 79-83), ara tırmasında ö rencilerin aile ve arkada gruplarına dua ettiklerini
belirtenlerin oranını %76 olarak belirtmektedir. Bu duaların, daha çok aile içi huzurun olması
ve aile ile ilgili sorunların ya anmamasına yönelik içerik ta ıdı ı ifade edilmektedir. Gelecek
kaygısı içinde sınavlarda ba arılı olma iste ini içeren duaların oranı ise %46’dır. Bu durum, ya
aile içi huzursuzluk ve aile ile ilgili sorunlar ya ayan ö rencilerin örneklemde fazla oldu unu
ya da ö rencilerin ailede huzursuzluk ve aileyle sorun ya ama kaygısını ta ıdıklarını
göstermektedir.
Her üç sınıf seviyesine de bakıldı ında ö rencilerin dualarında daha çok kendileri için
dua ettiklerini ifade ettikleri görülmektedir. Her ne kadar ergenli e geçi devresinde olsalar da,
ö rencilerin ba ımsız davranma duygusu, aile ile olan duygusal ba lılıklarının önüne
geçememektedir.
5. Hangi Konuda Dua Ettikleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin hangi konuda dua ettikleri arasında
anlamlı bir farklılık bulunmu tur.
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az, iyi bir gelecek için ise daha çok dua ettiklerini belirtmektedirler. De i kenler arasındaki
istatistiksel farkın önemini de bu tercih farklılı ı olu turmaktadır.
Özel (2003: 106), ö rencilerin %25’inin ergenli e geçi devresinde oldu u
ara tırmasında, dua etme sebeplerinin en ba ında günahlardan ba ı lanma iste i geldi ini ifade
eder.
Do an (1997: 61), dualarında günahlarından af dileyenlerin ikinci sırasında ergenlik
dönemindeki ö rencilerin olu turdu unu belirtmektedir. Bu durumu, suçluluk ve günahkarlık
duygularının daha fazla hissedilmesine ba lamaktadır.
nsanlar günahkarlık duygularına kapıldıklarında, kendilerini Allah’tan uzakla mı
gördüklerinde, bu kusurlarını pi manlık, tövbe ve ba ı lanma iste iyle onarmaya çalı ırlar.
(Hökelekli 1993: 227)
Ara tırmamızda yedinci sınıf ö rencilerinde, günahlardan af dilemenin di er sınıf
düzeylerinden fazla bir oranda tercih edilmesi, ergenli e geçi in tam ortasında
bulunmalarından kaynaklanan psikolojik etkilerden veya çevre ve aile içinde sevap-günah
kavramlarının daha fazla dile getirilmesinden kaynaklanabilir.
6. Kabul Olmayan Duaları Hakkındaki Dü ünceleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki
li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, kabul olunmayan duaları hakkındaki dü ünceleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmu tur.
6 ve 8. sınıf ö rencileri “Kısa sürede olmasa da, bir gün duamın faydasını görece ime
inanırım.” seçene i üzerinde yedinci sınıf ö rencilerinden daha fazla yo unla tı ı yüzdelik
farklardan görülebilir. Aynı zamanda yedinci ve sekizinci sınıf ö rencilerinin “Dua için gerekli
ko ulları yerine getirmedi imi ve duamın kabul olmamasında da bir hayır oldu unu
dü ünürüm.” tercihini altıncı sınıf ö rencilerinden daha fazla i aretledikleri de görülebilir.
“Kısa sürede olmasa da, bir gün duamın faydasını görece ime inanırım.” ifadesini 7.
sınıf ö rencilerinin di er sınıflardaki ö rencilere göre daha az seçmesi, dualarında daha az
umuda sahip olduklarının bir i areti olabilir. çerisinde bulundukları geçi devresinin verdi i
kimlik arayı ı ve kaygıları belki bu umutsuzlu un sebebini olu turabilir. (Koç 2002: 15:
Ka ıtçıba ı 1988: 266-272) Aynı zamanda, 7. sınıf ö rencilerinin “Dua için gerekli ko ulları
yerine getirmedi imi ve duamın kabul olmamasında da bir hayır oldu unu dü ünürüm.”
seçene ini 6. sınıftaki ö rencilerden daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Bu tercih onların
duaların kabulü konusunda daha bilinçli olduklarını ve hataları yine kendinde aradıkları
anlamını ifade edebilir.
Duaların kabulü konusunda umutlu ve bilinçsiz oldu unu söyleyebilece imiz grup,
tablodan 6. sınıflar çıkmaktadır. Umutlu, çünkü er-geç dualarını olaca ını en fazla ifade eden
ilkö retim II. kademe I. sınıf ö rencileridir. Bilinçsiz, çünkü dini inanç ö retilerinde kabul
edilmeyen dua yoktur. Ya artlar ya da istenilenler uygun de ildir.
Yılmaz (1996: 62), çalı masında 15-16 ya civarı ergenlerin ço unlu unun dualarının
sonradan kabul olaca ına inandı ını belirtmektedir. Elde edilen verilere göre, dualarının er-geç
kabul edilece ine inanma, hem erkeklerde hem de kızlarda sınıf düzeyi arttıkça artı
gözükmektedir.
Do an (1997: 71), ara tırmasında ö rencilerin %53’ünün dualarının kabul
edilmemesinde de bir hayır oldu unu, %34’ünün ise kısa vadede olmasa bile daha sonra
faydasını görece ini ifade ettiklerini belirtmektedir. Ara tırmaya katılanların %31’inin ergenler
oldu u çalı mada, ö rencilerin yarıdan fazlası, duasının kabul edilmemesi durumunda
iste inin gerçekle memesinde bir hayır oldu unu dü ündü ünü ifade etmektedir.

- 417 Bilinçli inanç sahibi bireylerin, neyin hayır neyin er oldu unu ancak yaratıcının
bilebilece i inancıyla böyle dü ünmeleri en do ru seçim olmaktadır.
7. Türbelerde Yapılan Dualar Hakkındaki Dü ünceleri ile Sınıf Düzeyi Arasındaki
li kiler
Bu ara tırmada sınıf düzeyine göre, ö rencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki
dü ünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmu tur.
Önemi olu turan fark birinci ve üçüncü ıklardaki da ılımdan kaynaklanmaktadır.
Tercihler arasında altıncı ve yedinci sınıflar, birinci ıkta sekizinci sınıf ö rencilerine ve
sekizinci sınıf, üçüncü ıkta altıncı ve yedinci sınıf ö rencilerine göre daha fazla orana sahiptir.
Sekizinci sınıf ö rencilerinin “Türbe” ya da “yatır”larda yapılan dualar hakkında ne
dü ünürsünüz?” sorusuna verdikleri cevaplara bakıldı ında, oranların birinci ve üçüncü
ıklarda genel yapıdan farklıla tı ı gözlenmektedir. Her iki ıktan hareketle bu sınıf düzeyinde
ki ö rencilerin bu konuda ki dua bilincine ula tıkları fikri çıkartılabilir. Çünkü dini açıdan dua,
Allah ile kul arasında ileti imdir. Bu ileti im vasıtasız ve aracısızdır. Bunun dı ında yegane
yardım istenilecek makam ise yaratıcıdır. Bu sebeplerle slam, duada aracıyı kabul etmez.
Sekizinci sınıf ö rencileri en az birinci seçene i ve en fazla üçüncü seçene i seçmekle bu
konuda bilgi sahibi olduklarını göstermi lerdir. Ancak ö rencilerin üçte birinden fazlası bu
bilinçten uzak gözükmektedir.
SONUÇ
lkö retim okulu II. kademede ö renim gören ö rencilerin, dua anlayı larını incelemek
amacıyla yapılan bu çalı mamızda, ö rencilerin dua anlayı ları sınıf düzeyi de i kenine göre
ele alınmı tır.
Ara tırmada literatür incelemesi ve alan ara tırması verilerine dayalı olarak
sonuçlara ula ılmı tır.

u

1. Duanın Tanımlanması Açısından
Sınıf düzeyi de i kenine göre, ö renciler duayı “ nsanın kendisine dü eni yaptıktan
sonra, güç yetiremedi i eyleri inandı ı yüce bir varlı a sı ınarak ondan yardım istemesi.”
olarak tanımlamı lardır.
Bu tanım slami inanç esaslarının gerektirdi i bir anlayı tır. Bu sebeple duanın tanımı
konusunda ö renciler do ru bir anlayı a sahiptir.
2. Duanın Faydasına nanma Açısından
Sınıf düzeyi de i kenine göre ö rencilerin duanın faydasına inanmaları arasında
farklılık bulunmu tur. De i kende var olan farklılık, inanmadıklarını belirten ö rencilerin
olmamasından kaynaklanmaktadır. De i ken açısından da duanın faydasına inanma yüksek
oranda (%98) tercih edilmi tir.
Her ne kadar yapılan duaların somut olarak kar ılı ı alınmasa da, slami dua
anlayı ında, yapılan duaların mutlak bir kar ılı ı oldu u inancı bulunmaktadır. Ö rencilerin
tamamına yakınının bu dü üncede olması, bu konuda do ru bir anlayı a sahip olduklarını
göstermektedir.
3. Dua Etme Sebebi Açısından
Sınıf düzeyi de i kenine göre, ö rencilerin yarıya yakını (%46), dualarını Allah’a
yakınla ma sebebiyle yaptıklarını ifade etmi lerdir.
Duanın temelinde var olan Allah ile ileti im oldu una göre, dua edenler O’na
yakınla mayı umarak bu ibadeti yerine getirmelidir. Duanın, istekleri yaratıcıya arz hali, bu
temel fonksiyonu unutturmamalıdır. Özellikle dualar, sadece dünyevi menfaatleri dile getirilme
anlayı ından tamamen kurtarılmalıdır.
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oldu unu göstermektedir.
4. Kim çin Dua Ettikleri Açısından
Ö rencilerin yarısı kendileri için dua ettiklerini belirtmi lerdir. Her ne kadar dua ki i ile
yaratıcı arasındaki özel bir ba olsa da, bireyler dualarında kendilerini ön plana
çıkartmamalıdırlar. Bu duanın adabı bakımından önemlidir. Dualar ba kalarına yönelik içeri e
sahip oldukları sürece daha makbuldür. Bu nedenle dualar yakınlardan ba lamak üzere herkesi
kapsamalıdır.
Ö renciler bu açıdan do ru bir dua anlayı ına sahip de illerdir.
5. Hangi Konuda Dua ettikleri Açısından
Ö rencilerin yarıya yakını (%46,8) yaptıkları hata ve günahlardan dolayı, bir kısmı da
(%10,6) iyilik ve güzelliklerin olması için dua ettiklerini belirtmi lerdir. Dua her konuda
edilebilir. Ancak manevi yönünün olması ve herkesi içermesi adabına uygun olan eklidir. Bu
açıdan ö rencilerin yarıdan fazlası do ru bir dua anlayı ına sahiptir.
6. Kabul Olmayan Dualar Hakkındaki Dü ünceleri Açısından
Ö renciler ikinci ve üçüncü seçeneklerde belirttikleri ifadeler ile %92’lik oranda, kabul
olmayan duaları için Allah’a olan güvenleri göstermi lerdir.
nsanlar iyilik için dua ettikleri gibi, kötülük için de dua ederler. Kendileri için neyin
daha iyi olaca ı konusunda Allah’tan daha fazla bilgiye sahip de illerdir. Bu sebeple yapılan
dualar, her zaman beklenilen sonucu vermeyebilir. Bununla beraber, yapılan dualara mutlak bir
cevap alınaca ına inanmak, bilinçli bir dua anlayı ının gere idir.
Örneklemi olu turan ö renciler kabul olmayan dualar hakkında do ru dü üncelere
sahiptir. Dolayısıyla bu konudaki inançları do ru bir anlayı tır.
7. Türbe ve Yatırlarda Yapılan Dualar Hakkındaki Dü ünceleri Açısından
Ö rencilerin bir kısmı (%30,4) direkt olarak türbelerde yapılan duaları onaylarken, bir
kısmı da (%33,1) dolaylı yoldan onları desteklemektedir. Bu veriler ö rencilerimizin yarıdan
fazlasının bu tür duaları onayladıklarını göstermektedir.
Hayatta olmayan ki ileri anarak ya da onları aracı kılarak dua etmek slami inanca
tamamen ters bir davranı tır. Ki i, isteklerini aracısız direkt olarak Allah’a sunmalıdır.
Örneklemi olu turan ö renciler bu konuda do ru bir anlayı a sahip de illerdir.
Örneklemi olu turan ö rencilerin duayı tanımlaması, duanın faydasına olan inancı,
hangi durumlarda duaya ba vurdukları, kim için ve hangi konularda dua ettikleri ve kabul
olmayan duaları hakkındaki dü ünceleri bakımından slami inançlara uygun bir dua anlayı ına
sahibi oldukları söylenebilir. Bununla beraber dua etme sebepleri ve türbelerde yapılan dualar
hakkındaki dü ünceleri slami inançlara uygun olmadı ı elde edilen sonuçlara göre
belirtilebilir.
Elde edilen verilere göre ö renciler genel anlamda do ru bir dua anlayı ına sahiptirler.
Bu anlayı ın teorik olarak do ru olması yanında hayata yansıması da do ru olması gerekir.
Allah sadece sıkıntılı ve çaresiz anlarda hatırlanıp, rahat olunan hallerde akıldan
çıkarılmamalıdır. O’nun her an ve her yerde bizimle oldu u her zaman hatırlanmalıdır. Bu
anlayı ın pratikte de yerle mesi öncelikli bir amaç olmalıdır. Dua, O’nunla ba ımızın sa landı ı
çok özel bir ileti imdir. O halde her dua, ki iyi olgunla tıran bir i leve sahip olmalıdır.
ÖNER LER
a. Sa lıklı bir dua anlayı ının ö retilmesi için dini geli im iyi bilinmelidir.

- 419 b. Ailelerin ve çevrenin dua konusundaki tutumları ö renciler üzerinde etkili
oldu undan, ailelerin bilinçlendirilmesi sa lanmalıdır.
c. Yazılı ve
arındırılmalıdır.

görsel

medya

yanlı

dua

anlayı ını

yerle tirecek

yayınlardan

d. Yanlı davranı lar, yanlı bilgilendirmelerden kaynaklanır. Do ru anlayı lar için,
do ru bir ö retim arttır. Bu açıdan her konuda oldu u gibi, do ru bir dua anlayı ı için din
e itim ve ö retimi sa lıklı bir ekilde yürütülmelidir.
Benzer bir ara tırma yapacak olanlar için a a ıdaki hususları göz önünde
bulundurmaları önerilir.
a. Dua anlayı ı konusunda daha kesin sonuçlar alabilmek için, ö rencilerle birlikte aile
ve çevre de ara tırma konusuna dahil edilmelidir.
b. Medyanın bu konudaki etkilerinin de göz önüne alınması gerekir.
c. Dua hakkındaki yanlı uygulamaların ve bu konudaki hurafelerin de ara tırılmasında
yarar vardır.
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