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Öz
Dua etme prati i öncelikle insanın, varolu u, hem kendi varlı ı, hem de evren açısından
nasıl de erlendirdi iyle ilgili bir tutumudur. Ayrıca duanın, inanç ve inançsızlık arasındaki dindarlık
açısından tutum ve davranı ları belirleyici bir köprü oldu unu söyleyebiliriz. William James dua
etmeyi kutsal kabul edilen güç ile konu ma veya spritüel payla ım biçimi olarak tanımlar. Gençlik
döneminde yapılan duaların insan için ayrı bir de eri vardır.
Genç-yeti kinlik dönemi bireylerinde Dua Tutum Ölçe inin geli tirilmesinde, tutum ve yetenek
testlerinin geli tirilmesindeki i lem basamakları uygulanmı tır. Geli tirilen ölçek 34 maddeden
olu maktadır. Faktör analizi sonucu Dua Tutum Ölçe inin üç faktörlü bir yapıda oldu u anla ılmı tır.
Ölçe i olu turan faktörlerin açıkladı ı varyans oranları, 1. Faktör % 18,77; 2. Faktör %14,69; 3. Faktör
14,38’dir. Ölçe in açıkladı ı toplam varyans oranı ise %47,84’dür. Ölçekte yer alana maddelerin içeri i
dikkate alınarak yapılan isimlendirme ile faktörlerin isimleri öyledir: Amaç, Sıklık, His ve uurluluk.
Her bir boyut için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayılarının Amaç boyutu için ,88; Sıklık
ve His- uurluluk boyutları için ,87 olarak bulundu u anla ılmaktadır. Ölçe in geneli için hesaplanan
güvenirlik katsayısı ,94’dür. Buna göre hem ölçe in boyutları hem de bütünü açısından iç tutarlık kat
sayısı kabul edilir düzeyde oldu undan buna dayalı olarak ölçe in güvenilir oldu u ortaya
konmu tur.
Anahtar Kelimler: Dua, Dinî tutum, Dua Tutum Ölçe i.
ABSTRACT
To pray the practice of one'
s existence, as their presence, as well as an attitude about what is
evaluated in terms of how the universe. In addition to prayer, of religiosity between belief and
disbelief in terms of attitudes and behaviors, it could be say that a determinant bridge. William James,
are considered to be sacred to pray with power defines as a form of speech or spiritual sharing. Youth
prayer made for people of the period, there is a separate value.
To develop of the Prayer Attitude Scale in the Young adult individuals, attitude and talent
in the aptitude test has been applied in the development of process steps. Developed the scale consists
of 34 items. Factor analysis in a structure as a result of Prayer Attitude Scale tri-factor was understood.
Variance in rates announced by the factors that make up the scale, 1. Factor % 18,77; 2. Factor % 14,69;
3. Factor is % 14,38. The scale rate of total variance explained is % 47,84. Scale of the content is
analyzed by considering the factors on which the names of the nomenclature are as follows: Purpose,
Frequency, Sensation and Consciousness. Each dimension is calculated for the Cronbach Alpha
internal consistency coefficients are the purpose for the size ,88; and the frequency and sensationconsciousness for dimensions, it is understood that for the size ,87. Accordingly, both in terms of the
dimensions of the scale as well as internal consistency since it is considered number of floors as the
scale has been demonstrated is trustworthy.
Keywords: Prayer, Religious Attitude, Prayer Attitude Scale.
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1. G R
DUAYA L K N KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Dua, insanın ilahî kader zemininde Tanrı ile kurdu u özel ili kisidir. Dua etmeyi
önemseyen insan, dualarıyla gerçek bir evrensel perspektife kavu abilir (Wierzbicka, 1994: 45).
Çünkü insan, dua zamanlarında hem kendisinin, hem de dünyanın Tanrı’nın ı ı ıyla
aydınlandı ını hissedebilir. Jung’un Tanrı’yı, insan ruhunda en güçlü etkiyi yapabilen,
bilinçaltına damgasını vuran psikolojik gerçeklik (Jung, ts. 97-99) olarak tanımlamasından
hareketle diyebiliriz ki insan inandı ı varlı ı tanımlarken ona hangi sıfatları yüklüyorsa o
çerçevede dua edecektir. Duanın, inanç ve inançsızlık arasındaki tutum ve davranı ları
belirleyici bir köprü oldu unu söylememiz mümkündür.
!"# nsan gerçek derinli iyle
dua davranı ına yöneldi inde onun bu dua hareketi, ihtiyacının arz edilmesi anlamına geldi i
gibi aynı zamanda ihtiyacının kar ılanaca ına da i arettir (el-Cevziyye, 2003: 37).
Dua, ruhî âlemin esrarlı sonsuzlu uyla olan ba lantımızı sa lamakta (Carrel, 1967: 44)
ve varlı ımızın boyutlarını derinle tirmektedir. Böylece dua eden insan, evrene pozitif bir enerji
yaymaktadır. nsan sıradanla mı bir davranı tan uzak olarak duaya yöneliyorsa, bu dua
öncesinde bilinçli veya bilinçsiz olarak hem zihinsel, hem de duygusal bir yo unla ma
halindedir. Bu yo unlu un yönü, dua edecek olanın Allah kar ısındaki acziyetini idraki
açısından içe do rudur. Ancak içteki yo unla ma, öncelikle hissedilen manevî haz olarak dı a
yansımaya ba ladıkça yön de i tirir.
Kierkegaard’ın, dua etmenin Tanrı’yı de il, dua edeni de i tirece ini söylemesi, bu
de i imin ifadesidir (Phillips, 1965: 56). Avuçlarda biriktirilip göklere saçılan duaların ya mur
eklinde geri gelmesi, duanın söz konusu çift yönlülü ünü betimler. Aynı zamanda dindar
insan dua ile kendi iç dünyasına paralel olarak Tanrı’nın varlı ında yüksekli e giden yolu
bulmaktadır. Çünkü insan ruhu, hayat akı ının bir parçası olarak, yükselme ve böylece
kusursuzlu a ula ma tecrübesine katılma yetene indedir (Adler, 1993: 296). nsanın bu
yetene inden dolayıdır ki, Brown, din ve psikolojide duanın konumunu tartı ırken, analizlerini
dua ve dolaylı bir ekilde dinî tecrübe üzerinde yo unla tırdı ını belirtir (Brown, 1994: 1).
Dua edenin insanın psikolojik yapısında meydana gelen olumlu hisler, sadece kendisi
için de il, aynı zamanda hayatın do al akı ın için de anlamlı ve faydalı hislerdir. Bir talebi
kar ılama veya huzur bulma anlamında duanın fonksiyonel de eri yüksek olsa da, hatta Allah
bir eyin gerçekle mesini murat ettiyse onu önce dua ile istetebilir diye dü ünülse bile, insanın
ihtiyacı olmadı ı bir zamanda yaptı ı duadan aldı ı psikolojik haz çok daha fazladır.
Ki inin muhtaç iken yaptı ı dua mum ı ı ı gibiyse, genç ve güçlü iken yaptı ı dua,
mumun ı ı ını binlerce kez ihata edebilecek güne de erindedir (Tarhan, 2009: 103).
Fonksiyonel olarak dua sadece bili sel bir zeminde istemek demek de ildir. Yani, duayı sadece
bir dile in yerine getirilmesine neden olacak bir olgu olarak dü ünmemek gerekir. Çünkü dua
ile o duadan gerçekle mesi beklenen dilek arasında herhangi bir nedensellik ili kisi yoktur.
Dine veya dua gibi ritüel pratiklere, do anın yanlı ve eksik kavranı ından kaynaklanan bir
zihinsellik atfetmenin hiçbir antropolojik de eri olmadı ı da bilinmektedir (Yavuz, 2009: 217).
DUA ÇALI MALARINA GENEL BAKI
Dua ile ilgili çalı malar Din Psikolojisi’nin ilk dönemlerine kadar dayanır. William
James (1902) dua etmeyi kutsal kabul edilen güç ile konu ma veya spritüel payla ım biçimi
olarak tanımlar. Daha sonraki dönemlerde dua ile ilgili çalı malar hem ölçek geli tirme hem
anket soruları olu turma eklinde tezahür etmi tir. Yurt dı ı çalı malarda çe itli dua etme
biçimleri tespit edilmi ve bunlarla ilgili çalı malar yürütülmü tür. Bunların bir kısmında dua
etmenin yirmibir farklı biçimi saptanmı ken (Foster, 1992), yedi farklı çalı mada ise dua
etmenin dört ile dokuz farklı biçimine rastlanılmı tır. Polomo ve Pendleton (1991) farklı dua
etme biçimlerini saptamak için çe itli dua etme aktivitelerini tanımlayan 15 maddelik bir ölçek
geli tirmi ve bu ölçe in faktör analizinde dört tür dua etme biçimi elde edilmi tir. Luckow ve
arkada ları tarafından geli tirilmi ve James P. David tarafından yeniden gözden geçirilmi bir
dua tutum ölçe i bulunmaktadır (1997). Bu ölçek Colarado ve Indiana Üniversitelerindeki bazı
katılımcılar ile bir grup kanser hastası üzerinde uygulanmı tır. 28 maddelik dua tutum
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ölçe inin 6 alt faktörü bulunmu tur. Faktörler unlardır: "itiraf (confession)", "istek (petition)",
ritüel (ritüel)", meditasyonel (meditation)", "meditasyonel geli im (meditition-improvment)",
alı kanlık (habituel)" ve "af olma iste i (compassionate petition)". Meadow ve Kahoe (1984)
kendi yaptıkları çalı mada ise dua etme biçimleri olarak dilek, ükran, ba kaları için yapılan
dua, tapınma ve günah çıkarma, ithaf, payla ma duaları oldu u ileri sürülmektedir. Batı
bilimsel literatüründe genel olarak dua etme biçimleri unlardır: "dilek duası", ritüel dua",
"meditasyonel dua", "günah çıkarma", " ükran duası", "kendini geli tirme duası" ve "alı kanlık
edinilmi dua".
Batı literatüründeki bu dua çe itleri hakkında çe itli ara tırmalara rastlanılır. Bunlardan
en dikkat çekici olanları duanın insanın psikolojik sa lı ına katkısının olup olmadı ına ili kin
çalı malardır (bk. McCullough, 1995; Polomo ve Pendleton, 1991; Larson ve Larson, 2003;
Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, De Longis ve Gruen, 1986; Bjorck ve Cohen, 1993).
2. YÖNTEM
Bu bölümde, ara tırmanın amacı, modeli, çalı ma grubu, veri toplama aracı, verilerin
toplanması ve analizine yer verilmi tir.
ARA TIRMANIN AMACI
Bu ara tırmanın amacı genç-yeti kinlik dönemi bireylerin dua tutumlarını ölçebilecek
geçerli ve güvenilir bir Dua Tutum Ölçe i geli tirmektir.
ARA TIRMANIN MODEL
Ara tırma modeli, ara tırmanın konusunun belirlenmesinden sonuçlandırılmasına
kadar geçen sürede ortaya konulan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Aslantürk,
1999, Sencer, 1989). Ara tırmalarda model, ara tırmacının amacına yönelik olarak seçti i
“tarama” ya da “deneme” modellerinden biri olur. Bu ara tırmada tarama modeli
kullanılmı tır. Tarama modelinde gereksinim duyulan veriler, çalı ma evereni içinden seçilen
örneklemden, çe itli bilgi toplama araçları kullanılarak toplanılmaktadır. Herhangi bir
müdahale olmaksızın soruna ili kin durumun oldu u ekliyle betimlenmeye çalı ılır.
Ara tırmaya ili kin konu, olay, birey ya da nesne, kendi artları içinde oldu u gibi
tanımlanmaya çalı ılır (Karasar, 1994).
ARA TIRMA GRUBU
Bu çalı mada kullanılan veriler iki farklı zamanda iki farklı grup üzerinde yapılan
uygulama sonunda elde edilmi tir. Buna göre, birinci grubu 2007 yılında Dokuz Eylül, Selçuk,
Dicle ve Rize Üniversitelerinin lahiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya,
Biyoloji ve statistik bölümlerinde okuyan toplam 798 ö renci olu turmaktadır. Bunlardan 405’i
lahiyat fakültesinde 393’ü Fen-Edebiyat Fakültesi’nin çe itli bölümlerinde ö renim
görmektedir. Bu çalı ma grubundaki ö rencilerin 497’si kız, 271’i erkektir. kinci uygulamanın
yapıldı ı grubu ise Cumhuriyet Üniversitesi’nde 2013 yılında lahiyat, E itim, Edebiyat, ktisat
ve Mühendislik bölümlerinde okuyan toplam 672 ö renci olu turmaktadır. Bunların fakültelere
göre da ılımları; lahiyat 118, E itim 188, Edebiyat 126, ktisat 109, Mühendislik 131
eklindedir. Bu grupta 432 kız, 240 erkek ö renci bulunmaktadır.
VER TOPLAMA ARACI GEL T RME SÜREC
Bu çalı mada veri toplama aracı olarak ara tırmacılardan Acuner ve Albayrak
tarafından daha önce geli tirme çalı ması yapılmı olan “Dua Tutum Ölçe i” kullanılmı tır
(Albayrak, 2009, 2013). Dua Tutum Ölçe i’nin geli tirilmesinde, tutum ve yetenek testlerinin
geli tirilmesindeki i lem basamakları uygulanmı tır. Dua ve dinî tutum alanında yapılan yerli
ve yabancı literatür taranarak 54 maddelik bir madde havuzu olu turulmu tur. Ölçe in
geçerlili i için Din Psikolojisi, Psikoloji ve Din E itimi alanlarındaki uzmanların yazılı olarak
görü leri alınmı tır. Uzman görü lerinin analizi sonunda uygun bulunmayan maddeler
çıkarılmı tır. Bu i lemlerden sonra 48 maddelik ön uygulama formu, Rize Üniversitesi’nde
(E itim Fakültesi’nden 133 ö renci, lahiyat Fakültesi’nden 101 ö renci, Rize Meslek Yüksek
Okulu’ndan 97 ö renci, Arde en Meslek Yüksek Okulu’ndan 86 ö renci) 417 ö renciye
uygulanmı tır. Uygulanan formlardan yapılan ön incelemede 400 form de erlendirmeye
alınmı tır. Yapılan bu ön uygulamada madde toplam korelasyonu .30’un altında bulunun 14
madde ölçek formunda çıkarılmı ve 34 maddelik ölçekle uygulamalar yapılmı tır.
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Dua Tutum Ölçe i cevaplarının puanlanmasında be li bir derecelendirme
kullanılmı tır. Buna göre, ölçekte yer alan maddelerin deneklerin dü ünce ve davranı larına ne
derece uyup uymadı ını, “çok uygun= 5”, “uygun=4”, kısmen uygun=3”, “uygun de il=2” ve
“hiç uygun de il=1” seçeneklerinden birini i aretleyerek cevap vermeleri istenmi tir.
Ön uygulama ile elde edilen verilerden ölçe in faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı
faktör analizi yapılmı tır. Faktör analizi sonucu Dua Tutum Ölçe inin üç faktörlü bir yapıda
oldu u anla ılmı tır. Bu üç faktörlü yapının geçerlili ini test etmek için genellikle ölçek
geli tirme çalı malarında önceden belirlenmi veya kurgulanmı bir yapının do rulanması
amacıyla yapılan Do rulayıcı Faktör Analizi kullanılmı tır. Dua Tutum Ölçe inden elde edilen
de erlerin ne kadar güvenilir oldu unu tespit etmek için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı
kullanılmı tır.
VER LER N TOPLANMASI
Bu çalı maya esas te kil eden veriler, gerekli izinler alındıktan sonra 2009 yılında Dokuz
Eylül, Selçuk, Dicle ve Rize Üniversitelerinde ve 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde
yapılan uygulamalardan elde edilmi tir.
VER LER N ANAL Z
Ara tırmalardan elde edilen verilerden ölçe in faktör yapısını belirlemek için SPSS 16.0
paket programı kullanılmı tır. Dua Tutum Ölçe inin faktör yapısını do rulatmak için
“do rulayıcı faktör analizi” ise AMOS 18.0 paket programı kullanılarak yapılmı tır.
3. BULGULAR
Bu ba lık altında Dua Tutum Ölçe ine ili kin yapılan açımlayıcı ve do rulayıcı faktör
analizi sonuçları yer almaktadır.
AÇIMLAYICI FAKTÖR ANAL Z
Kaiser Mayer Olkin (KMO) de eri ve Bartlett testi sonuçlarına göre ara tırmada yer alan
örneklemlerin uygunlu u kanıtlanmaya çalı ılmı tır. Elde edilen veriler a a ıdaki Tablo 1’de
gösterilmi tir.
Tablo 1: Dua Tutum Ölçe ine li kin KMO De eri ve Bartlett Testi Sonuçları

Chi

Uygulama I (2009)
,927
10591,991

Uygulama II (2013)
,960
4985,112

df
P

561
,000

561
,000

KMO

Testi

Bartlett

Square

Tablo 1 incelendi inde her iki uygulamada örneklem uygunlu unu belirlemek için
KMO de erleri I. uygulama için ,927, II. uygulama için ise ,960 olarak hesaplanmı tır. Bulunan
bu de erlerin açımlayıcı faktör analizi için geçerli ölçüt olarak kabul edilen ,60’dan büyük
oldu u görülmektedir. Bunun yanında Ki-Kare de erleri anlamlı düzeydedir. Ayrıca her iki
uygulama için yapılan Bartlett test sonuçlarına göre “p” de erinin anlamlı düzeyde oldu u
bulunmu tur.
Dua Tutum Ölçe inin, yapı geçerli ini ve kaç faktörden olu tu unu belirlemek
amacıyla II. uygulamadan elde edilen verilere Maximum likelihood yöntemi ve Varimax dik
döndürme tekni i uygulanmı tır. Bu i lemden sonra ölçe e ili kin ortaya çıkan faktör yapısı
Tablo 2’de verilmi tir.
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Tablo 2: Dua Tutum Ölçe inin Faktör Yapısı

Madde No

Faktö
r1

Dua 23
Dua 10
Dua 13
Dua 9
Dua 30
Dua 17
Dua 14
Dua 18
Dua 4
Dua 15
Dua 33
Dua 28
Dua 1
Dua 25
Dua 31
Dua 20
Dua 34
Dua 11
Dua 19
Dua 6
Dua 16
Dua 26
Dua 21
Dua 8
Dua 27
Dua 7
Dua 5
Dua 3
Dua 22
Dua 2
Dua 12
Dua 24
Dua 32
Dua 29
Faktörlerin Varyans Oranı
Toplam Varyans Oranı

Faktör Yük De erleri
Faktör
Faktör
2
3

,734
,673
,659
,625
,599
,584
,581
,581
,486
,463
,457
,423
,356
,792
,754
,718
,660
,629
,505
,436
,438
,413
,402

18,77

14,69
47,84

,665
,629
,616
,601
,596
,591
,551
,515
,424
,394
,368
14,38

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Dua Tutum Ölçe inin üç faktörden
olu tu u saptanmı tır. Ölçekte yer alan maddelerin madde yükleri ,356 ile ,792 aralı ındadır.
,35’in altında de er alan madde olmadı ından ölçekten madde atılmamı tır. Ölçe i olu turan
faktörlerin açıkladı ı varyans oranları, 1. Faktör % 18,77; 2. Faktör %14,69; 3. Faktör 14,38’dir.
Ölçe in açıkladı ı toplam varyans oranı ise %47,84’dür.
Ölçekte yer alana maddelerin içeri i dikkate alınarak yapılan isimlendirme ile
faktörlerin isimleri ve içerdikleri maddeler u ekildedir: Faktör 1: Duanın Amaç Boyutu (Dua
4, Dua 9, Dua 10, Dua 13, Dua 14, Dua 15, Dua 17, Dua 18, Dua 23, Dua 28, Dua 30, Dua 33),
Föktör 2: Duanın Sıklık Boyutu (Dua 1, Dua 6, Dua 11, Dua 16, Dua 19, Dua 20, Dua 21, Dua 25,
Dua 26, Dua 31, Dua 34), Faktör 3: Duanın His ve uurluluk Boyutu (Dua 2, Dua 3, Dua 5, Dua
7, Dua 8, Dua 12, Dua 22, Dua 24, Dua 27, Dua 29, Dua 32). Buna göre “Amaç” faktörü 12
maddeden olu urken, “Sıklık” ve “His ve uurluluk” faktörleri 11 maddeden olu mu tur.
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DO RULAYICI FAKTÖR ANAL Z
Dua Tutum Ölçe inin üç faktörlü yapısı birinci düzey do rulayıcı faktör analizi ile test
edilmi tir. Birinci düzey do rulayıcı faktör analizi sonuçları ekil 1’de gösterilmi tir.

ekil 1. Birinci Düzey Do rulayıcı Faktör Analizi

Dua Tutum Ölçe ini için yapılan birinci düzey do rulayıcı faktör analizi sonucunda
olu an uyum iyili i de erleri Tablo 3’de gösterilmi tir. Buna göre uyum iyili i de erleri kabul
edilebilir aralıklarda oldu undan açımlayıcı faktör analizi sonunda faktörleri olu turan
maddelerden hiç biri çıkarılmamı tır.
Tablo 3. Birinci Düzey Do rulayıcı Faktör Analizi Uyum yili i De erleri
X2 /df
GFI
A RMSEA
SRMR
GFI
Dua Tutum Ölçe i
3,46
,852
,
,061
,050
,831
Genel Model
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Dua Tutum Ölçe ini olu turan faktörlerin ortalama, standart sapma, Cronbach Alpha
de erleriyle birlikte faktörleri arasındaki ili kilere yönelik sonuçlar Tablo 4’de gösterilmi tir.
Tablo 4. Duan Tutum Ölçe i Faktörleri Ortalama, Standart Sapma, Cronbach Alpha De erleri ve Arasındaki li kiler
Faktör
Ort.
Standart
Amaç
Sıklık
His ve
Cronbach
Sapma
uurluluk
Alpha
Amaç
49,18
5,99
,88
Sıklık
42,48
7,37
,737**
,87
His ve
,769**
,728**
,87
48,47
6,38
uurluluk
Toplam
,94
**p< ,01

Tablo 4 incelendi inde Dua Tutum Ölçe ini olu turan Amaç, Sıklık, His- uurluluk
boyutları arasında pozitif anlamlı bir ili kinin oldu u görülmektedir. Bunun yanında her bir
boyut için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayılarının Amaç boyutu için ,88; Sıklık ve
His- uurluluk boyutları için ,87 olarak bulundu u anla ılmaktadır. Ölçe in geneli için
hesaplanan güvenirlik katsayısı ,94’dür. Ula ılan bu sonuçlara dayalı olarak geli tirilme
çalı ması yapılan Dua Tutum Ölçe inin güvenilir oldu u söylenebilir.
4. SONUÇ VE ÖNER LER
Dua etme prati i öncelikle insanın, varolu u, hem kendi varlı ı, hem de evren açısından
nasıl de erlendirdi iyle ilgili bir tutumudur. Di er dinî tutumlarıyla organizeli olarak dua ile
insan, kendisinin ve dünyanın Tanrı’nın ı ı ıyla aydınlandı ı hissini ya ayabilir. Gençlik
döneminde yapılan duaların insan için ayrı bir de eri vardır. Çünkü gençte, ne çocukluk
döneminin saflı ı, ne de ya lılık döneminin olgunlu u vardır. Gencin dua ile ilgili tutumu da
bu çerçevede geli mektedir.
Dua tutumu, bireyin dini yapısının temel ö elerinden biridir. Dua ile ilgili çalı malar,
bireyin dini yapısının belirlenmesi sürecinde Din Psikologlarına veri sa lama açından önem
kazanmaktadır. Ayrıca dua tutumunun belirlenmesi, bireylere yönelik yapılacak Din E itimi
etkinliklerinin içeri inin netle mesine de katkı sa layacaktır. Yabancı alanyazında Dua
Tutumuna ili kin ölçekler varken (örne in, Luckow ve di r. “Structure of Prayer Scale”, Hill,
1999: 70-72) Türkçe alanyazında Dua Tutum ölçe inin bulunmaması bir eksiklik olarak
görülmü tür. Bu ba lamda Dua Tutum Ölçe inin geli tirilmesi önem ta ımaktadır.
Bu çalı mada bireylerin dua tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geli tirilmesi
amaçlanmı tır. Ölçek geli tirme çalı masında çalı ma grubu olarak üniversitede ö renim gören
bireyler seçilmi tir. Ölçek bundan sonra çe itli ara tırmacılar tarafında yapılacak çalı malarda
farklı popülasyonlara uygulanabilir. Bu çalı malarda elde edilecek sonuçlar alanyazına katkı
sa layacaktır.
Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda döndürme öncesi ve döndürme sonrası
elde edilen de erlerin farklıla tı ı görülmü tür. Bu sonuç ölçe in geçerli i ve güvenirli ine bir
kanıt olarak de erlendirilmi tir. Ölçek Amaç, Sıklık ve His- uurluluk olarak isimlendirilen üç
faktörden olu mu tur. Ölçe in açıkladı ı toplam varyans oranı % 47,84 olarak bulunmu tur.
Dua Tutum Ölçe inin üç faktörlü yapısı Do rulayıcı Faktör Analizi ile test edilmi tir.
Birinci düzey faktör analizi sonucu modelin iyi uyum de erlerine sahip olu u söylenebilir. Son
olarak ölçe in güvenirli ini ortaya koymak için Cronbach Alpha iç tutarlık kat sayıları
hesaplanmı tır. Buna göre hem ölçe in boyutları hem de bütünü açısından iç tutarlık kat sayısı
kabul edilir düzeyde oldu undan buna dayalı olarak ölçe in güvenilir oldu u ortaya
konmu tur. Dua Tutum Ölçe i öncelikle din bilimleri alanyazınında ve di er be eri bilimler
alanyazınında kullanılabilecek niteliktedir.
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