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TOPLUMSALLAŞMA VE DİN 

~Yakup ÇOŞTU 

1. Giriş 

İnsanlar, tarih boyunca her zaman bir toplum/topluluk içinde varlıklan
nı sürdürmüşlerdir. İnsanlarm bir arada yaşamalan, birbirleriyle etkileşim 
kurmalannı ve böylece birtakım ortak değerlerin oluşmasını sağlamışhr. 369 
Bu da, zamanla her toplumun kendine özgü bir hayat anlayışı ve yaşam tar-
zının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özgül kalıp ve yargılar içerisinde şe-
killenen toplum, varlığını sürdürebilınek için, sahip olduğu kültürel sistemi 
kuşaktan kuşağa aktarmak zorunda kalmıştır. Bu da, bireylerin örgütlenmiş 
topttiluk hayatının kabul ve tasvip ettiği biçim ve usullere uymasıyla ger
çekleşmiştir. 

Bireyler, ferdi farklılıklanna rağmen, toplumla bütünleşmeyi, toplumla 
uyumlu bir kimlik kazanmayı, toplumun kendine özgü davranış ve dü
şünce kalıpianna uygun olarak hareket etmeyi toplumsaliaşma sürecinde 
öğrenmektedir. Bu öğrenme sürecinin mahiyeti, işleyiş biçimi ve bu sü
reçte hangi faktörlerin rol oynadığı gibi sorunlar sosyal bilimlerin temel 
araşhrma konulan içerisinde yer alınaktadır. Özellikle sosyoloji, psikolo
ji ve antropoloji disiplinlerinin, konuyla ilgili farklı yaklaşımlan alınakla 
birlikte, zaman zaman da birbirlerinin kavram ve kuramlannı kullandıklan 
görülmektedir. Bu durum, toplumsaliaşma konusunda birtakım kanna ku
ramsal yaklaşımlarm doğmasına yol açmaktadır. Konuyla il@.i bu kanna 

- yaklaşımlar bir taraftan disiplinler arası bir ilişkinin oluşmasını sağlarken, 
diğer taraftan da kaçınılınaz olarak bazı çelişkiterin ortaya çıkmasına ne
den olabilınektedir. 
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Sosyal bilimler alanında toplumsaliaşma konusuyla ilgili ilk yaklaşımia
nn sosyolojide tartışılmaya başlanması (Martin, 2007; Clausen 1968a) ve 
diğer disiplinlerin kendi özgül yaklaşımlarının, çoğunlukla sosyolojik ku
ramlardan esiolenmesi (Martin 2007), konunun sosyolojik mahiyetinin ve 
işleyiş biçiminin ortaya konulmasıru gerekli kılmaktadır. 

2. ToplumsaDaşma 

Toplumsaliaşma, genel olarak, bireyin içinde yer aldığı grubunun nonn
lannı, değerlerini, tutumlarını ve karakteristik dilini edinınesi yönündeki 
etkileşim sürecine gönderme yapar. Bu kültürel öğelerin kazanılması sı
rasında, bireysel kişilik oluşur ve şekillenir. Buna göre, toplumsaliaşma 
kavramının sosyal bayatın iki önemli problemini içerdiği söylenebilir; top
lılmsal devamlılık problemi ve bireysel gelişim problemi (Gecas, 2000). 

ToplumsaHaşma olgusu, 1800'lü yıllann sonundan itibaren sosyoloji, ant-
. ropoloji, psikoloji ve politik yazılarda kullanılmaya başlanmıştır (Clausen, 

1968a; Martin 2007). Her bir disiplin toplumsaliaşma sürecinin farklı yön
leri üzerinde odaklanmıştır. Antropologlar, toplumsaliaşmayı 'kültüre gir
me' ya da kuşaklararası kültürel aktarım sürecine gönderme yapmak için 
kullanmışlardır (Williams, 1975). Psikologlar, kültür ak:tarımına daha az 
vurgu yaparken, 'bireysel gelişimin çeşitli yönleri ( dürtü kontrolünün ka
zanılması, bilişsel ve duyuşsal gelişim, öğrenme gibi) üzeriİ:ıde daha fazla 
durmuşlardır (C1ausen, 1968a)>·SosyolÔji toplumsallaşmayı, bireyin yaşa
dığı fiziksel ve sosyo-kültürel ortama uyumunu düzenleyen kişisel özellik
lerin -bilgi, beceriler, tutumlar, değerler, gereksinimler ve motivasyonlar, 
bilişsel, duygusal, modellerin- edinilmesi süreci olarak ele almıştır (Inke
les, 1969). Politik bilim ise, toplumsaliaşma konusunu s101flı bir çerçeve 
içerisinde ele almış ve daha çok siyasal davranışların ve yönlendirmeterin 
biçimlendirildiği ve vatandaşlık eğitimi gibi süreçleri içeren siyasal top
lumsaliaşma ~psamında incelemiştir (Jennings, 2001 ). 

Her bir disiplin bireyin kişisel ve sosyal gelişimini farklı teoriler içerisinde 
ele almaktadır. Bu teorik yaklaşımlar, genel olarak iki kategori içerisinde 
ele alınmaktadır. Bunlar: i. Sosyal bir varlık ve toplumun üyesi olarak 
bireyin gelişimi (Clausen, 1968b), ii. Düzenli sosyal ilişkiler ve insan top
luluklannın birliği ve devamlıhğı (Clausen, 1968a). Buna göre topluıl:ısal
laşma, toplumsal hayatın iki önemli yönüne hitap etmektedir: insanın geli
şimi ve toplumsalikültürel devamlı/ık. Bireyin toplumisal'la olan etkileşimi 
sırasıoda bir taraftan birey, ait olduğu grubunun normlarını, değerlerini, 
tutumlarını ve karakteristik dilini öğrenirken bireysel kişiliği ve şabsiyeti 
oluşur ve şekillenir. Diğer taraftan da, toplumdaki sembollerin ve tutum

ların üyeleri tarafindan edinilmesi ya da paylaşılması, toplumsalikültürel 
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birlikteliği ve devamlılığı sağlar. Dolayısıyla, toplumsaliaşma olgusunun 
temel konusunu, birey ve toplumisal kavramlan ile onların karşılıklı etki-
leşiminin oluşturduğu söylenebilir (Martin 2007). · 

2.1. Toplumsaliaşma Kuraını 
Sosyal biliİn alanındaki çalışmalarda toplumsaliaşma kavramının ilk ola
rak ele alınışı ve ilk açık tanımlama girişimi sosyoloji alanında olmuştur 
(Martin, 2007). Konuyla ilgili ilk yazılarda, toplumsaliaşma aygıtlannın 
doğasını ya da devam eden bir süreç olarak toplumsaliaşmanın temel özel
liklerini karakterize etmeye yönelik belirgin teşebbüsler görülmektedir 
(Clausen, 1968a). 

Toplumsaliaşma kavrammı, sosyal bilim literatüründe sosyolojik bir ta-· 
rumlama içerisinde ilk kullanan yazar Georg Si.mmel'dir (Giddings, 1897: 
1; Maqin, 2007: 17). Si.mmel 1895 tarilıli 'The Problem of Sociology' 
(Sosyoloji Problemi) isimli makalesinde toplumsaliaşma konusuna değin
mekte ve toplumsaliaşmayı "grupların ve bireylerin grup birliğinin sürek
liliğini sağladıklan ilişkilerin oluşum süreci" (Si.mmel, 1895: 418) olar~ 
tanımlamaktadır. Si.mmel, toplumsaliaşma sürecinde bireysel gelişimden 
daha çok grup oluşumu süreciyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, Si.mmel'in 
toplumsaliaşma kavramını, makro-sosyal düzeyde organizasyon ve birlik 371 
olma süreciyle ilgili olarak kullandığı görülmektedir (Martin, 2007). 

Toplumsaliaşma konusuyla ilgili öncü sosyolojik yazılardan bir diğeri ise, 
Si.mmel'in 'toplumsallaşma' kavramsallaştınnasını benimseyen fakat on-
dan biraz farklı bir şekilde tanımlama girişiminde bulunan Franklin Henry 
Giddings'e aittir. Giddings, 1897 yılında yayımladığı 'The Theory of So
cialization' (Toplumsaliaşma Teorisi) i.simli kitapçıkta, toplumsallaşmayı, 
"(birbirleriyle) ilişkide bulunan bireylerdeki sosyal mizacın ya da k~ak-
terin -zihnin sosyal bir durumu olarak- gelişimi" (1897: 2) olarak tanım
lamaktadır. Giddings, toplumsaliaşmanın daha çok bireysel ve psişik bo
yutu .üzerinde durmaktadır. 1930'lu yıllardan itibaren toplumsallaşmanın 
bireysel ve psikolojik boyutuna ağırlık veren araştırmalarda Giddings'ın 
toplumsaHaşma yaklaşımı etkili olmuştur (Martin, 2007). 

Toplumsaliaşma konusunu ele alan ilk sosyolojik yaklaşımlardan anlaşıl
dığı üzere, toplumsanaşma olgusunu açıklamada iki eğilim öne çılanak
tadır. Analitik olarak ayırt edebileceğimiz bu eğilimler; sosyal grup/ann 
oluşumu ve birlik olma biçimlerinin gelişimi ile bireylerdeki sosyal mizacın 

- gelişimi olarak ifade edilebilir. Giddings'in savunduğu kullanım olan bi
reysel alan ile Simmel'e atfedilen grup ya da organizasyon alanı, kavramın 
yaşamı boyunca devam eder ve sosyal bilimlerdeki insani düşüncenin ve 
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eylemin iki boyutunu açıklamaya çalışu: Toplumdaki bireyin fonksiyonlan 
ile toplumun fonksiyonu (Martin, 2007). Bu iki eğilim, günümüZ toplum
saliaşma araştırma ve kuram.lannın gelişmesine öncülük etmiştir. 

GünümüZ modem sosyoloji çalışmalannda ise, toplumsaliaşma konusuna 
yönelik iki temel yaklaşım mevcuttur: Birinci yaklaşım, toplumsaHaşma yı, 
'sosyal ro llerin· öğrenilmesi' süreci olarak ele almaktadır. Bu yaklaşıma 
göre, bireyler ait olduklan grupların uygun rollerini ve statülerini öğrenme 
ve özümseme yoluyla toplumun üyeleriyle bütünleşirler (Brim, 1966). Bu 
yaklaşu:n, sosyoloji kurarnlarından yapısal fonksiyona/izm/e yakından ilgi
lidir (Gecas, 2000). 

GünümüZ sosyoloji çalışmalarındaki toplumsaliaşma konusuna yönelik 
ikinci temel yaklaşım ise, benlik/öz benlik oluşumu'dur. Bu yaklaşım, özel 
ve karşılıklı ilişkiler bağlamında benlik ve kimlik gelişim sürecini toplum
saHaşmanın temeli olarak ele almaktadır. Bu yaklaşım, benlik ve toplumla 
ilgili yapısaıcı teorilere dayalı sembolik etkileşimeilik kuramıyla yakından 
ilgilidir (Gecas, 2000). 

2.2. Toplumsaliaşma Sürecinin Mahiyeti ve işleyişi 

İnsanlar tutum ve. davranışlara sahip olarak doğmazlar, onları sonradan 
372 öğrenirler. Dolayısıyla tutum ve davranışlar, zaman içerisinde gelişme ve 

değişme gösterebilmektedir (Kş.ğıtçıbaşı, 1996). Çocuk, dünyaya geldiği 
ilk yıllarda canlı ve cansız varlıkları ayırt edemez durumdadır. Etrafındaki 
nesnelere değer verirken kendisine zevk verenlere olumlu, kendisine acı 
verexi:ıere de · olumsuz değer biçer. Bilişsel, duyuşsal ve zihinsel yetile
ri gelişmeye başladıkça, şahıslada eşyaları ayırt etmeye başlar. Bu ayırt 
etme yetisi oluştuğu zaman, çocuk sosyal ilişkiler kurabilecek hale gelmiş 
demektir. Dolayısıyla, sosyolojik bağlamda benlik veya kişilik bilincinin 
oluşumu ve gelişimi ancak belli bir topluluk hayatı içinde mümkün olabil
mektedir (Kurtkan, 1979). 

Bireyin belli bir objeye yönelik eğiliminde; başka bir ifadeyle tutumunda, 
doğuştan getirdiği genetik ve biyolojik faktörlerin etkisi olmakla birlik
te, içinde bulunduğu sosyal ortamın veya çevrenin de önemli etkisi vardıi 
(Danziger, 1971; Williams, 1983). Bu nedenle, tutumların oluşmasıoda ve 
davranışa dönüşmesinde, kalıtsal etkiler yanıoda sosyal etkilerin de önemli 
rolü bulunmaktadır. Bu anlamda davranışın, bir sosyal etkileşim süreci içe
risinde gerçekleştiği söylenebilir (Kağıtçıbaşı, 1996). 

Birey, belli bir objeye yönelik birtakım tutumlar geliştirerek sosyal ilişki
ye girer. Yeni doğmuş bir çocuğlın, çevresindeki objelere yönelik kendine 
özgü belli bir tutum oluşturabilmesi ancak bir öğrenme süreci içerisinde 
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gerçekleşir. Dolayısıyla, çocuğun çevresindeki objeleri idrak etmeye baş
laması, onun toplumsalliışma sürecine dabil olması anlamına gelir. 

Frederick Elkin ve Gerald Handel, toplumsallaşma olayının gerçekleşebil
mesi için üç ön koşuldan bahseder. Onlara göre, bireyin toplumsallaşabil
mesi için; i. ·süregelen bir toplumun, bir dünyanın var olması, ii. kişinin ye
terli ve gerekli biyolojik ve kalıtsal özelliklere sahip olması ve son olarak 
da, iii. kişinin öteki insanlarla doğası gereği birtakım ilişkiler kurma isteği 
içinde bulunması gerelanektedir. Bu üç temel unsur, toplumsal bilincin ka
zamlmasının ön koşullar:f:ID oluşturmaktadır (1978). 

Birey, kendinden önce var olan bir dünya içinde doğar. Bu anlamda top
lum, bireyin dışında, kendine özgü kuralları ve yapısı olan bir unsur olarak 
değerlendirilebilir. Burada toplumun nasıl oluştuğu veya başladığı konusu 
gündeme gelmektedir. Fakat toplumsaliaşma bireyin dünyaya geldiği an
dan itibaren başlayan bir süreç oluşu nedeniyle, bu konuyla ilgilenmez. 
Çünkü birey, dünyaya gelmeden önce toplumun yaşam biçimi süre gelmek
tedir. Bu nedenle Elkin"ve Handel'e göre toplumsallaşmanın birinci" ön ko
şulu süregelen bir toplumun varoluşudur. Toplumsallaşma, daima belirli 
bir toplum içinde söz konusudur. Yoksa soyut bir toplum ya da bireyin 
içinde bulunmadığı veya bütün toplurnlara göre bir toplumsallaşmadan 
bahsedilemez. Toplumların kültür farklılığı, mutlaka belli bir yerde, belli 3 73 
bir zamanda yaşamakta olan belli bir topluma _göre toplumsaliaşmayı ge-
rekli kılar. Dolayısıyla, her birey, ancak içinde doğduğu ve yaşadığı somut 
bir topitim tarafından toplumsallaştınlır. 

Toplumsallaşmanın ikinci ön ·koşulu, kişinin yeterli bir biyolojik miras 
ya da yeterli bir doğal yaratılışa sahip olmasıdır. Çünkü önemli kahtımsal 
veya genetik bozukluklara sahip olarak dünyaya gelen insan, yeterli bir 
toplumsaliaşma süreci geçiremez ve gelişim süreçlerinde ciddi sorunlarla 
karşılaşır. Dolayısıyla, başarılı bir toplumsaHaşma sürecinin yaşanabilme
si, ancak yeterli ve gerekli düzeyde biyolojik hazır bulunuşluluğun varlı
ğına bağlıdır. 

Elkin ve Handel'e göre toplumsallaşmanın üçüncü ve son ön koşulu, in
san doğasının özellikleridir. İnsan dÜnyaya gelirken gizil (potansiyel) ye
teneklere sahiptir. Onun sahip olduğu bu yetenekler çok geniş ve çeşitlidir. 
Örneğin, insan y::ı-ratılışı gereği diğer insanlarla iletişim kurma isteği ve 
eğilimine sahiptir. Öte yandan, sevgi, merhamet, utangaçlık, kıskançlık, 

_ acıma, beğenilıne gibi birtakım içgüdüsel yetileri bulunmaktadır. Canlı bir 
organizma olan insan, bu yeteneğini nasıl kullanması ve değerlendirme
si gerektiğini kendi başına gerçekleştirmez. Bu ancak, yüz yüze ilişkiler 
içinde olduğu, duygusal bağlarla baglandığı ve içinde yer aldığı belli bir 
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toplumsal çevre içerisinde miimkün olabilmektedir. Bireyin yaratılıştan sa
hip olduğu bu yetiler, farklı kültürlerde veya toplumlar9a farklı biçimlerde 
dışa yansır. Fakat bireyin sahip olduğu bu yetiler, evrenseldir (El.kin ve 
Handel, 1978). 

Toplumsallaşmanın bu üç ön koşulu, sürecin kendiliğinden oluşmuş bö
lümüdür. Burada önemli olan, ön koşulların oluşturduğu zemin üzerinde 
gerçekleşen toplumsaliaşma sürecinin mabiyetidir. Buna göre toplum
sallaşma, her bir toplwnun kendine özgü değer yargıları ve no17nlarının 
gözetiminde, kişmin objelere yönelik nasıl tutum geliştirmesi gerektiğinin 
öğretildiği ve bunun sonucunda da kişinin içerisinde bulunduğu toplumun 
alışkanlıkianna ve beklentilerine uygun davranışlar göstennesi süreci ola
rak tanımlanabilir. 

3. Dini ToplumsaDaşma 

Toplumsaliaşma süreci, sadece toplumun maddi kültür unsurlannın edi
nilmesini içermemekte, aynı zamanda manevi-dini kültür öğelerini de 
içerisinde barındırmaktadır. Süregelen bir toplumun maddi kültür unsur
larını öğrenen birey, hem kişisel gelişimini hem de toplumsal uyumunu 
gerçekleştirirken, tıYID zamanda, o toplumun sosyo-kültürel biçimlenişinde 
önemli bir rol oynayan dini inanç, değer, norm, duygu, düş.ünce ve dav
raruşlan da kazanır. Böylece, b,ir taraftan dini gelişimi gerçekleşir, diğer 
taraftan da içinde bulunduğu toplumun dini kültürüne ayak uydurur. Bu 
işleyiş, "genel toplumsaliaşma sürecinden bağımsız oluşan bir süreç olma
yıp, bizat:i.hl onun içinde gerçekleşmektedir" (Inskeep, 1988: 8). 

Birey dünyaya geldiğinde, içgüdüsel olarak, herhangi bir sosyal, kültürel 
ve dini eyleme yönelik belirli bir tutuma sahip değildir (Er, 1999). Biyo
lojik ve fizyolojik gelişimine paralel olarak birey, sosyal çevreyle etkile
şimi sonucu toplumda var olan dini norm, değer ve uygulamalan öğrenir. 
Dolayısıyla bu 'işleyiş bütünüyle bir toplumsallaşma süreci içerisinde ger
çekleşir (Johnstone, 2004). Burada, genel toplumsallaşma süreci içerisinde 
yaşanan özel bir toplumsaliaşma süreci karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç, 
dini toplumsaliaşma (religious socialization) olarak tanım1an.maktadır 
(Sherkat, 2003). 

Genel toplumsaliaşma sürecinden analitik olarak ayırt edilebilen dini top
Jumsallaşma, insanların dini tercihlere sahip .olmaya başladıklan sürece 
gönderme yapmaktadır (Sherkat, 2003). Başka bir ifadeyle, dini toplumsal
laşma, bireyin dini ve sosyal gelişimi bağlammda gerçekleşen din.i tutum 
ve davranışlanyla ilgili bir süreçtir (Inskeep, 1988). 
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3.1. D ini Topluınsanaşma Süreci 

Din, toplumsal alanda daüna bir toplum/topluluk içerisinde varlık bulmuş
tur. Yani din, bireysellikten daha ziyade toplumsallığıyla ön plana çıkan bir 
unsurdur. Bu nedenle birey, ya belli bir dini kültür içerisinde doğmuştur ya 
da yaşam döngüsü içerisinde sonraki dönemlerde o kültürel ortaİnın norm 
ve değerlerini öğrenerek ona katılmıştır (Johnstone, 2004). Dolayısıyla bi
reyin dini tercihi ve yönelimi, içerisinde yer aldığı sosyo-di m çevreye göre 
şekillenir. 

Bu noktada, Elkin ve Handel'in genel toplumsaliaşma olayının gerçekle
şebilmesi için öne sürdüğü ön koşullar dini toplumsaliaşma için de söz ko
nusu olmaktadır. Buna göre, belirli bir dini toplumsallaşmadan bahsedile
bilmesi için, süregelen bir dini kültür ortamının veya geleneğin var olması 
beklenir. Tercihler, var olan bir şeyin seçimiyle ilgilidir. Çünkü olmayan 
bir şeyin tercih edilmesi mümkün değildir. 

Diğer bir unsur, kişiııi.Q yeterli ve gerekli biyolojik ve kalıtsal özelliklere 
sahip olmasıdır. Zihinsel engelli bir kişinin, dini yükümlülüğüDün veya so
rumluluğunun olmadığı bilinen bir gerçektir. Buna karşılık, fıziksel engelli 
olan bir kişinin her ne kadar dini inanç konusundaki tercihinde bir engeli 
olmasa da, dini pratikleri yerine getirmesi pek mümkün olmayabilir. Bu 3 75 
durum ise, daha çok özel bir dini toplumsaliaşma sürecini içermektedir. 

Bireyin, öteki insanlarla ilişkiler kurma eğiliminde olması da, dini toplum-
sallaş~a için gerekli bir diğer unsurdur. İnsan doğuştan pek çok içgüdüsel 
yetiye sahiptir. Bu yetilerini, ancak. çevresiyle olan etkileşimi yoluyla gün 
yüzüne çıkartabilmektedir. Bu nedenle insandaki, inanç veya inançsızlık, 
onun çevresiyle olan sosyal etkileşimi somucu somutlaşabilmektedir. Bu 
anlamda, dini toplumsallaşma, ancak insanın öteki insanlarla iletişim kur-
ma isteği ve eğiliminde olmasıyla gerçekleşebilir. 

Buna göre dini toplumsallaşma, her birdinin ya da dinf geleneğin kendine 
özgü inanç, öğreti ve kuralları gözetiminde, kişinin nasıl bir dinf tutum 
geliştinnesi gerektiğinin öğretilmesi ve bunun sonucunda da, kişinin içinde 
bulunduğu toplumun dini alışkanlık/arına ve beklentilerine uygun davra
nışlar göstennesi süreci olarak tanımlanabilir. 

3.2. Dini ToplumsaUaşmada Etkili Olan Faktörler 

Birey, içerisinde yaşadığı dini kültür atmosferinden doğrudan veya do lay h 
· bir şekilde etkilenmektedir. Bu etldlenmede genellikle etkileşirnde bulun
duğu sosyal çevre önemli bir rol oynamaktadır. Genel toplumsaliaşma sü
recinde olduğu gibi, dini toplumsallaşmada da birtalam sosyal faktörlerin 
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(aile, eğitim, sosyal çevre, kitle iletişim araçlan) etkili olduğu bilinmek
tedir. İnsanlar yaşam boyu çeşitli toplumsaliaşma faktörleriyle etkileşime 
girer ve bu sosyal faktörler dini tercihleri belirleyen inanç ve tutumlann 
oluşmasını sağlar (Sherkat, 2003). 

Dini toplumsaHaşma üzerinde etkili olan bu faktörler yanında, ölüm, ciddi 
hastalıklar, doğal afetler (seJ, deprem, vb.) gibi diğer sosyal faktörler de, 
dini tercihler ve tutumlar üzerinde etkili olabilmektedir (Sherkat, 2003). 
Kişinin başına bir felaket geldiğinde, Allab'a bağlılığı daha da artarak dini 
inancı kuvvetlenebilmektedir. Bazen de bu durum tersine işlemekte; kişiyi 
isyankar yapabilmektedir. Bireyin psikolojik ve kişilik özelliklerine bağlı 
olarak, doğal olayiann etkisinin yönü değişebilmektedir. Bu nedenle, doğal 
olaylar. ile dini tutum ve davramşlar arasında bir ilişkinin olduğu söylene
bilir (Kaya, 1998). 

Burada, genel toplumsaliaşma sürecinde de etkili olan sosyal faktörler ola
rak ele alınan aile, eğitim, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarının dini 
toplumsallaşmada oynarlıklan rol üzerinde durulacaktır. 

3.2.1. Aile 

Birey, ilk sosyal ilişkilerini aile içerisinde gerçekleştirir. Dini bilgi, tutum 

ve ~avramşlarla da, ilk kez aile içindeki a~e, baba, kardeş gibi kişilerle 
olan etkileşimi sonucu karşılaşır. Birnedenle, aile, dini değerlerin, pratikte
rin ve tercihierin bireylere aktanldığı en önemli kurumdur (Sberkat, 1991). 
Aile, biteyin dini tercihi ve dini seçimi üzerinde önemli etkisi nedeniyle 
birincil toplumsallaştıncı küme içerisinde yer almaktadır (Sherkat, 2003). 

Aile içerisinde dini toplumsaliaşma çok çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. 
Bunlardan birincisi, ebeveyn-çocukilişkisidir. Gündelik yaşam içerisinde, 
ebeveynler çocuklanyla çeşitli şekillerde ve ortamlarda birlikte vakit geçi
rirler (örneğin yeri:ı.ek yemek, televizyon seyretmek, oyun oynamak gibi). 
Bu sosyal aktiviteler sırasında, dinle ilgili birtakım bilgi ve öğretiler ço
cuklara aktanlır, dini tecrübeler paylaşılır. Çocuklann geri bildirimleriyle, 
öğretilen ya da aktanlan dini bilgi ve tutumlar test edilir. Yanlış veya eksik 
olanlar ebeveynler tarafından anında düzeltilir (Okagaki, Hammond ve Se-
amon, 1999). · 

İkincisi, ebeveynlerin rol model oluşlandır. Ebeveynler çeşitli konularda 
olduğu gibi, çocuklann dini konularda da rol model aldıklan kişilerdir. 
Çocuklarm dini toplumsallaşmasında, ebeveynlerin rol model oluşlan, o:q

lann çocuklara yönelik dini bilgiler öğretiDelerinden daha güçlü bir etki 
yaratmaktadır (Okagaki, Hammond ve Seamon, 1999). 
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Üçüncüsü ise, ebeveynlerin çocuklanyla birlikte dini pratikleri yerine ge
tirmeleridir. Dini toplumsaliaşma sürecinde ebeveyn, sadece çocuklarıo 
dini bilgi ve inançlan öğrenmelerine katkı sağlamaz, aynı zamanda onlarla 
birlikte çeşitli dini aktiviteler yerine getirerek, dini tutum ve davranışlan
om pekiştirilmesine .yardımcı olurlar (Martin, White ve Perlmao; 2003). 
Ebeveyn ve çocuklarm birlikte gerçekleştirdikleri dini uygulamalaı;ın · 
(örneğin, kiliseye gitmek, birlikte dua etmek gibi), dioi toplumsaliaşma 
üzerinde gilçlo bir etkisi bulunmaktadır (Okagaki, Hammond ve Seamoo, 
1999). 

Ayrıca, ailenin dini toplumsallaşma sürecindeki rolünde, ailenin ait olduğu 
sosyo-kültürel tabaka, ailenin tipi (geleneksel aile, çekirdek aile), kardeş
ler arası ilişkiler ve diğer aile fertleriyle ilişkiler (büyükanne, büyükbaba, 
amca, bala vb.) gibi çeşitli sosyal faktörlerin de etkisi bulunabilmektedir. 

Öte yandan, soo yıllardaki araştuma soouçlanoda, ebeveyn ve çocuk ara
sındaki toplumsaliaşma etkis~ karşılıklı bir süreç olduğu görüşü ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. Ebeveynlerin, yaşamlannın ilk yıllanoda çocukla
no dini inanç ve tutumlan üzerinde büyük bir etkisinin olduğu, büyüyerek 
yetişkinlik dönemine giren çocuklana ise ebeveynlerinin dini yönelimleri 
ilzerinde etkili olmaya başladıklan tespit edilmiştir (Sherkat, 1991). 

3.2.2. Eğitim 

Eğitimin dini toplumsallaşmadaki etkinliği, dini kOltür unsurlannın birey
lere aktanlması yoluyla gerçekleşir. Bu anlamda, dini toplumsaliaşma bir 
din eğitirDi sürecidir. Din eğitim.inde, planlı bir biçimde elini bilgi ve öğre-

.. · ti lerin aktanlması söz konusudur. Bu nedenle, din eğitiminin dini toplum
saHaşmadaki rolü sadece sistematik bilgi aktanmıyla sınırlıdır. Eğitim yo
luyla alınan dini bilgi ve öğretilerin bireyin dini kimliğinin şekillenmesine 
yönelik etkisi, sosyal çevrenin, özellikle de ailenin pekiştirmesine bağlıdıİ. 
Eğer söz konusu bu pekiştirine gerçekleştirilemezse, eğitim vasıtasıyla ve
rilen teorik dini bilgi ve öğretilerin pratiğe geçirilmesi yani bireyin tutum 
ve davranışianna yansıması güçleşebilmektedir. 

Din eğitimi ve öğretimi çeşitli yollarla yapılmaktadır. Bunlardan ilki, for
mal yollarla gerçekleştirilen din eğitimi faaliyetleridir. Burada gerçekleşen 
dini toplumsallaşma, büyük oranda dini kültür unsurlannın aktanlması yo
luyla olmaktadır. 

Din eğitimi ve öğretiminin ikinci ayağı ise informal yollarla gerçekleşti
rilen faaliyetlerdir. Bunlar, daha çok resmi din kurumlan olarak cami ve 
çevresinde yürütülen faaliyetler ile dini grup ve cemaatler tarafından ger
çekl.eştiri leo dini eğitim çalış:malandır. · 
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Cami ve çevresinde yürütülen din hizmetleri, hutbe, vaaz, dini bilgi ve 
kurallann öğretildiği çeşitli kwslar yoluyla yapılmaktadır. Bu faaliyetlere 
katılım sıklığı, verilen dini bilginin mahiyeti, veriliş biçimi, veren kişilerin 
mesleki kabiliyeti gibi unsurlar dini toplumsaliaşma açısından önem arzet
mektedir. 

Dini toplumsallaŞmada, çeşitli dini grup, tarikat veya cemaatler etrafında 
oluşan dini temelli örgütleİımelerin de önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu 
dini organizasyonlar, din hizmeti yanında sosyal, kültürel ve eğitsel alan
larda da faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyetler aracılığıyla, bi
reylerin toplumsaliaşma deneyimleri üzerinde etkili olabilmektedirler. Dini 
toplumsaliaşma sürecinde, dini grup ve cemaatlerin işlevi genelde iki yolla 
gerçekleşir. İlki, kendi özel dini algılayışlarına dayalı olarak yürüttükleri 
din eğitimi faaliyetidir. Bu, sohbetler, dersler gibi çeşitli yollarla yapılan 
dini bilgi ve öğretilerin aktanlmasıyla olur. İkincisi ise, her bir dini grup, 
kolektif aktiviteler sunar. Bunlar vasıtasıyla bireylerin dini algılayışlan ve 
tutumlan birbiriyle benzeşir. Böylece, her bir dini grup ve cemaat kendine 
özgü bir 'dini kimlik' tipolojisi geliştirir. Bu dini kimlik, grup veya c.emaat 
üyelerinin ortaklaşa benimsediği 'dini bedeni' (religious body) temsil eder 
(Sherkat, 2003: 159). · 

3.2.3. Toplumsal Çevre 

Bireyin çevresiyle olan ~tkileşimi>onun tercihleri ve beğenisine göre deği
şebilmektedir. Başka bir ifadeyle tercihler, eğitimsel ve mesleki seçimleri 
yönlendirdiği gibi, sosyal yaşamın çeşitli alanlarındaki sosyal ilişkileri de 
belirlemektedir (Sherkat; 2003). Dolayısıyla, sosyal çevreyle olan ilişkinin 
belirlenmesinde kontrol, genellikle bireyin elindedir. Yani birey, ilişkinin 
biçiminden, ne kadar süreceğioe kadar tüm yetkiyi elinde bulundurur. Bu, 
çocuklukla başlayan, ergenlilcle belirli bir istikamet alan ve yetişkinlilcle 
olgunlaşan birey.sel ki.ıplik.le yakından ilgilidir. ÇüokO olgun bir kimliğe 
sahip bireyin, ilgisi, tercihleri ve beğenisi, o kimlik tarafindan yönlendiri
lir. Bununla birlikte birey, kendi tercihleri doğrultusunda etkileşime girdiği 
sosyal çevrenin, kendisi üzerindeki etki sürecinde ise, herhangi bir yönlen
dirme veya sınırlamaya sahip değildir. 

Birey, gündelilc yaşam içerisinde ailevi bağlar, mesleki ilişkiler, iş veya 
mahalle arkadaşltklan, komşuluk, akrabalık gibi çeşitli ilişki ağlan tarafın
dan örgütlenmiş bir sosyal çevre içerisinde yer alır. Bu sosyal çevre içeri
sinde, kendi tercihleri doğrultusunda etkileşime girdiği kişiler, kimi zaman 
rol model, kimi zaman da ayna benlik olarak, onun dini toplumsaUaşma
sında etkili olmaktadır (Sherkat, 2003). Bu etkileme, bazen bilinçli, bazen 
de bilinçsizce gerçekleşmektedir. Öte yandan, bu süreç içerisinde, taklit 
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edilen ve ayna benlik olarak benimsenen kişilerin sosyo-dini bağlamlanna 
göre, dini toplumsallaşmatıın seyri değişebilmektedir. 

Burada, dini toplumsallaşma açısmdan sosyal çevrenin önemi, bireyin 
dini" inanç, tutum ve davranışlan üzerindeki etki mekanizmasJ.lll.!l işleyiş 
biçimiyle ilgilidir. Bireyin, etkileşime girdiği sosyal çevreyle (iş, mahalle, 
okul arkadaşlıklan, komşular, akrabalar, dini organizasyonlar vb.) benzer 
bir dini eğilirne sahip oluşunun etkisi ile farklı veya bütünüyle ayn bir dini 
eğilime sahip oluşu arasında farklılık olabilmektedir. İnsanlar, bilinen şey
leri tercib etme eğilimindedirler ve dini tercibler genellikle alıştlagelmiş 
dini deneyimlerle pekiştirilirler (Sherkat, 2003). Buna göre, benzerlikie
rin farklılıklara göre bireyin tercilileri üzerinde daha etkili bir rol oynadığl 
söylenebilir. Bununla birlikte, farklılıklarm etki gücünün benzerliklerin 
etkisinden daha şiddetli veya yoğun olduğu durumlarda ise, bireyin farklı 
olanın etkisi altında kalabilmesi söz konusu olabilmektedir. 

3.2.4. Kitle İletişim Ar~çları 

Yaşamımızın en mahrem ve eo kişisel yönlerine kadar hemen hemen her 
alanda etkili olan kitle iletişim araçlan, bireylerin toplumsanaşma süre
cini etkilediği gibi, dinsel yaşayış biçimleri üzerinde de etkili olmaktadrr 
(Jobnstone, 2004). Bu durum, kimi zaman dini bilgi aktanmı, kimi zaman 
dini konular aractlığlyla gündem oluşturma, kimi zaman da dini yaşayışın 
seyrine müdahil olma şeklinde gözlemleoebilmekteclir. 

Dini toplumsanaşma sürecinde kitle iletişim araçlannın işlevi, genelde iki 
kanaldan gerçekleşmektedir. Birinci işlevi, dini bilgi ve öğretilerin aktan
mı yoluyla meydana gelmektedir (Bemard, 2006). Televizyon, radyo, ga
zete gibi çeşitli kitle iletişim araçlannda dini kültür uosurlannı tanıtıcı ve 
öğretici birtak:uİı yayınlar ve programlar yer almaktadır. Hatta, sırf dini for
masyon üzerine odaklı kitle iletişim araçlannın olduğu da görülebilmekte
dir. Bunlann, temelde bireyleri dini konularda aydınlatıcı ve bilgilendirici 
amacı bulunmaktadır. Dolayısıyla, dini toplumsaHaşma sürecinde kitle ile
tişiin unsurlan bir 'araç' rolü görmektedir. 

Dini toplumsaHaşma sürecinde kitle iletişim araçlarınm ikinci işlevi ise, 
rol model olarak sunduğu karakterler yoluyla gerçekleşir. Filmler, müzik, 
tartışma ve haber programlan gibi çeşitli görsel ve işitsel yayınlar yoluyla 
sunulan karakterler, bireylerin taklit etmeye çalıştığı ve sonuçta da dini 
tutum ve davranışlarını ona göre düzenlediği birer roJ model olarak işlev 
görebilmektedir. Rol model olarak sunulan karakterin, dini yönelim biçimi 
ve temsil kabiliyeti gibi unsurlara göre etki düzeyi değişebilmektedir. 
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3.3. Dini ToplumsaDaşma Satbaları 

Toplumun dini kültür unsurlanna yönelik ilgi çocukluk dönemiyle başlar, 
ergenlikle belli bir isti.kamet alır ve yetişkinlik döneminde de olgunlaşır. 
Bu nedenle, dini toplumsaUaşma, kişinin doğumuyla başlayıp ölümüne ka
dar devam eden. bir süreci içermektedir. Sübjektif olarak ·beşikten mezara 
kadar uzanan bu uzun ve. karmaşık dini formasyon süreci içinde, analitik 
olarak birtakım etaplar (çocukluk, ergenlik/gençlik, yetişkinlik gibi) ayırt 
edilebilir (Günay, 1999). Bilişsel ve zihinsel gelişime paralel olarak, ço
cukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde insanın yaşamında, düşünce 
ve davranışlannda önemli değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu ne
denle, her bir evreden diğerine geçişte, dini yönelimde de birtakım fark
lılaşmalann yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bunda hiç kuşkusuz, 
içerisinde bulunulan gelişim döneminin psikolojik yapısı yanında, sosyal 
etkenierin de rolü bulunmaktadır. 

3.3.1. Çocukluk ve Dini Toplumsaliaşma 

Çocuk, kendinden önce var olan sosyal bir dünya içerisinde doğar. Zaman
la, birtakım etkenler vasıtasıyla, içinde yer aldığı dünyanın gerçeklerini 
öğrenerek, kendine has bir yaşam alanı oluşturur. Böylece, toplumsal uyu-

380 munu sağlar ve kendine özgü bir kimlik geliştirir. Çocuğun genel toplum
sallaşma~anda olduğu gibi, dini tçplumsallaşmasında da, psikolojik faktör
lerin ve kişisel özelliklerin etkisi yanında, dışsal, yani sosyal faktörlerin de 
önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Çocukluk, ilk ve temel dini toplumsaHaşma deneyiminin kazanıldığı bir 
dönemdir. Bu dönemde çocuğun b ilişsel ve zihinsel gelişimine bağlı olarak 
dini tutum ve davranışlan gelişir. Çocuğun dini yöneliminde anne ve ba
banın önemli bir rolü bulunmaktadır (Acock ve Bengtson, 1978; S~erkat, 
1991 ). NitekimHz. Peygamber, her çocuğun belirli bir fitrat üzerine doğdu
ğunu, sonra anne ve babası hangi dinden ise, onu, o diiı üzerine eğiteceğini, 
Yahudi ise Yahudi, Hıristiyan ise Hıristiyan, Mecusi ise Mecusi yapacağını 
buyurmaktadıi (Buban,1992: II. 104). Hz. Peygamberin bu beyanından da 
anlaşılacağı üzere, çocuğun dini toplurnsallaşmasının ilk ve temel hasarna
ğını aile bireyleri oluştunnaktadır. Bu nedenle, çocukluk döneminde dini 
inancın ortaya çılanasında v~ oluşmasında aile önemli bir faktördür. Öyle 
ki, aile çocuğa dini inanç ve uygulamaları öğretip, ondaki dini duygunun 
gelişmesini sağlayabileceği gibi, çocuğun dinden uzaklaşmasına ve ondaki 
dini duygunun körelmesinede neden olabilmektedir (Peker, 1991). 

Çocuklann diru toplumsaliaşması genellikle, dini eğitim, sosyal öğrenme 
ve sembolik etkileşimeilik yoluyla gerçekleşir. Din eğitimi, aile içerisinde 
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aile bireyleri (anne, baba, kardeş, büyfikanne, büyükbaba gibi), okul or
tamında öğretmenler, gündelik yaşamda etkileşime girilen ön:emli kişiler, 
alcran gruplan ve kitle iletişim araçlan tarafından gerçekleştirilir. Sosyal 
öğrenme, gündelik hayat içinde ve kitle iletişim araçlannda (televizyon 
gibi) değer verilen veya bayranlık duyulan kişilerin rol model' alınması 
yoluyla meydana gelir. Sembolik etkileşimeilik ise, çocuğun, etrafındaki 
kişilerin, kendisiyle ilgili duygu ve düşüncelerinden hareketle gözlemledi
ği tepkilerin, onun tutum ve davranışlan ÜZerindeki etkisiyle gerçekleşir. 
Burada, çocuğun etrafındaki kişiler, onun ayna benliğini oluşturmaktadır. 
Aynaya bakıldığında kişinin kendisine çeki dÜZen vermesi gibi, yapmış ol
duğu davranışlarda da, çevreden aldığı tepk.ilere göre hareket edilmektedir. 
Bu nedenle, çocuklar dini bilgi, tutum ve davranışları, ya yetke sahibi ki
şilerin öğretmesi, ya rol model olarak benimsenen kişinin taklit edilmesi, 
ya da çevredeki kişilerin ayna benlik olarak işlev görmesiyle kazanırlar. 
Burada, çocuğa verilen dini bilginin mahiyeti ve veriliş biçimi; rol model 
olarak alman kişinin eğitim ve sosyo-kültürel durumu; ayna benlik olarak 
benimsenen kişilerle olan ilişkinin niteliği gibi çeşitli durumlar, dini top
lumsallaşmanm sonuçlannı etkileyebilmektedir. 

3.3.2. Gençlik/Ergenlik ve Dini ToplumsaUaşma 

Psilmloglar ve sosyologlar, dini gelişimin önemli bir dönemi olarak er
genlik/gençlik ÜZerinde odaklanmaktadırlar (Ozora.k, 1989). Ergenlik, ço
cukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Bu dönemde yaşanan fiziki ve 
ruhi değişimle birlikte bir taraftan, çocuklukta başlayan dini uyanış devam 
ederken, diğer taraftan da, dini bunalım ve kararsızlıklar baş göstermekte
dir (Potvin ve Lee, 1982). Ergenlikte baş gösteren bağımsızlık duygusunun 
neden olduğu eleştirel düşünce eğilimi, ergeni, daha önce öğrendiği bilgi
leri gözden geçinn eye, yeni öğrendikleri ile eski bilgiler arasında bir sentez 
kurmaya itebilmektedir. Şüphesiz bu süreç, bazı şüpheleri ve iç çatışmalan 
da içine alan çok karmaşık bir niteliğe sahiptir (Arslan, 2007). Öte yandan, 
cinsel uyaruşla birlikte ortaya çıkan suçluluk ve günahkarlık duygusu da, 
gencin dini bunalım yaşamasına neden olabilmektedir. Toplum tarafından 
cinsel faaliyetlere sınırlamalar getirilmesi -ki bu sınırlamalar çoğunlukla 
din tarafından da desteklenmektedir,- ergenin zihninde din ile cinsiyetin 
karşı karşıya gelmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla, ergen veya genç 
bir taraftarı cinsel arzu ve istekleri, diğer taraftarı da dinseVtoplumsal basla 
karşısında bocalayabilmektedir. Bu çatışma balinin şiddetlenınesi ise, gen-

- cin her türlü kurala, otoriteye, din ve Tanrı'ya karşı koymasına·sebep ola
bilmekte ve bu da onda suçluluk ve günahkarlık duygusunu artırabilmekte
dir. Ergenliğin sonuna doğru ise, dini konularda yaşanan çalkantılarda bir 
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durolma görülmektedir. Bu dönem içerisinde yaşanan tecrübelerle ergen, 
kendine özgü bir dilli kimlik geliştirir ve dilli yönelimi belirginleşmeye 

başlar (Kula, 2001). 

Ergen dilli toplumsallaşmasının işleyiş biçimi de, çocukluk döneminde ya
şananla aynı içerikte olmaktadu-. Bununla birlikte, lasmi farklılıklar da söz 
konusudur. Bu farklılıklarm kaynağında, ergenin hem fizyolojik ve psiko
lojik değişimlerinin, hem ·de sosyal faktörlerle olan etkileşimin niteliğin
den kaynaklanan etkenler yer almaktadu-. 

Ergen, ilk toplumsallaşmasını çocuklukta birlikte lasmen tamamlamıştır. 
Böylece kendine özgü, fakat net olmayan bir kimlik geliştirmiştir. Ergen
likte, bu kimlikten ve içinde bulunduğu dönemin gelişim özelliklerinden 
kaynaklanan bağımsızlık ve özgürlük psikolojisi hakimdir. Bu yapı, ak
tanlan dilli bilgi ve öğretilerin sorgulanmasına ve eleştirilmesi.İıe, hatta 
reddedilmesille zemin hazu-lamaktadu-. Bu nedenle de, ergenlikteki dinsel 
aktanm süreci, çocukluktaki 'kaynak-alıcı' ilişkisinden farklı bir şekilde 
işlemektedir. Bu dönemde, kaynaktan (ebeveyn, okul, önemli kişiler, kitle 
iletişim araçlan gibi) hedefe ( ergen) giden mesajın, bazen kabul edilmesi, 
bazen eleştirilmesi, bazen de reddedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu 
nedenle, ergenlik d'öneminde dilli toplumsallaşma, kendine özgü bir süreç 
olarak işlemekte, çocukluk ve yetişkinlikte yaşanandan farklılaşmaktadu-. 

\ 

3.3.3. Yetişkinlik ve Dini Toplumsallaş.ma 

Birey,. genel toplumsallaşma sürecinde olduğu gibi, dilli toplumsaHaşma 
açısından da, yetişkinlilç dönemine kendine özgü bir (dilli) kimliğe sahip 
olarak girmektedir. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kazanılan dilli 
bilgi ve öğretiler belirli bir istikamette yetişkinin dilli kimliğini şekillen
dirmektedir. Bu nedenle yetişkinlik döneminde dilli toplumsallaşmada bir 
yavaşlama veya duraganlık söz konusudur. Bunda, yetişkinin dilli yöne
limindeki olgunluk etkili olmaktadu-. Bu yüzden alışılagelmiş dini inanç, 
tutum ve davranışlarm değiştirilmesi güçleşmektedir. 

Bununla birlikte, yetişkinlik döneminde dilli toplumsallaşmanın bütünüy
le tamamlandığı söylenemez. Zira bir taraftan toplumsal alanda 'yaşanan 
makro değişim ve dönüşümler, diğer taraftan da, sosyal ve ekonomik ba
kımdan hayat standartlannda gerçekleşen mikro değişimler, dilli algılayı
şın, tutum ve davranışlarm farklılaşmasına neden olabilmektedir. Yaşam 
döngüsü içerisindeki bu değişimler, toplumun dilli kültür unsurlannı et
kilediği gibi, bireyin dilli toplumsaHaşma biçimini de etkileyebilmektedir 
(Cronwall, 1987). Alışılagelmiş dilli tutum ve rollerdeki değişimler karşı
sında yetişkin, yeni duruma ayak uydurabilmek ve toplumla olan bütünlü-



TOPLUMSALLA$MA VE DIN 

~ü koruyabilmek için ikincil dini toplumsaliaşma süreci içerisine girmek 
zorunda kalabilmek:tedir. Yetişkinin ikincil dini toplumsallaşması, önceki 
toplumsallaşma deneyimlerinden kazarulanlann yeni duruma uygun bir bi
çimde adapte edilmesiyle gerçekleşir. 

Aynca, yaşam döngüsü içerisinde dini baklımdan radikal bazı dönüş;:· 1 
erin 

yaşanınası da söz konusu olabilmektedir. Örneğin, kişinin din değiş · esi 
veya ayru dini gelenek içerisinde farklı bir görüşü/mezhebi tercih e esi 
gibi (Stausberg, 2006: 1758). Bu ise, yeni bir dini toplumsaLiaşma süreci 
demektir. Bu durumda, birey önceki dini toplumsallaşmasıodan kazandığı 
tüm deneyimlerini değiştirmek zorunda kalabilmektedir. Yeni dini gelene
~ veya mezhebin inançlanru, uygun tutum ve davranışlanru öğrenmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan, ilk, orta ve son (geç) yetişkinlik dönemlerinde dini toplum
sailaşma sürecinin işleyişinde birtakım değişimler gözlemlenebilir. İlk ve 
orta yetişkinlik döneminde, dini toplumsaUaşma sürecinde karşılıklı bir et
kileşim hakim iken, son yetişkinlik döneminde ise, bu durum zayıflarnaleta 
ve yaşlılık dönemine girmiş birey pasif ya da alıcı konumuna geçmektedir. 
Çünkü bu dönemde bireyin çocuklanna veya daha genç olan kişilere olan 
bağımlılığı artmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalarda, dini konularda, 
yaşlı bireylerin çocuklannın (yetişkin) etki ve yönlendirmelerine daha açık 
olduklan saptanmıştır (Sberkat, 1991 ). 
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