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ÖZET 

Araştırma temel motivasyonunu ahlaki kimlik düzeyini tespit etmeye yönelik daha önce 

geliştirilen ölçeklerden farklı bir kuramsal temele dayanan duygu, düşünce ve davranış alt 

boyutlarıyla kapsayıcı bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmasından almaktadır. Bu çalışmanın 

amacı yetişkin bireylerin ahlaki kimlik düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir 

ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 18-60 (xort=28,57; xss= 9,59) yaş 

aralığındaki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Öncelikle amaca yönelik olarak ilgili literatür 

taraması yapılmış olup daha önce hazırlanan ölçekler incelenmiştir. Nihai ölçeğin 

uygulanacağını hedef kitleden konu ile ilgili alınan bilgiler içerik analizine tabi tutularak aday 

maddeler oluşturulmuştur. Hazırlanan 104 maddeden oluşan taslak maddeler uzmanlara 

yönelik hazırlanan özel form ile en az doktora düzeyinde eğitimini tamamlayan ve ahlak ile 

ilgili çalışmaları olan on iki uzmana gönderilerek tekrar düzenlenmiştir. Uzman görüşleri 

dikkate alınarak seçilen maddeler yeniden düzenlenmiştir. Oluşturulan taslak ölçek ile veri 

toplama işlemine geçilmiştir. Elde edilen veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 

aracılığıyla ölçeğin yapı geçerliği test etmek için kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın %61,413’ünü açıklayan duygu, düşünce ve davranış alt boyutları 

olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan 25 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu yapı 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarıyla uyumluluk göstermiştir. Ölçüt bağımlı geçerlik analizi 

kapsamında Ahlaki Kimlik Ölçeği ile Ahlaki Bütünlük Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir (r=,44; p<,001). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin toplam iç tutarlık katsayısı 

.94; “duygu” alt boyutu için .94, “düşünce” alt boyutu için .87, “davranış” alt boyutu için .84 

olarak bulunmuştur. Yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda ölçeğin alt üst grup ayırt 

ediciliği saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Ahlaki Kimlik Ölçeğinin yetişkinlere hitap 

eden geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Blasi, Ahlaki Kimlik, Ölçek geliştirme, Psikometri 
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ABSTRACT 

The main motivation of this research is the need for an inclusive measurement tool with sub-

dimensions of emotion, thought and behavior, which is based on a different theoretical basis 

than previously developed scales to determine the level of moral identity. This study aims to 

develop a valid and reliable scale to determine the moral identity levels of adults. The study 

group of the research consists of adult individuals between the ages of 18-60 (xm=28.57; 

xsd=9.59). First of all, the relevant literature was searched for the purpose and the previously 

prepared scales were examined. The information received from the target audience, on which 

the final scale will be applied, was subjected to content analysis, and candidate items were 

created. Draft items consisting of 104 items were sent to twelve experts who completed at least 

doctoral education and had studied on ethics, with a special form prepared for experts, and were 

rearranged. The selected items were rearranged based on expert opinions. The data collection 

process was started with the draft scale created. The data obtained were used to test the construct 

validity of the scale through exploratory and confirmatory factor analysis. As a result of the 

exploratory factor analysis, a 25-item measurement tool consisting of 3 sub-dimensions, 

emotion, thought and behavior sub-dimensions, which explains 61,413% of the total variance, 

was obtained. This structure was consistent with the confirmatory factor analysis results. Within 

the scope of criterion-dependent validity analysis, a positive and significant relationship was 

found between the Moral Identity Scale and the Moral Integrity Scale (r=.44; p<.001). The total 

internal consistency coefficient of the Moral Identity Scale was .94; It was found to be .94 for 

the “feeling” sub-dimension, .87 for the “thought” sub-dimension, and .84 for the “behavior” 

sub-dimension. As a result of the independent groups t-test, the lower-upper group 

discrimination of the scale was determined. As a result of the analyzes made, it has been 

scientifically proven that the Moral Identity Scale is a valid and reliable scale for adults. 

Keywords: Blasi, Moral Identity, Scale development, Psychometrics  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

1.1.Problem Durumu 

Ahlaki kimliğin yapısını anlayabilmenin yollarından biri Blasi’nin ahlaki kimlik kuramını 

incelemekten geçmektedir. Blasi (1983), psikolojik açıdan bizi ahlaki davranmaya motive eden 

olguları kimliğimizde aramıştır. Blasi ortaya koyduğu ahlaki kimlik modelinde kimlik ve ahlaki 

davranış arasındaki ilişkiyi inceleyerek kimliğin ahlaki davranışa motive ettiği sonucuna 

varmıştır. Kimliği ayrıntılı olarak inceleyen Blasi (1993), fiziksel özellikler, davranışlar, 

ilişkiler gibi hakkımızda kolayca bilinebilecek bilgilerin yerine amaçlarımız ve değerlerimiz 

gibi daha derinlerimizde bir yerlerde olan öznel kimliğimize odaklanmıştır. Öznel kimliğimiz 

içerisinde benimsediğimiz değerleri ve peşinde olduğumuz amaçları bizi diğerlerinden ayıran 

farklılıklarımızı barındırmaktadır. Ahlaki kimlik bu denli özümüzle bağlantılı olduğu için 

kararlılık göstermesi beklenen bir kavramdır. 

İnsanı diğer canlılardan ayıran bir kimliğinin, karakterinin ve şahsiyetinin oluşudur. İnsanın 

kimliğinden bahsederken şüphesiz ahlaki yönü ayrı bir önem arz etmektedir. Ahlaki kimlik, 

bireyi ahlaki davranışlar sergilemeye motive eden bir çeşit kendini düzenleme mekanizması 

olarak tanımlanmaktadır. Blasi’ ye göre (2005) ahlaki isteğe sahip olmak ve belli değerlere 

sahip olmayı istemek ve bu değerlere dönük kararlı, bilinçli olmak bireyi ahlaksız olandan 

ayıran ahlaki kimliğin bir işaretidir. Ahlaki istek, kişi iradesini kullanırken ona rehberlik 

etmektedir. Bir ahlaki değere, ahlaki açıdan iyi olana bütün kalbinle bağlanmak, kişinin 

kimliğinin bir parçası haline gelir. Öyle bir hal olur ki kişi bu değerlerle uyumlu olmayan 

davranışları sergileyemez (Blasi, 2005). Pek tabi hangi ahlaki değerin merkeze alacağı 

konusunda bireysel farklılıklar esas olsa da adaleti merkeze alan bir kişinin şefkat ve merhamet 

gibi değerlere de olumlu yaklaşacağı düşünülmektedir (Blasi, 2004). Ahlaki kimliği hakiki 

manada benliğine mal edebilmiş şahıslar değerleriyle uyumlu hareket etme konusunda içsel 

motivasyonla hareket edebilmektedirler (Blasi, 1993; Reed ve Aquino, 2003).  

Ahlaki gelişimin ölçülmesine yönelik ilk adımı Kohlberg atmıştır. Geliştirdiği Ahlaki Yargı 

Mülakatı (Moral Judgment Interview [MJI]) sözel bir yöntem olup kişinin kendisine sunulan 

örnek olaylardaki ahlaki ikilemlere verdiği tepkilerin kaydedilmesidir. Kişinin çelişen değerler 

arasında seçim yapması istenir ve daha sonra kurallar ve kurumlar hakkında yargıları sorgulanır 

(Nisan ve Kohlberg, 1982). Bu yöntem fazla zaman alması ve puanlama sisteminin öznel ve 



2 

 

 

karmaşık olması gibi nedenlerden ve ayrıca test-tekrar test güvenirliği açısından eleştirilmiştir 

(Froming ve McColgan, 1979; Rest, Cooper, Coder, Masanz ve Anderson, 1974). 

Uygulamadaki zorluğu gidermek açısından Gibbs (2007) ikilemlere bağlı sosyal ahlaki normlar 

üzerindeki değerlendirmelere dayalı Sosyal Yansıtma Ölçeği (Social Reflection Measure 

[SRM]) isimli bir ölçek geliştirmiştir. Kohlberg’in ölçümlerini temele alan farklı ölçek 

geliştirme çalışmaları devam etmiştir (Lind, 2009; Ma, 1989; Rest, 1975). Ahlaki gelişimi 

ölçmeye yönelik Rest (1975) tarafından geliştirilen Değerleri Belirleme Testi (Defining Issues 

Test [DIT]) kullanılmaktadır. Çoktan seçmeli olan bu testin kültürler arası çalışmalarda benzer 

sonuçlar verdiği görülmüştür (Moon, 1986). Bu çalışmada diğerleri gibi Kohlberg’in ahlaki 

gelişim kuramına dayanmaktadır. Ahlaki kimliği bir dizi ahlaki özellikler çerçevesinde 

oluşturulan benlik algısı olarak tanımlayan Aquino ve Reed (2002) tarafından bilişsel şema 

temelli Ahlaki Kimlik Ölçeği geliştirilmiştir. Ahlaklı bir birey düşünüldüğünde aklan gelen 

özellikler listelenmiş olup bu özelliler şunlar: duyarlı, şefkatli, adil, arkadaş canlısı, cömert, 

yardımsever, çalışkan, dürüst ve kibar olarak belirlenmiştir. Bu özelliklerin kimlik açısından 

öneminin belirlenmesine yönelik içselleştirme ve sembolleştirme alt boyutlarını içeren 11 

maddeden oluşan Ahlaki Kimlik Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. Ahlaki karar verme ve ahlaki 

sağlamlığı yansıtan davranışların önemini göz ardı ettiğinden dolayı eleştirilmiştir (Black ve 

Reynolds, 2016). Eylem ve niyeti tutarlı kılma isteğinden yola çıkarak Black ve Reynolds 

(2016) tarafından 20 madde, ahlaki benlik ve ahlaki sağlamlık olmak üzere iki alt boyuttan 

oluşan 6’lı derecelendirme sistemi ile puanlanan Ahlaki kimlik ölçeğini geliştirmişlerdir.  

Ahlaki gelişim kuramlarını incelediğimizde Piaget ve Kohlberg’in meseleye bilişsel açıdan 

baktıkları görülmektedir. Diğer yandan Giligan ise meseleye duyuşsal açıdan yaklaşmıştır. Bu 

noktada bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanın Blasi’nin kuramında birleştirilmesi önem arz 

etmektedir. Bu kuramı temele almamızın nedenlerinden biri olarak kuramın bütüncül bakışı 

gösterilebilir. Yukarıda bahsedilen bulgular ışığında ahlaki kimlik kavramının önemi 

görülmektedir. Konu mahiyeti itibariyle nicel yöntemlerle ölçülmeye çalışırken son derece 

hasas ve mütehazzir olmayı gerektir. Ahlaki Yargı Mülakatı, Sosyal Yansıtma Ölçeği, 

Değerleri Belirleme Testi, Ahlaki Kimlik Ölçeği gibi ölçeklerden bahsedilmiştir. Bahsedilen 

bu ölçeklerin tümü yurtdışında geliştirilmiş olup mevzu o kültürde yetişenlerin bakış açısıyla 

ele alınmıştır. Bizim çalışmamız Türkiye kültüründe geliştirilen ilk Ahlaki Kimlik Ölçeği 

olmaya taliptir. Geliştirme çalışmasından önce ahlak felsefesi ile ilgili literatür gözden 

geçirilecektir. Daha sonra kavramın psikoloji alanındaki ele alınışı farklı nazariyelerden tafsil 

edilecektir. Bugün gelinen durumda fertlerin çeşitli ahlaksızlıklardan şikayetlerini veya 
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ahlaksız davranışlarının ne gibi sonuçlara yol açtığı görülmektedir. Bu konu üzerinde çalışmak 

ve insanların soruları cevaplarken çeşitli farkındalıklar kazanacağı bir ölçek geliştirmek belki 

bir kişnin bile olsa meseleye farklı bir şekilde bakmasını sağlayabilir. Eğitim ve psikoloji 

alanlarının muhatabı insan olduğu için bir kişinin değişiminin ne gibi sonuçlar doğuracağını 

tahmin edemeyebiliriz. Bu çalışmayı anlamlı kılacak olan bu ihtimaldir. 

Ahlaki kimlik kavramı ile ilgili YÖK tez veri tabanında eğitim ve öğretim alanında yazılan iki 

farklı doktora tezi mevcuttur. Yapılan iki doktora tezinde de nitel yöntemlerden olan gömülü 

teori yöntemi ile kullanılmıştır. Yazılan bu tezler bizim çalışmamıza da ilham olmuştur. 

Gömülü teori çalışmaları sayesinde ahlaki kimlik kavramı bir yönüyle anlaşılmıştır fakat bu 

kavram ile ilgili bir ölçek geliştirilmemiştir. Ahlaki kimlik kavramı ile ilgili yabancı literatürde 

geliştirilen iki farklı ölçek Türkçe’ye uyarlanmıştır. Mevcut ölçeklerin kuramsal temeli 

farklıdır. Bu noktada alanyazındaki eksiklik tespit edilmiş olup çalışma bu boşluğu doldurmaya 

yönelik hazırlanmıştır. Ahlaki kimlik gibi evrensel boyutta önem arz eden bir konu daha 

öncesinde Augusto Blasi’nin kuramıyla birleştirilip ölçek geliştirme ile modellenmemiştir. Bu 

noktada çalışmamız araştırmanın modeli ve kuramsal temelinin sentezi açısından özgün 

olmaktadır. Geliştirilen bu ölçeğin eğitim ve öğretim, psikoloji gibi alanlara katkı sunacağı 

düşünülmektedir. Diğer yandan ise ahlaki kimlik kavramının nicel araştırma yöntemleri 

kullanılarak da araştırılması noktasında gelecek çalışmalara ilham olacağı düşünülmektedir. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada temel amaç yetişkinlere yönelik Ahlaki Kimlik Ölçeği geliştirerek bu ölçeği 

genelde Eğitim Bilimleri ve psikoloji, özelde psikolojik danışmanlık ve ahlaki psikoloji alanına 

kazandırmaktır. Ayrıca geliştirilen bu ölçeğin benzer ölçeklerle beraber uygulanarak 

psikometrik açıdan geçerlik ve güvenilirliğini test etmektir. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise 

bireyleri ahlaki davranışlar sergilemeye iten ahlaki kimliğin yapısını daha iyi anlamaktır. 

1.3.Önem 

Din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin insanlığın ortak noktası ve toplumun emniyetinin temelini 

oluşturan ahlak, çok katmanlı bir kavram olmakla birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji ve 

pedagoji gibi birçok alanda incelenmiş olup üzerinde birçok kişi kafa yormuştur. Bu kavram 

üzerinde düşünen kişiler temelde iyi kötü ve doğru yanlış gibi değerleri sorgulamışlardır. 

Başkalarını ve kendimizi iyi veya kötü bir insan olarak değerlendirmemizin temel nedeninin ne 

olduğuna baktığımızda karşımıza ahlak kavramı çıkmaktadır. Aslında hangi alana baksak içten 
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içe bizi rahatlatan veya rahatsız eden bir değer olarak ahlak karşımızda durmaktadır. Hayat, 

ölüm ve ölümden sonraki hayat ile bu kadar bağlantılı olan bir kavram olması üzerine araştırma 

yapılmasını daha bir anlamlı kılmaktadır. Diğer yandan kimlik de ahlak gibi çok katmanlı ve 

incelemeye değer bir kavramdır. Bireyin tüm özelliklerini kapsayan kendisini nasıl algıladığı 

ve çevresi tarafından nasıl algılandığı ile ilgili bilgi veren kavram kimliktir. Ekonomik, sosyal, 

cinsel, kültürel, dini, ulusal ve ahlaki gibi çeşitli kimliklerimiz aracılığıyla topluma uyum 

sağlarız.  

Kimlik temelde kişinin kim olduğu hangi özeliklere sahip olduğuyla ilgilidir. Ahlak ( قالخأ ) 

Arapça ( قلخ  )  kökünden gelen yaradılış sözcüğünün çoğuludur. Bu iki kavramın birleştirilerek 

Ahlaki Kimlik tamlamasının araştırılması insanın yaradılışına dayanarak özünün anlaşılması 

açısından önem arz etmektedir. Hayat amacını iyi bir insan olabilme şeklinde belirleyen bireyler 

için ahlaki kimliğin oluşumu, gelişimi ve düzeyi anlamlı olmaktadır. Kişinin fiziksel, cinsel, 

ulusal ve dini kimliğinin iyi veya kötü olarak değerlendirilmesinde bir etkisi olmamasına 

rağmen ahlaki kimliği kişinin bu yönlerden değerlendirilmesinde öncelikli olmaktadır. Bu 

araştırma kapsamında kişinin ahlaki kimlik düzeyini tespit etmeye yönelik daha önce 

geliştirilmemiş farklı bir kuramsal temele dayanan geçerli ve güvenilir özelliklerde olan ölçme 

aracının geliştirilerek alanyazına katkı sağlaması açısından mühim olmaktadır. 

Kişiyi ahlaklı davranmaya iten kimliğine mâl ettiği, davranışlarını yönlendiren ahlaki düşünme 

ve ahlaki duygularının da dikkate alındığı Blasi’nin kuramının temel alınarak ölçek 

geliştirilmesi ahlaki kimliğin yapısının anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna 

ek olarak bu çalışmanın ahlaki kimlik kavramının farklı psikolojik öğelerle ilişkisinin 

incelenmesinde ve ahlaki kimliği geliştirmeye yönelik programların, projelerin oluşturulmasına 

kapı açabileceği ihtimal dahilindedir. 

1.4.Sayıltılar (Varsayımlar) 

1. Katılımcıların çalışma konusu ile ilgili değişkenler açısından kendilerini değerlendirebilme 

yeterliğinde oldukları varsayılmaktadır. 

2. Katılımcıların ölçme aracına verdikleri tepkiler onların gerçek görüş ve düşüncelerini 

yansıtmaktadır. 

3. Kullanılan ölçme araçları araştırmanın amacına uygundur. 

1.5.Sınırlılıklar 

Bu araştırma, 
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1. Araştırmanın bulguları geliştirilen Ahlaki Kimlik Ölçeği’nin ölçtüğü özelliklerle 

sınırlıdır. 

2. Araştırma 18 yaş üzeri 597 katılımcıyla sınırlıdır. 

3. Araştırma bulguları kullanılan istatiksel analizlerin özellikleriyle sınırlıdır. 

4. Örneklem grubunun veri toplama araçları kapsamındaki ölçme araçlarına verdikleri 

yanıtlarla sınırlıdır. 

1.6.Tanımlar 

Kimlik: Bireyin sahip olduğu tüm özellikleri kapsayan hem kişinin kendisi hakkında hem de 

etrafındakilerin kişi hakkında çıkarımlar yapmasını sağlayan çok katmanlı bir kavramdır. 

Ahlak: İnsanın yaradılışıyla birlikte sahip olduğu sosyal çevre tarafından da belli ölçüde 

şekillendirilebilen huyları iyi veya doğru olan davranışı sergileyebilmesidir. 

Ahlaki Kimlik: Kişiyi ahlaki davranmaya motive eden değerleri benimsemesi ahlaki olana 

seçmeye istekli olması ve yapması hâlidir. 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Kimlik, Kişilik ve Benlik Kavramları 

Kimlik TDK tarafından 3 farlı şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımların ilki “toplumsal bir varlık 

olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü” ikincisi 

“kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, kimlik kartı, tanıtma kartı, hüviyet” 

üçüncüsü “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” şeklindedir (Türk Dil 

Kurumu, tdk.gov.tr).  Merriam-Webster sözlüğünde kimlik (identity) kelimesinin bilinen ilk 

kullanımı 1545 yılında “farklı durumlarda genel veya temel karakterin aynılığı” anlamında 

kullanılmıştır (merriam-webster.com). “Identity”, Latince idem et idem (aynı ve aynı) kalıbının 

daralmasıyla oluşan identidem sözcüğünden gelmektedir. Kelimenin etimolojik kökeninden de 

anlaşılacağı üzere “aynı ve aynı” anlamından türemesi kişinin iç dünyası ile dış dünyasının yani 

bir anlamda düşünce ve duygularının davranışlarıyla tutarlı olmasını anlatmaktadır. Psikolojik 

açıdan kimlik, bireyi diğer bireylerden ayıran kendi içinde tutarlık sergileyen öğeler bütünü 

olarak tanımlanırken sosyolojik açıdan kimlik, bireyin toplumsal durumunun göstergesi olarak 

tanımlanmaktadır. Felsefi açıdan ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji sonucu öznenin 

varoluşunun belirlenmesi olarak ifade edilmektedir (Aşkın, 2007). Bu tanımlardan yola çıkarak 

kimliği şu şekilde tanımlayabiliriz: Bireyin sahip olduğu tüm özellikleri kapsayan hem kişinin 

kendisi hakkında hem de etrafındakilerin kişi hakkında çıkarımlar yapmasını sağlayan çok 

katmanlı bir kavramdır. Ahlaki açıdan kişinin kimliğinin ahlaki motivasyon sağlayarak 

davranışlarını bu doğrultuda şekillendirmesinde önemli rol oynadığı söylenmektedir (Hardy, 

2018). Tezin asıl konusunu oluşturması itibariyle sonraki bölümlerde kimlik kavramının ahlaki 

açıdan yorumlanmasına ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

Kişilik TDK tarafından 6 farklı şekilde tanımlanmış olup çalışmanın amacı doğrultusunda olan 

ilk 3 tanıma yer verilecektir. İlk tanım “bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal 

niteliklerinin bütünü, şahsiyet” ikinci tanım “insanlara yakışacak durum ve davranış” üçüncü 

tanım “bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü” 

şeklindedir (Türk Dil Kurumu, tdk.gov.tr). Kökeni Latince personalis kelimesine dayanan 

kişilik kelimesinin İngilizce karşılığı olan “personality” kişi olmanın kalitesi veya durumu 

anlamına gelmektedir (merriam-webster.com). Burger (2006, s.23) kişiliği “bireyin 

kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler” olarak Yeşilyaprak 
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(2006, s.113) ise “bireyi diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü 

nitelikler bütünü” olarak tanımlamıştır. Ahlaki açıdan kişilik insanın ahlaki düşüncelerini, 

duygularını ve davranışlarını düzenleyen ve şahsına münhasır psikolojik özelliklerinin ahlak 

çerçevesinde temellendirilmesidir (Blasi, 2018).  

Benlik TDK tarafından 2 farklı şekilde tanımlanmıştır. Birincisi “bir kimsenin öz varlığı, 

kişiliği, onu kendi yapan şey, kendilik, şahsiyet” ikincisi “kendi kişiliğine önem verme, 

kişiliğini üstün görme, kibir, gurur” olarak belirtilmektedir (Türk Dil Kurumu, tdk.gov.tr). 

İngilizce karşılığı olan “ego” özellikle başka bir benlik veya dünya ile karşılaşan benlik şeklinde 

tanımlanmaktadır (merriam-webster.com). Psikoloji literatüründe benlik gerçek ve ideal olmak 

üzere ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Gerçek benlik kişinin mevcut olan durumda kendisini 

nasıl algıladığıyla ilgiliyken ideal benlik kişinin zihninde kurgulayıp ulaşmak istediği -olmak 

istediği- nitelikleri içermektedir (Burger, 2006; Onat Kocabıyık, 2014). Benlik kavramını 

psikoloji literatüründe genelde tamlama şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; benlik 

saygısı, benlik tasarımı, benlik algısı, olası benlik, benlik kurgusu, benlik kontrolü, benlik 

imgesi, benlik sunumu gibi kullanımlar mevcuttur (Ersoy, 2018). Yapılan çalışma kapsamında 

daha çok benlik algısı ve şahsiyet bütünlüğü bağlamındaki anlamlarına odaklanılmaktadır. 

 

Şekil 2.1. Kimlik, kişilik ve benlik kavramlarının ortak noktaları 

Kimlik, kişilik ve benlik kavramlarının özetle ortak noktaları yukarıdaki şekilde sunulmaktadır. 

Belirlenen ortak özelliklere bakıldığında yapılan kimlik tanımlarında özgünlük teması ağır 

basarken, kişilik tanımlarında bütünlük, benlik tanımlarında ise tutarlık ön plana çıkmaktadır. 

İnsanı farklı kimlikleri, mizaç yapısı, duygu dünyası, davranış kalıpları düşünce alemiyle 

birlikte değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere 

kimlik, kişilik ve benlik kavramları birbirlerine birçok yönden benzemektedirler fakat 

farklılıkları da mevcuttur. Daha öznel olması yönüyle benlikte yaşanan değişimler duygu 

dünyasında karşılığını bulduğunda kimlik üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilmektedir 

(Blasi ve Milton, 1991). Bir başka açıdan kimliğimizle bağlantısnı kurduğumuz her şey 

benliğimize mâl olmaktadır (Sezgin, 2020).  

Özgünlük Tutarlık Bütünlük
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2.2.Kimlik Oluşumu 

Kimlik oluşumu denildiğinde öncelikle aklımıza ergenlik dönemiyle birlikte Erik Erikson ve 

James Marcia’nın kuramları gelmektedir. Erikson’un psikososyal gelişim kuramının beşinci 

basamağına baktığımızda “kimliğe karşı kimlik karmaşası” dönemi ergenlik yıllarına denk 

gelmektedir. Bu dönemle birlikte ergen kim olduğu, hayatta ne yapacağı ve nasıl biri olduğuyla 

ilgili çok temel soruların cevabını aramaktadır. Erikson’un kimlik arayışının parçası olarak 

ergenlerde gözlemlediği çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemiyle beraber yaşanan süreç 

olarak tanımlanan psikososyal moratoryum yaşanır. Bu sürecin sonunda farklı rol ve kimlikler 

bütünleştirilse kimlik kazanımı fakat başarılı bir bütünleştirme yapılmayıp içe kapanarak 

kendilerini tecrit ederler veya kalabalıklar arasında kaybolup giderlerse kimlik karmaşası 

gerçekleşir. Bu çatışmanın çözümlenmemesinin etkisi şüphesiz ilerleyen dönemlerde de 

kendini gösterecektir. Erikson kimlik kuramında ergenlerin bir gününün bir gününü 

tutmamasını dönemin doğal bir süreci olarak çeşitli kişilik ve rol denemesi şeklinde 

gözlemlemiştir. Kimlik kendi içinde birçok farklı bileşenden meydana gelmektedir (Santrock, 

2014).

Şekil 2.2. Kimlik Türleri 

Kimlik

Ahlaki 
kimlik

Mesleki 
kimlik

Politik 
kimlik

Dinsel 
kimlik

İlişkisel 
kimlik

Entelektüel 
kimlik

Cinsel 
kimlik

Kültürel 
kimlik

Sanal 
Kimlik

Fiziksel 
Kimlik
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Şekilde görülen kimlik türlerinin her birinin şiddeti farklı olacak şekilde söylem ve 

davranışlarımıza etkisi vardır. Santrock’un (2014) bahsettiği kimlik türlerine ek olarak sanal 

kimlik eklenmiştir.  

James Marcia, Erikson’un bahsettiği kimlik karmaşasını şu dört alt boyut ile açıklamaktadır: 

Dağınık kimlik, ipotekli kimlik, askıya alınmış kimlik (moratoryum), başarılı kimlik. Bu 

kimliklerin belirlenmesi farklı seçenekler arasında yaşanan bunalım kavramına ve farklı 

seçeneklerden hangisinin olacağına karar verdikleri bağlanma kavramına bağlanmaktadır. 

Bunalım ve bağlanmanın olmadığı kimlik statüsü dağınık kimlik, bunalımın olmadığı 

bağlanmanın olduğu ipotekli kimlik, bunalımın olduğu fakat bağlanmanın olmadığı askıya 

alınmış kimlik (moratoryum), hem bunalımın hem de bağlanmanın olduğu başarılı kimlik 

olarak tanımlanmıştır (Kroger & Marcia, 2011; Santrock, 2014). 

Kimliğin ölçülmesine yönelik Erikson tarafından yarı yapılandırılmış cümle tamamlama 

formatında Ego Identity Incomplete Sentences Blank (EI-ISB) oluşturulmuştur. Puanlama 

kriterleri: kendini yansıtma, geleceğe yönelik gerçekçi bir perspektif oluşturma, mesleğe ve 

dünya görüşüne bağlılık, iradi başlatılan eylem, güvenli tanımlanan dürtüler, çocukluktaki 

kimliğin yetişkinliğe göre yeniden düzenlenmesi, özerklik, sosyal etkileşim, gruba bağlılık, öz 

değerlendirme olarak Erikson’un psikososyal kuramı çerçevesinde belirlenmişti. Kimliği 

ölçümlemenin diğer bir yolu ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği olan Identity Status 

Interview (ISI) idi. Bu teknik ile kişilerin mevcut kimlik durumuna etki eden etmenlerin 

derinlemesine araştırılması amaçlanmıştı. Kimliğin gelişimsel süreci odak noktası olmakla 

beraber çeşitli alternatifler arasında nasıl karar verdikleri de incelenmişti (Kroger & Marcia, 

2011). Yapılan çalışmada başarılı kimlik durumu ile gelenek ötesi ahlak düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Jespersen, Kroger & Martinussen, 2013). 

2.3.Ahlakın Tanımı 

Ahlâk kavramının kökeni ilk insanın halk edilmesine dayanmaktadır. Yaradılış ile zikredilen 

bu kavram dağ, taş, hayvanat, nebatattan farklı olarak insan olabilmenin de mihenk taşı 

sayılmaktadır. İçten içe her insanın derinlerinde bir yerde güzel ahlaka mazhar olma vuslatı 

yatmaktadır. Bu yüce gayeyi ilk sıraya koyarak benliğimize söz geçirebildiğimiz ölçüde 

ahlaktan nasibimize düşeni alabiliriz. Ahlâk ( قالخأ ) Arapça ( قلخ  )  kökünden gelen yaradılış 

sözcüğünün çoğuludur. Felsefe başta olmak üzere sosyoloji, psikoloji, teoloji, hukuk, eğitim, 

tıp gibi çeşitli alanlarda üzerine konuşulmuş, teoriler kurgulanarak anlaşılmaya çalışılmıştır. 
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Ahlakın tanımının farklı disiplinlerin soru(n)larına da cevap vermesi gerekmektedir. Son derece 

soyut ve mânâ itibariyle zengin olması açısından ve farklı alanlara hitap edecek şekilde sorulara 

cevap verilmesi açısından tanımlanması zor bir kavramdır. Elbette zor olması tanımlanması için 

bir engel değildir. Geçmişten günümüze ahlak ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Fakat 

herhangi bir tanım üzerinde ittifak edilmemiş olup kişilerin şahsi tecrübeleri, hayatları, 

yaşadıkları ıstırapların da etkisiyle birçok farklı tanım öne sürülmüştür. Tanımlarda farklılıklar 

olduğu kadar benzerlikler ve evrensel kabul edilen değerler de görülmektedir. Evrensel değerler 

söz konusu olsa da kültürler farklı toplumlar ve hatta benzer toplumlar arasında bile ortak bir 

ahlak anlayışından bahsetmek güçtür. 

Ahlak kelimesinin yaptığı çağrışımların tümü insanların davranışları ile ilişkilendirilmiştir yani 

hiçbir hayvan veya bitkiden ahlaklı olması beklenemez (Güngör, 1995). Ahlak iyi ve kötü 

davranışları kapsayan kişilerin uymakla yükümlü olduğu davranışlar ve kurallar bütünü olarak 

tanımlanmıştır (Kulaksızoğlu, 1997). Ahlakın hayatın kendisi olduğunu çoğu davranışlarımızın 

ahlaka göre düzenlendiği belirtilmektedir (Akarsu, 1993). Ahlak sadece toplumumuza karşı 

olan sorumluluğumuz değil, aynı zamanda başka toplumların insanlarına hatta hayvanlar, 

bitkiler ve diğer canlılara, kâinata olan sorumluluğumuzu da içermektedir (Çiftçi, 2003). Genel 

anlamda ahlaki ve ahlaki gelişimi etkileyen kalıtım çevre, aile, okul, arkadaş, din, ekonomi, 

kitle iletişim araçları ve kültür gibi pek çok farklı unsurdan etkilenmektedir (Şengün, 2007). 

2.4.Ahlaki Kimlik Kuramı (Augusto Blasi) 

Ahlaki kimlik kavramı, kimliğin alt boyutların biri olarak ifade edilen ve kendi içinde de farklı 

alt boyutlar oluşturan içsel motivasyon ile kişiyi ahlaklı davranışlar sergilemeye sevk eden 

bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenleri barındırmaktadır. Ahlaki kimlik kişinin sadece iyi 

ve doğru olan davranışlara yönelmesi değildir. İyi ya da kötü doğru ya da yanlış davranışa 

yönelten içsel ve dışsal motivasyonları anlamayı gerektirmektedir. Seçimlerimizi genelde iradi 

olarak yaparız ahlaki kimlik kavramını tanımlayarak anlamlandırmaya çalıştığımız şey ahlaki 

olan veya olmayan seçimleri bize yaptıran motivasyonel gücün nedenlerini bulmaktır. 

Blasi’nin (1983, 1993, 2004) Ahlaki kimlik modelinde (Blasi’s Self Model) ahlaki yargı ve 

ahlaki eylem arasında belirleyici üç bileşen vardır. Bunlardan ilki ahlaki davranış sergilemeden 

önce kişi kendisini olay hakkında sorumlu görüp görmediği filtresinden geçirmektedir. Yani bu 

düşünce sisteminde olan kişi yapacağı davranışın sadece ahlaki olmasıyla ilgilenmez aynı 

zamanda o davranışı kendi sorumluluğu olarak görmektedir. Örneğin uzakta bir yerden 

dumanlar çıktığını gördüğümüzde itfaiyeye haber verme konusunda sorumluluk hissedecek 
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miyiz yoksa başka biri aramıştır deyip devam mı edeceğiz? Başka bir örnek verecek olursak 

yolda yardıma muhtaç bir insan ile karşılaştığımızda o kişiye sadece iyi bir insan olmak için 

değil aynı zamanda o kişiye yardım etmeye yönelik kendimizi de sorumlu görmemiz gerektiği 

anlatılmaktadır. İkincisi ahlaki davranışı gösterirken hissedilen sorumluluğun benliğin bir 

parçası olarak deruni ve niyetli olmasıdır. Örneğin yolda gördüğümüz yardıma muhtaç olan 

kişiye yardım etmeye yönelik kendimizi sorumlu gördük fakat bu sorumluluk içsel yönelim (iç 

denetim odaklı) ile mi oluyor yoksa iyi insan desinler diye veya x kişisi görsün diye mi 

yapılıyor? Bir nevi ahlaki davranışı sergilerken ne kadar bilinçli ve samimi olduğumuzdur. 

Üçüncüsü insanoğlunun fıtri eğilimi olarak içsel değerleriyle tutarlı davranışlar sergileyerek 

benlik tutarlığını (self consistency) sağlamak istemesidir. Bu öncülü “içi dışı bir olmak” 

deyimimiz karşılamaktadır diye düşünmekteyim. Blasi’nin kuramını şu şekilde 

formülleştirilebilmektedir: 

 

Şekil 2.3. Blasi’nin Ahlaki Kimlik Kuramının Formülüzasyonu 

Blasi (2004) ahlakiliği sadece bilişsel kavramlar (şemalar, muhakeme, zihinsel temsiller) ile 

sınırlandırmamıştır. Ahlakın bilişsel boyutuna derinlik katarak içsel niyetten bahsetmiştir. 

Bireyin bilinçli bir şekilde niyet ederek deneyimlemesini vurgulamıştır. Bireysel tecrübe öncesi 

bu şekilde zihinsel hazırlık yapıldığında eylemin doğurduğu sonuçlara yönelik sorumluluk 

almak da kolaylaşabilmektedir. Buna ek olarak, eylemi bilinçli olarak başlatmak öz disiplin ve 

duygu düzenleme kapasitesini arttırıcı etkiye sahiptir. Diğer bir açıdan kişi benliğinde 

barındırdığı onca özelliği arasından ahlaki olan davranışa yönlendiren değerleri tercih ederek 

benliğine mâl etmiştir. Buradan hareketle Blasi (1993) kimliğin yapısını anlamlandırırken 

ahlaki kimliğin rolüne dikkat çekmiştir. Önerdiği ahlaki kimlik modelinde kimlik kavramı ile 

ahlaki işlevsellik (moral functioning) arasındaki ilişkiyi açıklamak istemiştir. Sorumluluğa 

yaptığı vurgunun bir sebebi olarak Kohlberg’in sorumlu ben kavramından etkilendiği 

söylenmekle birlikte birbirlerinden farklı kavramlardır. Kohlberg kişinin kanunlara uymayı 

anlamlandırmasından bahsederken Blasi, kişi ahlaki yargıya varır ve bu yargıyı şahsi 

sorumluluk filtresinden geçirir. Yani bu ahlaki eylem benim için ne kadar gerekli, hayat 

görüşüm ile örtüşüyor mu, olmak istediğim kişi ile ne denli uyumlu gibi soruları kişi kendine 

Kimlik Ahlaki 
değerler

Ahlaki 
kimlik
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sormaktadır. Bu noktada kişinin ahlaki eylemi gerçekleştirmesinden daha önemli olan şey kendi 

doğruları, benliğinde merkeze aldığı değerleri ile uyumluluğunu hissedip hissetmemesi 

olmaktadır. Metafor ile anlatacak olursak kimlik binasının temellerini ahlaki sorumluluk 

becerisi ve duygusu üzerine atmaktır. 

2.4.1.Ahlaki Duygu 

Blasi’nin Ahlaki kimlik kuramının kilit noktasını ahlaki duygu kavramı oluşturmaktadır. Blasi 

ahlaki motivasyon ile duyguları bir şekilde ilişkilendirmiştir. Kohlberg’in ahlaki yargı ve ahlaki 

davranış arasında kurduğu bağa eleştirel bakarak işin içine hisleri de eklemiştir. Blasi (1999) 

ahlaki motivasyonun ne şekilde sağlanacağı sorusuna cevap olarak ahlaki duygularla açıklama 

yapılabileceğini keşfetmiştir. Ahlaki gelişim üzerine yıllardır sadece bilişsel yaklaşım ile 

Kohlberg izinde ilerlemenin eksikliklerinden bahsetmiştir. Ahlaki eyleme motive etmede yeri 

yadsınamayacak sempati, empati, suçluluk gibi ahlaki duyguları değerlendirmiştir (Blasi, 

1999). Eski geleneğe göre (psikanaliz ve öğrenme teorileri) ahlaki davranışın psikolojik açıdan 

tahlili yapılırken bilişsel gelişimsel yaklaşımdan ziyade duygusal perspektiften bakıldığını 

ifade etmiştir. Felsefi olarak kabul gören fakat psikolojinin kör kaldığı ahlaki duygular için kapı 

aralamıştır. Ahlaki motivasyonunu açıklalarken eylemin kasıtlı/niyetli/bilinçli yani bir nedene 

bağlı gerçekleştirilmesini vurgulamıştır. Buna ek olarak bu nedenlerin kişinin anlayışına göre 

ahlaki açıdan iyi veya kötü ile ilişkili olmalıdır. Bu ikisi olmaz ise ahlaki suçlamadan, övgüden 

ve sorumluluktan bahsedilemeyeceğini anlatmıştır (Blasi, 1999). Buradan yola çıkarak 

duygular ahlaki motivasyon sağlayabilir mi, istikrarlı bir ahlaki yaşamın kökeni duygularda 

saklı olabilir mi? Bu sorulara Blasi (1999) duyguyu anlama ve işleme şeklimize bağlı olarak 

değişebileceği cevabını vermektedir. Psikolojide duygu bilinçsiz ve anlık olarak ortaya çıkan 

bir olgu olduğu için ahlak gibi kasıtlılık içeren kavramın kaynağını oluşturamaz. Duygular, 

ahlaki motivasyonu açıklamak yerine ahlaki durumları açıklamak için ahlaki motivasyonun ön 

koşulu olarak görülebilmektedir (Blasi, 1999). Bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse 

prososyal davranışların doğal olarak var olan duygular neticesinde açığa çıkması ahlaki 

olduğunu göstermemektedir. Tersten düşünürsek kişi temelde intikam alma düşüncesini adaleti 

sağlamak düşüncesiyle perdeleyerek bir cinayet işleyebilir. O kişi temelde ahlaki davrandığını 

düşünse de duyguların illüzyonuna kapılmıştır. Blasi (1999) kendiliğinden ortaya çıkan belli 

bir niyetten yoksun olan duyguların ahlaki anlamdan da uzaklaştığını ifade etmektedir. Fakat 

duyguların ahlaki anlam ifade etmesinin iki yolu vardır: Birincisi kendiliğinden ve bilinçsizce 

ortaya çıkan duygular ahlaki kaygıların bir neticesi olabilir, ikicisi bu duyguların iradi ve ahlaki 

temelli bir düzenlemeye tabi tutulmasıdır. Bu durumda spontane duyguları bilinç düzeyine 
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çekip ahlaki endişelerimiz ile bütünleştirebilirsek onları ahlaki anlam temeline oturtabiliriz. 

Hatta bu temele oturan duyguların bazen aklın işin içinden çıkamadığı ikilemlerde bizi doğru 

(ahlaki) istikamete yöneltmesi muhtemeldir. 

2.4.2.Ahlaki Düşünce  

Zaman zaman ahlaki inançlar doğrultusunda davranışlar ahlaki olan veya ahlaki olmayan 

şeklinde sınıflandırılır. Ahlaki düşünce ahlaki yargı ve ahlaki eylem arasında köprü görevi 

görerek şahsiyet bütünlüğüne katkıda bulunmaktadır (Blasi, 1983). Blasi (1983) “Self Model” 

de bilişsel yönü, gelişimsel yönü ve benliği merkeze alan yönüyle kavramsallaştırmıştır. Bu 

modelin bilimsel psikolojinin monist indirmeciliğine karşı düalist yapıda olduğunu 

söylemektedir. Blasi bilişsel süreçlere yaptığı vurguyu benlik tutarlılığı üzerinden 

şekillendirmiştir. Düşünce boyutunda ahlaki anlamda doğru ve yanlışı bilip davranış boyutuna 

sirayet etmesi arasındaki ilişkide kişinin tutarlılık sergileme arzusunun önemli rol oynadığı 

ifade edilmektedir. Bu şu şekilde örneklendirilebilir: Yardıma muhtaç olan insanlara yardım 

etmeliyim ama yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmedim. Şüphesiz burada bir tutarsızlık 

vardır. Düşünce ve davranış arasındaki bu tutarlılığı benliğimiz ve kendimize verdiğimiz sözü 

tutma isteği sağlamaktadır. Benlik tutarlılığına ek olarak ahlaki karar verme noktasında kişinin 

sorumluluk duygusundan bahsetmektedir. Kişinin eylemi somut olarak kendi sorumluluğuyla 

ilişkilendirmesi gerekmektedir. Örneğin, haksızlık karşısında haklıyı savunmam gerektiğini 

biliyorum fakat bunu kendi sorumluluğumda görmüyorum, devlet savunsun veya x kişisi onu 

daha iyi yapar, benim işim değil denilebiliyor. Böyle olduğu durumlarda ahlaki muhakeme 

sadece entelektüel boyutta kalmış olmakla beraber bireyi harekete geçirmede yeterli 

olamamaktadır (Blasi, 1983). Sorumluluk becerisi kişinin kimliğini tanımlaması ve(ya) benlik 

örgütlenmesiyle ilişkili olup kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Blasi (1983) bu görüşüyle 

Piaget ve Kohlberg’in teorilerinden farklı olduğunu ve sosyal baskı kaynaklı sorumluluk 

hissetme temelinden farklılaşmaktadır. Blasi (1983) “Benlik ahlak ile iki şekilde ilgilidir: 

ahlaklı olmak ve ahlaklı davranmak, benliğin bir parçası olabilir veya olmayabilir; dahası, 

kişiden kişiye değişen farklı ahlaki değerler benliği karakterize edebilir.” Kişi sorumluluk 

hissiyatına rağmen o ahlaki eylemi gerçekleştirmez ise benlik tutarsızlığına duygusal bir tepki 

olarak suçluluk hissedilir (Blasi, 1983). Ahlaksızlığın özünde kişinin kendisini hakikate 

körleştirerek, bilmek istememesi ve benliğine aykırı davranmasıdır (Blasi, 1983). Kişinin 

zihninde bir ahlaki eylemi muhakeme etmesi ve bir sonuca varması bir bedeli olmayan soyut 

bir şekilde kalırken bizzat kişinin kendisinin ahlaklı davranması benliğin ahlaki değerler ile 

bütünleştiğinin somut örneği olmaktadır. Bütünlük (bilimdışı bir kavram olarak benzetmek 
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gerekirse tekâmül) kişiliğin sadece entelektüel yönünün değil aynı zamanda hissiyatlarını 

ahlaki anlamda iyi olana yönlendirebilmesini de geliştirmesini gerekmektedir. Blasi bu yönüyle 

kurduğu modeli sadece kavramsal çerçevede bırakmayıp deneysel sorular ile desteklemiştir. 

2.4.3.Ahlaki Davranış  

Ahlaki gelişimin nihayetinde kişilerin ahlaki davranışlar sergilemesi beklenmektedir. Fakat 

hangi eylemlerin ahlaki olacağını belirlemek kolay değildir. Bu aşamaya kültür de etki 

etmektedir. Farklı kültürlerin çoğunluğunda ahlaki olduğuna hemfikir olunan yardımlaşmak, 

paylaşmak, dürüst olmak, adaletli davranmak, iyilik, birinin ihtiyacını gidermek, fiziksel ve 

duygusal açıdan zarar vermekten kaçınmak gibi konulara odaklanılmıştır. Blasi (1980) ahlaki 

davranış ile ilgili yapılan çalışmaların korelasyonlarla ilgili bilgi verse de halo etkisinin 

getirdiği önyargılardan ve araştırmacının kendine özgü yorumlamasından etkilendiğini 

belirtmiştir. Sosyal bilimciler ahlaki davranışın ya eylem eğilimlerinin bir sonucu olarak 

oluştuğunu ya da ahlaki inançlar/tanımlar/muhakeme sonucunda oluştuğunu düşünmektedirler 

(Blasi,1980). Bu noktada Blasi (1980) ahlaki davranışların sadece bilişsel süreçlerle 

ilişkilendirilmesinden ziyade duygusal süreçler ve kişilik özellikleriyle de bağlantılı girift 

yapıdan bahsetmektedir. Mussey (1977) çocukların yardım etme davranışı konusunda 

söylemleri ile eylemleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçladığı çalışmada sonuç olarak 

çocukların sözel davranışların gerçek davranışları öngöremediğini bulgulamıştır (11.sınıf 

öğrencilerinin çoğu yardım edeceğini söylediyse de sınıfta arkadaşlarının bir yığın kitabı bir 

masadan diğerine taşımasına %5’i yardım etmiştir.). Ahlaki muhakemenin ahlaki olmayan 

davranışlar ile pozitif korelasyon gösterdiği çalışmaların bulguları nasıl yorumlanmalıdır? 

İstisnalar olsa da ahlak teorilerini bilişsel temelli teoriler domine etmektedir (Piget ve 

Kohlberg’in kuramları). Blasi ahlaki kimlik modellemesi ile metodolojiyi yeniden gözden 

geçirerek kişiyi ahlaki davranışa motive eden gücü sadece bilişte değil aynı zamanda kişilik 

özelliklerinde ve benimsenen değer inançlara tutarlı olma arzu ile de açıklamaya çalışmıştır. 

Sonuç olarak davranış ve biliş arasındaki tutarsızlık, nedenleri ortaya konulması gereken zor 

bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Buna çözüm olarak benlik ve ilgili süreçlerin 

bilişsel teoriler ile birleştirilmesini söylemektedir (Blasi, 1980). 

2.5.Ahlak Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar 

Piaget ve Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramları artık nerdeyse tüm psikoloji öğrencileri 

tarafından ezberlenmiştir. Bu sebeple ahlak gelişimi ile ilgili kuramlardan bahsederken bu iki 
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kurama nazaran biraz daha yeni olan kuramlardan bahsedilecektir. Bu kuramların üzerine 

eklenerek veya eleştiri getirilerek farklı ahlakiliğe farklı pencerelerden bakılmıştır. Kohlberg’in 

öğrencilerinin ve ardından gelenlerin ahlak ile ilgili modellerinden bahsedilecektir. 

2.5.1.Carol Gilligan ve Ahlak Gelişimi 

Gilligan, Harvard Üniversitesinde Erik Erikson ile çalışmış ve Kohlberg’in asistanlığını 

yapmıştır. Harvard Kadın Psikolojisi Projesinin kurucu üyeliği görevini üstlenmiştir. Sayısız 

ödül almıştır. In a Different Voice (1982) [Farklı Bir Sesle] adlı ses getiren bu eserinde 

Kohlberg’in ahlak gelişimi teorisini kesin ve evrensel olmadığını belirterek eleştirmiştir. 

Kohlberg’in ahlaki gelişimi belirleme konusunda geliştirdiği ölçme aracının kadınlar ve 

erkekler arasındaki akıl yürütme biçimlerinin farklı olması sebebiyle kadınlar için uygun 

olmadığını savunmuştur (Gümüş, 2015; Hekman, 1995; Mullins, 2018). Bu eleştiri Gilligan’ın 

temel iddiasını olan erkekler ve kadınların ilişkilere/olaylara/durumlara farklı 

çerçevelerden/arka plandan baktığı ve bunun ahlaki gelişim düzeylerinin belirlenmesi 

noktasında önem arz ettiği görüşünü açıklamaktadır. Gilligan, Freud’un ego gelişimi kuramını 

temel alarak kadınlar için uygun olan üç aşamadan oluşan kuramını öne sürmüştür (Mullins, 

2018). Gilligan’ın kuramın aşamaları Kohlberg’in aşamalarıyla paralellik gösterse bile, 

aşamalar arası geçiş bilişsel değişiklik ile değil benlik duygusundaki değişikliğin sonucu olarak 

belirlenmiştir (Mullins, 2018). Kadınların ahlaki meselelere getirdiği çözümleri düşük 

puanlayan Kohlberg’e karşı Gilligan, kadınların odak noktasının insanlar arası ilişki kurmaya 

yönelik olduğunu savunmaktadır. Gilligan çalışmalarında varsayımsal ikilemler kullanmak 

yerine daha gerçekçi soruları (kürtaj olma durumu) kadınlara yöneltmiştir (Arı, 2006). Gilligan 

teorisinde ahlaki gelişim seviyelerinin en yukarısını çıkmayı değil “ahlak sevgisi”ni 

kazanmanın önemli olduğunu vurgulamıştır (Onat, 2011). Kuramında adalet (justice) ve 

ilgi/şefkat/koruma (care) kavramları arasındaki ayrımlara odaklanarak adaletin doğrulara ve 

bireysel özerkliğe odaklandığını gözlemlerken ilgi/şefkat/koruma (care) kavramlarının 

çevredekilere karşı sorumluluk ve ilişkileri, yardım etmeyi öncelediğini gözlemlemiştir 

(Moshman, 2005). Buradan adalet kavramının erkeklerin ahlaki anlayışını temsil ettiği 

ilgi/şefkat/koruma (care) kavramlarının kadınların ahlaki anlayışını temsil ettiği 

anlaşılmaktadır (Arı, 2006; Moshman, 2005). Ahlaki ikilemlerle karşılaşan kadın ve erkeklerin 

içsel ahlaki yönelimleri sonucunda kimlik ve tecrübeler doğrultusunda farklı olarak 

yorumladıkları belirtilmiştir. Gilligan’ın çalışmaları sonucunda ulaştığı ahlaki yargı 

basamakları şöyledir (Muss, 1988): 
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1. Şahsi menfaati gözetmek (bencillik): Bu aşamada kadınların şahsi menfaatlerini 

gözettiği ve hayatta kalmaya odaklandıkları evredir. 

2. Sorumluluk bilinci ile hareket etmek (iyilik): Bu aşamada şahsi menfaatler geri plana 

atılarak diğerlerinin istekleri karşılanarak onlar memnun edilmeye çalışılır 

(diğerkamlık, fedakârlık, özveri). 

3. Diğerleri ve kendi arasında dengeyi bulmak (ilişkisel koruma/şefkat): Bu aşamada kadın 

kendi doğrularını belirlemiş sınırlarını çizmiş bir şekilde diğerlerine karşı olan 

sorumluluklarını da yerine getirmektedir.  

Gilligan’ın teorisinde iddia ettiği üzere kadınlar ve erkekler arasında ahlaki muhakemede 

farklılık gösterdiğine günümüzde birçok psikolog katılmamaktadır. Ülkemizde yapılan pek çok 

çalışmada ahlaki gelişim düzeyi açısından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

2.5.2.Eliott Turiel ve Sosyal Alan Kuramı 

Turiel doktora tezinde ahlaki muhakeme düzeylerini yükseltmede gerekçelendirmenin etkisi 

üzerine deneysel model ile çalışmıştır. Tezinde bireylerin bulunduğu ahlaki gelişim düzeyinin 

bir basamak üzerinde gerekçelendirme yapmasının ahlaki gelişim ile sonuçlandığını fakat 

bireyin bulunduğu ahlaki gelişim düzeyinin altındaki veya bir basamaktan daha fazla 

yukarıdaki gerekçelendirmelerinin ahlaki gelişim açısından bir farklılık meydana getirmediğini 

savunmuştur. Turiel’in bu çalışmasından sonra ahlaki gerekçelendirmelerin ahlak eğitiminde 

ne gibi faydaları olabileceğine dair çalışmaların yapılmasında öncü rol üstlenmiştir. Turiel 

(2002) “The culture of morality: Social development, context and conflict” adlı eserinde 

grupların ahlaki yaşamayı nasıl seçtiği ve bu bilginin nasıl iletildiğine dair ayrıntılı 

sorgulamaları konu edinmiştir. Ahlak Turiel (2002) tarafından insanların birbirleriyle kurduğu 

ilişkinin nasıl olması gerektiğini belirleyen sosyal düzen için çıkış noktası olarak 

tanımlanmaktadır. Turiel’in Kohlberg’in ahlaki gelişim teorisi üzerine çalıştığı yıllarda 

üniversite çağındaki genç yetişkinlerin ve ergenlerin ahlaki anlamda gerileme döneminde 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Turiel bu durumu analiz etmiş ve ahlaki göreliliğin toplumun 

gelenekleri ile ahlakın sınırlarının karıştığı sonucuna varmıştır (Nucci, 2018). Varılan bu sonuç 

ahlak ve geleneğin nasıl anlaşıldığı ile ilgili araştırmalar yaparak sosyal bilişsel gelişim 

çerçevesinde “alan kuramını” ortaya atmasına sebep olmuştur. Ahlaki yargıların gelişim 

süreçleri boyunca toplumun kültürel yapısından nasıl ayrıştığını veya nasıl örtüştüğünü 

incelediği teorisinde adaletsiz olarak algılanan kültürel pratiklere kişilerin muhalefet etmesi ve 

ahlaki direnç göstermesinin nedenlerini açıklamaya çalışmıştır (Turiel, 1983). Sosyal 
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etkileşimlerin bireylerin ahlaki muhakemelerini yapılandırmasında önemli bir rol üstlendiğini 

belirtmiştir. Sosyal alanda yapılandırılan bilişin, kültürel pratiklere ve toplumsal düzenlemelere 

uygulanabilirliğini vurgulamıştır. Ahlaki yargıların analiz edilmesinde ahlaki, sosyal ve kişisel 

olmak üzere üç farklı alandan bahsedilmektedir. Adalet ile ilgili olan ahlaki yargı olarak 

tanımlanmaktadır (Turiel, 2002).   

Ahlaki gelişimde kesintiler olabileceğini ortaya koyduğu çalışmasında üç konuyu kullanarak 

7-17 yaşlarındaki bireyler ile mülakatlar yaparak kişilerin yanlış olduğunu bildiği halde bu 

duruma aykırı davranma haklarını konu alan soruların da eklenmesinin ileriki araştırmalarda 

yararlı olabileceği öne sürülerek ahlaki yargı ve davranış arasındaki ilişkiyi açıklayacak daha 

fazla araştırma yapılması gerekmektedir (Nucci, Turiel, Roded, 2017). 

2.5.3.Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramına Yönelik Eleştiriler  

Psikoloji biliminde Lawrence Kohlberg’in ahlaki gelişim aşamaları öncü olması ve ardından 

gelen çalışmalara temel olmasıyla beraber pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Kuramlar bilim 

insanları tarafından ortaya atılan sorunların çözümüne yönelik geçici olgulardır bu sebeple 

kuramları eleştirileriyle beraber öğrenmenin daha sağlam bir öğrenmeye ve yeni fikirlere yol 

açacağı düşünülmektedir. Kohlberg’in kuramını felsefi temeli ve disiplinler arası bağı güçlü 

kılmaktadır (Puka, 1982). Her teorinin ilk olarak ortaya atıldığı zamanda karşılaştığı güçlükler 

ile Kohlberg de karşılaşmış buna rağmen yaygın düşünce yapısına meydan okumuştur 

(Çinemre, 2014). Yeni bir teori ortaya koymak öncekilere karşı çıkma cesaretini 

gerektirmektedir. Psikologlar, filozoflar ve eğitimciler tarafından yoğun eleştiri ve baskıya 

maruz kalmıştır (Rest, 1980). Tenkitlere tahammül edip kuramında yeni düzenlemeler yapmış 

fakat kuramı ortaya koyduğu ilk haline ters düşecek bulguları kendisini tekrar tartışmaların 

odağına almıştır (Çinemre, 2014). Kohlberg en sert eleştirileri hem öğrencisi hem meslektaşı 

olan Gilligan ve Turiel’den almıştır. Gilligan (1982), Kohlberg’in çalışmalarındaki 

katılımcıların cinsiyet oranlarının önemli ölçüde erkeklerin lehine olduğu ve kadınların 

doğasına uygun olmayacak şekilde adalet merkezli ahlak ölçümü yapması sebepleriyle 

eleştirmiştir (Narvaez, 2005). Turiel Kohlberg’in kuramını ahlak ve gelenekselliği 

ayıramadığını söylemiş birbirinden bağımsız gelişen bu iki alanın ayrılmasını geleneksel 

düşünme biçiminin ahlaki muhakemenin bir sonucu olmadığını belirterek eleştirmiştir (Tisak 

& Turiel, 1984). Turiel (1974) Kohlberg’in 4 (Kanun düzen eğilimi) ve 5. (Toplumsal 

sözleşme) basamakları arasında içsel çatışmaları barındıran geçiş basamağı olduğunu ileri 

sürmüştür. Tanımlanan geçiş aşamasında; sabit değiştirilemez görünen yasaların sorgulanması, 

sorgulanan ahlaki değerlerin geçerliliğine yönelik Tanrı, hukuk, otorite gibi dışsal ölçütlere 
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gönderme yapılması, öteki toplumların farklı görüşlere sahip olma hakkına saygı göstermemesi, 

farklı değerlere sahip bireylere sosyal standartların dayatılması, bireylerin özerk ve ahlaki 

kararlar vermesi, insanların iyi ve kötü olarak değerlendirilmesinin adil olmayan sınıflama 

olması ve son olarak ahlaki ilkelerin ve geleneksel değerlerin ayırt edilmesini içermektedir 

(Minnameier, 2003). Minnameier (2003) Turiel’in geçiş basamağına ilişkin yaptığı 

açıklamaları iki nedenden ötürü çarpık olarak nitelendirmektedir: ilk olarak çatışmaların 

bilişten ayrı olmadığı ve hissedilmediği takdirde herhangi bir çatışma olmayacağı, ikincisi 

çatışma düşüncesi kabul edilirse kişi sürekli geçiş döneminde kalacak sonraki aşamaya geçişi 

mümkün olmayacaktır. Minnameier (2003), 4 ile 5.basamaklar arasındaki geçiş basamağının 

ayrı bir basamak olarak değerlendirilmesini uygun görmüştür. Kohlberg ve Turiel’in altı 

basamaklı modele bağlılıkları geçiş basamağını geçici olmadığı halde geçici olarak 

tanımlamaları konularında yanıldıkları söyleyerek şu mecazi ifadeyle eleştirmiştir: “Kohlberg 

ve Turiel bütün doğru ve seçkin malzemeleri bulmuşlar, ancak yanlış tarifeyi uygulamışlardır.”  

Kohlberg ahlaki ikilemlere üst basamaklara uygun olarak cevap veren bireylerin gerçek 

hayatlarında da ifade ettikleri gibi davrandığını varsayarak, ahlaki düşünce ve davranış 

arasındaki varsayımını desteklemek için Sokrates, Hz. İsa, Marthin Luther King, Gandhi gibi 

kişileri örnek göstermiştir fakat bu kişileri çalışmalarına dahil edememesi varsayımını 

kanıtlayamamasına sebep olmuştur (Kohlberg, 1971). Kişinin sadece ahlaki çözüm önerileri 

değil aynı zamanda ahlakın davranışlarına nasıl yansıdığı da kuvvetli önem arz etmektedir. Aksi 

takdirde iyi niyetli olmaktan öteye geçmek zor görünmektedir. Ahlaki düşünce modelinin 

kişilerin düşüncelerinin gerçek hayatta karşılaştığında nasıl bir davranış sergileyeceğini her 

zaman doğru tayin edememesi muhtemeldir (McClelland, 1982). Bu eleştiride bulunanlara göre 

örneğin Heinz ikilemine teoride önerdiğinden daha ziyade bizzat bu olay kendi başına 

geldiğinde kişinin nasıl davranacağı ahlaki açıdan daha önemli ve öncelikli kabul edilmektedir 

(Clouse, 1991). Kişinin ahlaki önerisini etkileyebilecek olan bağlamı göz ardı ederek ahlak gibi 

çok kapsamlı bir konunun sınırlı bir kısmını açıklaması sebebiyle de eleştirilmiştir (Damico, 

1982). Kohlberg bilişsel açıdan ahlaki olan ve olmayanı ayırt edebilen kişinin hangi kurala uyup 

uymayacağını seçebileceğini söyleyerek, sosyal ve yasal kuralların tamamen adil 

olamayacağını bu sebeple bireyin yasaları ahlaki yargı süzgecinden geçirdikten sonra boyun 

eğme veya eğmeme haklarının olduğunu ifade etmiştir fakat bu düşüncesi kişilerin baş 

kaldırmasına ve toplumun çıkarlarının aleyhinde hareket etmesine sebep olabileceği için 

eleştirilmiştir (Çinemre, 2014). 
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Kohlberg’in kuramında evreler değişmez bir sırayı takip eder ve evrenseldir (Kohlberg, 1980). 

6. Evrenin (evrensel etik ilkeler) varlığına dair yeterli kanıtın olmaması, ahlaki basamakların 

evrenselliği ve adaletin kesin bir biçimde belirlenmesi açısından da eleştirilere maruz kalmıştır 

(Blasi & Oresick, 1986; Brook, 1987; Habermas, 1986). Üst evrelerdeki çözümlerin, alt 

evrelere göre daha yeterli olduğunun iddia edilmesi evrelerin kendi içlerinde barındırdığı ahlaki 

tutum sebebiyle eleştirilmektedir ve buna ek olarak basamakların değişmez ve geri dönülmez 

bir sıra izlediğini söylemesi de yeterli bulguyla desteklenememiştir (Schmitt, 1980). 4. Evrede 

ahlaki yargılarda bulunan kişinin ilerleyen zamanda farklı bir bağlamda 2.evrede ahlaki yargıda 

bulunabilmesi ihtimal dahilinde tutulmamıştır. 

Ahlaki gelişimin temeli olarak bilişsel yapı referans alan Kohlberg, bireyin ve ahlakın duygusal 

yönünü ihmal etmesi nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştır (Hoffman, 1970). Bu sebepten 

dolayı duygusuz, mantığıyla hareket eden ahlaklı insan tanımı gerçekçi olmamıştır. Görünen o 

ki Kohlberg ahlakın sadece bilişsel yönünü açıklamakla sınırlı kalmıştır (Pritchard, 1984; Ekşi, 

2006). 

Kohlberg evrensel olan bir teori kurgularken beyaz ırk Amerikan erkeklerini çalışmalarına 

müdahil olmuş ve onları akılcı, bireysel, özgür, demokrat değerlerini esas almıştır (Çinemre, 

2014). Sadece beyaz ırk Amerikanlar ve onların sadece olumlu diye algıladıkları değerleri dahil 

ederek evrensel bir ahlak gelişimi teorisi ortaya atmak nasıl mümkün olabilir? Çok çeşitli 

kültürel yapılar, değerler tek boyuta indirgenebilir mi? Bireyselci (individualist) bir toplumda 

geliştirilen ahlak gelişimi kuramı toplulukçu (collectivist) toplumlarda da aynı sırada mı ilerler? 

Kohlberg Batı değerlerini temel aldığı için bu değerlerin dışında kalan kişilerin ahlaki geşim 

düzeyi daha alt basamaklara yerleşmek durumunda kalmıştır (Sunar, 2002).  

Ahlakın dinden bağımsız gelişimsel olarak var olduğunu savunan Kohlberg, kişinin ahlakı 

dışsal otoriteden öğrenilmesinden ziyade içsel olarak geliştirilmesini savunmuştur fakat 

Tanrı’yı dışsal olarak görmesinden dolayı eleştirilmiştir (Clouse, 1991). Allah’ı şah damarından 

daha yakın olacak şekilde içselleştiren bir Müslüman Kohlberg’in sistemine göre nasıl 

değerlendirilecek? Bu bilgiler ışığında Kohlberg’in teorisinin dini dışlayan seküler ahlak 

anlayışıyla temellendirildiğini söyleyebiliriz (Çinemre, 2014). Temel ahlak ilkelerinin belli bir 

dine bağlı olmaması gerektiğini söylerken bir yandan da kişilerin ahlaklı davranmalarını 

sağlamak için inancın gerekli olduğunu söyleyerek birbirini desteklemeyen ifadelerde 

bulunmuştur (Kohlberg, 1974; Kohlberg, 1981). 
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2.5.4. Yeni Kohlbergci Yaklaşım 

Rest ve arkadaşlarından oluşan Kohlberg’in kuramının günümüzde de geçerli olduğunu 

düşünen Yeni Kolbergçi olarak adlandırılan bir grup bilim insanı Kohlberg ile kendilerinin 

kuramlarındaki benzerlikleri ahlaki gelişimde bilişi temel almaları, evreleri isimlendirmeleri ve 

otorite, karşılıklılık, hak, adalet gibi temaları ön plana çıkarmaları olmakla beraber farklılıkları, 

katı evrelere karşı geçişli evreler önermeleri, daha özel ve somut şemalar kullanmaları, adalet 

sistemi yerine direkt biliş sistemi üzerinde inceleme yapmaları, evrensellik iddiasını ahlakı her 

toplumun kendine göre farklı olarak tecrübe edebileceği şekilde güncellemeleri, ahlaki 

gelişimin ölçülürken mülakat yerine daha yapılandırılmış ölçeğin kullanılmasını şeklinde 

belirtmişlerdir (Rest, Narvaez, Bebeau & Thoma, 2000).  

Bu akımın baş temsilcisi olan Rest (1983) “Ahlaki davranış nasıl doğar?” sorusundan yola 

çıkarak “Dört Bileşenli Ahlak Modeli”ni ileri sürmüştür (Bebeau, Rest & Narvaes, 1999).  

 

Şekil 2.4. Rest’in Dört Bileşenli Ahlak Modeli 

1.Ahlaki Duyarlılık: Herhangi bir durumun bilişsel açıdan algılanması ve duyuşsal açıdan 

hissedilmesine katkı sağlar. Ahlaki duyarlılık kişi, karşılaştığı durumlarda olası davranış 

repertuarlarını ve bu davranışların kendisini ve çevresini nasıl etkileyebileceği üzerine 

düşünebilmektedir. Çevresindeki olayların nedenlerini anlamayı, empati becerisini ve 

mesuliyet alabilme becerilerine sahip olmayı içermektedir (Ekşi, 2006). 

2. Ahlaki Yargı: Piaget ve Kohlberg’in kuramlarının temelinde yer alan ahlaki yargı, kişinin 

hangi davranış biçiminin ahlaki olduğunun farkına varması, adil olanı adil olmayandan ayırt 

Ahlaki Duyarlılık

Ahlaki Yargı

Ahlaki Motivasyon ve Kararlılık

Ahlaki Karakter ve Yeterlik
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etmesini içeren bilişsel bir süreçtir. Bu aşamada psikologlara düşen görev kişide ahlaki olana 

yönelik sezgilerin nasıl oluştuğu ve kişiyi ahlaklı davranmaya neyin yönlendirdiğini tespit 

etmektir. 

3. Ahlaki Motivasyon ve Kararlılık: Ahlaki değerleri diğer kişisel değerlere göre ön plana 

çıkarmaktır. Bireyin ahlaki kaygılara öncelik vermesi ahlaki değerleri benliğine ne derece mâl 

ettiğine bağlı olmaktadır (Blasi, 1984). Kişi ikilemle karşı karşıya kaldığında ahlaken doğru 

olanı yapmaya karar vermesi ve bundan benliğini sorumlu tutması gerekir. Ahlaki motivasyon 

kişinin tutarlı davranmasını sağlayan içsel yönelimdir. Blasi (1991) kişinin giderek daha ahlaklı 

bir hale gelmesi için değerlerin motive edici unsur olmasını ve duyuşsal sistemlerle birleşmesini 

ve ahlaki değerlerin doğrudan benliğe ve kimlik oluşumuna rehberlik etmesini gerekli 

görmektedir.  

4. Ahlaki Karakter ve Yeterlik: Kişinin fikirlerinin gücüne inanması, kararlı olması, cesaretli 

olması, dikkat dağıtıcı unsurları bertaraf edebilmesi ve pratik becerilere sahip olmasıdır. Kişide 

diğer üç bileşen (ahlaki duyarlılık, ahlaki yargı, ahlaki motivasyon ve kararlılık) olsa fakat 

ahlaki karakter ve yeterliğe sahip olmasa ahlaki davranışı uygulamada ve sürdürmede sıkıntılar 

olacaktır. Bu bileşen kişinin otokontrolünü sağlayarak belirlediği hedefe ulaşması için ön 

koşuldur. 

Bu bileşenlerin her birinin diğerine etkisi vardır. Dört Bileşenli Ahlak Modeli biliş, duyuş ve 

davranış alanlarını kapsayıcı bir model olup ahlaki işlevselliğin alanını genişletecek etkililiğini 

arttırmıştır. Rest (1983) bu model ile ahlaki davranışı sadece bir bileşenin tekelinde değil tek 

başına biliş veya tek başına duyuşsal öğelerin sonucu değil bilişsel, duyuşsal tüm süreçleri 

bütünleştirerek başarılı olunabileceğini göstermektedir. Ayrıca Rest öncülüğünde Yeni 

Kohlbergçiler kişilerin kendi iç dünyalarında ve yakın çevrelerindeki ahlaki gelişimi mikro 

düzeyde, toplumsal kurallar, roller ve resmi yapılarla olan ilişkilerindeki ahlaki gelişimi mikro 

düzeyde tanımlayarak Kohlberg’in ve kendi yaklaşımlarını daha anlaşılır kılmışlardır (Ekşi, 

2006). 

2.6.Ahlakiliğin Ölçümlenmesi 

Ahlak kavramı her ne kadar felsefe alanında yakın olsa da psikoloji biliminde de incelenmiştir. 

Ahlak üzerine saatlerce sohbet edilebilir veya hakkında sayfalarca yazı yazılabilir fakat sadece 

düşünsel alanda incelemek pratikte düşük oranda fayda getirecektir. Bu sebeple ahlak ile ilgili 

model oluşturulması ve bu modellerin test edilmesi gerekmektedir. Ahlakın farklı bağlamlarda 

oluşturulan modellerle çeşitli kültürlerde incelenmesi şüphesiz alanyazına katkı sağlayacaktır. 
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Bu bölümde psikoloji alanında ahlakiliği ölçümleme çabasına giren çeşitli teorisyenlerin 

oluşturdukları ölçme araçlarına ilişkin bilgiler kronolojik sıra ile verilmeye çalışılmıştır. 

2.6.1.Kohlberg ve Ahlaki Yargı Mülakatı (Moral Judgment Interview-1958) 

Kişinin ahlaki yargılarının hangi düzeyde olduğunu belirleme amacıyla kullanılan, Kohlberg’in 

ilk etapta insanların ahlaki yargılara nasıl vardıklarını ortaya koymak için tasarlanan ölçme 

aracıdır (Power, 2018). Çocuklar ve ergenlerden oluşan örneklemden elde ettiği mülakat 

verilerini analiz ederek ahlaki gelişimin tanımını elde etmiş sonrasında boylamsal 

uygulamalarla birlikte çalışmalarını ilerletmiştir. Kohlberg Ahlaki Yargı Mülakatını [AYM] 

Jean Piaget’in etkisiyle oluşturmuştur. AYM her bir katılımcıya yöneltilen ikilemleri içerir. 

Mülakatı uygulayan uzman katılımcıya cevaplarını netleştirmesi ve detaylandırması için sondaj 

soruları sorar. Kişilerin ikilemlerle karşılaştığında ahlaki değerleri nasıl yorumladıkları ve 

kararlarına ilişkin gerekçelendirmelerinin neler olduğunu anlamak amaçtır (Çiftçi, 2003). 

Uzmanın dikkat etmesi gereken nokta söylenenlerden yola çıkıp kendi yorumuyla bir sonuca 

varmaktan kaçınarak katılımcının kararını kendi sözcükleriyle etraflıca açıklamasını 

sağlamaktır. Düzeyler incelenirken odaklanılması gereken sorular: doğru davranış kalıbı olarak 

kişinin neyi seçtiği, neden seçtiği ve nasıl bu yargıya vardığıdır (Kohlberg, 1976). 

Mülakatların değerlendirilmesi için en sağlıklı yöntem kayda alınmasıdır. AYM her biri farklı 

ahlaki sorunu gündeme getiren üç ahlaki ikilemi barındıran üç paralel şekli (A, B, C) mevcuttur. 

En yaygın kullanılan ve tartışılan A formudur. Mülakatta verilen ikilemlerin doğru cevabı 

yoktur. Yani örneğin Heinz ikileminde (kocanın diğer tüm yolları denedikten sonra karısının 

hayatını kurtarması için ilacı çalıp çalmayacağı) ilacı çalsın diyenler hayata saygı, himaye, 

kocalık görevi gibi değerleri öncelerken çalmasın diyenler mülkiyet hakkına saygı, hukuk, 

hırsızlık yapmama değerlerini önceleyebilmektedir (Çiftçi, 2003). İkilemi gündelik hayattan 

uzaklaştırarak, katılımcıların kendileri hakkında düşünmeleri ve hangi eylemin doğru olduğuna 

dair inançlarını açıklamaları öncelikli hedefidir (Kohlberg & Kramer, 1969). AYM bu formuyla 

ahlaki düşünce üzerine fazla yoğunlaşmış bu sebeple ahlaki karar vermenin örtük özellikleri 

konusunda yetersiz kalmıştır (Power,2018). 

2.6.2. Rest ve Değerleri Belirleme Testi 1 (Defining Issues Test 1-1975) 

Kohlberg’in AYM’sinin mülakata dayalı olmasından dolayı fazla zaman alması, puanlama 

yönteminin öznel ve karmaşık olması, test tekrar test güvenirliğinin düşük çıkması sebebiyle 

yeni bir ölçme aracı geliştirilmesine gerek duyulmuştur (Rest, Cooper, Coder, Masanz & 

Anderson, 1974). Kohlberg’in öğrencisi Rest (1975) tarafından geliştirilen Değerleri Belirleme 
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Testi (DBT) [Defining Issues Test / DIT], ahlaki yargı gelişimi ölçeğidir. Burada ölçümlenen 

ahlaki yargı AYM’den farklı bir gelişim modelini benimsemesi, içerik ile yapı arasında net bir 

ayrım yapılamayacağını varsayan, düzenli bir ahlaki şemayı benimseyen Yeni Kohlbergçilerin 

tanımladığı ahlaki yargıdır (Thoma, 2018). DBT’de 6 farklı ikilem bulunmaktadır. Bunlar 

(Martin, Shafto & Van Deinse, 1977): 

1.Heinz ve İlaç: (Heinz ölmekte olan ve ilaca ihtiyacı olan karısını kurtarmak için kasabadaki 

mucitten ilacı çalmalı mı?) Mülkiyet Hakları / İnsan hayatının değeri 

2. Kaçak Mahkûm: (Hapisten kaçan ancak o zamandan beri örnek bir hayat süren bir adam 

yetkililere bildirilmeli mi?) Kanunun Hükmü / Kanunun Amacı 

3. Gazete: (Öğrencilerin çıkardığı gazete toplumda tartışmalara yol açtığında müdür gazetenin 

yayın yapmasını durdurmalı mı?) İfade özgürlüğü / Yerleşik Otorite 

4.Doktorun İkilemi: (Doktor acı çeken bir hastaya ötenazi yapabilir mi?) Ötenazi meselesi 

5.Webster: (İşyerine gelen müşterilerin önyargılı olduğu azınlık üyesi işe alınmalı mı?) Eşit 

fırsatlar / Mülkiyet Hakları 

6. Öğrenci İsyanı: (Öğrenciler Vietnam Savaşını protesto etmek için yönetim binasını işgal 

etmeli mi?) Sivil itaatsizlik / Yasal otorite 

 

Katılımcılar ikilemleri okuduktan sonra ilk olarak ana karakterin rolünü dikkate alarak üçlü 

skalada (katılıyorum / kararsızım / katılmıyorum) değerlendirmede bulunurlar. Daha sonra 

ikilimle ilişkili 12 maddeyi önce ayrı ayrı beşli likert tipi şeklinde puanlarlar sonra bu 12 

maddeden en önemli olan 4 maddeyi sıralarlar. Testin tamamlanması yaklaşık 40-50 dakika 

sürmektedir. DBT’nin gelenek sonrası maddelerinin dikkate alındığı göstergeyi P puanı olarak 

adlandırmışlardır. Yani P puanı önem sırasına göre dizilen gelenek sonrası maddelerin toplama 

oranını ifade etmektedir. P puanını yeterli görmeyip yeni bir değerlendirme arayışına giren 

Rest, Thoma, Narvaez ve Bebeau (1997) gelenek sonrasına ait olmayan diğer maddelerden 

bilgiler ekleyerek N2 puan sistemine geçmişlerdir. Bu puan sisteminin P puanından daha 

işlevsel olduğu, veri kaybını azalttığı ve daha ayırt edici olduğu görülmüştür (Cesur & Topçu, 

2010). DBT’nin okuma düzeyi, puanlama, sıralama gibi beceriler gerektirmesinden dolayı 

ergen ve yetişkinlere uygulanması daha makul görülmüştür (Thoma, 2018). Literatür 

incelendiğinde DBT’nin ilk olarak Çileli (1981) tarafından daha sonra Akkoyun (1987) 

tarafından daha sonra Cesur (1997) tarafından Türkçe’ ye çevrildiği görülmektedir.  

DBT’nin orijinal formu 1982 yılında Rest’in öncülüğünde kurulan Alabama Üniversitesine 

bağlı “Center for the Study of Ethical Development” isimli merkezde üzerine çalışmalar 
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yapılmaya devam etmektedir. Bu sitede DBT-1’in geleneksel kısa formunda ilk üç ikilemin 

(Heinz ve ilaç, kaçak mahkûm, gazete) kullanıldığı belirtilmektedir. Ahlaki gelişimi 

basamaklar halinde incelemek yerine şemalar ile inceleyen DBT üç çeşit şema puanını ortaya 

koymaktadır. Bunlar:  

1. Kişisel Kazanç Şeması Puanı (Personal Interest Schema Score): Kohlberg’in modeline 

göre 2. ve 3. evreleri temsil etmektedir. Yani şahsi menfaatin gözetildiği, iyi ilişkilerin 

ve onayın sürdürülmesine odaklanılan kısma karşılık gelmektedir. Bu basamaklara hitap 

eden maddelerin seçilme oranıdır. 

2. Normların Korunması Şeması Puanı (Maintaining Norms Schema Score): Kohlberg’in 

modelinde 4.evreyi sembolize etmektedir. Mevcut yasal sistem, roller ve resmi 

organizasyon yapısı dahil toplumsal normların korunmasına karşılık gelen maddelerin 

seçilme oranını temsil etmektedir. 

3. Gelenek Sonrası Şema Puanı (P-Score/Postconventional Schema Score): Kohlberg’in 

modelinde 5. ve 6. evreleri temsil etmektedir. Yani uzlaşma üretilen, ideallere bağlılığın 

söz konusu olduğu, ahlaki değerlerin ön plana alındığı maddelerin seçilme oranıdır.  

 

Puanlamanın daha sağlıklı olması açısından bazı tedbirler alınmıştır. Örneğin kullanıcı puanı 

diye bir puan türü tanımlanmıştır. Bu puan türünde katılımcının en önemli olarak sıraladığı 

öğeler ile eyleme dayalı olan maddeler ile ne derece örtüştüğüne bakılır. Burada amaç ahlaki 

yargının davranışa yönelik tahmin edilebilirliğini arttırmak amaçlı aracı değişken olarak 

kullanılmasıdır. Bir başka puan türü kararsızım seçeneğinin işaretlenme sayısının analizidir. 

Diğer bir puan türü her ikilem ile ilgili kulağa hoş gelen, karmaşık tarzda laf kalabalığı şeklinde 

verilen ancak dikkatli okunduğunda anlamsız olan öğelerin bulunduğu maddelerin olduğudur. 

Bu maddeyi işaretleyen kişilerin testten yüksek puan almak için yanıltıcı cevaplar veren kişileri 

tespit etmektir. Dini Ortodoksluk (Religious Orthodoxy) adlı değişkende doktor ikilemindeki 

9.maddenin (Birinin yaşama ve ölmesine yalnız Tanrı karar verir fikri) oranının 

derecelendirmeye eklenerek hesaplanmasını içermektedir. Anti sosyal puan olarak belirtilen 

4.evreyi anlayan fakat mevcut sistemi, yetkilileri tutarsız, ikiyüzlü, toplum yararına çalışmayan 

kişiler olarak değerlendiren sistem karşıtı tutumları yansıtan düşünceleri temsil etmektedir. 

Buradan anlaşılacağı üzere üzerinde çok çalışılmış eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. 

DBT araştırmacıları 6 ana geçerlilik ölçütüne işaret etmektedir (Rest, Narvaez, Bebeau & 

Thoma, 1999; Thoma, 2006): 

1.Eğitimsel müdahalelere duyarlılık 
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2.Bilinen grupların ayrıştırılması 

3.Ahlaki eylemle bağlantılar 

4.Ahlaki anlayış ölçekleriyle bağıntılar 

5.Uzun dönemli eğilimler 

6.Siyasi tutum ve tercihlerle bağlantılar 

Bu ölçütler geleneksel geçerlik kavramlarını gelişimsel geçerlik yöntemleriyle 

bütünleştirmektedir. Ayrıca DBT’nin iç tutarlık güvenirliği farklı örneklemlerde 70-80 arası 

değerler göstermektedir. 

2.6.3. Lind ve Ahlâkî Yargı Testi (Moralischer Urteil Tests-1977) 

Üniversite sosyalleşme projesi kapsamında Lind (1978) Ahlaki Yargı Testini (AYT) 1977 

yılında Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisine dayandırarak geliştirmiştir. Kohlberg’in 

mülakat ile ahlaki gelişimi ölçmesine alternatif olarak Lind deneysel ölçek formatını ortaya 

koymuştur (Çiftçi, 2001). Lind geliştireceği ölçme aracının objektif, geçerli ve ekonomik 

olmasını temel almaktadır (Schmitt, 1982). AYT hem bilişsel hem duyuşsal öğelerin ahlaki 

yargıya etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır (Lind, 1983). Kohlberg’in Ahlaki Yargı 

Mülakatından farklı olarak katılımcılar ikilime yönelik verdikleri kararlara gerekçe üretmek 

zorunda kalmayıp test sisteminde zaten Kohlberg’in kuramına uygun olarak hazır verilen 

gerekçeler üzerinden değerlendirme yapmaktadırlar (Çiftçi, 2001). Yani katılımcı ahlaki 

ikilemin her iki değere göre çözümünü de okur ve verilen gerekçelerden seçtiği çözümü 

destekleyebilecek olanları derecelendirir. Çiftçi (2001) doktora tezi kapsamında AYT’nin 

(Moralischer Urteil Test [MUT]) Türkçe versiyonunun geçerliliğini sağlayacak bulguları gözler 

önüne sermiştir. Lind AYT’yi aynı zamanda “Demokratik Kişilik ve Demokratik Tutum 

Ölçeği” olarak da tanımlamaktadır (Çiftçi, 2001). Lind (1984) kişilerin demokratik irade 

oluşumu için ahlaki ikilemleri tartışarak kendi düşüncelerini ve karşıt düşünceleri ortak bir 

zeminde değerlendirebilmeyi gerekli görmektedir. Kişi, farklı gerekçelerden kendi düşüncesine 

yakın olanları kabul edip diğer gerekçeleri değerlendirmemesi akılcı bir tutum sergilemek 

yerine kendi tutumunu haklı çıkarmaya çalışmasıdır (Lind, 1984). Ahlaki yargı yeteneği kişinin 

konfor alanından çıkarak ahlaki değerlerine yönelik karar alıp bu doğrultuda nesnel ve tutarlı 

davranabilmesidir (Lind, 1993). AYT’de kişilerin ahlaki gelişim olarak hangi aşamada 

oldukları ve seçtikleri basamağa yönelik tutumları ölçümlenmektedir (Çiftçi, 2001). AYT’nin 

standart versiyonu iki adet ahlaki ikilemi içermektedir ve bu sayede kişinin ahlaki açıdan tutarlı 

yargılamalarda bulunup bulunmadığını, ağırlıklı olarak hangi basamağa yöneldiği, kendi 

fikrine zıt görüşleri değerlendirmeye alıp almadığı tespit edilebilmektedir (Çiftçi, 2001). Lind’e 
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(1993) göre kişinin kendi önyargılarından sıyrılıp farklı bir görüşe ikna olması ahlaki yargı 

yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

AYT ölçme sitemi olarak şu üç faktörü önemli görmektedir (Çiftçi, 2001): 

1.İkilem: Katılımcı ikilemi okuduktan sonra çözümü kendine göre doğru veya yanlış olarak 

değerlendirir. Sonrasında kişinin ortaya koyduğu görüş ile karşıt görüş arasındaki bilişsel 

çelişkiyi nasıl çözümlediğine ve duyuşsal açıdan nasıl yaklaştığına bakmaktadırlar. 

2.Düşüncelerin tutarlılığı: İlk etapta belirtilen fikre uyum sağlayacak gerekçelendirmelerin 

yapılıp yapılmadığına bakılmaktadır. 

3.Maddelerin sıralanışı: Katılımcı ahlaki açıdan üst düzey olan maddelere yüksek puan, alt 

düzeyde olanlara düşük puan veriyorsa sosyal beğenirlik kaygısı ile puanlama yaptığı 

anlaşılmaktadır. 

 Okuma yazma bilen yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin herkese uygulanabilen AYT, ahlaki 

olgunluğun düzeyi tespit edilirken yapısal puan ve içerik puanından yararlanılmaktadır (Çiftçi, 

2001). Kişinin yaptığı değerlendirmelere tek tek değil bütüncül olarak bilişsel ve duyuşsal 

boyutuyla birlikte odaklanılmaktadır (Lind, 1978). AYT rasyonel ve objektif bir ölçek olup sıfır 

noktası yokluğu ifade etmektedir (Lind, 1993). Lind AYT’yi uygulamak ve yorumlamak için 

uzmanların Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi kuramını özümsemiş olmayı ve üzerinde 

çalışmayı ön koşul olarak görmektedir (Çiftçi, 2001). 

2.6.4. Rest ve Değerleri Belirleme Testi 2 (Defining Issues Test 2-1999) 

DBT-1 için yazılanların çoğu DBT-2 içinde geçerlidir. DBT-1’den farklı olarak DBT-2 beş 

ikilemden oluşmaktadır. Bunlar:  

1.Bir baba yiyecek istifleyen zengin bir adamın deposundan açlıktan ölmek üzere olan ailesi 

için yiyecek çalmalı mı? (Heinz ikileminin farklı bir versiyonu) 

2.Bir gazete muhabiri siyasi bir aday hakkında adaylığını zedeleyici bir haber yapmalı mı? 

(Kaçak mahkûm ikilemine muadil gösterilebilir) 

3.Okul yönetim kurulu başkanı tartışmalı ve tehlikeli bir toplantının yapılmasına müsaade 

etmeli mi? (Gazete ikilemine denk geliyor) 

4.Bir doktor acı çeken hastaya ötenazi yapabilir mi? (DBT-1’deki doktor ikileminin aynısı) 

5.Üniversite öğrencileri ABD dış politikasına karşı eylem yapmalı mı? 

DBT-2 formunun tamamlanması yaklaşık olarak 30-45 dakika arasında sürmektedir. Kısa 

formu için 1, 2 ve 4.ikilemlerin kullanılması önerilmektedir. DBT-2 için 2005-2009 yılları 

arasında yapılan norm çalışmalarının sonuçları şu şekildedir (Dong, 2009): 
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Örneklemin çoğunluğu ABD vatandaşı ve ana dilleri İngilizce olan çeşitli güvenlik 

kontrollerinden geçen 53261 kişi ile normları oluşturuldu. Eğitim düzeylerine göre (10, 

11,12.sınıf öğrencileri, meslek yüksek okulu öğrencileri, lisans öğrencileri ve lisans mezunları 

olarak) sıralanan grupların kişisel kazanç puanında en yük 10, 11,12.sınıf öğrencilerin puanları 

çıkarken en düşük lisans mezunlarının puanları çıkmıştır, normların korunması puanında en 

yüksek meslek yüksek okulu öğrencilerinin puanları en düşük lisans mezunlarının puanları 

çıkmıştır, P puanı ve N2 puanı en yüksek lisans mezunlarının en düşük meslek yüksek okulu 

öğrencilerinin çıkmıştır. Cinsiyete göre bakıldığında ise genellikle kadınların erkeklere göre 

daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Lisans öğrencilerini 1, 2, 3, 4.sınıf öğrencileri olarak 

sıralayıp incelediklerinde 2005 yılında yapılan ölçümlerde N2 puanları eğitim düzeyleriyle 

doğru orantılı olarak artmaktayken 2009 yılında yapılan ölçümlerde N2 puanı en yüksek 4.sınıf 

öğrencileri sonra 1.sınıf öğrencileri, sonra 3.sınıf öğrencileri son olarak 2.sınıf öğrencilerinin 

puanları çıkmıştır. 

2.6.5.Aquino & Reed ve Ahlaki Kimlik Ölçeği (Moral Identity Scale-2002) 

Ahlak ve kimlik gibi insanın temel yapı taşı olabilecek iki kelimenin birleştirilmesi ve kurulan 

bir model üzerinden ölçümlenmeye çalışılması önemli bir çaba olarak görülmektedir. Aquino 

ve Reed (2002) ahlaki değerler çerçevesinde oluşturulan benlik algısını ahlaki kimlik olarak 

tanımlamaktadırlar (s.1424). Bir başka tanımda ise bireyin ahlaki karakterine dönük 

yorumlarıyla oluşturduğu bilişsel şemalar üzerinden ahlaki kimlik tanımlanmaktadır (Aquino, 

Freeman, Redd, Lim & Felps, 2009). Tanımlardan anlaşılacağı üzere Aquino ve Reed’in (2002) 

ahlaki kimlik konusunda ileri sürmüş oldukları fikirler Blasi’nin modeli ile ortak noktalar 

içermektedir. Her ikisi de ahlaki kimliğin bireysel farklılıkların bir boyutu olduğunu 

varsaymaktadır. Bu ahlaki kimliğin diğer sosyal kimlikler arasında olduğu ve kişinin kim 

olduğunu anlatırken daima ahlakı merkeze alarak anlatması zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaktadır. Ancak ahlaki yargıların oluşması ve en önemlisi davranışa aktarılmasında 

ahlaki kimliğin yeri önem arz etmektedir (Lapsey, 2019). Aquino ve Reed’in (2002) Blasi’den 

ayrıldıkları noktalar şunlardır (Aquino, Reed, Thau & Freeman, 2007): 

1. Sosyal-bilişsel (sosyal bilginin işlenmesinde zihinsel temsillerin önemli rol oynaması) 

kişilik yaklaşımlarının teorik kaynaklarını ve deneysel yöntemlerini kullanmışlardır. 

Ahlaki kimliğe sahip olan kişi aynı zamanda ahlaki şemalarına erişebilen, karşılaştığı 

sosyal ikilemlerde bu bilişsel temsilleri aktif olarak kullanabilen kimse olarak 

tanımlamaktadırlar. 
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2. Ahlaki kimliği ilgi gösterme, şefkat, hakkaniyet, dostluk, cömertlik, yardımseverlik, 

çalışkanlık, dürüstlük ve nezaket gibi belirli ahlaki kişisel özellikler etrafında şekillenen 

benlik kavrayışı olarak tanımlamışlardır. Bu kişisel özelliklerin ahlaki kimliğin 

davranışa yansımasında aracı olarak görmektedirler. 

3. Ahlaki kimliğin sembolleştirme ve içselleştirme olmak üzere iki alt boyutu olduğunu 

söylemektedirler. Sembolleştirme alt boyutu ahlaki kimlik özelliklerinin sosyal 

davranışlara yansıma derecesi olarak tanımlanırken içselleştirme alt boyutu ahlaki 

kimlik özelliklerinin kişinin benlik tanımında ne derece merkezde olduğu olarak 

tanımlanmaktadır (Shao, Aquino & Freeman, 2008). Bu alt boyutlar kişinin ahlaki 

kimliğini kensidinin nasıl algıladığı ve başkalarının kişinin ahlaki kimliğini nasıl 

algıladığını düşünmesi ile ilgilidir. Bahsedilen her iki alt boyutunda benlik algısı ve 

gönüllüğü yansıttığı görülmektedir (Aquino & Reed, 2002). Yapılan bir başka 

araştırmada içselleştirme boyutundan yüksek puan alan kişilerin başkalarına yardım 

etme, sahip olduklarını paylaşma, yardım etmenin değerini algılama, bağış yapma gibi 

faaliyetlerde yüksek düzeyde sorumluluk aldıkları saptanmıştır (Reed & Aquino, 2003). 

Hatta ahlaki kimlik düzeyi yüksek olan bireylerin pasif anlamda bağışta bulunmak 

yerine aktif olarak hayır işlerine zaman ayırdıkları görülmüştür (Reed, Aquino & Levy, 

2007). Buna ek olarak yüksek makamlarda bulunan kişiler pasif bağış yöntemini tercih 

ederken güçlü bir ahlaki kimliğe sahip olan kişiler aktif olarak zaman ayırmayı tercih 

etmiştir. Ahlaki kimlik benliğe ne kadar mâl edilirse kişi başkalarına zarar verme gibi 

gayriahlaki davranışları mümkün kılan rasyonelleştirmeyi o ölçüde azaltmaktadır 

(Aquino ve diğ., 2007). 

Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi için ilk etapta ahlaklı bireylerin özellikleri ile ilgi birçok 

insandan bilgi alınmıştır ve bunun sonucunda duyarlı, şefkatli, adil, arkadaş canlısı, cömert, 

yardımsever, çalışkan, dürüst ve nazik olma gibi özellikleri belirlemişlerdir (Aquino & Reed, 

2002). Belirlenen özellikler ile ahlaki kimlik düzeyini ölçme amacıyla 6 madde sembolleştirme, 

7 madde içselleştirme aşaması için toplamda 13 maddelik ölçeği Florida, Delaware ve 

Morehouse Üniversitelerinde okuyan 363 öğrenci ile yapılan AFA sonucunda 11 maddeyi 

ölçeğe dahil etmeye karar vermişlerdir. AFA sonucu çıkarılan 2 madde içselleştirme aşamasıyla 

ilgilidir. Ölçeğin alt boyutlarıyla ilgili cronbach alpha değerleri sembolleştirme alt boyut için 

.77 , içselleştirme alt boyutu için .71 olarak tespit edilmiştir. Delaware Üniversitesi 

mezunlarından oluşan 347 kişi ile DFA analizleri sonucunda sembolleştirme alt boyutundan bir 

maddenin çıkarılmasıyla her iki alt boyutu da beşer maddeyi içeren ölçek yapısı ortaya 
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çıkmıştır. Aquino ve Reed’in Ahlaki Kimlik Ölçeği Yılmaz ve Yılmaz (2015) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Öncelikle on maddenin dilsel eş değerliğinin sağlanmasına ilişkin 

Türkçe ve İngilizce formlarının korelasyon değerleri incelenmiştir. Bu değerlerin .90-.99 

arasında seyrettiği görülmüştür ve böylelikle dilsel eş değerlik sağlanmıştır. AFA sonucunda 

toplam varyansın %53,22’si açıklanmış ve içselleştirme alt boyutunun faktör yükleri .47-.85 

arasında olup açıkladığı varyans %35,68 sembolleştirme alt boyutunda .63-.83 arasında olup 

açıkladığı varyans %17.54’ünü kapsadığı görülmüştür. DFA sonucunda model uyum indeksleri 

iki faktörlü yapıyı doğrulamaktadır. Ölçeğin uyum geçerliğini sağlamak amacıyla Etik 

Davranış Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ve alt boyutları olan kişisel karakter, sözel girişkenlik 

ile korelasyon değerleri incelenmiştir. Bunun sonucunda orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir 

ilişki (.28-.48 arasında seyreden) tespit edilmiştir. Test tekrar test analiz sonuçları da 

içselleştirme boyutu için .71 sembolleştirme boyutu için .74 bulunmuştur. Ek olarak iç tutarlık 

katsayıları içselleştirme boyutu için .77 sembolleştirme boyutu için .76 bulunmuştur. Test 

yarılama tekniğiyle belirlenen katsayılar ise sırasıyla .72 ve .69 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

alt üst gruplar arası ayırt ediciliğini saptamak amaçlı yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda 

ölçeğin gruplar arası anlamlı farklılığın çıkmasıyla birlikte ayırt ediciliği saptanmıştır.  

2.6.6.Black & Reynolds ve Ahlaki Kimlik Ölçeği (Moral Identity Questionnaire-2016) 

Ahlaki bütünlük (moral integrity) ve ahlaki benlik (moral self) alt boyutlarıyla ahlaki kimliği 

ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştiren Black ve Reynolds (2016) ahlaki 

kimliği ötekilerin refahını gözeten ahlaki kararlar verebilmeyi benliğimizde ne derece mâl 

edebildiğimiz olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle kişinin ahlaki karar verebilme 

becerisini davranışlarına yansıtması üzerindeki iradesine ve aldığı kararları tekrar gözden 

geçirebilecek üst bilişin ahlaki kimliği oluşturduğunu anlatmak istemişlerdir. Black ve 

Reynolds (2016) Aquino ve Reed’in geliştirdiği Ahlaki Kimlik Ölçeğinin kişilik özelliklerini 

temel alarak ahlaki kimliği ölçümlemelerinin ahlaki hükümler ve ahlaki sağlamlığı yansıtan 

davranışların göz ardı edildiğini öne sürerek eleştiride bulunmuşlardır. Kendilerinden önce 

geliştirilen ahlaki kimlik ölçeklerinden farklarını şu şekilde açıklamışlardır: Kişilerin davranış 

ve düşüncelerini tutarlı kılma isteğini, ahlaki prensiplerine göre bir hayat sürmenin kendilerine 

nasıl değer kattığını ve ahlaki dürüstlüğü ölçümlemesidir (Black & Reynolds, 2016).  

Black ve Reynolds’un (2016) geliştirdiği ahlaki kimlik ölçeğinde sekiz madde ahlaki benlik alt 

boyutuna on iki madde ahlaki bütünlük alt boyutunda olmak üzere toplam yirmi maddeden 

oluşan altılı likert derecelendirme sistemiyle puanlanabilen (beşli likert sisteminin de 

kullanılabileceğini belirtmişler) bir ölçek olarak son halini vermişlerdir. Ölçeğin Türkçe’ye 
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uyarlama çalışması Sarıçam ve Çelik (2018) tarafından yapılmış olup 27. Uluslararası Eğitim 

Bilimleri Kongresinde sunulmuştur. Uyarlama çalışmasında dil kapsam geçerliğini dil 

uzmanlarından elde edilen verileri Lawshe tekniğine göre sıralayıp .80 ile 1.00 arasındaki 

değerlere bakarak sağlamışlardır. Yapı geçerliğini sağlamak amacıyla üniversite 

öğrencilerinden oluşan 304 kişiden elde edilen veriler ile yapılan AFA sonucunda orijinaline 

uygun olarak iki faktörlü yapı ortaya konmuş ve toplam varyansın %50,68’i açıklanmıştır. 

İkinci grup 304 kişiyle yapılan DFA sonucunda iki faktörlü yapı doğrulanmıştır. Uyum 

geçerliğini sağlamak amacıyla alt boyutlarıyla birlikte ahlaki kimliğin maneviyat ve 

makyavelist kişilik ölçekleriyle korelasyonları incelenmiştir. Ahlaki kimlik ile maneviyat 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülürken makyavelist kişilik ile negatif yönlü anlamlı 

bir ilişki saptanmıştır. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ahlaki kimlik ölçeğinin 

cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .90 ve alt boyutları için sırasıyla .77 ve .92 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerlerinin .30 ile .74 aralığında 

sıralandığı görülmektedir. Sarıçam ve Çelik (2018) tarafından ahlaki kimlik ile dindarlık, öz 

yeterlik, ahlaki olgunluk ve sosyal istenirlik gibi farklı değişkenler ile nasıl bir ilişki 

göstereceğinin gelecek çalışmalarda araştırma konusu olabileceği önerilmektedir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma yetişkinlerin ahlaki kimlik düzeylerini tespit etme amacıyla hazırlanan Ahlaki 

Kimlik Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla nicel araştırmanın betimsel 

tarama deseniyle gerçekleştirilen bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. 

3.2.Çalışma Grupları 

Araştırmada, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ayrı gruplar üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın hedef kitlesi 18-60 (xort=28,57; xss= 9,59) yaş arasındaki yetişkin 

bireyler olarak belirlenmiştir. Ölçek geliştirme çalışmaları için çalışma grubu büyüklüğünün 

belirlenmesinde madde sayısının 5 veya 10 katı olabileceğini ve en az 300 kişiden oluşması 

gerektiği belirtilmektedir (Tinsley & Tinsley, 1987). Bu oranın madde sayısının en az 10 katı 

olması gerektiğini ifade edenler de vardır (Nunnally & Bernstein, 1994). Bir milyon kişi ve 

üzerinde bir gruba genellenecek çalışmalar için en az 384 kişiye ulaşılması tavsiye edilmiştir 

(Büyüköztürk, 2015; Çepni, 2007). Bu çalışmada toplam 597 kişilik çalışma grubuna 

ulaşılmıştır. Örneklem seçim yöntemi olarak uygun (convenience) örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu verinin 350 kişiden elde edilen kısmı açımlayıcı faktör analizi için 247 

kişiden elde edilen kısmı da doğrulayıcı faktör analizi için kullanılmıştır. Bu grup üzerinden 

ölçeğin faktör analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme 

çalışmalarında olması gerektiği üzere açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi için 

iki kez veri toplanmıştır.  

Çalışma grubu 1 

Araştırmanın çalışma grubunu 18-60 yaş aralığındaki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Bu 

grubun 251’ini kadın (%71,7) 99’unu erkek (%28,3) katılımcılar oluşturmaktadır. Ölçeğin 

deneme formu toplam 350 yetişkin bireye uygulanmıştır. Google form üzerinden doldurulduğu 

için eksik veya hatalı bir veri görülmemiştir. Bu veriler ile açımlayıcı faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma grubu 2 



32 

 

 

Ölçeğin yapısının doğrulanması amacıyla 18-60 yaş aralığındaki yetişkin bireylerden veri 

toplanmıştır. Bu grubun 163’ü kadın (%65,9) 84’ü (%34,1) erkek katılımcılardan oluşmaktadır. 

Doğrulayıcı faktör analizi toplam 247 yetişkin bireyin verisi üzerinde uygulanmıştır. 

3.3.Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada kişisel bilgi formu, Ahlaki Kimlik Ölçeği ve ölçüt geçerliği için Ahlaki Bütünlük 

Ölçeği kullanılmıştır.  

3.3.1.Kişisel Bilgi Formu 

Araştırma seyrinde AFA, DFA ve ölçüt geçerliği için üç kez veri toplanmıştır. Her üç durumda 

da katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik seviyelerinin sorulduğu dört 

sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

3.3.2. Ahlaki Bütünlük Ölçeği  

Schlenker (2008) tarafından geliştirilen Ahlaki Bütünlük Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması Okan 

ve Ekşi (2020) tarafından yapılmıştır. Ölçek maddeleri birbirinden bağımsız beş kişi tarafından 

çevrildikten sonra iki dil uzmanı tarafından incelenmiş ve tekrar iki bağımsız kişi tarafından 

İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. AFA için 470, DFA için 248, ölçüt geçerliği için 100 

kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. AFA sonucunda 18 madde tek boyuttan oluşan 

ölçeğin varyansın %52,127’sini açıklayan yapısı keşfedilmiştir. DFA sonucu bu yapı 

doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı ,961 olarak tespit edilmiştir. Ölçüt geçerliği için 

ahlaki kimlik ölçeği kullanılmış ve her iki alt boyutuyla da anlamlı pozitif yönlü ilişki tespit 

edilmiştir. Son olarak altısı ters olmak üzere toplam on sekiz maddeden oluşan ve beşli likert 

ile puanlanan ölçek yapısı ortaya konmuştur. Tüm bu bilgilere bakılarak Ahlaki Bütünlük 

Ölçeğinin yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. 

3.3.3. Ahlaki Kimlik Ölçeği 

Literatür incelendiğinde ahlaki kimliğin ölçümlenmesi amacıyla Türkçe’ye uyarlanmış iki adet 

ölçek olduğu görülmüştür. Birincisi Aquino ve Reed (2002) tarafından geliştirilen ve Yılmaz 

ve Yılmaz (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan sembolleştirme ve içselleştirme alt 

boyutlarından oluşan on maddeden oluşan beşli likert ile değerlendiren ölçektir. Bu ölçek dokuz 

adet ahlaki kişilik özelliğiyle sınırlı kalmış ve sembolleştirme alt boyutuyla davranışa 

içselleştirme alt boyutuyla bilişe ağırlık vererek duygusal öğelerin ahlaki kimliğe olan etkisini 

göz ardı etmiştir. İkincisi Black ve Reynolds’un (2016) tarafından geliştirilen Sarıçam ve Çelik 
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(2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ahlaki kimlik ölçeğinde sekiz madde ahlaki benlik alt 

boyutuna on iki madde ahlaki sağlamlık alt boyutunda olmak üzere toplam yirmi maddeden 

oluşan altılı likert derecelendirme sistemiyle puanlanabilen (beşli likert sisteminin de 

kullanılabileceğini belirtmişler) ölçektir. Black ve Reynolds önceki ölçeklerden farklarını 

kişilerin davranış ve düşüncelerini tutarlı kılma isteğini, ahlaki prensiplerine göre bir hayat 

sürmenin kendilerine nasıl değer kattığını ve ahlaki dürüstlüğü ölçümlemesi şeklinde 

açıklamışlardır fakat bu ölçeğinde ahlaki kimliğin ölçümlenmesinde duygu boyutunu ihmal 

ettiği görülmüştür. Ayrıca her iki ölçeğinde uyarlama çalışması olması dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de ahlaki kimliği ölçmeye ilişkin geliştirilen bir ölçek bulunamamıştır. Bu çalışma 

kapsamında geliştirilen ahlaki kimlik ölçeğinin psikolojik açıdan bireylerin kimliğini oluşturan 

duygu, düşünce ve davranış alt boyutlarıyla incelemesi ve Blasi’nin ahlaki kimlik teorisini 

temel alması yönleriyle kendisinden önceki ahlaki kimlik ölçeklerinden farklılaşmaktadır. Bu 

sebeple üç boyutlu ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen Ahlaki Kimlik Ölçeği’ne ait ölçek geliştime süreci, yapılan 

geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki başlıklar altında 

bulunmaktadır. Süreç özet halinde aşağıda sunulmuştur. 

 
 

Şekil 3.1. Ölçek Geliştirme Süreci 

Ö
lç

ek
 g

el
işt

irm
e 

sü
re

ci

Madde havuzunun 
oluşturulması

Maddelerin uzman 
görüşüne sunulması

Pilot uygulama 
yapılması

Güvenirlik analizlerinin 
yapılması

Geçerlik analizlerinin 
yapılması

Ölçeğin son halinin 
verilmesi



34 

 

 

3.3.3.1.Madde Havuzunun Meydana Getirilmesi 

Ölçek geliştirme çalışmasının yapılabilmesi için ilgili literatüre hâkim olmak oldukça önemli 

görülmektedir. Bu sebeple öncelikle ahlak, kimlik ve ahlakiliğin ölçümlenmesi ile ilgili literatür 

dikkatle ve derinlemesine incelenmiş ölçeğin sağlam temeller üzerine oturması sağlanmıştır. 

Literatür taramasıyla yetinilmemiş ölçeğin hedef kitlesi olan 18 yaş üzeri bireylerden 12 kişiye 

kompozisyon yazdırılmıştır. Bu kişilere ahlaki kimliğiyle öne çıkan birinin özellikleri, ne gibi 

davranışlar sergileyeceği, çevresinde ahlaki kimliğiyle öne çıkan biri olup olmadığı, varsa 

neden o kişi için öyle düşündüğü, hangi davranışlarından dolayı ahlaki kimliği doğrultusunda 

davrandığı, ahlaki kimliği doğrultusunda davranış sergilemediğini düşündükleri birileri olup 

olmadığı ve nedenleri, kendi hayatlarından örnekler vermelerine yönelik temelde 4 soru ve bu 

soruların altında yer alan üç adet sondaj soru sorulmuştur. Daha sonra bu formlar araştırmacı 

tarafından dikkatle incelenmiştir. Ayrıntılı literatür taraması ve kompozisyonlardan yola 

çıkarak madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek geliştirme çalışmalarında düşünülen madde 

sayısının 3-4 katı kadar madde yazılmasının daha işlevsel olacağı belirtilmektedir (Tezbaşaran, 

1996). Buradan yola çıkarak 104 madde yazılmıştır. Maddeler yazılırken duygu, düşünce ve 

davranış olmak üzere ahlaki kimliğin tüm boyutlarıyla ele alınmasına özen gösterilmiştir. 

3.3.3.2.Maddelerin Uzman Görüşüne Sunulması 

Öncelikle hazırlanan 104 maddenin yer aldığı ahlaki kimlik ölçeği maddeleri Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde daha önce ahlak ile ilgili çalışmaları olan en az doktora seviyesini tamamlamış 20 

uzmana (doktor öğretim üyesi) gönderilmiştir. Uzmanlardan 12 kişi ölçek maddelerini 

inceleyip maddeler hakkında görüşlerini beyan etmiştir. Uzmanlar için özel olarak hazırlanan 

formda maddeler tablo halinde ve üçlü derecelendirme sistemine (1=Madde ölçekten 

kaldırılmalı, 2=Madde revize edilmeli, 3=Madde kalmalı) göre kolaylıkla 

değerlendirebilecekleri şekliyle sunulmuştur. Formda verilen yönergede derecelendirmenin 

yanına uzmanların kendi görüşlerini de ilave edebilecekleri, düzeltme yapabilecekleri yeterli 

boş alan bırakılmıştır. Uzmanların geri dönüş yapabilmesi için üç hafta beklenmiştir. Yapılan 

geri dönüşler dikkate alınarak ölçek maddelerinde gerekli revizyonlar yapılmıştır. Yazılan 

maddeler iki farklı dil uzmanına kontrol ettirilmiş gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

3.3.3.3.Kapsam Geçerlik Oranının Hesaplanması ve Maddelerin revize edilmesi 

On iki uzmanın geri dönüşleri incelemenin daha sağlıklı yapılabilmesi adına tek bir formda 

toplanmıştır. Uzmanların geri dönüşlerinin değerlendirilmesi i.in Lawshe tekniği kullanılarak 

her madde için ayrı ayrı kapsam geçerlik oranları hesaplanmıştır. Kapsam geçerliği için Lawshe 

tekniği hesaplanırken madde ölçekte kalmalı diyen uzman sayısı, toplam uzman sayısının 
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yarısına bölünmüş çıkan sonuçtan bir çıkarılmıştır (Lawshe, 1975). Bu şekilde kapsam geçerlik 

oranları tespit edilmiştir. Uzman sayısına göre kabul edilen minimum değerler aşağıda tablo 

şeklinde sunulmuştur (Veneziano & Hooper, 1997). 

Tablo 3.1. a=0,05 Anlamlılık Düzeyinde Kabul Edilen Minimum KGO Değerleri (Ayre & 

Scally, 2014; Yurdagül, 2005) 

Uzman Sayısı Minimum değer Uzman Sayısı Minimum değer 

5 0.99 13 0.54 

6 0.99 14 0.51 

7 0.99 15 0.49 

8 0.78 16 0.42 

9 0.75 17 0.37 

10 0.62 18 0.33 

11 0.59 19 0.31 

12 0.56* 20 0.29 

 

Belirtilen 0.56 değeri göz önünde bulundurularak bu değerin altında kalan 50 madde elenerek 

ölçekte kalan madde sayısı 54’e düşürülmüştür. Buna ek olarak uzmanların revize tavsiyeleri 

doğrultusunda 14 madde alt boyutları değiştirilmeden yeniden düzenlenmiştir. Sonuç olarak 54 

maddeden oluşan taslak ölçek ortaya çıkmıştır. 

3.3.3.7.Pilot Uygulamanın yapılması 

Ana uygulamaya geçilmeden önce ölçek yönergesinin, maddelerin anlaşılırlığını kontrol etme 

yazım noktalama ve dilbilgisinin doğru kullanılıp kullanılmadığını tespit edebilmek amacıyla 

pilot uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda bazı dilbilgisi hataları ve yönerge 

düzeltilmiştir. Ana uygulama için İstanbul ili sınırlarında ikamet eden 18-60 yaş aralığındaki 

597 kişiye ulaşılmıştır. Google form üzerinden elde dilen veriler arasında hatalı veya eksik bir 

veriye rastlanmamıştır. Ulaşılan örneklemin yeterli düzeyde evreni temsil edip etmeme 

durumunu tespit edebilmek için KMO ve Barlett testi değerleri kontrol edilmiş .000 düzeyinde 

anlamlı çıkması neticesinde örneklemin evreni temsil ettiği görülmüştür. 

3.3.3.8.Geçerlik Analizlerinin Yapılması 

KMO-Barlett testi, faktör analizi (ortak faktör varyans değerleri, toplam açıklanan varyans 

değerleri, özdeğer çizgi grafiğinin incelenmesi, maddelerin temel bileşenler analiz sonuçlarının 

incelenmesi) gibi analizlerin sonuçların incelenmesini içeren geçerlik analizleri ölçeğin 
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yapısının belirlenmesi için kritik önem arz etmektedir. Bu analizler kapsamında ilk olarak 

KMO-Barlett testi sonucu incelemiş ve KMO değerinin 1’e oldukça yakın olduğu (.969) ve 

kikare değerinin anlamlılık düzeyinin .000 olduğu tespit edilerek geçerli bir örneklem 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Tavşancıl’a (2010) göre bu değer mükemmel değere 

yakındır. Sonrasında yapılan açımlayıcı faktör analizinde çizgi grafiği ve toplam açıklanan 

varyans tablosu ile ölçeğin üç boyutlu alt yapısı ortaya çıkmıştır. Daha sonra yazılan maddelerin 

uygun alt boyutlarda .50 üzeri yük alması ve binişik olmamasına dikkat edilerek analizler 

tekrarlanmıştır. Ayrıca ölçek geliştirme çalışmalarında olması gerektiği üzere benzer yapıyı 

ölçtüğü düşünülen ahlaki bütünlük ölçeği ile arasındaki ilişki incelenerek ölçüt (kriter) geçerliği 

de sağlanmıştır.  

3.3.3.5. Güvenirlik Analizlerinin Yapılması 

Madde- toplam puan korelasyonu, alt boyutların ve toplam puanın iç tutarlık katsayısı, alt-üst 

grup ortalama farklarının incelenmesi gibi içeren güvenirlik analizleri geliştirilen ölçeğin 

ölçülmek istenen kavramı ne derece ölçtüğünün anlaşılması için önem arz etmektedir 

(Creswell, 2016). Ölçeğin iç tutarlığı ve homojenliği hakkında bilgi edinmek için cronbach 

alpha değerleri alt boyutlar ve toplam puan için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Güvenirliği 

belirlemenin ve ölçme aracının zamana karşı dayanıklılığını öngörebilmenin bir diğer yolu 

olarak test tekrar test korelasyon değerleri de ayrıca incelenmiştir. AMOS 24 programı 

aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da incelenmiş AFA’da çıkan yapının güvenirliği 

de test edilmiştir.  

3.3.3.6. Ölçek ile ilgili bilgiler 

Yapılan analizler sonucunda Ahlaki Kimlik Ölçeği son halini almıştır. Duygu alt boyutunda 10 

madde, düşünce alt boyutunda 8 madde, davranış alt boyutunda 7 madde olmak üzere toplam 

25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 7’li likert şeklinde hazırlanmış 1=Benim için tamamen 

yanlış, 2= Benim için çoğunlukla yanlış 3= Benim için kısmen yanlış, 4=Kararsızım, 5= Benim 

için kısmen doğru, 6= Benim için çoğunlukla doğru, 7= Benim için tamamen doğru olarak 

nitelendirilmiştir. Ölçekte 7 adet ters madde bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 25, en yüksek puan 175’tir.  

3.4.Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada kullanılan ölçek 23 Nisan 2021 ile 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 

uygulanmıştır. Bu dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle üniversitelerin 

uzaktan eğitime geçmesinin de etkisiyle google formlar aracılığıyla online olarak veri 
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toplanmıştır. Sunulan onam formunda araştırmacı ayrıntılı açıklama yapmış ve e-posta adresini 

paylaşmıştır. Böylelikle katılımcıların kafasında oluşabilecek sorulara geri dönüş sağlanmıştır. 

3.5.Verilerin Çözümlenmesi 

Öncelikli olarak uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için Kapsam Geçerlik Oranı 

hesaplanmıştır. Sonrasında ölçeğin yapı geçerliğinin kontrol edilmesi amacıyla hem açımlayıcı 

faktör analizi hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin test edilmesi 

amacıyla cronbach alfa değerleri hesaplanmış, alt üst grup ayırt ediciliğinin kontrol edilmesi 

amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Ölçüt geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla 

pearson moment çarpım korelasyonuna bakılmıştır. Araştırmada veri toplama araçlarıyla elde 

edilen veriler SPSS 24 ve AMOS 24 paket programları aracılığıyla bilgisayar ortamında 

çözümlenmiştir.  

3.6.Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Özellikler 

Tablo 3.2.Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Özellikler 

Değişken N % 

Cinsiyet   

Kadın 414 69,3 

Erkek 183 30,7 

Yaş   

18-22 yaş 151 25,2 

23-27 yaş 200 33,5 

28-32 yaş 97 16,2 

33-43 yaş 95 15,9 

44-60 yaş 54 9,2 

Eğitim düzeyi   

İlkokul Mezunu 4 0,6 

Ortaokul Mezunu 18 3,0 

Lise Mezunu 81 13,5 

Lisans 389 65,1 

Yüksek Lisans 80 13,4 

Doktora 25 4,4 
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Sosyo-ekonomik düzey   

Düşük 45 7,5 

Orta 506 84,8 

Yüksek 46 7,7 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

4.1.Ahlaki Kimlik Ölçeği’nin Geliştirilmesiyle İlgili Bulgular 

Bu bölümde yetişkinler için Ahlaki Kimlik Ölçeği’nin geliştirilme aşamasında elde edilen 

veriler ile yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerine yer verilmiştir. Bu noktada literatürde 

genel kabul gören prosedürlerin işlenmesine dikkat edilerek, yapılan çalışmanın bilimselliğine 

dikkat edilmeye gayret gösterilmiştir. Bulgular SPSS 22 ve AMOS 24 paket programları 

yardımıyla yapılan analizler neticesinde elde edilmiştir. 

4.1.1.Geçerlik Analizine Ait Bulgular 

Açımlayıcı Faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği test edilmektedir (DeVellis, 2016). 

Geliştirilen “Ahlaki Kimlik Ölçeği” ilk önce maddelerin birbirleriyle ve varsa alt boyutlarla 

olan ilişkilerini belirlemek için ilk önce Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Bu aşamada 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett değerlerine bakılmış, bu değerin uygunluğundan sonra 

ölçek geliştirmenin diğer analizlerine geçilmiş ve nihayetinde dik döndürme (varimax rotation) 

yapılarak çıkan maddeler sunulmuştur.  

Açımlayıcı faktör analizinde maddeler yük değerlerine göre ya tek boyutta ya da farklı alt 

boyutlarda toplanmaktadır. Maddelerin yük değerleri ne kadar yüksek ise, o maddelerin o 

boyutu iyi açıkladıkları sonucu çıkmaktadır. Aynı şekilde maddelerin yük değerinin yüksekliği 

ölçeğe ilişkin güvenirlik değerini de yükseltmektedir. Büyüköztürk (2002), 0,60 ve üstü yük 

değerini yüksek; 0,30-0,59 arasını ise orta düzey olarak görmektedir. Bu durum dikkate alınarak 

her bir maddenin ,50 ve üstü olması analizlerde dikkate alınmış ve geri kalan maddeler ölçekten 

çıkarılmıştır. Bu bağlamda ilk analize ilişkin KMO ve Balett’s Testi değerleri aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 
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Tablo 4.1. KMO ve Bartlett's Testi Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki çizelge incelendiğinde KMO değeri ,969 olarak bulunmuştur. KMO testi, hem 

dağılımın faktör analizi yapmak için yeterli olup olmadığını hem de kısmi korelasyonların 

küçük olup olmadığını test etmek için önemlidir. KMO değeri 1’e yaklaştıkça mükemmel, 

0,50’nin altında ise kabul edilemez olarak değerlendirilir. Tavşancıl (2010)’a göre 0,90 ve üstü 

mükemmel, 0,80 ve üstü çok iyi, 0,70 ve 0,60’ların vasat ve 0,50 ve altının ise kötü olduğunu 

belirtmiştir. Bu araştırma neticesinde elde edilen KMO değeri mükemmel (,969) olarak 

bulunmuştur. Bununla birlikte yapılmış olan Barlett’s testine göre ise; 8631,897 (p< ,000) 

değerleri bulunmuştur. Bu durum değerlerin anlamlı olduğunu ve kullanılan verilerin çok 

değişkenli normal dağıldıklarını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği .969 

 Ki-kare Değeri 8631,897 

Bartlett's Test of 
Sphericity S.Derecesi 325 

 P ,000 
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Tablo 4.2. Ahlaki Kimlik Ölçeği İlk Hali Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Toplam Açıklanan Varyans 

Faktörler 

Başlangıç Özdeğerleri  Toplam Faktör Yük Değerleri 

Toplam %  
Kümülatif  

% Toplam %  Kümülatif % 
1 12,740 49,001 49,001 7,971 30,659 30,659 

2 1,745 6,713 55,714 4,244 16,324 46,983 

3 1,090 4,193 59,907 3,360 12,924 59,907 

4 ,951 3,658 63,565    

5 ,848 3,260 66,825    

6 ,834 3,207 70,032    

7 ,687 2,641 72,673    

8 ,646 2,484 75,157    

9 ,590 2,268 77,424    

10 ,552 2,121 79,546    

 

 

Şekil 4.1. Scree Plot Grafiği İlk Hali 
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Çizelgeden ve scree plot grafiğinden de görüleceği üzere eigen değeri 1 olarak alındığında 

ortaya dokuz faktörlü bir yapı çıkmaktadır. Oluşan bu üç faktörün toplam varyansın 

%59,907’sini açıklamaktadır. Yine çizelgeden de anlaşılacağı üzere eigen değeri 1 ve üzeri 

olan faktörlerin toplam varyansı %59,907 açıkladıkları görülmektedir. Sosyal bilimler için 

açıklanan varyansın % 40 ile % 60 arasında olması yeterli olarak görülmektedir (Akdağ, 

2011). Yapılan ilk analizde bazı maddelerin düşük yük değerlerine sahip oldukları, bazı 

maddelerin ise farklı alt boyutlardan da yük aldıkları ve bazı maddelerin ise hiçbir boyutta yer 

almadıkları görülmüştür. Bu durumdaki maddeler sırasıyla atılarak, kalan maddelerin 

tümünün tek alt boyutta ve yeterli yüke sahip olduğu durumu ortaya çıkana kadar işlemlere 

devam edilmiştir. Burada maddelerin hangi faktörlere dağıldıklarını görmek amacıyla varimax 

dik döndürme analizleri yapılmıştır. Daha iyi yük değerlere sahip boyutların oluşması için  

(<,50) altı maddeler de elenmiştir. Bu durumun bir neticesi olarak 25 madde (1, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 43, 47, 48) ölçek dışında kalmıştır. 

Tüm bu işlemler sonucunda oluşan alt boyutlar ve maddelere ilişkin değerler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 4.3. Faktör Analizi Neticesinde Dönüştürülmüş Bileşenler Matrixi 

Maddeler F1 F2 F3 

m37 ,774   

m18 ,763   

m27 ,759   

m2 ,732   

m44 ,712   

m30 ,678   

m49 ,672   

m41 ,662   

m40 ,654   

m7 ,643   

m33  ,728  

m34  ,702  

m19  ,666  

m21  ,619  

m42  ,594  

m26  ,593  

m16  ,563  

m8  ,530  

m39   ,732 

m50   ,729 

m29   ,686 

m32   ,678 

m46   ,667 

m45   ,581 

m38   ,536 

 

Yapılan nihai işlemler neticesinde, ölçeğin yedi faktörden meydana geldiği ve her faktöre ait 

maddelerin de kabul edilebilir yük değerlerine sahip olduğu görülmektedir (En düşük: ,530; En 

yüksek: ,774). Aynı zamanda herhangi bir madde diğer faktörlerden yük de almamaktadır. 

Ölçeğin nihai haline ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 
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Tablo 4.4. KMO ve Bartlett's Testi Değerleri 

 

KMO değerleri incelendiğinde, seçilen örneklemin büyüklüğünün ve elde edilmiş olan verilerin 

analizler için uygun ve kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu görülmektedir (,941). Barlett’s 

testi değerleri de aynı şekilde anlamlı (p<,000) neticeleri göstermektedir. Bu durum verilerin 

normal dağıldıkları hipotezini desteklemektedir. 

Tablo 4.5. Ahlaki Kimlik Ölçeği Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktörler 

Başlangıç Özdeğerleri  Toplam Faktör Yük Değerleri 

Toplam %  Kümülatif % Toplam %  Kümülatif % 
1 11,932 49,716 49,716 6,197 25,820 25,820 

2 1,649 6,870 56,586 4,368 18,202 44,022 

3 1,158 4,827 61,413 4,174 17,391 61,413 

4 ,904 3,767 65,180    

5 ,825 3,437 69,156    

6 ,643 2,678 71,834    

7 ,637 2,652 74,486    

 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği .962 

 Ki-kare Değeri 9180,839 

Bartlett's Test of 
Sphericity S.Derecesi 300 

 P ,000 
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Şekil 4.2. Scree Plot Grafiği 

Tablo ve grafik incelendiğinde eigen (özdeğer) 1 olarak alındığında ve art arda yapılan analizler 

sonucunda ahlaki kimlik ölçeğinin üç alt boyutlu yapısı ortaya çıkmıştır. Sonuçlar neticesinde 

oluşan yedi faktörün toplam varyansı açıklama miktarı %61,413 olarak bulunmuştur. Sırasıyla 

faktörlerin toplam varyansa katkıları şu şekilde olmuştur: birinci faktör=%25,820; ikinci 

faktör=%18,202; üçüncü faktör=%17,391 şeklinde sıralanmaktadır. Sosyal Bilimler özelinde 

geliştirilen ölçeklerin toplam varyansa katkısı %40 ve %60 arası kabul edilebilir olarak ifade 

edilmekte; bunun üstü ise iyi olarak değerlendirilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu & 

Büyüköztürk, 2018; Tabachnick & Fidell, 2015; Tavşancıl, 2010).  

Bu aşamadan sonra alt boyutlarda toplanan maddelerin yordadıkları özelliğe göre ahlaki 

kimliğin alt boyutlarına isimler verilmiştir. Ölçek maddeleri yapılan nitel görüşmelerden ve 

Blasi’nin ahlaki kimlik teorisinden yararlanarak yazılmış ve buradan hareketle alt boyutlar ve 

maddeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 4.6. Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlar ve Bu Boyutlardan Yük Alan 

Maddeler 

 

Faktörler Madde Sayısı Maddeler Numarası 

Duygu 10 1,2,5,9,11,15,18,19,21,24 

Düşünce 8 3,4,6,7,8,13,14,20 

Davranış 7 10,12,16,17,22,23,25 

 

 

 

   

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere; birinci faktör 10 maddeden; ikinci faktör 8 maddeden; 

üçüncü faktör 7 maddeden oluşmaktadır. Maddelerin dağılımları da ayrıca tablo da 

görünmektedir. Ölçeğin toplam madde sayısı 25 olarak elde edilmiştir. Ölçek alt boyutlarına 

sırasıyla; duygu, düşünce, davranış isimleri verilmiştir. Ölçekte 10, 12, 16, 17, 22, 23, 25 

maddeleri ters maddedir. Her alt boyutun kendi puanı olmakla birlikte, tüm alt boyutların 

toplam puanı güçlü bir ahlaki kimliği göstermektedir. 

4.1.2.Güvenirlik Analizine Ait Bulgular 

Geliştirilen bir ölçme aracının güvenirlik analizini yapmak için değişik analizler önerilmiştir. 

Bunlardan en önemlisi Cronbach alpha iç tutarlık katsayısının hesaplanmasıdır. Zira Kalaycı 

(2010) ölçme aracındaki maddeler ne denli kendi aralarında tutarlı ise, o denli istenen yapıyı 

test ettiğini belirtmiştir. İç tutarlık katsayısı genellikle ,70 ve üstü olarak kabul edilmektedir 

(Büyüköztürk, 2015; Kalyacı, 2010: Lui, 2003; Thompson, 2003). Ancak 1’ yaklaşıldıkça da 

iç tutarlılığın daha da arttığını belirtmek gerekmektedir. İrade yedilisi bağlamında yapılan 

analizler neticesinde ölçeğin toplam ve alt boyut iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 4.7. Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlar ve Bu Boyutlara Ait Güvenirlik 

Katsayıları 

 

 

 

 

 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Ahlaki Kimlik Ölçeğinin iç tutarlık katsayılarının iyi değerlerde 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Tüm alt boyutlarda Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 

,80’in üzerinde bulunmuş ve toplam iç tutarlık katsayısı ise ,942 olarak bulunmuştur. 

Yapılan bu işlemlerden sonra ölçekten elde edilen toplam puan ve alt boyutlarına ilişkin ayırt 

edici işlemlere başvurulmuş ve testin üst ve alt çeyreklerine ilişkin bağımsız gruplar t testine 

geçilmiştir. Testin alt ve üst gruplar için ayırt ediciliğini belirlemek için yapılan analizler bir 

noktada geliştirilen ölçeğin ayırt etme gücü açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda ölçek 

toplam puanı ve tüm alt boyutlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi yapılmış ve sonuçları tablo 

X’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.8. Ölçek Maddelerinin Ayırt Ediciliklerini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup 

t Testi Sonuçları 

 

Puan Gruplar N X ss Shx t p 

m2 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

8,62 

 

,000 Alt 125 5,77 1,59 ,14 

m7 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

30,08 

 

,000 Alt 125 3,99 1,11 ,10 

m18 Üst  125 7,00 ,00 ,00  

29,43              ,000 Alt 125 5,67 ,50 ,04 

m27 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

12,58 

 

,000 Alt 125 5,46 1,36 ,12 

m30 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   14,15 

 

    ,000 Alt 125 5,21 1,41 ,12 

Faktör Cronbach’s Alpha Değeri 

1. Duygu ,946 
2. Düşünce ,875 
3. Davranış ,843 

    TOPLAM .942 
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m37 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

7,45 

 

,000 Alt 125 5,85 1,72      ,15 

m40 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   16,10 

 

    ,000 Alt 125 4,98 1,40 ,12 

m41 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   17,13 

 

    ,000 Alt 125 4,99 1,31 ,11 

m44 Üst 125 7,00 ,00 ,00     

   15,78 

 

    ,000 Alt 125 5,02 1,40 ,12 

m49 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   13,60 

 

    ,000 Alt 125 5,26 1,42 ,12 

m33 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   37,90 

 

    ,000 Alt 125 3,51 1,02 ,09 

m34 Üst 125 6,87 ,33 ,03  

   41,00 

 

    ,000 Alt 125 3,09 ,97 ,08 

m19 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   34,05 

 

    ,000 Alt 125 3,46 1,16 ,10 

m21 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   30,00 

 

    ,000 Alt 125 4,09 1,08 ,09 

m42 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   26,90 

 

    ,000 Alt 125 4,10 1,20 ,10 

m26 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    25,62 

 

    ,000 Alt 125 4,38 1,14 ,10 

m16 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   30,04 

 

   ,000 Alt 125 3,88 1,16 ,10 

m8 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

   18,28 

 

   ,000 Alt 125 4,65 1,43 ,12 

m39 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    20,44 

 

    ,000 Alt 125 4,54 1,34 ,12 

m50 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    28,84 

 

    ,000 Alt 125 3,38 1,40 ,12 

m29 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    42,14 

 

    ,000 Alt 125 2,97 1,07 ,09 
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m32 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    20,05 

 

    ,000 Alt 125 4,13 1,60 ,14 

m46 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    20,08 

 

    ,000 Alt 125 4,38 1,40 ,12 

m45 Üst 125 6,99 ,08 ,00  

    37,53 

 

    ,000 Alt 125 3,26 1,11 ,10 

m38 Üst 125 7,00 ,00 ,00  

    43,56 

 

   ,000 Alt 125 2,77 1,08 ,09 

 

Tablo 4.8 incelendiğinde ölçek maddelerinin ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız gruplar t testi sonucunda ölçeğin maddeleri için alt ve üst gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur (p<,001). Tüm gruplar için aritmetik ortalamalara bakıldığında hepsinde 

de üst ve alt grup ortalamaları arasında önemli bir farklılık olduğu yine tablodan 

anlaşılmaktadır. 

Test tekrar test güvenirliği 

Ahlaki kimlik ölçeğinin test tekrar test güvenirlik çalışması üç hafta ara ile 50 kişiden elde 

edilen veriler ile yapılmıştır. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı “,83” olarak 

hesaplanmıştır.  Bu sonuç ölçeğin zamana karşı tutarlık gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 4.9. Madde Toplam (Item-Total) ve Madde Kalan (Item-Reminder) Korelasyon 

Sonuçları 

 Ölçek Ortalaması Ölçek Varyansı 
Madde-Toplam 

Korelasyonu 
Cronbach's Alpha 
Madde Silinirse 

m1 140,87 505,178 ,737* ,939 
m2 141,70 501,331 ,596* ,941 
m3 141,33 499,369 ,720* ,939 
m4 141,82 499,348 ,594* ,941 
m5 141,07 504,320 ,748* ,939 
m6 141,97 496,751 ,591* ,941 
m7 141,92 501,335 ,634* ,940 
m8 141,72 503,214 ,653* ,940 
m9 140,98 502,267 ,762* ,939 
m10 142,21 483,829 ,650* ,941 
m11 141,13 499,289 ,789* ,939 
m12 141,68 489,288 ,600* ,941 
m13 142,15 497,978 ,622* ,940 
m14 142,43 499,871 ,558* ,941 
m15 140,83 504,509 ,780* ,939 
m16 142,49 495,618 ,534* ,942 
m17 141,56 484,714 ,711* ,939 
m18 141,27 499,785 ,762* ,939 
m19 141,24 499,225 ,757* ,939 
m20 141,74 499,418 ,667* ,940 
m21 141,19 499,948 ,763* ,939 
m22 142,22 492,739 ,578* ,942 
m23 141,65 481,359 ,710* ,939 
m24 141,06 501,167 ,722* ,939 
m25 141,96 482,851 ,671* ,940 

*p<,000 

Tablo incelendiğinde madde toplam ve madde kalan korelasyon değerleri tüm maddeler için 

anlamlı bulunmuştur (p<,000). Bu durum ölçekteki tüm maddelerin bir yapı içinde yer 

aldıklarını göstermektedir. Maddelerin bir yapı içinde olması ölçeğin geçerlik ve güvenirliği 

açısından oldukça önemlidir. Bu analizlerden sonra ölçek alt boyutlarının birbirleriyle olan 

korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 4.10 Faktörler Arası İlişkileri Belirlemek için Yapılan Pearson Çarpım Moment 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler 1 2 3 4 

Ahlaki Kimlik 1    

Duygu ,830* 1   

Düşünce ,813* ,562* 1  

Davranış ,800* ,539* ,392* 1 

 

Tablodan da görüldüğü üzere, ölçek için elde edilen alt boyutlar arasındaki ilişkinin anlamlı 

olup olmadığını belirlemek için yapılan Pearson Çarpım Korelasyon analizleri sonucunda, 

faktörlerin hem toplam puanla hem de kendi aralarında pozitif ve anlamlı bir ilişki içinde 

oldukları görülmektedir (p<,001). Bu sonuç alt boyutların hem ahlaki kimlik ile hem de 

birbirleriyle iyi bir ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Yine bu durumun bir neticesi olarak 

tüm alt boyutların bir yapının içinde oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

4.1.2.1.Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

Doğrulayıcı faktör analizi amacı kuramsal temeli belli olan örtük özelliklerin veriyle 

doğrulanıp doğrulanmadığını tespit etmektir (Brown, 2006). Geliştirilen bir ölçeğin önerilen 

parametreler arasında uyum gösterip göstermediğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizi kullanılır. Özabacı (2011) tarafından RMSEA ve SRMR hata karelerinin ortalamaları 

ve standardize edilmiş ortalama hataların karekökü olarak tanımlanmaktadır. RMSEA 

değerinin 0,05’in altında olması beklenir. Ancak 0,08’in altı da kabul edilebilir bir değerdir. 

SRMR’de de esasında durum aynıdır. Fakat bazı durumlarda 0,10’un altı da kabul 

edilebilmektedir. CFI değeri karşılaştırılmış uyum indeksini verir. Yani model için tahmin 

edilen kovaryans matrisi ve sıfır hipotezli kovaryans matrisini karşılaştıran bir değerdir 

(Ayyıldız & Cengiz, 2006). Bu değer için 0,90 ve üstü kabul edilebilir değerdir ve 0,97 ve üstü 

ise mükemmel değeri belirtir. NFI’de normlaştırılmış uyum indeksini verir onun da kabul 
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edilebilir değeri CFI ile aynıdır. Fakat NFI’de 0,95 üstü modelin iyi bir uyum gösterdiğinin 

kanıtıdır. NNFI değerleri ise 0,95 üstünde olması beklenmektedir. 

 

 

Şekil 4.3. Ahlaki Kimlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Path Diyagramı 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi neticesinde elde edilen sonuçlar yukarıdaki şekilde 

gözükmektedir. Bu şekle göre Ahlaki Kimlik Ölçeği ile tüm alt boyutları arasında ve aynı 
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şekilde tüm alt boyutlarının da birbirleriyle ilişkileri anlamlı düzeyde bulunmuştur. Elde edilen 

bu sonuç daha önce yapılmış olan açımlayıcı faktör analizini teyit etmekte ve ölçek alt 

boyutlarının hepsinin bir yapının elemanları olarak ele alınabileceğini göstermektedir. Bu 

bağlamda Ahlaki Kimlik Ölçeği’nin 25 maddeli ve üç alt boyutlu yapısı Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) sonucunda test edilmiş ve doğrulanmıştır. DFA sonucunda yapılan analizlere 

bakıldığında, tüm madde yük değerlerinin ,50 üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum 

ölçekte bulunan tüm maddelerin yeterli düzeyde yüke sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo. 4.11. Standart Uyum İyilik Ölçütleriyle Araştırma Verilerinin Kıyaslanması 

 

Uyum 

Ölçüleri 

 

İyi Uyum 

 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırmada 
Elde Edilen 

Uyum Değerleri 

c2/df 0≤c2≤2df 2df≤c2≤5df 2.838 

RMSEA 0≤RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.08 0.059 

SRMR 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.085 

IFI 0.95≤IFI≤1.00 0.90≤IFI≤0.95 0.945 

CFI 0.95≤CFI≤1.00 0.90≤CFI≤0.97 0.944 

GFI 0.90<GFI<1.00 0.85< GFI <0.90 0.888 

 

Uyum ölçütleri, veriler ile analizin ne kadar uyumlu olduğunu tanımlamaktadır (McDonald & 

Ho, 2002). Yukarıdaki tabloya bakıldığında, yapılan doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen 

değerler genel olarak iyi bir uyumu gösteriyor. Bunlara bakılacak olursa, ki-kare (χ2/sd)= 2,838 

olarak bulunmuştur. RMSEA değeri=0,059; ve SRMR değeri= 0,08 olarak elde edilmiştir. 

NFI= 0,945; NNFI= 0,944; CFI= 0,944; GFI= 0,888 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında 

denilebilir ki; elde edilen veriler geliştirilmiş olan ölçeğin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

gösteriyor. 

 

4.1.2.2.Ahlaki Kimlik Ölçeği ve Ahlaki Bütünlük Ölçeği Korelasyonu 

 

İlk defa geliştirilen bir ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için daha önce geçerlik ve 

güvenirliği yapılmış olan benzer ölçeklerle benzer örneklem gruplarına uygulamak, geliştirilen 

ölçek açısından olumlu bir durumdur. Bundan dolayı da Ahlaki Kimlik Ölçeğini benzer bir 

ölçek ile kıyaslamak, geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla Ahlaki Bütünlük Ölçeği 
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kullanılmıştır. Ahlaki Bütünlük Ölçeğinin orijinali Schlenker (2008) tarafından geliştirilmiş 

olup Okan ve Ekşi (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır.  Bu ölçeğin 

kullanılmasının sebebi, duygu, düşünce ve davranış alt boyutlarından oluşan ölçeğin ahlaki 

bütünlük kavramına yakın olduğunun düşünülmesidir. Bu durum hem kurulan modelin 

doğruluğunu artırmak hem de geliştirilen ölçekte kullanılan maddelerin benzer özellikteki 

ölçeklerle olan benzerliklerini karşılaştırmak amacıyla önemli bir husustur. Dolayısıyla ahlaki 

kimlik ölçeği ve alt boyutları ahlaki bütünlük ölçeğiyle birlikte analiz edilmiş ve aşağıdaki 

tabloda gösterilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 4.12 Ahlaki Kimlik Ölçeği Toplam Puanı ve Alt Boyutlarının Ahlaki Bütünlük Ölçeği 

ile Korelasyon Sonuçları 

 

Araştırma kapsamında geliştirilen Ahlaki Kimlik Ölçeğinin ve alt boyutlarının Ahlaki Bütünlük 

Ölçeğiyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla Pearson korelasyonu analizi yapılmış ve 

yukarıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Ahlaki Bütünlük Ölçeği toplam puan olarak 

hesaplandığından, toplam puanı alınmış, Ahlaki Kimlik Ölçeği toplam puanı ve alt boyutları da 

birlikte analizlere dâhil edilmiştir. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, ahlaki bütünlük 

ölçeğinin hem ahlaki kimlik toplam puanıyla hem de ahlaki kimlik ölçeği alt boyutlarının 

tümüyle anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. En düşük korelasyonun duygu alt 

boyutuyla (r=,370; p<,001) ve en yüksek korelasyonun ise davranış alt boyutuyla olduğu 

görülmektedir (r=,544; p<,001). Bu analizler neticesinde elde edilen sonuçlardan da anlaşıldığı 

üzere, ahlaki kimlik ölçeği ve alt boyutları benzer özellikteki ölçeklerle iyi bir ilişki 

göstermektedir. 

 

 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1.Ahlaki Bütünlük 1     

2. Ahlaki Kimlik ,441* 1    

3.Duygu ,370* ,830* 1   

4.Düşünce ,389* ,813* ,562* 1  

5.Davranış ,544* ,800* ,539* ,392* 1 
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BÖLÜM V 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

5.1.Sonuçlar 

Çalışma grubuna dahil olan bireylerin 414 (%69,3) kadın, 183 (%30,7) erkek olmak üzere 

toplam 597 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların %58,7’si 18-27 yaş aralığında toplanmaktadır. 

Eğitim düzeyi açısından bakıldığında ise katılımcıların %65,1’inin lisans düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan katılımcıların %84,8’i gelir düzeyini orta olarak 

tanımlamaktadır.  

Yapılan literatür taramaları ve nitel görüşmelerden yola çıkılarak hazırlanan 104 maddelik 

Ahlaki Kimlik Ölçeği 12 uzmanın görüşüne sunularak Lawshe tekniği ile her bir madde için 

ayrı ayrı kapsam geçerlik oranları hesaplanmıştır. Uzman görüşleri çerçevesinde 50 madde 

elenmiş 54 madde ölçekte bırakılmıştır. Kalan maddeler 597 yetişkin bireye uygulanmıştır. Bu 

verilerin 350 tanesi açımlayıcı faktör analizi için kullanılırken 247 tanesi doğrulayıcı faktör 

analizi için kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi esnasında bazı maddeler yeterli yük 

almadığı için bazı maddeler ise iki faktörden de yük aldığı (binişik olduğu) için elenerek faktör 

analizi tekrarlanmıştır. Bunun sonucunda 29 madde daha elenerek ölçekte 25 maddenin kaldığı 

görülmüştür. Faktör analizi esnasında özdeğer (eigen value) 1 olarak alınmıştır. Ölçek 

maddeleri ahlaki kimlik kavramı varyansının %61,413’ünü açıklamıştır. Varimax tekniğiyle 

rotasyon yapılmıştır. Açıklanan varyansın sosyal bilimler için kabul edilen değerler arasında 

olduğu görülmektedir. Faktör analizi neticesinde üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmaktadır ki bu 

tezin dayandığı kuramsal temel (Blasi’nin Ahlaki Kimlik Modeli) ile uyumluluk 

göstermektedir. Ahlaki kimliğin üç alt boyutu kuramsal temel de dikkate alınarak duygu, 

düşünce ve davranış olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla 

cronbach alfa iç tutarlık sayısı tüm ölçek için .942 duygu alt boyutu için .946 düşünce alt boyutu 

için .875 davranış alt boyutu için .843 olarak tespit edilmiştir. Böylelikle ölçeğin tümünün ve 

alt boyutlarının güvenilir sonuçlar verdiği saptanmıştır. Alt ve üst grupların ayırt ediciliğini 

belirlemek için yapılan bağımsız grup t testi sonuçları ölçeğin toplam puanının ve alt boyutların 

her biri için ayrı ayrı alınan toplam puanın ayırt edici olduğunu göstermiştir. Faktörlerin 

birbirleriyle ve alt boyutlarıyla olan ilişkilerini belirlemek için Pearson Çarpım Korelasyon 

analizleri sonucunda, faktörlerin hem toplam puanla hem de kendi aralarında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki içinde oldukları görülmektedir (p<,001). Bu sonuç alt boyutların hem ahlaki kimlik ile 
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hem de birbirleriyle iyi bir ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Yine bu durumun bir 

neticesi olarak tüm alt boyutların bir yapının içinde oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ahlaki 

kimlik ölçeğinin test tekrar test güvenirlik çalışması üç hafta ara ile 50 kişiden elde edilen 

veriler ile yapılmıştır. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı “,83” olarak hesaplanmıştır.  

Bu sonuç ölçeğin zamana karşı tutarlık gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Katılımcılardan 247 

tanesinin verileri ile yapılan doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen değerler genel olarak iyi 

bir uyumu göstermiştir ve ölçekte bulunan tüm maddelerin yeterli düzeyde yüke sahip olduğu 

görülmüştür. Ahlaki Kimlik ölçeğinin benzer yapıyı ölçen diğer bir ölçekle nasıl bir ilişki 

gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan pearson momentler çarpım analiz sonuçları 

incelendiğinde, ahlaki bütünlük ölçeğinin hem ahlaki kimlik toplam puanıyla hem de ahlaki 

kimlik ölçeği alt boyutlarının tümüyle anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. En düşük 

korelasyonun duygu alt boyutuyla (r=,370; p<,001) ve en yüksek korelasyonun ise davranış alt 

boyutuyla olduğu görülmektedir (r=,544; p<,001). Bu analizler neticesinde elde edilen 

sonuçlardan da anlaşıldığı üzere, ahlaki kimlik ölçeği ve alt boyutları benzer özellikteki 

ölçeklerle iyi bir ilişki göstermektedir. 

Bu sonuçlar bize geliştirilen Ahlaki Kimlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik bulgularının 

yeterli olduğunu yani psikometrik özellikleri açısından bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek 

olarak alanda kullanılabileceğini göstermiştir.  

5.2.Tartışma 

Kohlberg’in (1971) iddia ettiği üzere ahlak evrensel midir ya da diğer bir ifade ile evrensel bir 

ahlak kuramı geliştirilebilir mi yoksa çeşitli kültürlerde farklılık göstermekte midir? Evrensel 

bir kuramdan söz etmek demek çeşitli kültürel farkları indirgemeyi ve insanın biricikliğini göz 

ardı etmeyi içerebilmektedir. Öte yandan kuramların evrensel olan bir yanı yoktur demek 

elbette mümkün değildir. Kohlberg (1968) ahlakın içeriğinde kültürel farklılıkların 

olabileceğini söylese bile yapının aynı olduğunu ifade etmiştir. Kohlberg’in bu tutumu monist 

(indirgemeci) bir yaklaşımdır. Ahlak için evrensel bir kuram ortaya koyma iddiasının hem batılı 

hem doğulu hem gelişmiş hem gelişmemiş çeşitli kültür ve ülkelerde pek çok araştırma 

yapılması gerekmektedir (Snarey, 1985). Bunun yanısıra ahlak yalnızca insanın insana karşı 

olan tavır ve tutumlarından ziyade farklı canlı gruplarına olan tutumunu da içermektedir. Bu 

durum Kohlberg’in hayatının son dönemlerinde yedinci basamak olarak kişinin hayatın tüm 

yönleriyle bir parçası olduğunu hissetme, evrenle bütünleşmeyi önermesine sebep olmuştur 

(Kohlbeg & Power, 1981). Sheweder, Much, Mahapatra ve Park (1997) ahlakın 
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kavramsallaştırılmasında kültürel çeşitliliği kabul ederek ahlakın otonomi (kişisel seçimler, 

özgürlük, adalet), topluluk (diğer bireylere saygı, sosyal roller doğrultusunda davranmak, 

otoriteye uyum) ve kutsallık (dini kurallar, arınma, saflık, doğanın düzeni, maneviyat) olmak 

üzere üç temel sac ayağını belirlemişlerdir. Konunun uzmanlarının tanımlamalarının yanısıra 

halkın ahlakı ve ahlaklı insanı nasıl kavramsallaştırdığı önem arz etmektedir (Hoffman, 

Wisneski, Brandt & Skitka 2014). Türkiye’de toplumun ahlakı nasıl kavramsallaştırdığına 

ilişkin yapılan güncel bir çalışmada ahlak tanımlarında; toplumsal kurallara uymak, ahlakın 

önemi ve göreliliğinden bahsedilirken ahlaksızlık tanımlarında; toplumsal kurallara uymamak, 

kötülük ve terbiyesizlik; ahlaklı insan tanımlarında; dürüstlük, saygı göstermek, erdemli olmak, 

ahlaksız insan tanımlamalarında; saygı görmeyen/dışlanan, dürüst olmayan, çıkarını gözeten 

ifadelerinden sıkça bahsedildiği görülmüştür (Cesur, Tepe, Piyale, Sunar & Biten, 2020).  

Ahlak teorisi oluşturmaktaki zorluk hem insan gibi derun ve kaotik yapıdaki bir varlığa 

uygulanabilecek hem de geleneksel öğeleri korumaya çalışmak durumlarından 

kaynaklanabilmektedir. Lapsey (2019) bu noktada iki yönlü tehlikeden bahsetmektedir: 

1. Kişi ahlaki işlevselliği derin insani tabiatıyla ilişkilendirip ahlakı akılcılıktan koparma 

riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. 

2. Salt akıl ve muhakemenin vurgulandığı uygulamaya dönük olan kısmın görmezden 

gelinerek ahlakı hayata tatbik edebilme becerisinden koparma riskiyle karşı karşıya 

kalabilmektedir. 

Bu tehlikelerden çıkış noktası olarak ahlakiliğin akılcı karakteri silinmeyecek şekilde ahlak 

psikolojisini gerçekçi bir insan anlayışı zeminine oturtmak olarak açıklanmaktadır. Ahlak 

kavramına geniş bir pencereden bakmak farklı boyutlarını işin içine katmak gerekmektedir. 

Blasi (1984) öz kimliği inşa ederken ahlaki temeller üzerine inşa ederek ahlaki kişilik 

yapısından bahsetmektedir. Ahlaki kavramları temel olarak görüp merkeze konumlandıran ve 

kendini anlamlandırmak için zemine alan kişilerin ahlaki kişilik sahibi olduğu söylenebilir. 

Fakat ahlak ile kurulan ilişki yüzeysel ve derin olmak üzere veya kimileri adalet gibi ilkeleri 

vurgularken kimileri ilgi kavramlarını vurgulayabilmektedir. Bundan dolayı Blasi ahlaki 

kimliği bireysel farklılıkları işin içine katarak açıklamaktadır. Ahlaki kimliğin doğrulanması 

ise kişinin merkeze aldığı ahlaki değerler doğrultusunda davranışlar sergilemesine 

bağlanmaktadır ki bu davranışsal boyutunda elzem olduğunu göstermektedir (Lapsey, 2019). 

Blasi (2004) benliğin şemalar, kavramlar, bilgiler, temsiller gibi bilişsel kavramlardan ibaret 

olarak tanımlanmasına karşı çıkmaktadır. İnsanların bilişsel yapılarının yanısıra ne tür bir insan 

olduğunu önemsemesi, güdülerini, kişisel özelliklerini, arzularını kontrol altına almak ve 
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yönetmek isteyen, kimliğimiz açısından temele aldığımızı ve ikincil olanları belirleyen, öz 

benliğini yozlaşmaktan koruyan ve geliştirme çabası motivasyonunu yönlerinin de 

değerlendirilmesi mühim olarak görülmektedir (Blasi & Glodis, 1995). Amaçlı benliğin tüm bu 

faaliyetlerini bilişsel teorisyenler amaçlı eylem tecrübesi gibi bilinçli fakat temsil edilemeyen 

iç tecrübeler noktasında eksik kalmaktadır (Lapsey, 2019). Blasi’ye göre (2004) özne olma ve 

aidiyet duygusu öznel benliğe dair temsillerdir fakat bilişsel açıdan temsil edilmemektedir. 

Bunları kendine hâkim olma (duygular, dürtüler, eğilimler dahil benliğin farklı boyutlarının 

sahiplenilmesi) ve kendileme (sahiplenilen farklı boyutların benliğe entegre edilmesi) 

kavramlarıyla açıklamaktadır artan benlik hakimiyeti nesnel açıdan bireyin davranışsal öz 

düzenlemesini arttırırken öznel açıdan irade alanını genişletir ve böylece bireyin sorumluluk, 

yetkinlik ve çevresine hakimiyet hislerini güçlendirmektedir (Blasi, 2004). 

Ahlaki karakterin yüksek (öz denetim [irade gücü] doğruluk ve düşük (empati, şefkat, 

hakkaniyet, dürüstlük, cömertlik, nezaket) seviyelerdeki erdemlerden oluştuğunu ifade eden 

Blasi (2005), Kohlberg’in alt alta sıraladığı erdemlerin kolayca arttırılabileceğini ve sistematik 

olmaktan uzak olduğunu söylemektedir. Yüksek seviye erdemlerin ilk grubunda yer alan öz 

denetim problem çözerken sorunları ufak parçalara ayırmak, hedef belirlemek, dikkati 

toparlayabilme, hedeften uzaklaşmaya direnç gösterebilme, başlanılan işi sürdürme, kararlılık 

ve sebat etme becerilerini içerisine alan irade gücünün içerisinde yer almaktadır; ikinci grupta 

insanın kendi içinde tutarlığını ifade eden doğruluk yani, sözünün eri olma, kendine karşı şeffaf 

olma, sorumlu olma, kendi kendine hesap verebilme, samimi olma, kendini kandırmaya karşı 

direnç gösterebilme gibi özellikleri içermektedir (Blasi, 2005). Doğruluğun iki farklı tezahürü 

ifade edilmektedir: 

1. Ahlaki hedeflerimiz doğrultusunda benliğimizi amaçlı eylemlere zorladığımızda 

sorumluluk duygusu 

2. Benlik amacımızı içsel ahlaki hedeflerimizle örtüştürebildiğimiz ölçüde kimlik olarak 

hissederiz. 

Benlik bu şekilde inşa edilirse ahlaki düşünce/duygu/davranış bir tercih olarak değil, yoğun 

içsel zorunluluk olarak hissedilmektedir. Ahlaki karaktere sahip olmanın bir şartı olarak ahlaki 

arzuları irade haline dönüştürmeyi görmektedir. 

Özetle Blasi ahlaki kimlik/kişilik/karaktere ilişkin çalışmaları ahlak alanında benlik ve kimlik 

kavramlarının yeniden incelenmesine sebep olmuştur. Psikoloji bilimi içerisinde bilişsel 

paradigmanın bu denli hâkim olduğu bir dönemde öznel benliğe ilişkin anlamlı ve derinlikli 

savunması ve ahlaki işlevselliğe ilişkin akılcılık, sorumluluk, irade gibi kavramlarla 
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bütünleştirmesi dönüm noktalarındandır. Modern psikolojinin tozlu rafları arasında kalan irade, 

arzu, istem gibi kavramların tozunu almış ve bunun yanında kendine hâkim olma, samimiyet 

gibi yeni kavramları literatüre katmıştır. Blasi’nin teorilerinin geçerliliğinin ve güvenirliğinin 

test edilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışma da bu amaca hizmet etmektedir. Ahlaki kimlik 

araştırmaları sayısal değerlendirmelerinin az olması bakımından eleştirilmektedir. Mesela 

yetişkinlikte ahlaki kimliğin nasıl ölçüleneceğine dair fikir birliğine varılamamıştır. Bu 

durumda ahlaki kimliğin ölçülmesine yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesi öncelik olarak 

görüldüğü için araştırmamız temel motivasyonunu bu ihtiyaçtan almaktadır. Ahlak alanı için 

bilişsel temsili olmayan modellerin gündeme aldığı sonuçların yapay zekadan farklılıklarımızın 

olduğu bu noktaların ayrıntılı olarak incelenmesi tüm insanlık için umut verici ve dirilşe vesile 

olmaktadır.  

5.3.Öneriler 

Yapılan bu çalışmada ahlaki kimlik düzeyini tespit etmeye yönelik geçerli bir ölçek geliştirip 

geliştirilemeyeceğine bakılmıştır. Alandaki diğer araştırmacıların ahlak ve kimlik gibi insan 

için değerli, derinlikli, önemli ve anlamlı bu kavramlara farklı bakış açılarından bakarak yeni 

otantik çalışmalar yapmasının konunun öneminin daha iyi anlaşılmasında ve konunun 

gündemde tutulmasına katkı sağlayacaktır. 

Bulguların temsil edilebilirliğini arttırmak için daha büyük örneklemlerde uygulama yapılması 

faydalı olacaktır. Araştırma yetişkinlere yönelik olduğu için farklı zamanlarda farklı ve daha 

fazla katılımcıya uygulanması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin tekrar incelenmesi 

hedeflenebilir. Bunun yanında çeşitli azınlık gruplar ve farklı kültürler ile de uygulama 

yapılabilir. Test yarılama tekniği ve ıraksak geçerlik ile farklı geçerlik ve güvenirlik teknikleri 

incelenebilir. Ahlaki kimlik ile ilgili yapılan nitel ve nicel çalışmalar olup karma desen 

araştırma metotları kullanılarak konu daha derinlemesine ve detaylı olarak ortaya çıkabilmesine 

katkı sağlayabilir. Bandura’nın literatüre kazandırdığı ahlaki kayıtsızlık ölçeği ile ahlaki kimlik 

arasındaki ilişki incelenebilir. Pozitif psikoloji değişkenleri (psikolojik iyi oluş, perma, 

psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu), varoluşçu temelli değişkenler (yaşamın anlamı), 

prososyallik, empati, öz disiplin, kendini ayarlama gibi farklı değişkenler ile ilişkilerinin 

incelenmesi ahlaki kimlik kavramının çeşitli açılardan daha iyi anlaşılmasına vesile olacağı 

düşünülmektedir. Ahlaki kimlik düzeyinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen grup 

çalışmalarında, deneysel araştırmalarda ön-test son-test olarak kullanılabilir. Ahlak, kimlik, 

değerler, erdemler gibi öğelerin geliştirilmesine yönelik okullarda yapılacak çalışmalar çok 
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kıymetli olacaktır. Bu çalışma ölçek geliştirme çalışması olduğu için ahlaki kimliğin nedenleri 

arasında bir fikir verememektedir, buna yönelik aracı model çalışmaları kurgulanarak nedenler 

aydınlatılabilir. Ölçeğin her bir alt boyutu için ayrı ayrı ölçekler geliştirilebilir. Ahlaki kimlik 

gelişiminin incelendiği boylamsal çalışmalar yapılabilir.  
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EKLER 

Ahlaki Bütünlük Ölçeği 

Aşağıdaki sorular ile tercihleriniz, algılarınız, fikirleriniz ve eylemleriniz sorulmaktadır. Doğru ya da 

yanlış cevap yoktur ve insanlar fikirlerinde farklılık gösterir. Lütfen her bir maddeye uygun bulduğunuz 

cevabı işaretleyiniz. 

Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve ne derecede uygun olup olmadığını belirtiniz: 

1 = Kesinlikle katılmıyorum       2 = Katılmıyorum               3 = Tarafsız (ne katılıyorum ne de 

katılmıyorum)                              

4 = Katılıyorum                   5 = Kesinlikle katılıyorum 

1. Yalan söyleyerek büyük çıkarlar elde etmek varken, doğruyu söylemek 

aptalcadır. (T) 

1 2 3 4 5 
2. Kişi ne kadar para kazanırsa kazansın, güçlü bir görev ve karakter bilinci 

olmadan hayat tatmin edici değildir. 
1 2 3 4 5 

3. Günümüz dünyasında, prensipleri/ilkeleri bir tarafa bırakarak, fayda gözeten, 

fırsat kollayan ve kendisi için en avantajlı olanı yapan biri olmak gerekir. (T) 
1 2 3 4 5 

4. Kararlı olmak ve taviz vermeyi reddetmek, doğru olanı savunmak içinse 

iyidir. 

1 2 3 4 5 
5. Doğruluk ve yanlışlık meselesinden ziyade, doğruyu söylemenin önemli 

olmasının nedeni, doğruyu söylemediğinde başkalarının sana yapacaklarıdır. 

(T) 

1 2 3 4 5 

6. Gerçek karakter, kişinin ne bedel öderse ödesin ilkelerine sadık kalmasıdır. 1 2 3 4 5 
7. Uğrunda ölmeye değecek hiçbir ilke yoktur. (T) 1 2 3 4 5 
8. İlkelerimden taviz vermediğimi hissetmek benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 
9. Eğer birisi bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa, arkadaş kaybetmeye veya 

kazançlı fırsatlar kaçırmaya neden olsa bile, bu doğruyu savunmalıdır. 
1 2 3 4 5 

10. Koşullara ya da kişisel kazanımların miktarına bakılmaksızın, bireyin 

prensiplerinden taviz vermesi her zaman yanlıştır. 
1 2 3 4 5 

11. Evrensel etik ilkeler mevcuttur ve istisna olmaksızın her koşulda 

uygulanmalıdır. 

1 2 3 4 5 
12. Bazen, önemli ve değerli hedeflere ulaşmak için yalan söylemek gereklidir. 

(T) 

1 2 3 4 5 
13. Ahlaki bütünlük, maddi kazançtan daha önemlidir. 1 2 3 4 5 
14. Yapıp yapmadığını kimse bilmeyecek bile olsa, kişinin yükümlülüklerini her 

zaman yerine getirmesi önemlidir. 
1 2 3 4 5 

15. Kendince doğru sebepler için yapılıyorsa, yalan söylemek ve aldatmak bile 

sorun değildir. (T) 

1 2 3 4 5 
16. Sonuçları veya gerekçeleri ne olursa olsun bazı eylemler yanlıştır. 1 2 3 4 5 
17. Olası kazancı ne olursa olsun, birey kendi prensiplerinden taviz 

vermemelidir. 

1 2 3 4 5 
18. Bazı suçlar yanlıştır ve ne sıklıkla denendiğine bakılmaksızın yasal olarak 

meşrulaştırılamaz ya da savunulamaz. 
1 2 3 4 5 
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AHLAKİ KİMLİK ÖLÇEĞİ (Örnek Maddeler) 

Aşağıdaki sorular ile tercihleriniz, algılarınız, fikirleriniz ve eylemleriniz sorulmaktadır. Doğru 
ya da yanlış cevap yoktur ve insanlar fikirlerinde farklılık gösterir. Lütfen her bir maddeye uygun 
bulduğunuz cevabı işaretleyiniz. 

Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve ne derecede uygun olup olmadığını belirtiniz: 
1 = Benim için tamamen yanlış 2 =Benim için çoğunlukla yanlış  
3 = Benim için kısmen yanlış   4 =Kararsızım   5 = Benim için kısmen doğru      
6=Benim için çoğunlukla doğru    7=Benim için tamamen doğru 
2. Hiç tanımadığım birinin derdiyle dertlenebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

3.Kendim için istediklerimi, başkaları için de isterim. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Sosyal medyada biri hakkında çıkan habere inanmadan önce 

sorgularım. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Biriyle sorun yaşadığım zaman olayı onun bakış açısından da 

değerlendirebilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

10.Normalde yapmayacağım bir şeyi fazla para verirlerse yapabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Yaptığım işin maddi getirisi yüksekse yanlışa sapmaktan çekinmem. 1 2 3 4 5 6 7 

 


