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ÖNSÖZ 

İnsanlık tarihinde sosyolojik, psikolojik, kültürel açıdan din kadar derin 
izleri olan başka bir müessese daha yoktur. İslam Dini'nin ise bizim 
milletimizin hayatında müstesna bir yeri vardır. Sosyal, ekonomik ve kültürel 
gelişmemizde dinin olumlu katkılan hepimizin malumudur. 

Biz çalışmamızda öncelikle dine, eğitim-öğretim konusu olarak 
bakmayı, eğitim-öğretim alanında dine verilen yeri tesbit etmeyi hedefledik. 

Meselelerimizin çözümünde, dinimizin bitmez tükenmez manevi 
gücünden her alanda faydalanabilmek için dinin esaslarına uygun bir şekilde, 
eğitim amaç ve programlarını da göz önünde bulundururak pedagojik esaslar 
çerçevesinde din eğitimi ve öğretimi yapmanının imkanlarını bulmaya 
zeminini hazırlamaya çalıştık. 

Memleketimizin din konusundaki yanlış ve olumsuz yaklaşımlarla din 
eğitiminden uzaklaştırılmasındaki menfi neticenin akislerinin günümüz din 
eğitimini de etkilediğini ve günümüz din eğitimi-öğretiminin de bu sebeple 
hala hatalardan annamadığını ortaya koymaya çalıştık. 

Bu sahadaki, özellikle metod hatalarımızı tesbit ederek teşhisi konulmuş 
hastalığın tedavisine bir an önce geçme sadedinde bunların telafisi için çözüm 
yolları tavsiye etmeyi hedefledik. 

Temennimiz din eğitiminde arzulanan hedeflere ulaşabilmek için bu 
sahanın bir an önce hatalardan arındırılmasıdır. Çalışmalarımızla bu konunun 
çözümüne küçücük dahi de olsa bir katkıda bulunabilirsek bu bizim için en 
büyük bahtiyarlık olacaktır. 

Çalışmalarımızda bizlerden yardımını esirgemeyen değerli hocamız 
Prof.Dr.Mustafa E. Erkal'a teşekkürü borç bilirim. 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz asrı, geçmiş çağlardan ve devirlerden ayıran en 
belirgin vasıf ilimdir. 

Elbetteki asrın insanı da, çağın şartlarına, icaplarına adapte olmak, çağın 
ihtiyaçlarına göre kendisini yönlendirmek durumundadır. Bütün meselelerin 
hallinde ilmin rehberliğine ihtiyacı olduğunu unutmamalıdır. İktisadi, sosyal, 
kültürel... kalkınmanın yolu ilimden ve bu ilim ile donatılmış aydınlar 
kadrosundan geçmektedir. 

O halde, ilim yuvası olması gereken eğitim müesseselerinin ihya 
edilmesine gerekli önem atfedilmeli; bu müesseselerdeki bozukluğun cemiyetin 
bütününe dolaylı veya dolaysız menfi tesir icra edeceği dikkatlerden uzak 
tutulmamalıdır. 

Cemiyetin bekftsı; sosyal, iktisadi, kültürel kalkınması bu müesseselerin 
sağlıklı işleyişine; varsa hastalığının bir an önce teşhis ve tedavisine bağlıdır. 

Türkiye Cumhuriyetini bu müesseseler açısından değerlendirdiğimizde 
ne yazık ki, gerekli ölçüde sağlıklı olduğunu söyleyebilmemiz mümkün 
değildir. Uzun yıllar fertler imkan ve kabiliyetlerine göre yetişme fırsatı 
bulamamış ve yaratıcı beyinler haline gelememişlerdir. Bu hastalıktan htıla da 
kurtulunabilmiş değildir. Bunun köklerini dünde aramak, bugünü 
anlayabilmek için dünü iyi bilmek gerekmektedir. Osmanlı Türkü'nün eğitim 
politikasının torunları olan bizleri de etkilediğini inkar mümkün değildir. 

Öyleyse, bu sahadaki yaramızın üstünü kapamaya çalışmak yerine köke 
inmek, ta Osmanlı'dan itibaren günümüze değin olan hataları tesbit etmek, 
böylece teşhis edilmiş hastalığın tedavisine bir an önce geçmek durumundayız. 

Türk-İslam kültürünün hakim olduğu Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş 
döneminde eğitim sisteminde btiyük aksaklıklar söz konusu değildi. Ne varki, 
parçalanma ve yıkılış dönemlerinde ardı arkası kesilmeyen yenilgiler bazı 
devlet adamlarında toplumun kültürüne, bu toplumun temelinde yatan örf 
adetlere, inançve değer sistemlerine karşı bir güvensimik husule getirdi. Bu 
güvensizlik "Avrupalılaşma" temayülünü doğurdu. 
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Devletin bekası için girişilen ıslahat hareketleri Türk İslam kültüründen 
hergün biraz daha uzaklaşılmasına sebep oldu. Elit tabaka batılı gibi 
giyinmeye, onun musikisinden, edebiyatından, sanatından zevk almaya, günlük 
yaşantısını ona uydurmaya çaba sarf ederken, kendisine eşit ve varlığını borçlu 
olduğu tüm değer sistemini yetersiz ve hatta aşağılık görmeye başladı. Bu 
eğitim ve öğretimtile damgasını vurmakta gecikmedi. 

O dönemlerde din eğitimi veren müesseselerde vazifelerini hakkıyla ifa 
edemediler. Dini hukuk tesirsiz hale geldi. Eğitimde Türk adet ve örfünden 
uzaklaşıldığı kültürüne yüz çevirdiği gibi İslamiyetin de özünden ve ruhundan 
uzaklaşılıp herşey kalıplara sıkıştırılmaya çalışıldı. 

Eğitimin temel amacı olan milletin kendi insanını yetiştirmesi, bunun 
içinde toplumun kültür mirasının yeni kuşaklara aktarılması gerçekleş
tirilemedi. 

Her ne kadar kültür değişimi Osmanlılar dönemide başlatılmışsa da 
toplum özünden tamamen koparılabilmiş değildi. Güya "Halk için ama halka 
rağmen" yapılan tüm girişimler, halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmış. 
Halk Türk-Islam kültürünü sinesinde yaşatmış , onun yok olmasına müsade 
etmemiştir. 

Ne var ki, Cumhuriyet dönemi Türkü, geçmişinden ibret almamış Türk
İslam kültüründen uzaklaşmanın vahim sonuçlannı hakkıyla idrak edememiş, 
ilk dönemlerde Osmanlının düştüğü hataya düşmekten kendisini 
kurtaramamıştır. 

1923-1938 eğitim döneminde okullarda ilmi hakikatlere uygun objektif 
bir tarih okutulmamış; özellikle şeref ve zaferlerle dolu Osmanlı tarihi ihma.I 
edilmiş, hata ve zaaflar müba.Iağa edilerek anlatılmıştır. 

İktisadi ve siyasi planda kalkınmaya önem verirken Osmanlı döneminde 
ezilmeye çalışılan Türk-İslam medeniyetinin ihyası göz ardı edilmiş ve hatta 
yabancılaştırma batılılaşma akımı surii parıltılarla donatılmış hümanizm 
çerçevesi içinde iyice yaygınlaştırılmıştır. Yetişen yeni nesil eğitimdeki bu 
bozukluk sebebiyle ecdadını lanetleyen birer Avrupa hayranı olup çıkmışnr. 

Laiklik prensibi tam manasıyla uygulanamamış, Devletin siyasi yapısının 
laik olabileceği fakat fert ve cemiyetlerin laik ola01ayacağ1 gözardı edilmiş, 
okullar çocuklara cemiyetin istekleri doğrultusunda, tsıam inanışına uygun bir 
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terbiye verememiştir. Bu sebeple Cumhuriyet nesli dine karşı soğuk bir tavır 
takınmış, manevi yönden eksik bir şekilde yetişmiştir. 

1938-1950 döneminde Atatürk zamanındaki Türk milliyetçiliği ruhu 
tamamen söndürülmüş, onun yerini İsmet İnönü ile Hasan Ali Yücel'in açtığı 
hümanizm ve metaryalizm anlayışı almıştır. Önceki yıllardaki hatalar 
ziyadeleşerek devam etmiş dini eğitime baskılar da artmıştır. 

Halk idaresine geçiş dönemi olan 1950'lerde oy kaygısıyla da olsa önce 
okullara din dersleri konmuş, halkın eğitim sahasındaki istek ve ihtiyaçlarını 
da hesaba katmak gereği kendisini hissettirmiştir. Ne var ki, yinede müfredat 
programlarında gerekli düzeltmeler yapılabilmiş, halk sesini gerektiği şekilde 
duyurabilmiş değildir. 

1960 ihtilali hürriyetleri genişletmiş ve memleketin her meselesi 
tartışılabilir duruma gelmiştir. La.kin bu da eğitimde olması gerekeni ve 
bekleneni verememiştir. Bu seferde ilim tahsil edilmesi gereken müesseseler 
de tehlikeli ideolojiler ve yıkıcı fikirler müdafaa edilir olmuştur. Milli eğitim 
·tepeden tırnağa ideoloji ve siyasetin hakimiyeti altına girmiştir. 

Yakın tarihimizdeki bu aksaklıklar günümüz eğitim politikasını da 
etkilemekte, dünün yaralarının sancısı bugün hala çekilmektedir. Dünün ihmali 
sonucu eğitimde açılan gedikler doldurulmaya çalışırken ifrat ve tefrite 
düşülmekte, memleket için hangi meslek ve sahada yetişmiş elemana ihtiyaç 
olup olmadığının tesbit ve gerekli tedbirlerin alınması yerine hissi 
davranılmakta ve birçok şey tesadüflere bırakılmaktadır. 

Bir cemiyetin ihtiyaç duyduğu her türlü meslek kolunu mektepleştiren 
meslek okullarının gerekli yer ve zamanda faliyetlerine önem atfedilmemekte, 
bundan din eğitimi veren okullar da nasibini almaktadır. 

Bugün Türk halkı dini eğitim yapan her derecedeki okula büyük rağbet 
göstermektedir. Bunun yegane sebebi olarak Türk milletinin islamiyet'e olan 
aşırı bağlılığını göstermek ve bu aşırı isteğin tepki olarak doğmasına vesile 
olan tarihi bir çok vakayı gözardı etmek fazla saflık olur. Cumhuruyetin ilk 
yıllarında özellikle milli şef döneminde din eğitiminde gereksiz yasaklarla 
halkın dine karşı ilgisi yok edilemediği gibi bilakis kamçılanmıştır. İleriki 
yıllarda yasaklara karşı tepki aşırı rağbet şeklinde tezahür etmiştir. 
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Ülke şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaksızın halkın hissi 
istekleri, iktidarlarca siyasi çıkarlar uğruna desteklenmiş, bu sebeple din 
eğitimi veren müesseseler sayıca artırılmış fakat kalitesine gerekli önem 
verilmediği için, arzulanan hedeflere ulaşılamamış, hatalardan ari 
olunamamıştır. 

Din eğitimi veren müesseselerin keymiyetine önem verip keyfiyetinin 
gözardı edilmesi problemleri çözümsüz bırakacaktır. O halde, mevcut 
müesseselerin ihya edilmesi, metod hatalarının düzeltilmesi bu sahalardan 
beklenen verimin elde edilmesi için atılması gerekli ilk adımdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1- TEMEL KAVRAMLAR 

A- EGİTİM 

ı. Eğitimin Tarifi 

Bütün mefhumlar gibi eğitim için de farklı şumul derecelerine sahip 
farklı tarifler yapılmıştır. 

Durkheim'e göre: " Eğitim çocukta fiziksel, entellektüel, ahlaki hallerin 
uyandırılması, geliştirilmesi faaliyetidir." 

Prof.K. Neft eğitimi " Kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma, bireyden 
bireye sosyal yönden geçen davranışın öğrenilmiş şekillerinden ibaret olan 
kültürün nakli sürecidir." şeklinde tarif etmiştir. 

W.0 Lester Smith'e göre ise: " Eğitim her neslin kendinden sonra 
gelecek olanlara, o güne kadar ulaşılmış gelişme merhalesini korumak ve 
yükseltmek niteliğini kazandırmak amacıyla verdiği kültürdür." (1) 

Konuya yaklaşım biçimlerine göre bazı ayrılıklar ve değişiklikler 
gösteren bu tariflerin birleştikleri iki nokta vardır: 

1. Kültür mırasını gelecek kuşaklara aktararak toplumun bekasını 
sağlamak. 

2. Ferdin beden ve ruh kabiliyetlerini uyandırmak suretiyle onu bilgi 
ve becerilerle donatmak. 

Gerçekten de "Yetişkin nesiller tarafından sosyal hayata hazır olmayan 
nesiller üzerinde uygulanan bir işlem olarak ifade edilen eğitim, kültür naklini 
ve sosyal hayatın sürekliliğini sağlamaktadır. Eğitime bir süreç olarak 
bakanlara göre , eğitim ferdi hürriyeti en çoklaştıncı bir süreç olmaktan çok, 
ferdi kendi dışındakilerden haberdar eden, asgari müşterekleri kavratan, 
bunlar üzerinde fikri mutabakat sağlayıcı bir faaliyettir. Eğitim, eğitimden 
faydalananların sosyal tabakalaşma piramidinde yukarı doğru hareketlilik 

1-Rıza Kardaş; "Türk Milli Eğitiminin Amaç ve İlkeleri, Nedir ve Ne olmalıdır?", Milli Eğitim ve Din Eğitimi 
Semineri, Aydınlar Ocağı, Ankara, 1981, Sh.30 
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kazanmalarıyla elde edecekleri sosyal statü sayesinde meslek sahibi olmalarına 
da zemin hazırlamaktır. Eğitim, bilgi, davranış ve kabiliyetlerin geliştirilmesi 
ve kazandırılması için uygulanan sürekli faaliyetler dizisidir." (2) 

Prof.Dr.Amiran Kurtkan Bilgiseven eğitimi geniş ve dar manada ele 
alarak tarif etmiştir. 

"Geniş manada eğitim, "tabiatın, sosyal müesseselerin ve diğer 
insanların bizim zekamız veya irademiz üzerinde icra etmeye muktedir 
oldukları tesirler" den ibarettir. Tarifi bu derece geniş manada ele aldığımız 
zaman kanunlar siyasi idare şekilleri, istihsal teknikleri gibi içinde yaşadığımız 
cemiyetin müesseselerinden gelen etkiler de eğitimdir. Bundan başka iklim ve 
toprak şartları gibi coğrafi çevre tesirlerinin dahi görgü ve tecrübe yolu ile 
bize kazandıracağı bilgileri eğitim konusuna dahil etmemiz gerekecektir. Fakat 
böyle bir tarif, insanlardan gelen tesirlerle, eşyalardan gelen tesirleri aynı isim 
altında bir araya getirmesi bakımından çok geniştir. 

Eğitimi dar manada tarif etmekte güdülmesi gereken gaye insanlardan 
eğitim müesseseleri yardımıyla gelen vasıtasız tesirleri çevre unsurlarının 
tesirlerinden ayırt ederek ele almaktır." (3) 

Hilmi Ziya Ülken de eğitimi "ruh ve karakteri yapıyor, ferde ve millete 
bütün değerleri kazandırıyor." (4)şeklinde tarif etmektedir. 

Kısacası, yaşama mücadelesinde insana en büyük gücü veren eğitimdir. 
İnsanın doğuştan getirdiği potansiyel güçlerinin kendi kendine yeterli olmak 
için sarf ettiği çabalara rehberlik yapmaktadır. 11 Eğitim kişinin yetişmesi, 
gelişmesi , cemiyete intibakı bakımlarından ferdi, sosyal ve siyasi bir müessese 
olarak görülmektedir. Eğitim hem bir proses (oluş) hem de bir sonuçtur. Hem 
bir tecrübe konusu hem de intibak yoludur. İnsanı ferdileştirmesi yanında 
sosyalleştirici özellikleri de birlikte taşır. 11 (5) 

2- Mustafa E . Erkal; Sosyoloji, tmveli 3. Ba'>kı , İstanbul, 1987, sh.91 
3-Amiran Kurtkan Bilgiseven; Eğitim Yolu İle Kalkınmanın Esaslan, 3. Baskı, İstanbul , 1982, sh.14 
4-Hilmi Ziya Ülken; Eğitim Felsefesi, İstanbul , 1967, sh. 2 
5- Halis Ayhan; Eğitime Giriş ve İslamiyetin Eğitime Getirdiği Değerler, 2. Baskı, İstanbul, 1986, slı.16 
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2. Eğitimin Mahiyeti 

Cemiyetlerin varlıklarının bekası, gelişmesi ve zirveye tırmanabilmesi 
öncelikle cemiyetin her ferdinin ayrı ayrı bilgili, ahlaklı, dürüst ve çalışkan 
olmasına bağlıdır ki, bu da ancak vatan evlatlarının eğitimiyle mümkündür. 
Bütün insanlar doğumdan ölüme kadar süren bir etkileme ve etkilenme faliyeti 
içindedir. Dünyaya birçok kabiliyet ve işlenmemiş potansiyel bir güçle gelen 
insan fiziki ve içtimai çevrenin gerek menfi gerekse müsbet tesiri altındadır. 
İnsanın kendi kendine yeterli olabilmesi ve çevrenin menfi tesirlerini berteraf 
edebilmesi uzun süreli bir eğitimle mümkündür. Zira insanı ilmi ölçüde ele 
alan, onun kabiliyetlerini işleyen, ona kişilik kazandıran ve meslek sahibi 
yapan mekanizma ancak eğitim sistemidir. Eğitim olmazsa ferdi kabiliyetler 
müsbet yöne kanalize edilmeyeceği gibi, asırların biriktirmiş olduğu kültür ve 
medeniyet de sona ererdi. 

Bir ülkenin en sağlam ve en kestirme kalkınma yolu yine eğitimden 
geçer. "Politik basiretsizliklerin ve bilhassa marksist propagandaların zihinlere 
yerleştirdiği bir kanaat vardır. Bu eğiti~.ekonomik alt yapıya bağlı olarak 
oluşan bir üst yapı olduğu kanaatidir. Bu tür kanaatle şartlanan kişi ve 
zümreler, ekonomiyi temel, eğitimi ise tali bir mesele olarak etüd ederler. Bu 
fikirden hareket eden bir çok yönetici eğitim faliyetlerini ikinci plana iterek 
bütün enerjilerini madenlerin, bitkilerin ve hayvanların işlenmesi, 
geliştirilmesi yolunda harcamaya yönelmişlerdir. 

Birçokları, kalkınmadan söz ederken ülkeyi saran fabrika bacalarını, 
kara, deniz ve hava yollarını, barajları, köprüleri hayal eder. Hiç şüphesiz, 
kalkınmanın çok önemli bir yönüdür bunlar. Fakat kanaatimize göre, 
kalkınma bütün bunların ötesindedir; tamami ile milli ve çağdaş güçlü bir 
milli eğitim meselesidir. 

Bir milletin en zengin ve en hayati potansiyeli madenlerinden, 
bitkilerinden ve hayvanlarından önce insanlarıdır. Petrol denizleri tükenir, 
demir dağları erir, ırmaklar kurur, barajlar dolar ve fakat fonksiyonel bir 
eğitimin gücü; kendini yenileyip durur." ( 6) 

6- S. Ahmet Arvfuıi; Ttirk-İslfun Ülküsü, 1. Cilt, İstanbul, 1979. sh. 410-411 
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3. Eğitimin Gayesi 

20. Asrın hızla değişen şartları ve toplumların sahip oldukları farklı 
değer yargıları, eğitimin gayesi hakkında ortak tek bir görüşün varlığını 
imkansız kılmıştır. " Çeşitli düşünürler eğitim yolu ile yaratılmak istenen 
tesirin gayesini birbirinden farklı görüşlerle izah etmişlerdir. Kant'a göre 
eğitimin gayesi insanları mükemmellik vasfı ile techiz etmek, James Mill'e 
göre insanı, kendisi ve başkaları için bir saadet vasıtası haline getirmek, 
Spencer'e göre ise, en iyi hayat şartlarını temin edebilmektir. Emile 
Durkheim'e göre, her zaman ve her mekana tatbiki kabil olan ideal, 
mükemmel ve üniversal bir eğitimin mevcut olduğunu farzetmeleri itibariyle, 
bu gayelere dayanan tarifleri verenler yanılmaktadırlar. Aslında her zaman ve 
mekanın kendine has bir eğitim tipi vardır. Eğitimin karakteristikleri, din'e~ 
siyasi organizasyon'a, ilmi inkişafın derecesi'ne ve endüstrinin durumuna 
bağlıdır. Bu unsurlardan her birinin tesiri zamana ve mekana göre daha 
kuvvetli veya daha zayıf olabilmektedir. Nitekim Yunan ve Roma şehirlerinde 
eğitim, ferdi körü körüne siyasi otoriteye tabi kılma hedefini gütmüştü. Orta 
çağda eğitim dini , Rönesans'ta ise daha laik ve dünyevi bir karaktere 
bürünmüştür. Durkheim'e göre, eğitimin karakterindeki bu değişkenliği tenkit 
etmek doğru değildir. Çünkü bunu zaman ve mekanın şartları 
gerektirmektedir. Eski Roma kültürü bugünkü gibi ferdiyetçilik aşılayan bir 
eğitim sistemi geliştirmiş olsaydı eski Roma şehirleri, varlıklarını muhafaza 
edemezlerdi. Bugünkü eğitim sistemi de orta çağda mevcut olsaydı, Orta çağın 
Hristiyan cemiyetleri herhalde ayakta kalamayacaklardı. Keza eğitim çağdaş 
cemiyetlerde dahi mekana göre (yani cemiyetten cemiyete) değişmektedir. 
Muhafazakar, ihtilalci ve reaksiyoncu cemiyet tiplerinde eğitimin bünyesi 
çeşitli unsurları farklı dozlarda ihtiva eder. Ziraatçı cemiyetlerle sanayie 
dayanan cemiyetlerin de farklı eğitim bünyelerine sahip bulundukları ifade 
edilebilir." (7) 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu'da eğitimin gayelerindeki izafiliği belirtirken 
şu ifadeleri kullanmaktadır: 

"Terbiye cemiyetlik bir vakıadır . ... Terbiye olgularının kaynağı sosyal 
hayattır ... Terbiye realitesi izafi bir realitedir; zamanla ve mekanla değişir, 

7- Prof. Dr. Amirao Kurtkan Bilgiseven; Eğitim Yolu İle Kalkınmanın Esaslan, İstanbul , 1982, sh.15 
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mutlak bir mahiyeti yoktur .... Terbiye cemiyetin işçisidir. Terbiye cemiyeti 
için insan yetiştiren bir işçidir. Demokrasi terbiyesi demokrasiye layık insan 
yetiştiren işçidir." (8) 

Zaman ve mekana bağlı olarak değişen eğitim amaçlarının yanısıra her 
memlekette geçerli olan eğitimin genel nitelikteki temel amaçlarının varlığı da 
inkar olunamaz. Eğitimin birinci temel amacı milli kültürü işlemek, 
zenginleştirmek ve devamlılığını sağlamaktır. 

Bir kültürün muhtevasının nesiller arası akışını sağlayan vasıta, en 
mütekamilinden en basitine kadar bütün cemiyetlerde terbiye sistemidir. 
Genç kuşak bu sistem sayesinde, cemiyetin nizamlarına, örİ ve adetlerine 
alıştırılmakta ve onun idaellerine, kıymet hükümlerine, düşünce yapısı ve 
zihniyetine göre yetiştirilmektedir. Ayrıca ferdi kabiliyetin geliştirilmesi de 
ancak eğitimle mümkündür. (9) 

"Fert sadece cemiyetin bir üyesi olması dolayısıyla cemiyetin içinde 
değildir. Bizzat cemiyet de ferdin içindedir. Fert cemiyetin kültüründen pay 
almaktadır ve sosyal mirası taşıyan bir elemandır. Bir görüşe göre fert, 
cemiyetin adeta büyüyen perspektifidir. 

Toplum içinde fert nasıl bir yere sahipse, fertte de toplum izlenebilir. 
Bir ferdin aynaya akseden görüntüsü içinde toplumdan, kendi dışındakilerden 
izler vardır. Fert kendi dışındakilerden haberdar olarak benliğini geliştirir." 
(10) 

Eğitimin milli kültürü aşılamaması halinde ferdin cemiyetle 
bütünleşmesi söz konusu olamaz ve eğitim birleştiricilik fonksiyonunu icra 
edememiş olur. 

Eğitimin temel amaçlarından bir diğeri sosyal gelişme ve ekonomik 
büyüme için bir vasıta olmaktır. 

Ekonomik büyüme için iktisadi ve teknolojik tedbirlerin yanısıra, 
kalkınmaya iştirak edecek kitlelerin zihniyeti ve sosyal davranış tarzı oldukça 
önemlidir. 

8- İsmail Hakkı Baltacıoğlu~ Sosyoloji, istanbul, 1939, sh356-357 
9- Müntaz Turhan; Kültür Değişmeleri , M.E.B,İstanbul , 1969, sh.48 
10- Erkal, E. Mustafa; Sosyoloji, İlaveli 3. Baskı , İstanbul, 1987, sh.105 
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Toplum zihniyetinin, iktisadi zihniyeti şekillendirmedeki büyük rolünü 
somutlaştırmak mümkündür. 

Mesala, iktisadi bir prensib olan "tüketimin, gelirin bir fonksiyonu 
olması" kültürümüzde oldukça değişik yorumlanmış ve uygulanmıştır. Gelir 
arttıkça tüketim değil bilakis hayır işleri ve zekat artmıştır. Helal kazancın 
tüketimi sınırlandırılmış, başkalarının haset duygularını kamçılamayacak 
sosyal sınıflar arasında düşmanlığa sebebiyet vermeyecek davranışlar esas 
alınmıştır. Maddi tatmini sağlayan marjinal noktanın ötesinde manevi tatmin 
yer almaktadır. (11) 

" ... aynı üretim ameliyesini ve aynı hukuk tekniğini olduğu gibi kopya 
eden ülkelerde iktisadi hayat batıdakinden farklı sonuçlar vermekte devam 
ediyorsa, sebebi , altta zihniyet ve tutum farkından başka nerede 
arıyabiliriz? ... " (12) 

Bir ülkede fert başına düşen milli gelir derecesinin yüksekliği, 
ekonomik kalkınma hızının son derece yüksek oluşu, gerçek manada kalkınma 
ve sanayileşme değildir. Ta ki gerek fertlerde gerekse sosyal gruplarda 
kültürel bütünleşmede yoğunluk kazanılıncaya kadar. Hatta kültürel anlamda 
bir bütünleşme olmaksızın, bir sanayileşme çözülmenin sebebi de olabilir. Bir 
toplumun tasada ve kıvançta, değer hükmünlerinde bir tamlaşma ve benzeşme 
söz konusu değilse sanayileşme çabalan da havada kalmaya mahkumdur. (13) 

"Eğer bir memleket beşeri kaynaklarını inkişaf ettiremezse, maddi, 
ekonomik ve polotik olarak gelişemez. Bugün az gelişmiş bir çok memleketin 
esas meselesi , tabii kaynaklarının kifayetsizliği değil, fakat beşeri 
kaynaklarının az gelişmiş olmasıdır." (14) 

Bu sebeple, eğitimin gayelerinden bir diğeri ekonomik kalkınma için de 
beşeri, kaynakların yeterli ölçüde geliştirilmesidir diyebiliriz. 

11- Erkal, E. Mustafa; İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Ankara, 1990, sh.58 
12- Ülgener, F.S. : Zihniyet Aydınlar ve İzmler, An.kara, 1983,sh.17 
13- Erkal, E. Mustafa.:İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Ankara, 1990, sh.55 
14- Erkal, E. Mustafa.: (101 Soru - 101 Cevap) Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İstanbul, 1982, sh.81 
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4. Eğitimin Tesir Gücü 

Eğitim tarihi boyunca, eğitimle fertlerin ruhi ve bedeni kabiliyetlerinin 
değişip değişmeyeceği ve eğitimin kişiye tesir derecesi tartışılmıştır. Kimileri 
eğitimin sonsuz gücüne inanmıştır. Mesela, Sokrates'e göre:" Bilgisiz insanlar 
faziletli olamazlar. Faziletli olmak ve doğru dürüst bir hayat yaşamak için 
doğru ve emin bilgiye ihtiyaç vardır. Hiç kimse isteyerek veya bilerek fena 
harekette bulunamaz. Eğer bir insan hayattaki amacını ve amacına ulaştıracak 
yolunu iyice bilirse zorunlu olarak o yolda yürür. Sapa yollara sapmak ve 
ahlakça kötü hareketlerde bulunmak yanlış ve hatalı bilgilerden ileri gelir." 
(15) 

Sokrates'in bu görüşünü paylaşan filozof ve eğitimciler arasında 
Eflatun, Kant, Pestalozzi, Locke, Salzman'ı sayabiliriz. 

17. ve 18. asırda eğitimin kudretinin büyüklüğüne inanış zirve noktaya 
ulaşmıştır. Bu sebeple Salzman, çocuğun kalbini bir balmumuna benzeterek, 
eğitimcinin ona istediği şekli verebileceğini söylemektedir. (16) 

Bu görüşün tamamen zıddını savunanlar da mevcuttur. Bunlara göre 
eğitim insanları değiştiremez. İnsanların yaratılışta nasıl bir kabiliyeti ve 
temayülü varsa hayatlarını o şekilde devam ettirirler. 

irsiyetin lehindeki ilk görüş "Hereditory Genius" isimli eserinde, Fracis 
Goltan tarafından ortaya atılmıştır. (17) 

Filozof Şopenhaver'ı bu görüşü savunanların başında sayabiliriz. Ona 
göre eğitim sadece meselenin mahiyeti hakkında bizi aydınlatır, hiç bir zaman 
karakterin istikametini değiştiremez. Doğuştan iyi kabiliyetleri olan birini fena 
misaller bozamıyacağı gibi kötü birininde eğitimle kötülüğü engellenemez. 
Bilakis onu hayatta daha kurnaz ve tedbirli hale getirmiş oluruz. Roma 
imparatoru Neron'un, Senak gibi iyi bir eğitimcinin elinde yetişmesine 
rağmen, babası gibi zulümden hoşlanması, eğitimin değil ırsiyetin gücünü 
ortaya koymaktadır. (18) 

15- H. Fikret Kanad; Pedagoji Tarihi, İstanbul, 1963, C.I, sh. 138 
16- H. Fikret Kanad; Kısaltılmış Pedagoji, M.E.B, İstanbul, 1977, sh. 11 
17- Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven; Eğitim Yolu İle Kalkınmamn Esaslan, İstanbul , 1982, sh.20 
18- H. Fikret Kanad,; Deneysel Pedagoji, Ankara, 1951, C.I, sh. 16 
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"iyi" ve "kötü" aile nesilleri arasındaki tezatlar tesbit edilerek de 
ırsiyetin ehemmiyeti ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kötü nesilleri ihtiva eden 
aile olarak Jukes soyu ele alınmıştır. "1887'de Newyork şehrinde 1720'de 
doğmuş belirli bir Juke'un soyundan 1200 kişi biliniyordu. Bunların 4401

1 

bedeni bakımdan kusurlu veya hasta, 301 'i yoksul, 300'ü şifa yurtlarında 
ölmüş, suçlardan mahkum olmuş 130'unun 7'si katil ve kadınların herhalde 
yarıdan fazlası fahişe idiler. 1915'de yapılan ilave bir araştırma 600'ü o 
zamanlar akli bakımdan kusurlu bir halde yaşayan aynı nesilden 2800 kişiyi 
ortaya çıkardı. Bu acıklı manzaranın karşısında 1900 tarihinde 1394'ü 
tanınmakta olan Jonathan Edwards'ın soydaşlarının parlak dosyaları 
yerleştirilmiştir. Bunların en az 295'i kolej mezunu ve bunların da çoğu bir 
çok meslek ve ticaret dallarının seçkin azaları idiler. Bunlar 13 kolej dekanını, 
bir Amerika Devletleri Başkan yardımcısını ihtiva ediyor ve kayıtların 
gösterebildiği kadar mahkum olmuş hiç bir suçluyu da ihtiva etmiyordu." (19) 

Bu araştırmanın yeterli derecede sağlıklı olduğunu söyleyebilmek 
mümkün değildir. Şöyle ki, çevrenin aileler üzerindeki etkileri tamamen 
gözardı edilerek aileler müstakil olarak incelenmiştir. Ayrıca önyargılı bir 
yaklaşımla kötü aile olarak kabul edilen Jukes soyunun kötü yerlerde, diğer 
ailenin de iyi yerlerde aranmadığının bir teminatı yoktur. 

Bu misAlde ırsiyetin rolünün gereğinden fazla mübalağa edildiği bir 
gerçektir. Ne ırsiyetin ne de eğitimin tesir gücünü inkar mümkün değildir. 
Hatta birinin diğerinden daha mühim olduğunu iddia edebilmemize imkan 
yoktur. 

İyi bir eğitim potansiyel kabiliyetlerin ortaya çıkmasına fırsat verebilir. 
Fakat şahıslarda mevcut olmayan kabiliyetleri yaratamaz. İyi bir beden eğitimi 
vermekle herkesi aynı seviyede bir güreşçi, yüzücü, iyi bir sporcu 
yapabilmemiz mümkün değildir. 

Zeki birisinin hiç eğitim verilmeden dahi olmasını beklemek de aynı 
nisbette doğruluktan uzaktır. Hangi İstidat daha fazla işlenirse o derece gelişir, 
işlenmeyen kabiliyetler körlenmeye mahkumdur. 

Demek oluyor ki eğitimin, insanda doğuştan gelen ruhi ve bedeni 
kabiliyetleri geliştirmesinde ve menfi yönelimlerin engellenmesinde tesiri çok 
büyüktür. 

19- Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven; Eğitim Yolu İle Kalkınmanın &aslan, İstanbul, 1982, sh. 21-22 
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B- DİN EGİTİMİ 

1. Dinin Tarifi ve Eğitim Açısından Açıklanması 

Din kelime manası olarak Arapçada, hüküm, yol, itaat, mükafat, 
saltanat, hesap verme, mülk, adet, ferman, hal, kaza, tedvir, takva, masiyet 
manalarına gelmektedir. (20) 

Latince de religio kelimesinden gelmekte olup, bu kelime Allaha'a karşı 
hürmetle karışık bir bağlılık ifade etmektedir. (21) 

Emile Boutroux'a göre din, iman ve hissin hakkını istemesidir. (22) 

Hegel'e göre din felsefeden sonra, akıl ve ruhun daimi ve bağımsız 
faaliyetinden ibaret bir sistemdir. Din sonludan sonsuza yükselmektir. Ruhun 
kendi özünden haberdar olmasıdır. Parça ile bütünün aynılığıdır. Üniversal 
varltğJn (Allah'ın) Peygamber ruhuyla (Hegeli göre İsa ile) iştirake girişidir. 
Buna gore din hem insan ruhunu hem de üniversal ruhu ifade etmektedir. (23) 

Bergson ise dini ikiye tasnif etmiştir. Statik din, dinamik din. 

Statik din cemiyetin dinidir. Zekanın dağnıklığı, güçsüzlüğü karşısında, 
tabiatın koruyucu tepkisidir. Halkın dini olması sebebiyle kapalıdır. Bu dinin 
kaynağı tabiat kuvvetleri karşısında duyulan korku değil bu korkuya yapılan 
karşı tepkidir. Bu sebeple de din tabii ve gerçek bir olaydır. Korku dinde rol 
oynamıştır. Ancak din korku değildir. Korkuya karşı yapılan koruyucu 
tepkidir. 

Dinamik din ise bütün insanlığın dinidir. Açıktır. Bergson'a göre 
Hristiyanlık ve İslamiyet dinamik dinlerdendir. Dinamik din mistiklik esasına 
dayanır. Dinamik din hayat hamlesinin esasına dayanır. Dinamik din hayat 
hamlesinin en derinidir. Bu dinde düşünce ile konusu, seven ile sevilen, ruh ile 
varlık arasındaki aynlık ortadan kalkmıştır. Bu din sezginin temaşaya 
döndüğü yerdir. Sevinç içinde sevinçtir. Bu din dinamiktir, çünki onda 
hareket, aşk ve yaratıcılık hakimdir. 

20- Fiıiiz Abadi; El-okyfuıtis-Ul-basit Fi Tercimeti Kamus-il-Muhit, Çeviren Ahmet Asım El-Ayntabi, C.III, 
İstanbul , 1305, sh. 633, (Din Maddesi) 
21- A. Adnan Adıvar; Tarih Boyunca İlim ve Din, 2. Baskı, İstanbul, 1969 
22- A, Adnan Adıvar; Tarih Boyunca İlim ve Din, 2. Baskı, İstanbul, 1969 
23- A. Adnan Adıvar; Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul, 1969, 2. Baskı sh. 31-32 
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Bergson'a göre İslamiyet ve Hristiyanlık tam manasıyla mistik dinlerdir. 
O'na göre Budizm'de tam mistisizm yoktur. Zira budizm hayattan soyunmuş, 
ilahi hayata da ulaşamamış, böylece iki hareket arasında bocalayıp ~almıştır. 
(24) 

İlahi kaynaklı tariflere göre din, insani "kamil insan" olmaya sevk eden 
bir disiplindir. (25) 

"Din kutsal şeylere ait ve münakaşaları caiz olmayan inançları taşıyan ve 
bu inançlara bağlı olan ve değiştirilmesi caiz olmayan fiilleri yapan 
insanlardan meydana gelmiş manevi birliktir." (26) 

"İnsan kadar eski olan din, tabiat üstü bir kaynaktan vahiy yoluyla 
gelen, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir müessesedir. İnsanla insan, 
insanla cemiyet, insanla alem, insanla Allah arasındaki münasebetleri 
düzenleyen ilahi kaynaklı bir müessesedir. Din, bir ihtiyaç neticesi olarak 
ortaya çıkmış sun'i bir müessese olmadığı gibi, insan aklının ve düşüncesinin 
mahsulü olan bir inanış sistemi de değildir, " (27) 

"Bugün dünyada "din" adı ile anılan bir çok inanç türü mevcut 
bulunmaktadır. Din kavramı kafamız ve gönlümüzde net bir tarife 
kavuşturulmadığı takdirde, hakikatte din olmadığı halde din sanılan bir çok 
batıl inancın sebep olacağı kavram kargaşalığı tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. 

Hakikat şudur ki; din ancak peygamber tebliğidir ve kaynağı da ilahi 
vahiydir. "Din bizzat Allah'ın açtığı kurtuluş yoludur. Seçilmiş üstün 
yaratılışlı birer insan olan peygamberlerin, muhteşem idraklerine, vahiy yolu 
ile gelir ve onlar da bize tebliğ ederler. Din sadece bu tebliğlerden ibarettir. 
Toplumların bünyesinden doğan inançlar ve filozofların düşünceleri din 
olamaz, yahut bunlara din adı verilemez." (28) 

Din'i, İslam alimleri, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber'in 
hadisleri ışığında şöyle tarif etmişlerdir: 

24- H. Bergson; Ahlak İle Dinin İki Kaynağı, Çeviren Metunet Karasan, Ankara, 1962,sh. 102-110 
25- Amiran Kurtkan ; Din Sosyolojisi, İstanbul, 1985, sh.2 
26- İsmail Hakkı Baltacıo@u; Sosyoloji, İstanbul, 1939, sh. 108 
27- D.P.T. Milli Kültür, sh. 140, 51l 
28- S. Ahmet Aıvasi; Türk - İslılm Ülküsü, İstanbul , 1979, C.I, sh. 56 
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"Din, her konuda insanları, akıllarını, irade ve isteklerini kullanarak 
hayır olan şeylere götüren, böylece dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını 
sağlayan, peygamberler aracığıyla Allah'ın gönderdiği il~hi esasların 
bütünüdür." (29) 

Bu tariften anlaşıhyorki, insanlığı saadete götürebilecek yegane yol akıl 
ve iradenin, dinin arzuladığı doğrulukta kullanılmasıdır. Bu ise ancak aklın 
sağlam bilgilerle donatılıp, iradenin hayır işlere yöneltilmesiyle mümkündür. 

Aklın sağlam bilgilerle donatılması öğretimin kapsamı içine 
girmektedir. Ne var ki, öğretim insanı saadete ulaştırabilecek yegane vasıta 
değildir. 

Öğretimi eğitimden ayrı düşünmek, fertlerin kötü taraflarını 
törpülemeksizin ellerine kıymetlerini idrak edemeyecekleri değerleri emanet 
etmiş olmak demektir ki, bu ise onları saadete ulaştırmak değil bilakis ebedi 
huzursuzluğa terketmektir. 

O halde, dinin gösterdiği saadet yoluna ancak zamanında ve yeterli 
seviyede verilen eğitim ve öğretimle girilebilir. 

Bu sebeple İsl~m dini de eğitim ve öğretime gerekli önemi vermiş ve 
yüce Allah "bir şeyi derece derece, halden hale, nitelikten niteliğe , geçirerek 
olgunluk amacına erişinceye kadar yetiştiren yaratıcı mutlak kudret sahibi" 
(30) anlamına gelen "Rab" ismini kendisinin Esma-i Hüsna'sı içerisinde 
zikretmiştir. 

Rab isminin Kur'an'ın bir çok yerinde özellikle ilk sürede ve ilk nazil 
olan ayetlerde geçmesi, ilk ve mutlak yetiştirici ve terbiye edicinin AIIah 
olduğu inancının açık ifadesidir. 

Yine bu dinin yüce peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) "Ben ancak bit 
muallim olarak gönderildim." (31) buyurmuşlardır ve bu görevlerini de gerek 
kendi asrındaki insanlara bizzat fiili olarak gerekse daha sonrakilere bıraktığı 
yüce emanetler yoluyla, hakkıyla ifa etmişlerdir. 

29- A. H. Akseki ; İslam, İstanbul , 1966, sh. 53 
30- Nevzat Ayasbeyoğlu; Kur'an-t Kerim Eğitimle İlgili Ayetlerinin Tahlili, İstanbul, 1968, sh. 17 
31-İbn-i Mace i Ebü Abdillah Muhanımed b. Yezid Kazvini; Sünen, Mısır, 1372 
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Başka bir hadis-i şerifte "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderil
dim. "(32) şeklindeki ifadeleri, peygamberlerin en önemli görevlerinin, 
insanların kainattaki en üstün mevkiyi hakedecek, yaratılış özelliklerine uygun 
düşecek davranışları kazandırmak, bu sebeple onların talim ve terbiyesi ile 
meşgul olmak olduğunu ortaya koymuştur. 

İslam'a göre eğitim ve öğretim vetiresi, şanlı Peygamberimizinde 
buyurdukları gibi "Beşikten mezara kadar" süren bir faliyettir ve sadece 
mektep, medrese meselesi de değildir. Eğitim ve öğretim bütün müminlerin 
güçleri nisbetinde yerine getirmek zorunda oldukları görevdir. Nitekim 
peygamberimiz şöyle buyurmuştur "Hepiniz çobansınız ve sürünüzden 
mesulsünüz." (33) Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in şu ifadesi de oldukça 
açıktır. "Sizler insanlar için (insanlığın iyiliği için) çıkarılmış en hayırlı bir 
ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız." (34) 

İslam eğitim ve öğretimi bütün müminlerin genel vazifesi telakki 
etmekle birlikte bu işi hususi vazife edinmiş muallim ve alimlerin bulunmasını 
da ayrıca emretmiştir. " Bir de içinizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki, 
(onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye 
çalışsınlar. İşte onlar murada erenlerin ta kendileridir." (35) Bu emre uyarak 
bu işi meslek edinenler de Hz. Peygamberin şu iltifatlarına mazhar 
olmuşlardır: 

,.. 
"Alimler, peygamberlerin varisleridir." (36) 

"Alimin uykusu, cahilin uyanıklığından daha üstündür." (37) 

"Alimlerin hak yolda akıttıkları mürekkep, şehid kanından daha 
mübarektir." (38) 

"Bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." (39) 

32- Muvana, HUsnU'l - Hulk. ı. 

33- Buhari, Ves!ya, 55/9 
34- Al-i İmran suresi, Ayet: J ıo 
35- Al-i İmran Suresi, Ayet : 104 
36- Ebu Davud, İlim, 19/1 
37- SuyOli; El-Fethul Kebir, Cilt 3, Beyrut, sh. 265 
38- SuyOti; El-Fethul Kebir, Cilt 3, Bcyrut, sh. 434 
39-AclOni; Keşfol-Hafa., Cilt 3, Beyrut, 17.1351, sh. 200 
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. 
Sayılarını çoğaltmamız mümkün olan bu iltifatlar tsiamda alimlerin 

itibarının ne derece yüksek olduğunu göstermektedir. 

Peygamberin şahsında bütün insanlağın muhatab olduğu ilk emrin "oku" 
olması da fslam'ın ilim taleb etmeye verdiği önemi ortaya koyması açısından 
dikkate şayandır. 

Yine İslam dininde insanların üstünlüklerinin ölçüsü soy, sop, ırk değil 
bilakis ilim ve takvadır. 

Bu sebeple, 

"Deki; görenle görünmeyen bir midir? Düşünmüyormusunuz." ( 40) 

"Deki; bilenlerle bilmeyenler bir olurlar mı? Doğrusu ancak akıl 
sahipleri öğüt alırlar." (41) 

buyrulmaktadır. 

İslam dinini alelade inançlardan ayıran özellikte ilme verdiği bu önem 
ve aynı zamanda mesajlarının doğruluğunun ilimle ispatlanmış olmasıdır. 
İslamın temel mesajı Tevhid akidesinin ilme dayalı ispatı basiyret üzere iman'a 
götürür ki, varılması gereken hedefte budur. (42) 

"Mısri , en büyük sevabın Hakk'ı bilmek olduğunu belirtirken, buna 
ulaştıran yolun, körü körüne inancı basiyret üzere iman haline getiren ilim 
yapma faliyeti olduğuna işaret etmiştir. Keza, Muhiddin ibn-ül Arabi de, 
"ilmin mertebesi, inancın mertebesinden üstündür." derken körü körüne inancı 
kasdetmiştir. Yoksa basiyretli inanç zaten ilimle aynılaşmış inançtır." ( 43) 

.. 
O halde,tslam insanlığı kemale ermiş basiyret üzere bir imana götüren 

ve her yerde tevhid akidesinin varlığını ispata yarayan ilme ve bu ilmin eğitim 
ve öğretimine davet ediyor dersek hata etmiş olmayız. 

40- Nisft Süresi, Ayet : 262 
41- Zümer Süresi, Ayet : 3 
42- Prof. Dr. ımiran Kurtkan Bilgiseven; İslamiyetin Kültürel Özellikleri ve İslami Kavramlar, İstanbul, 
sh.26- 27 
43- Prof. Dr. 1..miran Kurtkan Bilgiseven; İslamiyetin Kültürel Özellikleri ve İsHlmi Kavramlar, İstanbul 1989, 
sh. 30 
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2- Din Eğitiminin Mahiyeti 

Cemiyetlerin iktisadi büyüme ve teknik gelişme hızı kadar, hatta ondan 
daha fazla manevi kalkınmaya ihtiyaçları vardır. Zamanın hızla dönen çarkları 
arasında yıpranan ve çökmeye yüz tutan ahlaki nizamın yeniden tesisi 
maneviyatın ve özellikle dini hayatın yeniden canlandırılmasına bağlıdır. Milli 
eğitimde, kültürel ve ahlaki boyutlar düşünülmeksizin, ortaya atılan fikir ve 
uygulamalar, cemiyeti sarsacak zararlı sonuçlar doğurabilir. 

"Toplum hayatında din bir vakıadır. Sosyal tekamül içinde dinin bir 
gerçek olduğunu bilmek ve müsbet bir anlayışla değerlendirmek gerekir. 
insani ve ahlaki duyguları geliştirmek için dini duyguların sağlam bir şekilde 
verilmesi icab eder. Böylece milli duyguyu, vatan sevgisini ve kahramanlık 
heyecanını hissettirmek mümkün olur. 

İktisadi kalkınmanın artması ve hayat seviyesinin yükselmesiyle gelişen 
konfor, eğlence ve lüks ihtirasının kanalize edilmesi ile, menfi arzuların 
yatıştırılmasında, özellikle din dışı davranışların önlenmesinde din eğitiminin 
önemini gözden uzak tutamayız." ( 44) 

Eğitim milli bir yatırım ve sosyal bir ihtiyaçtır. din eğitimi de genel 
eğitim içinde bu ihtiyacın en önemli unsurlarından biridir. Yatırımın verimli 
neticeler verebilmesi, eğitim müesseselerinde dini eğitime de gerekli önemin 
verilmesine bağlıdır. 

İktisıdi büyüme ve gelişme hızı ile manevi yükseliş arasında denge 
sağlanamadığı müddetçe, müreffeh ve huzurlu bir toplum idealini 
gerçekleştirmek mümkün olamaz. Toplumun sosyal bütünleşmesinin dumura 
uğramasında büyük ölçüde dini ve ahlaki çöküşün rolü vardır. 

Fertlerin hayatlarında dinin yerini dolduracak onun kadar kapsamlı 
ikinci bir etken daha yoktur. Dini motiflerin zayıflamasıyla, inançlarını yitiren 
şahıslar için vatan, millet ve devlet gibi değer ve kavramların hiçbir anlamı 
yoktur. 

44- Mehmet Bayraktar ;. " Türkiyc'de yaygın ve örgün dini eğitimin meseleleri ", Milliyctciler iV. Büyük İlmi 
Kurultayı, Tebliğler, Aydınlar Ocağı, İstanbul, 24-25 Nisan 1987, sh. 213 
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O halde,vatan ve millet sevgisiyle kalbi coşan, vatan ve milletine faydalı 
olmayı kendisine hedef belirlemiş iyi vatandaş aynı zamanda iyi bir din eğitimi 
de alabilmiş şahsiyettir diyebiliriz. 

3- Din Bilgisi Dersinin Amaçları 

Eğitim ve öğretimin genel amacı olarak kabul edilen, ferdin eğitilmesi, 
toplumla aynılaşmasının sağlanması , kültürel mirasın kuşaktan kuşağa 
aktarılması , ferdin hayata hazır hale getirilmesi din eğitiminin de genel 
amacıdır. Din eğitiminin bu genel amaçlarının yanında bazı özel amaçları da 
mevcuttur. 

Din bilgisi deslerinde ağırlık noktası Allah ve O'nun ögretileridir. Bu 
öğretilerin kaynakları ise Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin sünnetleri, dinin 
tanımış olduğu hürriyet mahsuli eserlerdir. İşte din eğitiminin özel amacı bu 
kaynakların öğrencilere tanıtılması ve açıklanmasıdır. 

Din eğitim ve öğretimine öncelikle bunların tanıtılmasıyla başlanacak, 
bu değerler tarihi bir hava içinde sunulacak daha sonra bu öğretilenleri 
destekleyici bir mahiyette bu alanda ün yapmış şahsiyetlerin tanıtılmasına 
geçilecektir. 

Bu çalışmalarla öğrenciler, Müslümanlığın özellikle Müslüman 
Türklerin dün ve bugün dünya medeniyetinde oynadıkları ve oynamakta 
oldukları rolleri tanıyacaklar; böylelikle bugün ve yarın paylarına düşecek 
vazifeler hakkında da malumftt sahibi olacaklardır. 

Allah, Peygamber ve din uluları sevgisiyle, canlı cansız bütün 
yaratıklara karşı sevgi duygusu gelişecektir. Bu sevginin derinleşmesi 
neticesinde insan ruhu bütünlüğüne ve çetin şartlar altında dahi mesut intibalar 
başarabilme kabiliyetine haiz olacaktır. 

Dini şahsiyetlerin örnekliği ve öğretmenin sevk ve idaresiyle çocuklarda 
birtakım değer hükümleri uyandırılacaktır. 

Dini hayatın kahramanlarının tanıtılmasıyla, çocukların kendilerini 
benzetmek isteyebilecekleri örnekler sunulacaktır. 
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Ve nihayet eğitiminin diğer bir amacı da dini inanç ve bağlanış duygusu 
kazandırarak çocukları manevi hayat bakımından aktif hale getirmek ola
caktır. (45) 

45- Neda Armaner. Zeki Ökmen; Din eğitimi ve Öğretiminde Metodik Bilgiler, İstanbul, 1960, sh. 24-25 
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İKİNCİ BÖLÜM 

il. DİN EGİTİM VE ÖGRETİMİ 

A) DİN EGİTİMİNİN TARİHÇESİ 

1) Peygamberimiz Döneminden, Osmanlı'ya Kadar Din Eğitim
Öğretimi 

İslamda talim ve terbiyenin ilk rehberi H.z Muhammed'dir. O,bu dinin 
ilk öğretmenidir. Kendisi "Ben öğretici olarak gönderildim." sözüyle bunu 
vurgulamıştır. O, Allah'ın vahyini mü'minlere açıklamış, uygulanışını kendi 
yaşayışı ile göstermiş, bizzat ulaşamadığı topluluklara muallimler tayin 
etmiştir. 

Öğretimin konusu olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlaşılması için özel 
bir yer belirlenmiş değildir. İbadet mahalleri, ashabın evleri aynı zamanda 
talim ve terbiyenin yapıldığı yerlerdir. 

Hicretten sonra "İsl~m Devletinin" temellerinin atılmasını müteakip 
Medine'de "Mescid-i Nebevi" tesis edilerek, İslam talim ve terbiyesinin 
merkezi haline getirilmiştir. 

Yüce peygamberimiz, mescidlerinin sofasını talim ve terbiyeye tahsis 
etmiş, is!a.m'ı ayet ayet burada kafalara ve gönüllere yerleştirmeye çalışıµıştır. 
"Ashab-1 Suffa" denilen, Selman-ı Farisi, Ebu Hureyre gibi nice Jstam 
büyükleri hep burada yetişmişlerdir. 

Peygamberimizden sonra da İslam aleminde cami ve mescitler, medrese 
ve mektepler yapılıncaya kadar öğretim yeri olarak kullanılmaya devam 
edilmiştir. Bilimler çeşitlenip öğrenci sayısı artınca eğitim öğretim cami dışına 
taşmış, fakat cami dersleri bütünüyle kesilmemiştir. "Dinleyicisi çok olan 
dersler yine camilerde yapılmış, bunlara "ders-i am" denilmiştir. Sırf 
öğretime ayrılan camiler de olmuştur. Böyle camilerin ilki Ezber Camisi'dir 
ve bu cami halen bu usulde devam etmektedir." ( 46) 

46- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara,1990, sh. 15 
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Medreselerin kuruluşunda İslAm dünyasının politik bakımdan iki ayn 
fırkaya ayrılmasının rolü oldukça büyüktür. Şiiler kendi öğretilerini yaymak 
için 11Darü'l ilm11 ler meydana getirmişler; bunun karşısında sunni öğretisi de 
camilerdeki sistemsiz eğitimi ve öğretimi yetersiz görünce karşı kuruluşlar 
olarak medreseleri tesis etmişlerdir. 

11 
••• İsl~m tarihçilerinin medresenin ilk müessisi olarak Nizamül Mülk 

üzerinde iltifAk ettikleri ileri sürülürse de bundan önce, Nişabur'da 
Beyhakkiyye Medresesi'nin kurulmuş olduğu kaydedilir. Gerçekte Nizamül 
Mülk'ten önce Gazneli Mahmud (999-1030) Gazne'de ve kardeşi Nasır b. 
Sebüktekin, 1033 tarihinde Nişabur'da medrese yaptırmışlardı. Ancak 
bunlardan önce de bazı hususi mahiyette bazı medreselerin mevcut oldukları 
bilinmektedir. Ebu Hatimü'l- Busti (v.965) kendi kütüphanesini medrese 
haline getirmiş, yanına da yabancı talebelerin barınacakları bir tesis kurmuştu. 
Nişabur'da Şafii Fakihi En-Neysaburi (v .960) için bir medrese yapılmıştı . 
Diğer taraftan Ebu Aliyyü'l Müseyni (v. 1002) nin fıkıh kürsüsü, 11El
Medresetü'l-Ehliyye" denilen hususi medreseleri teşkil ediyorlardı ki, bunlar, 
o devirde yaygın olan şiilik cereyanına karşı sünniliği müdafaa ve tamim için 
kurulmuş müesseselerdi." ( 47) 

" İslam dünyasında medrese teşkilatının kuruluş ve gelişmesinde en 
büyük hisse hiç şüphesiz , Büyük Selçuklu Türklerine aitti. Gerçekten 
medreselerin geniş anlamda, devlet eliyle kurulması, tahsilin meccani olması 
ve medrese teşkilatının en küçük ayrıntılarına kadar tesbiti , Selçukluların 
eseridir. 

Selçuklular, kurdukları medreseleri, hem ilmin gelişmesini sağlamak 
hem ilmiye mensuplarına maaş bağlıyarak onları devletin yanında tutmak 
husussiyle Fatimi'lerin Şiilik propogandaları ve diğer Rafızi telakkilere karşı 
sünniliğin müdafaası ve tamimi gayesi ile tesis etmişlerdir. 11 (48) 

Nizam-ili Mülk tarafından inşa ettirilen "Nizamiye Medresesi 11 inden 
sonra, İslam dünyasında medrese kurma faliyetleri hızlanmaya başlamıştır. 
Nizamiyeler köylere varıncaya kadar açılmaya başlanmış, Türk milletinin bu 
örnek müesseseleri bütün İslam dünyasında yayılmıştır. Anadolu Selçuklu 
devleti ve Osmanlılar da bu müesseseleri geliştirerek devam 
ettirmişlerdir.Böylece İslam eğitim ve öğretimi resmi bir mekan kazanmıştır. 

47- Cabit Baltacı; Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1985, sh. 5-6 
48- Cahit Baltacı ; Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1985, sh. 8 
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İslam terbiyesinde "tekkeler" de "medreseler" kadar mühim bir yer 
işgal etmişlerdir. Hicri ikinci asırdan itibaren görülmeye başlanan tekkeler, 
medreselere zıt müesseseler olmayıp, bilakis aynı iman, aynı aşk, ahlak ve 
şuuru, farklı metodlarla kitlelere maletmeye çalışan İslami kaynaklardır. 

2) Osmanlılarda Din Eğitimi 

a) Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Din Eğitimi 

Kuruluş ve yükseliş dönemi Osmanlı cemiyeti , İslami değerlere dayalı 
bir cemiyettir. Eğitimde İslami esaslar hakkıyla kavranarak verildiği için, bu 
dönemde, eğitim "bilgi" ve "birlik" şuuru aşılama fonksiyonlarının her ikisini 
de hakkıyla ifa etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu yükseliş döneminde İslam 
dünyası ile sıkı temas halinde bulunmuş, bunun tabii neticesi olarak da İslam 
medeniyetinin ilme karşı gösterdiği müsbet tutumun tesirinde kalmıştır. Batıda 
VI. asırdan XII. asra kadar süren karanlık çağda İslam alemi ilim güneşinin 
ışığı altında parlak bir devir geçirmiştir. ( 49) 

Bu dönem, muvahhidler tarafından İslam'ın özünün iyi yorumlandığı, 
bu yorumların milletçe idrak edildiği bu sebeple de İslam'ın layıkıyla 
yaşandığı bir dönemdir. 

Bu dönemde din eğitimi kendisinden bekleneni vermiş, İslami 
kavramlar zihinlerde yerli yerine oturmuştur. Mesel!, fetih kavramının 
manasını çok iyi idrak etmiş olan Türk milleti hiç bir zaman fethettikleri 
ülkelerde kültür emperyalizmine soyunmamışlardır. Türkler için fetih, istila 
etmek, sömürgeleştirmek, _gasbetmek değildir. Bilakis İslam'ın yüksek 
kültüründen haberi olmayan insanlara bu yolun kapılarını aralamaktır. 
Türkler gazaya bu nedenle rağbet etmişler fakat fethettikleri ülke halkının 
milli haslet ve karakterini hiç bir zaman yok etmeye çalışmamışlardır. (50) 

Osmanlıların bu devresinde İslamın özünün hakkıyla kavranabilmesi için 
din eğitimine küçük yaşlarda başlatılmış, dini ihtiyaç yönünden halk çocukları-

49- Prof. Dr. ~miran Kurtkan Bilgiseven; Eğitim Yolu İle Kalkınmanın &aslan, 3. Baskı, İstanbul 1982, 
sh. 156 - 170 
50- Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven; İslfuniyet'in Kültürel Özellikleri ve İslfuni Kavramlar, İstanbul , 
1989, sh. 35 - 36 
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nın öğrenimi ve eğitimi için "Sıbyan" ve "Mahalle Mektepleri" adı verilen 
okullar açılmış, medrese ve tekkelerde de eğitimine devam edilmiştir. 

Başlangıçta medreselerdeki din eğitimi, devlet ve halkın himayesini 
görmüş ama merkezi bir otoriteye bağlanmamış , bu müesseselerin işleyiş ve 
denetimi mahalli müftülüklere bırakılmıştır. Öğretime el atıp onu resmi bir 
nizam ve kanuna sokarak devlet denetimi altına alan ilk padişah Fatih Sultan 
Mehmet'tir. Bu sebeple Türkiye'de devletçe yürütülen eğitimin temellerinin 
Fatih'in Fatih medreselerini kurmasıyla atılmış olduğunu söylemek 
mümkündür. (51) 

Osmanlı Medreseleri, içinde bulundukları zaman ve mekan itibariyle 
değerlendirildiğinde 16. asrın sonlarına kadar dünyanın en mükemmel talim 
ve terbiye müesseseleri olarak kabul edilebilir. 

Bu dönemde "Medreseler, insanı, bir "mana ve madde bütünlüğü" içinde 
idrak ederek "din" ve "dünya" ilimlerini hassas bir denge içinde asırlarca 
yürütmüş , insanı "dünyaperest" yapmadan "dünyanın fatihi ve sahibi" haline 
getirmeyi başarmışlardır. Buradan mezun olan "alperenler" hem müthiş birer 
"silahşör" hem de büyük birer "gönül adamı" olmayı bilmişlerdir." (52) 

b) Gerileme ve Yıkılış Dönemi Din Eğitimi 

Osmanlılar'da bu dönemde diğer sahalarda olduğu gibi din eğitiminde 
de gerilemeler olmuş, dini hukuk tesirsiz hale gelmiştir. Fert ve cemiyet 
ahengini tesis eden Islam ruhunun tatbikatına gerekli önem atfedilmemiş, 
medreseler görevlerini gereğince yerine getirememişlerdir. 

Medreselerin merkezi bir denetime bağlanışı, seviye birliği ve 
gelişmeleri takip ederek programa alma bakımından faydalı olmakla birlikte, 
mahalli ihtiyaçlara intibak etmekten uzaklaşılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu dönemde Osmanlı'nın aleyhine vuku bulan coğrafi değişiklikler 
batıyı ticari alanda öne geçirmiştir. Ü mit burnunun keşfi ile Akdeniz'den 
geçen ticaret yolu iptal edildiğinden Osmanlı'nın deniz ticareti baltalanmıştır. 
Nihayet kapitilasyonlarla da sanayi faliyetleri kısırlaşmış ve kişi başına düşen 

51- Hüseyin Atay; Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, 1983, sb. 78-79 
52- Ahmet Arvasi; Türk - İsl§m Ülküsü, Ankara, 1983, C. 3, sh. 63 
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milli gelir seviyesi azalmaya başlamıştır. Bu durum gerek idareciler, ftlema ve 
gerekse halkın diğergamlık duygularını köreltmiş, ferdi menfaatler ön planda 
tutulur hale gelmiştir. Üst kademede olan alimler ve devlet adamları 
kendilerinin ve çocuklarının geleceklerini düşünmek zorunda hissetmişlerdir. 
Kendi çıkarlarını teminat altına almak için devlet kapısında en müsait ve en 
güvenli meslek olan ilmiye teşkilatına rağbet artmış fakat bu kademeleri işgal 
edenlerde ehliyet sahibi olma şartı aranmaz olmuştur. 

İlmiye sınıfının üst kademelerinin layık olmayan yeteneksiz kişilerle 
doldurulup, bozulmasında Kanuni Sultan Süleyman'ın hocası Dolaylı Hayrettin 
b. Evhad'ın (Öl. 950/1543) çıkartmış olduğu "Hocazadeler Kanunu"nun sebep 
olduğu ileri sürülmektedir. Bu kanuna göre Padişah hocalarının oğulları ilk 
anda Dahil (elli) medreselere tayin edebilmektedir. Sonraları kanunun sınırlan 
daha da genişletilmiş mevali denilen, yüksek mevleviyet mertebesine çıkan 
kadıların ve alimlerin oğullarını da kapsar hale getirilmiştir. (53) 

Liyakatsiz kişilerin ilmiye teşkilatında iş başına geçişiyle tecrübi ve akli 
ilimlere karşı düşmanca bir tavır takınılmış, kendi menfaatleri uğruna, 
cemiyetin menfaatleri ayak altına alınmıştır. Din adına gelişmeler 
engellenmiştir. Matbaanın Osmanlı ülkesine geç girişinde dahi bu zihniyetin 
büyük tesiri olmuştur. 

Aslında Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde geçen, düşünme, görme, 
akıl, tefekkür, fikir, müşahede gibi bir çok kelime insanı düşünmeye ve 
muhakeme etmeye teşvik etmiş ve bunu en kutsal bir ibadet saymıştır. Buna 
rağmen fikirsizlikten, düşüncesizlikten, akla ve ilme karşı çıkıştan dolayı 
karanlık devirler yaşanmıştır. 

Oysa ki bir işe yatkınlık, bir işi yapmaya hazırlık önce zihinde ve kafada 
başlar. Kur'an'ın bu felsefesi ne yazık ki, hakkıyla idrak edilemedi. İlimleri 
besleyen, ilimleri ilim kılığına sokan, onlara ilim formunu veren felsefe ve 
felsefi düşünceler ihmal edildi. Kur'an'da ahkam ayetlerinin az oluşunun 
sebebi Kur'an'ın insan davranışlarına fikir yoluyla düzen vermeyi amaç 
edinmiş olmasınqandır. Bunu idrakten uzak olanlar görünüşteki hareketlere 
önem verdiler ve lslam'ın ruhunu kaybettiler. Halbuki, "Zamanın Uleması, aklı 
kullanmak. yoluna hızla girerek değişen koşullara ayak uydurabilmiş olsaydı, 
bugün alnımızda geri kalmış ülke damgasını taşımazdık. Böyle olmamış Ulema 

53- Hüseyin Atay ; Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, 1983, sh. 155- 156 
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bu toplumda artık eskilerin ayarında ve hele onları geçecek çapta insan 
yetişmeyecek anlamına gelmek üzere, ictihat kapısını kapatmakla herşeyin 
yolunda gideceğine inanmıştı. Hayat durmayınca da hile-i şer-iyelere 
başvurulmuş ve bu yeni kapı yüzyıllar boyunca ardına kadar açık kalmıştır. 
Uleması bu anlayışta olan, hile ile şeriati böylesine karıştıran bir toplumda 
elbetteki güvensizlik kökleşir, akıl barınamazdı." (54) 

1877-1878'den 1908'e kadar yaşanmış olan mutlakiyet dönemlerinde 
eğitimde bir takım ıslah hareketlerine girişilmiş tüzük ve programlarda 
değişiklik yapılmıştır. Öğretimin her kademesinde din ve ahlak öğretimine yer 
verilmiştir. Amaç yenilgiler ve suikastlerle dolu bir dönemde gelenek ve 
ahlakın korunmasıdır. 

1908 inkilabından sonra dini eğitim konusu çok yönlü olarak 
işlenmiştir. Bu konuda Ziya Gökalp, Şemsettin Günaltay, Mehmet Akif hem 
kendi devirlerini hem de Cumhuriyet dönemini etkilemiş yazarlardır. Ziya 
Gökalp manevi ve müsbet ilimlerin alanlarını yeterince kavrayamamış din 
adamlarından şu sözleriyle Şikayet etmektedir: 

"Yetiştirilmesine itina edilmeyen uzuvlardan biride ulumu diniye 
muallimleridir. Bu muallimlerin ulumu riyaziye ve müsbeteden biraz nasip 
almış olan talebeler karşısındaki vaziyetleri gayet acıklıdır. Bunlar ekseriya 
talebenin suallerine makul ve mantıki bir cevap ifasından aciz kalarak, -sus, 
kafir oldun! demekten başka birşey yapamamakla, talebe nazarında dinin 
kadrini küçültmektedirler. Genç yaşta bulunanlar, cevaptan aciz kalanın bizzat 
dini İslam mı, yoksa muallimin kendisi mi olduğunu idrak edemez. Bu suretle 
din mualliminin cehaleti talebenin tezelzüli itikadına sebebiyet verir. 
Binaenaleyh mekteplerde itikadatın tezelzül edilmesi, akaidi İslamiye ile ulrimu 
müsbetenin kabili telif bulunmamasından değil, ulumu diniye muallimlerinin 
iki cihete de vakıf olmamasindandır." (55) 

"Muallim Cev.det'te Tedrisat Mecmuasında yayınlanmış "Mektep ve 
Matbuat aleminde lslamiyet" adlı makalesinde, duraklama ve gerileme 
döneminde, yeni metodlarla öğretimi yapılan birçok ders arasında, eski 
metodlarla öğretilen din bilgisinin yetersiz kalışını şöyle dile getirmiştir: 

54- Fehmi Yavuz; Din Eğitimi ve Toplumumuz, Ankara, 1969, sh. 40 
55- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 47 



31 

" Osmanlı mekteplerinde, muhtelif derslerin, İslamiyete karşı 
vaziyetine şaşmamak ve teessüf etmemek kabil değildir. Her ne kadar Osmanlı 
hükümeti, din muallim ve muallimlerini senelerden beri iyi seçmekte kusur 
ediyorsa da diğer derslerin muallimleri ve bilhassa müdür ve müdireler daha 
az mesul değildirler. Bir yandan din öğreticilerinin felsefi bir nazar sahibi 
olmayışı ve idare heyetlerinin henüz manevi kuvvetlerin önemini kavramamış 
olmaları, diğer yandan tarih, fizik ve benzeri derslerin hocalarının, 
derslerinde bazı kereler pot kırmaları ve nihayet matbuatta görülen acı 
tenkitler, genç mekteplilerde o derece bedbinlik yapıyor ki, istikbal namına 
bundan ürkmemek ve gençlerle millet arsında açılan bu derin fikir ayrılığının 
en korkunç bir tesanütsüzlüğe götürdüğünü görerek acı duymamak elden 
gelmiyor. İhtisas ve selahiyet hakkı tanımamak, birçok muallimlerin, 
muharrirlerin en müthiş kusurlarındandır. Bundan dolayı olacak, hayvanat 
dersinde mesela Darwin Nazariyesi mevzubahis iken, dini bir endişe izhar 
eden talebelere, dinin ve fennin tarz-1 mimari ve vazifeleri ayrı ayrı olduğunu 
ve din metinlerinde tabii hükümlere tesadüf edilirse, her asrın seviyesine göre 
tefsiri lazım geldiğini söylemek ve talebenin gerek tabiyyatta, gerek İslamiyete 
hürmetini muhafaza eylemesine yardım icabederken: - Din eski çağ 
yadigarıdır, fen karşısında iflas etmiştir! denildiği vaki ve çoktur. Aynı sual 
akaid muallimine tevcih edilince de fen aleyhine bir hüküm işitildiği, sık sık 
tesadüf edilir hallerdendir. Mektep müdür ve müdirelerin ise tedris ve terbiye 
aleminde yaşayan fikirlerin tezadını yaşattırmak manevi vazifesini ifa 
etmedikleri bellidir. İfa edenler de enderdir. Zavallı gençler? ... Selahiyetine 
tecavüz eden tabiyyat mualliminin, asrın zihniyetini bir türlü anlamayan din 
hocasının muazaraları ortasında mahvoluyorlar. Sonrada zamane gençleri 
değilmi, dinsizdirler! deniliyor. Böyle vahdetten mahrum dersleri biz alsaydık 
daha başka türlümü yetişirdik? " (56) 

Görülüyor ki, eğitimde vahdetten uzaklaşılması yetişmekte olan nesli iki 
cami arasında beynamaza çevirmiş, verilen derslerden hangisinin doğruluğuna 
inanacağını bilemez hale getirmiştir. Birinci dünya savaşının patlak 
vermesiyle, devletin devamını sağlayacak yeni neslin nasıl yetiştirilmesi 
gerektiği ile ilgili tartışmalar yoğunlaşmıştır. Eğitimin milli mi? yoksa dini 
mi? olması gerektiği hakkında müzakereler fikir alışverişleri yapılmış, 
birbirine zıt görünen çeşitli fikirleri bir araya getirerek sentez etme şerefine 
öncelikle Ziya Gökalp erişmiştir. 

56- Beyza Bilgini Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 47- 48 
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1900 - 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun yeniden ihyas1 
ile ilgili olarak Türk aydınları farklı üç görüş serdetmekte idiler. 

- Türkiye, batı tekniğini benimsemekle beraber ancak İslam dininin ilk 
ve saf devrelerindeki örf ve adetlere sadık kalmak suretiyle yüksek bir 
medeniyet seviyesine ulaşabilir (İslamlaşmak) 

- Türkiye, İslamiyeti bir tarafa bırakarak sadece Batı, örf ve adetlerini 
ve Batı tekniğini benimsemekle bu işi başarabilir. (Batılılaşmak ve 
Çağdaşlaşmak) 

- Çağdaş medeniyet seviyesine yükselmenin çaresi Milli Rönesansın 
başarılmasıdır. (Türkleşmek) 

Gökalp, çeşitli fikir adamlarının tek tek ele alıp sadece birini veya 
diğerini müdafaa ettikleri bu üç ayrı cereyanı çok iyi anlaşılır bir şekilde 
birleştirdi ve bu birleşmemin zaruri sebeplerini vuzuhla izah etti" (57) Ziya 
Gökalp'in bu sentezinin akisleri Cumhuriyet dönemine de yansım. 

3- Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi 

a) 1923 - 1938 Devresi 

Cumhuriyet devrini tamamen müstakil olarak değerlendirip 
imparatorluk devri tesirlerinden uzak olduğunu iddia edebilmek mümkün 
değildir. Bu dönemde Osmanlının son dönemlerinde başlatılan ıslahat 
hareketleri devam etmiş, değişmenin ağırlığı bütün bütün hissedilir olmuştur. 
1924'de çıkarılan öğretim birliği kanunu ile medreseler ve mektepler 
birleştirilmiştir. Ümmetçi anlayıştan milliyetçilik fikrine geçilmiş, vaktiyle 
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Rıza Nur, Mehmet Emin, Ahmet Vefik 
paşaların başlattığı dilde, tarihte, edebiyat ve sanatta Türklüğe dönüş hareketi, 
Cumhuriyet milli eğitiminde esas muhtevasını teşkil etmiştir. Türk Milli 
Eğitiminde son elli yılın en parlak çağı yaşanmış olmakla birlikte ·hatalardan 
tamamiyle arınmış değildir. Bazı garpçıların, Batı'nın tekniği ve medeniyeti 
ile birlikte kültürünü de almak gerekliliği yolundaki görüşlerin su yüzüne çık-

57- Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven ;~Ziya Gökalp ve İktisat Sosyolojisi:' Sosyoloji Konferansları, 5. Kitap 
sh. 18 
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masıyla, Atatürk'e rağmen eğitimde milliyetçilik anlayışı baltalanmıştır. 
Okullarda objektif tarih dersleri okutulmamış , ecdadımız haksız yere 
kötülenmiştir. Şan, şeref ve zaferlerle dolu tarihimiz ihmal edilmiş, kusur ve 
zaaflar mübalağa edilerek anlatılmıştır. Bu sebeple yeni yetişen nesil mazisi 
hakkında sağlam fikirlerle donamamış. ayakları yerden kesilmiştir. İktisadi ve 
siyftsi planda kalması gereken inkılaplarda sınır iyi tesbit edilmemiş, milli 
kültür sahasına da yayılmıştır. İyi ve doğru olan herşeyin Avrupalılara ait 
olduğu görüşü yaygınlaştırılmış, Türk İslam Medeniyeti'nin toptan inkarı ile 
nesillerin milli gruru ve imanı zedelenmiştir. Oysa Avrupanın ilim ve 
tekniğini almakla yetinilip, milli kültürü muhafaza hususunda gerekli olan 
şeyler yapılsa idi o devrin çocukları ecdadını rn.netleyen .birer Batı hayranı 
olmazdı. 

Bu dönemde laiklik prensibine de tam uyulmamıştır. Devletin laik 
olabileceği fakat, cemiyet ve onu meydana getiren fertlerin bir dini olduğunu, 
buna göre şekilJenen bir ahlfık anlayışı ve yaşam felsefesi olduğu gözardı 
edilmiştir. Geri kalmışlığımızın sebebi olarak İslamiyeti görenler fertlerin 
dini inançlarına menfi müdahalelerde bulunmuşlardır. Manevi yönden zayıf ve 
eksik yetişen aydın, halk ile yabancılaşmıştır. Cumhuriyetin getirmek istediği 
dünya görüşü tedrici olarak değil , gönüllere ve kafalara işlenmeden, 
tartışmasız, tepeden inme kabul ettirilmeye çalışılmış; bunun neticesinde 
bağlandığı şeyin muhteviyatından haberi dahi olmayan robotlaşmış nesiller 
türemiştir. (58) 

b) Atatürk'iin Din ve Din Eğitimi İle İlgili Görüşleri 

Laiklik prensibinin ülkemizde tam manasıyla kavranamayışı nedeniyle, 
Atatürk'ün dinsiz, İslam'a ve din eğitimine karşı olduğu, dine müsamaha ile 
yaklaşmanın Atatürkçülükten ve devrimlerden taviz vermek manasına geldiği 
fikri yayılmıştır. Oysa ki, Atatürk'ün din aleyhinde herhangi bir sözüne 
rastlamak mümkün değildir. Aksine İslam Dini ve Hz. Muhammed (S.A.V) 
den sitayişle ve hürmetle bahseden, müslüman olmasından dolayı iftihar 
ettiğini dile getiren bir çok sözü vardır. 

O, Hz. Peygamber (S.A. V) hakkında şöyle diyor: 

58-- Nuri Kodamanoğlu ; TUrkiyc'dc Eğitim, Ankara, 1974, sh. 15-19 
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"O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugünde 
milyonlarca insan yürüyor Benim, senin adın silinir; fakat sonuca kadar O 
ölümsüzdür." (59) 

Balıkesir'de 7.2.1923 tarihinde Zağnos Paşa Camiinde halka hitaben 
yaptığı konuşma da şöyledir: 

"Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve 
hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak 
tarafından insanlara hakayık-ı diniyyeyi tebliğe memur ve rasül olmuştur. 
Kanun-i esasi, cümlenizce malumdur ki, Kur'an-ı azimü-ş-şandaki nusfistur. 
İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir, ekmel dindir. Çünkü 
dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor. Eğer akla, 
mantığa ve hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavanin-i tabiiyye
i ilahiye beyninde tezat olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i 
kavniyyeyi yapan Cenab-ı Hak'tır ... " (60) 

Yine Atatürk 30.10.1922 tarihli meclis konuşmasının başlangıcında, 
dinimizin son ve ekmel din oluşuna, Hz. Muhammed (S.A.V) in peygamber 
olarak gönderilişindeki hikmete temas ederek şöyle diyor: 

"Ey Arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür. Adat-ı ilahiyyenin tecelliyatma 
bakarak diyebiliz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalaa olunabilir. Ilk 
devir beşeriyetin sebavet ve şebabet devridir. ikinci devir, beşeriyetin rüşt ve 
kemal devridir. Beşeriyetin, birinci devrede tıpkı bir çocuk gibi tıpkı bir genç 
gibi, yakından maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edilmeyi istilzam eder. Allah 
kullarının tazım olan nokta-i tekamüle vusulüne kadar, içlerinden vasıtalarla 
dahi kullarıyla iştigali, lazime-i ulühiyyetten addeylemiştir. Onlara Hz. Adem 
aleyhisselamdan itibaren mazbut ve gayr-ı mazbut bildirilen ve bildirilmeyen 
namütenahi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve rasüller 
göndermiştir. 

Fakat Peygamberimiz vasıtasıyla en son hakayık-ı diniyye ve 
medeniyyeyi verdikten sonra artık beşeriyetle bilvasıta temasta bulunmağa 
lüzum görmemiştir. Beşeriyetin derece-i idrak, tenevvür ve tekemmülü, her 
kulun doğrudan doğruya ilhamat-ı ilahiyye ile temas kabiliyetine vasıl olduğu-

59- Ahmet Gürtaş; Atatürk ve Din Eğitimi, Ankara, 1981, sh. 25 
60- Atatürk'Un Söylev ve Demeçleri II, Derleyen • Nimet Unan sh. 94 
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nu kabul buyurmuştur. Ve bu sebepledir ki, Cenab-ı Peygamber, Hatemül
Enbiya olmuştur ve Kitabı, Kitab-ı Ekmeldir. ... " (61) 

"Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta 
serbesttir. Biz dine saygı gösteririz, düşünce ve tefek.küre muhalif değiliz. " 
(62) 

Atatürk'ün dinimize karşı sevgi, saygı ve takdir dolu sözlerini 
çoğaltmak mümkündür. Hal böyle iken, Atatürk ve inkilapları adına, aslında 
kendi şahsi görüşlerine Atatürk'ü perde yaparak, İslam'a ve islam'ın kutsal 
saydığı mefhumlara hücum edenler az değildir. Hatta geri kalmışlığımızın 
vebalini İslamiyete yükleyecek kadar .ileri gidenler mevcuttur. Oysa ki, bu 
konuda Atatürk diyor ki: 

"Milleti uzun asırlar gaflette bırakan çeşitli sebepler arasında hakiki 
noktayı bir kelime ile ifade etmiş olmak için diyebilirim ki , bütün 
sefaletlerimizin kat'i sebebi , zihniyet meselesidir. İnsanlar ve insanlardan 
mürekkep olan cemiyetler, her şeyden evvel bütün fertleriyle salim bir 
zihniyete sahip olmalıdır. Zihniyeti zayıf, çürük, sakin olan bir toplumun 
bütün çalışması boştur. 

İtiraf mecburiyetindeyiz ki, bütün İslam aleminin cemiyyat-ı 
içtimfiiyyesinde hep yanlış zihniyetler hüküm sürdüğü içindir ki, şarktan garba 
kadar, İstam memleketleri düşmanların ayakları altında çiğnenmiş ve 
düşmanların zincir-i esaretine geçmiştir. Bu fikrimi izah etmek arzusuyla 
biraz daha izahat vermek isterim: 

Cümlenizce malumdur ki, Cenab-ı Peygamber, ahkam-ı nusfisu tebliğe 
memur olduğu tarihte, etraf ülkelerde muhtelif akvam vardı. Din-i İslamı 
bütün beşeriyete kabul ettirmek için, fisebilillah sell-i seyf eden mücahidin-i 
Arap, asırlarca yüksek medeniyet yaşamış, milli mazilerine ve örf-ti 
an'anelerine sahip bir çok akvam, Türkler, Iraniler, Mısırlılar, Bizanslılar 
gibi akvamı, az zamanda daire-i İslamiyete aldılar. 

Yine fennen, ilmin, maddeten görüyorsunuz ki, herhangi bir kavim yeni 
bir şekil alınca, devleti bütün esasatı ile tekabbül etmekte,hazmetmekte düçar-ı 
müşkilfit oluyor. Daima uzun bir ı;nazinin kendi mevcudiyetinde yaşadığını 
görüyor. Daima asırlık medeniyetinin kendi bünye-i içtimaiyesinde takarrun 

61- Ahmet Gtirtaş; Atatürk ve D.in Eğitimi, Ankara, 1981, sh. 38 
62- Sadi Borak; Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, sh. 82 
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ettirdiği itiyadata merbut kalıyor ve böyle her yeni bir şey alan kavimlerde, 
yeniyle eskinin birbirine karıştırıldığını yeni bir şeyin esasatiyle kendinden 
mevcut eski esasatın mezcedildiğini görüyoruz. 

Bu kaide-i tabiiyye, kabfil-i İslam eden milletlerde de aynen tecelli 
eyledi. Din-i mübin-i İslam'ın çok ulvi, çok kıymetli hakayıkını, bu milletler, 
olduğu gibi almamakta muannit bulundular. İslamiyetin ilk parlak 
devirlerinde, mahsfil-i mazi olan aidat-ı sakime, bir zaman için kendini 
göstermeye ve ika-ı islamiyyeye temessfik, esasat-i islamiyyeye tevfik-i 
hareket etmekten ziyade, mazinin mevrusatından olan adat ve itikadatı, dine 
karıştırmağa başlamışlardır. 

Bu yüzden İslam cemiyetlerine dahil bir takım kavimler, İslam 
oldukları halde, sukfita, sefelate, inhitata maruz kaldılar; mazilerinin batıl 
itiyad ve itikatlarıyla İslamiyeti teşviş ettikleri ve bu suretle hakikat-ı 
İslamiyyeden uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanların esiri yaptılar. 

Akvam-ı İslamiyyenin içinde bizim milletimiz olan Türkler, am'anat ve 
teamül-i milli itibariye sakin şeylere malik değillerdi. Türk an'anat-ı 
içtimaiyyesinin pek çoğu, hakikat-ı İslamiyyeye mutabık ve yakındı. Lakin 
Türkler, bulundukları saha, yaşadıkları menatik itibariyle, bir taraftan İran ve 
diğer taraftan Arap ve Bizans milletleri ile haI-i temasta idiler. Şüphe yok ki, 
temasların milletler üstünde tesiri görülür. Türkler, temas ettiği milletlerin 
sakim adatından, fena cihetlerinden müteessir olmaktan men'i nefs 
edememişlerdir. Bu hal kendilerinde müşevveş, gayr-ı ilmi, gayr-ı insani 
zihniyetler tevlidinden hali kalmamıştır. İşte sukfitumuzun belli başlı 
sebeplerinden birini bu nokta teşkil ediyor." (63) 

Atatürk bu sözleriyle geri kalmışlığımızın sebebinin asla İslamiyet 
olmadığını belirtip, dinimizin yüceliğini ortaya koymakla kalmamış " Laik 
hükümet tabirinden dinsizlik manası çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat 
vermemek lazımdır." (64) sözüyle, kendisine ve inkilaplarına dayanarak din 
düşmanlığı yapılmasına fırsat ve zemin hazırlanmaması gerektiğine de işaret 
etmiştir. 

Diğer bir kesim de, Atatürk adına din düşmanlığı yapanların zıddına, 
din adına Atatürk düşmanlığı yapmıştır. Böylece fert ve cemiyetin temel daya
naklarından biri olan din müessesesi, din istismarcıları ile, din düşmanlarının 

63- Enver Ziya Koral; Atattirk'ten Düşünceler, 3. Baskı Ankara, 1969, sh. 72-74 
64- Osman Pazarlı; Sosyoloji Lise III. Sınıf, İstanbul, 1979, sh. 63 
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oyuncağı ve yatırım vasıtası haline gelmiştir. Atatürk kendi adına din 
düşmanlığı yapanların ne kadar karşısında ise, dini taasuba ve dinin çeşitli 
maksatlarla istismar edilmesine de o nisbette karşı bulunmaktadır. 

"Masum halka, beş vakit namazdan maada, geceleri de fazla namaz 
kılmayı va'z ve nasihat etmek, elbetteki ömründe hiç namaz kılmamış olan bir 
politikac1 tarafından vaki olursa, bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu?!" 
(65) Diyerek söz ve fiilleri birbirini tutmayan, bir takım menfaatler uğruna 
dini istismar edenlere karşı halkı uyarmıştır. 

Dini milletlerin bekası için lüzumlu bir müessese olarak kabul eden 
Atatürk bu görüşün tabii neticesi olarak din eğitimine genel eğitimde önemli 
bir yer vermekte, her ferdin dinini, diyanetini öğrenmek mecburiyetinde 
olduğunu belirtmekte, mektepleri de bu eğitimin tek yeri olarak 
göstermektedir. 

Nitekim meclis açış konuşmalarının birinde şöyle demektedir: 

"Efendiler, yüzyıllardan beri milletimizi yöneten hükümetler, maarifi 
yaygınlaştırmak arzusunu açıklaya gelmişlerdir. Ancak bu arzularına erişmek 
için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından, sonuç milletin cehletten 
kurtulamamasına müncer olmuştur. 

Bu hazin gerçek karşısında bizim takibe mecbur olduğumuz maarif 
siyasetimizin ana hatları şöyle olmalıdır: Demiştim ki , bu memleketin sahibi 
ve hey'et-i içtimaiyemizin unsur-ı esasisi köylüdür. İşte bu köylüdür ki, bu 
güne kadar nur-ı maariften mahrum bırakılmıştır. Binaenaleyh bizim takip 
edeceğimiz maarif siyasetinin temeli, evvela mevcut cehli izale etmektir. 
Teferruata girmekten ictinaben, bu fikrimi bir kaç kelime ile tavzih için 
diyebilirim ki, alelıtlak umum köylüye, okumak, yazmak ve vatanını, 
milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafi, tarihi, dini ve ahlaki 
malumat vermek ve a'maI-i erbaayı öğretmek, maarif programımızın ilk 
hedefidir." (66) 

Başka bir konuşmasında da dini eğitimin gerekliliğini şu şekilde 
vurgulanmıştır: 

65- Ahmet Oürtaş i " Ttirk:iye'de Din Eğitiminin Hukuki Dayanakları ", Milli Eğitim ve Din Eğitimi, Ankara, 
1981, sh. 225 
66- Ahmet Otirtaş; Atatürk ve Din Eğitimi , Ankara, 1981, sh. 67 
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"Milletin, memleketin darül-irfanları bir olmalıdır. Bütün memleket 
evladı, kadın-erkek aynı surette, oradan çıkmalıdır. Fakat nasıl ki her hususta 
ali meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek Hızım ise dinimizin hakikat-ı 
felsefiyesini tetkik, tetebbu ve telkin kudreti ilmiye ve fenniyyesine tesahüb 
edecek güzide ve hakiki ulema-i kiram dahi yetiştirecek filiyeye malik 
olmalıyız." ( 67) 

Çoğaltılması mümkün olan, Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından 
söylenmiş bu sözler bize gösteriyor ki, Atatürk hiç bir zaman İslamiyetin, ve 
~u dinin eğitim ve öğretiminin yapılmasının karşısında olmamıştır. Bilakis 
islamiyetin yüceliğinden iftiharla bahsetmiş, bu dinin gereklerinin her fert 
tarafından öğrenilmesinin gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. 

Atatürk'ün bütün bu düşüncelerine rağmen daha önce de belirtmeye 
çalıştığımız gibi din eğitiminde yinede arzulanan seviyeye ulaşılabilmiş 
değildir. 

2- 1938 - 1961 Devresi 

1938 -1950 gerek genel eğitimde gerekse din eğitiminde eski kusurların 
yanısıra yeni yaraların da açıldığı bir devredir. Bu dönemde Atatürk 
zamanındaki milliyetçilik ruhu da söndürülmüş onun yerini hümanizm ve 
meteryalizm anlayışı almıştır. Türk çocukları, Selçukname, Orhun abideleri, 
Dede Korkut . . . v. b. ana kaynaklarımızdan habersiz yetiştirilirken, Milli 
Eğitim Bakanlığı Yunan ve Latin kültürü ile Metaryalizm dünya görüşünü 
işleyen bir tercüme faliyetine girişmiş , çocuklarımıza Yunan klasikleri 
ezberletilmiştir. 1939-1946 yıllarında, okullarda din dersine yer verilmemiş, 
sınıflarda imanla, insani meziyetlerle alay edilmiş, imansızlığı, kutsal şeylerin 
değersiz ve zararlı olduğunu telkin eden kitaplar okutulmuştur. 

Ziya Gökalp Tanzimat'tan bu yana eğitimle ilgili yapılan ıslahat 
hareketlerini yeterli ve verimli bulmayarak şöyle eleştirmiştir: 

"Biz gençlerimize ne milli terbiye, ne de dini terbiye vermedik. Halbuki 
fertleri mukaddes gayeleri için ölmeğe sevkeden duygular din ve milliyet 
hislerinden ibarettir." (68) 

67- Atatürk'tin Söylev ve Demeçleri, IL , 90 
68- Ziya Gökalp; Türkleşmek İslfunlaşroak Muasırlaşmak, İstanbul , 1974, sh. 45 
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Gerçekten de milli ve dini terbiyeden mahrum olarak yetişen bu dönem 
nesli, yüksek gayeler için ölmek bir tarafa, herhangi bir yurt köşesinde millete 
hizmet etmeyi dahi göze alamayarak Avrupa ülkelerine koşmuş, böylece şahsi 
menfaatlerinden başka hiç bir düşünceleri olmayan zavallılar ordusunu teşkil 
etmişlerdir. ( 69) 

Oysa 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunu ile din 
eğitimi lağvedilmemiş, bilakis güvenceye alınmıştır. Kanunun 4. Maddesi 
derki: "Maarif Vekaleti, yüksek diniyat mütehassısı yetiştirmek üzere 
Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet, hitabet gibi hıdemat-ı 
diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurun yetişmesi için de ayrı mektepler 
küşad edecektir." (70) 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başvekil olan İsmet İnönü de bu 
kanunun din eğitimini önlemek maksadıyla çıkarılmadığını şu sözleriyle ifade 
etmektedir: 

" .... Evvela Tevhid-i Tedrisatın bazılarınca su-i tefsir ve su-i telakki 
edildiğini gördük. Bu işin müteşebbisleri ile muakkıplerinin, elbette 
yeknazarda dinsizlik ithamına maruz kalacakları tabii idi. Tevhid-i Tedrisatı 
düşündüğümüz zaman, bunun avam-firibane iğfalata vesile yapılacağını tahmin 
etmiyor değildik. Bizim için bunların hepsi malum idi. Kapanan bazı 
müesseselerin hiç olmazsa harfleri ve harekeleri tanıtmak gibi faidesi vardı, 
şeklinde nazariyeler ileri sürüleceğini, Tevhid-i Tedrisatla bir takım 
müesseseleri kapatma yerine onları ıslah etmek daha faydalıdır, gibi fikirler 
ortaya atılacağım, bu gibi itirazların ne gibi netayici olacağını hep biliyorduk. 
Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını verdi ... 

Yaptığımız işi dine münafi görmek; yapılan işi görmemektir. Biz şu 
kanaatteyiz ki, azimle, muvaffakiyetle tuttuğumuz bu yolda yürüyelim; on sene 
sonra bütün dünya ve şimdi bize muarız olanlar, yahut tuttuğumuz yoldan din 
namına endişe edenler göreceklerdir ki, müslümanlığın asıl temiz, en saf, en 
hakiki şekli bizde tecelli eylemiştir. O fiili tecelliye kadar, biz bu hakikati 
kanunen, cebren, inkilapla telkin ve tatbik edeceğiz. Herkes, fiil haline 
gelmeyen hayırları ibtidaen göremez. Umumiyetin gözü, fiile inkilap etmiş ne-

69- Necmettin Hacıeminoğlu; Milliyetci Eğitim Sistemi, 5. Baskı, Ankara, 1977, sh. 25-26 
70- Ahmet Gürtaş; AtatUrk ve Din Eğitimi, Ankara, 1981, sb.73 
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ticeleri gorur. Onu ibtidadan göremediği ıçın ıtıraz edecek sesleri 
dinleyemeyiz. Hedefe varmak için her cahilane itiraz ve teşebbüs bertaraf 
edilecektir .... " (71) 

İsmet İnönü'nün, bu kanun sayesinde müslümanlığın en saf en temiz ve 
hakiki şeklinin bizde tecelli edeceğini müjdelemesine rağmen, beklenen bu 
hayırlı neticeler bugüne kadar arzulanan seviyede malesef gerçekleşememiştir. 
Bunun en büyük sebebi kanunun bizzat kendisinde değil , uygulanışında tutulan 
yanlış yoldadır. 

1945 Türk tarihinin en mühim dönüm noktalarından biridir. Halka söz 
sahibi olma yolunun açıldığı çok partili dönemin başlangıcıdır. 1946'da 
yapılan ilk seçimlerde halk sesini duyurmaya başlamış, maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını yönetimin gözleri önüne sergilemiştir. Ne var ki, hükümetler çok 
partili halk idaresine geçer geçmez halkın bütün isteklerini duymuş ve 
uygulamaya geçmiş değildir. Sadece halkın ihtiyaçlarını karşılama eğiliminde 
bir gelişme, güçlenme görülmüş, bu yönelimi benimseyen önderlerin sayıları 
hızla artmıştır. Türk-İslam özüne bağlı kalanlara yapılan baskılarda 
gevşemeler olmuştur. 

Nihayet 1946 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öğretim 
Birliği Kanununun ruhuna dönüş çabalarından olarak, okullarda din 
derslerinin okutulması teklif edilmiş ve bu ders "ahlak ve moral dersi" olarak 
düşünülmüştür. Lakin laiklik prensibine aykırı olduğu iddiası ile okullara din 
dersinin sokulmasına Hiraz edilmiş yerine Fransız örneğine uygun 
"Musabahat-ı Ahlakiye" dersinin konulması kararlaştırılmıştır. (72) 

1948 yılında ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına konulan Din Bilgisi dersi, 
günlük yaşantı ile ilgili bilgileri muhtevi bir ihtimal hüvviyetinde idi. 

Nihayet 1949 yılında İlahiyat Fakültesi açılmış fakat din eğitimi ile ilgili 
sorunlar bitmemiştir. (73) 

1950 Türkiye için yeni bir dönüm noktasıdır. Siyasi iktidarın 
demokratik seçimle değiştiği bu tarihte millet hayatının bir çok kesiminde 
müsbet adımlar atılmıştır. Ancak esefle belirtmek gerekir ki , 1950-1960 yılla-

71- Ahmet OUrtaş j Atatürk ve Din Eğitimi, Ankara, 1981, sh. 78-79 
72- Beyza Bilgin; Eg.itim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 55 
73- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Egitiıni, Ankara, 1990, sh. 5.S-56 
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. rı arası Türk milli eğitiminde düşüşün yaşandığı bir dönemdir. Bu devirde 
milli kültür aleyhtarlığı, hümanist ve metaryalist görüş ve ilmi düşünceye 
aykırı öğretim usulleri devam ederken, eğitimde kalite düşüklüğü, 
ciddiyetsizlik, laubalilik de yaygınlaşmıştır. Okula, öğretmene, dine saygı 
kökünden sarsılmıştır. (74) 

"1918 yılından itibaren din derslerinin bir "genel kültür ve 
sosyalleştirme aracı" olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu tarihte Türk 
eğitiminin mevcut durumunu ele almak amacı ile kurulan "Milli Eğitim 
Komisyonu" dinle ilgili görüşlerini "Dinle ilgili eğitim-öğretim" başlığı 
altında bir raporla belirtmişti. Bu raporda, öğretmen okullarındaki din 
derslerinin daha sağlam bir öğretimle takviye edilmesi tavsiye edilerek şöyle 
denilmektedir: "Böylece ilkokul öğretmeni özellikle köylerde, hitabedeceği 
halkın dini hakkında kafi bilgi ile techiz edilmiş olacaktır. Bunun, 
öğretmenlerin çalışmasını, muhiti içindeki durumunu ve itibarını 
kuvvetlendireceğine, bu alandaki zararlı telkin ve temayülleri karşılamak 
bakımından faydalı olacağına inanıyoruz. " (75) 

1960 ihtilali ile Türkiye yine yeni bir döneme girmiştir. Demokratik 
ortamda herkes hürriyetlerin nimetlerinden faydalanma imkanı bulmuştur. 
Memleketin her meselesi tartışılabilir hale gelmiş, hatta en tehlikeli ideolojiler, 
yıkıcı fikirler dahi müdafaa edilir olmuştur. Bu arada halk da her 
zamankinden daha açık şekilde isteklerini ortaya koyabilme imkanı bulmuştur. 
Ne var ki , halkın istekleri yine uygulama sahasına geçirilememiştir. Böylesine 
sınırsız hürriyet ortamından en zararlı çıkan yine Türk milli eğitimidir. 
Yıllardan beri süregelen hatalara bir yenisi daha eklenmiş, milli eğitime 
tepeden tırnağa ideoloji hakim olmuştur. Marksizm propagandası büyük bir 
hJZla öğretmen ve üniversite gençliğini tesiri altına almıştır. Öğretmenlerden 
büyük kesim sol cephede teşkilatlanırken, öğrenciler sokaklarda boy gösterisi 
yapacak kadar işi ileriye götürmüşlerdir. 

" ... Yalnız bu netice bile bize gösteriyor ki, Cumhuriyet devri milli 
eğitimi temelinden bozuk ve sakattır. Eğer böyle olmasaydı, bir fırtına halinde 
gelen komünizm propagandası, en derin yarayı okul ve öğretmen çevrelerinde 
açamazdı. Eğer zihinler böylesine muzır fikirlerin yeşermesine müsait halde 
olmasaydı, başka ülkelerde bin bir usulle halka yutturulamayan Marksizmi 
biçim aydınlarımız hiç yadırgamadan benimsemezlerdi. Dağdaki çobanı bile 
aldatamayan sosyalizm masalı, bir üniversite profesörünü, bir emekli generali, 

74- Necmettin Hacıeminoğlu; Milliyetçi Eğitim Sistemi, Ankara, 1977, sh. 27-2J3 
75- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankanı, 1990,sh. 57 
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bir kurmay subayı bu kadar çabuk avlayamazdı. Demek ki milli eğitim çarlo 
yıllardan beri ters dönmekteydi." (76) 

l 960'lı yıllarda dahi gerekli ıslahatlar yapılmamış, eğitimde tayin edilen 
hedefler uygulama sahasına konulamadığı için eğitim sistemimiz iflasın eşiğine 
yaklaşmıştır. 

1961 Anayasası ile eğitim ve öğretimde yeni düzenlemelere gidilmiştir. 
Bunlardan eğitim ve öğretimle doğrudan alakalı olan 50. maddenin ilk fırkası 
şöyle der: "Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, Devletin başta 
gelen ödevlerindendir ... . " 

10. maddenin 2. fırkasına göre: "Devlet ... insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar ... " 

Ve nihayet 14. maddenin 1. fırkasında ise: 

"Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetine sahiptir." hükmünü ortaya koymaktadır. (77) 

Din eğitimi de eğitim ve öğretim ihtiyaçları içindedir. Yukarıda 
zikredilen maddeler gereğince hallon din eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 
karşılama görevi de devlete aittir. 

Din eğitimini dolaylı olarak ilgilendiren bu maddelerin ötesinde, konu 
ile doğrudan ilgili hükümleri içeren maddeler de mevcuttur. 

Anayasanın bu konu ile ilgili 19. maddesinin ilk dört fırkası şu 
hükümleri ihtiva etmektedir: 

"Herkes, vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir." 

"Kamu düzenine veya genel ahlaka veya bu amaçlarla çıkarılan bu 
kanunlara aykırı olmayan ibadetler, dini ayin ve törenler serbesttir." 

76- Necmettin Hacıeminoğlu ;Milliyetçi Eğitim Sistemi, Ankara, 1'777, sh.29 
77- Ahmet OUrtaŞ i AlatUrk ve Din Eğitimi, Ankara, 1981, sh.82 
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"Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz. " 

"Din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de 
kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır." (78) 

Görülüyor ki, din eğitimi bu kanunla daha açık şekilde teminat altına 
alınmıştır. Buna rağmen, diğer sahalarda mevzubahis olmayan isteğe bağlılık 
şartı getirilmiş, bu kısıtlamanın gerekçesi olarak şüphesiz ki, yine laiklik ilkesi 
gösterilmiştir. 

Oysa "Malumdur ki, eğitimle öğrenim birbirinden farklı kavramlardır. 
r.>in eğitimi ile laikliği uzlaştırmaya çalışarak, 19. madde ile "isteğe bağlı 
olma" kaydı getirilirken bu fark gözönünde tutulmamış veya görmezlikten 
gelinmiştir. 

Gerçekten kişiye, isteğine aykırı olarak, dini açıdan eğitimin, yani bir 
dine inanmaya ve o dinin icaplarını yerine getirmeye zorlamanın laikliğe 
aykırı bir tutum olduğunda şüphe yoktur. Hatta denilebilir ki, "Dinde zorlama 
yoktur." (El-Bakara, 256) ayeti ile, bu manada, laikliği ilk tesis eden İslam 
dini olmuştur. Bu bakımdan bu tutum İslama da aykırıdır. Ancak kişiye din 
öğrenimi vermenin, gereğini yapmaya zorlamadıkça laikliğe aykırı bir 
uygulama olduğunu kabul etmek mümkün değildir. (79) 

"Şayet bir din hakkında bilgi vermek kişiyi o dine zorlamak demekse ve 
din öğrenimi bundan dolayı laikliğe aykırı sayılıyorsa, bunun aksi de laikliğe 
aykırı sayılabilir. Yani kişiyi din konusunda cahil bırakmak, onu dinsizliğe 
teşvik eder ve vicdanını din aleyhine baskı altına alır. Laikliğe aykırı sayılması 
gereken uygulama da budur. 

Kişi din ve vicdan hürriyetine sahip olduğuna göre, bu hürriyeti 
bağımsız olarak ve isabetli bir şekilde kullanabilme.si için seçip inanacağı veya 
reddedeceği dini bilmesi gerekir. Bilmediği bir şeyi körü körüne kabul veya 
red taasup ve taklit olur ki, devletin görevi mutaasıp ve mukallit değil, 
Atatürk'ün deyimiyle, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. 

78- Ahmet Gürtaş; Atattirk ve Din Eğitimi , Ankara, 1981, sh. 83 
79- Ahmet Gürtaş j • Türkiye'de Din Eğitiminin Hukiki Dayanakları ", Milli Eğitim ve Din Eğitimi , Ankara 
1981, sh. 228 
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Bu da, din konusunda ilimle cehli müsavi tutarak, vatandaşı cehalete kanalize 
etmek suretiyle değil , bilakis öğreterek, fakat vicdanını baskı altına almadan, 
kendi istek ve iradesiyle karar verecek seviyeye yükselterek olur. 

Burada şunu da hatırlamakta fayda vardır ki, ilim başka, iman başkadır. 
Nitekim, bir hıristiyandan daha çok Hıristiyanlığı bilen nice Müslüman alim, 
bu bilgilerinden dolayı Hıristiyan olmadıkları gibi, pek çok müslümandan 
fazla İslamı bilen nice müsteşrikte bu bilgileri ile Müslüman 
sayılmanuşlardır." (80) 

Buna mukabil din eğitim ve öğretiminin okullarda isteğe bağlı değil 
bilakis mecburi dersler arasında olmasını gerektirecek başka sebepler de 
vardır. Din eğitimi konusuna laiklik ve vicdan hürriyeti açısından bakıldığı 
gibi, tarihi ve milli açıdan da bakılmalıdır. Milletler mazilerinden aldıkları 
güçle istikbale yönelirler. Milletlerin mazi ile bağlarının koparılması demek, 
hayat damarlarının kesilmesi demektir. Din eğitimine bu açıdan bakdığıl]llzda 
Türk vatandaşının, bu milletin ve bu vatanın bin yıllık dini alan lslam 
hakkında bilgilendirilmemesi elbetteki vahim sonuçlar doğuracaktır. 

İslamiyet Türklerin sayesinde yücelmiş. Türkler de İslamiyetle şahsiyet 
kazanmışlardır. Türklük ve Tslamiyetin et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz 
iki unsur olduğunu yaşayan tarih bize kafi derecede göstermiştir. Hal böyle 
iken "isteğe bağlılık" şartının konulması oldukça gereksizdir. Zira biz 
azınlıklar var diye Türk tarihi, Türk dili derslerinin nasıl ki mecburi 
olmaması gerektiğini söyleyemiyorsak aynı şey bu milletin yüce dini için de 
geçerli olmalıdır. 

Uzun yıllar okullarımızda din dersinin ihtiyari olarak okutulması din 
dersini ve bu dersin öğretmenini sürekli şüpheler altında bırakmıştır. 
Öğretmen-öğrenci ilişkisini olumsuz yönde etkilemiş. derse giren ögrencilerle 
girmeyenler arasında derin uçurumlar oluşmuştur. İdeolojik çatışmaların 
olduğu dönemlerde ise bu menfi gelişmeler dahada yoğunlaşmıştır. 

Ayrıca uygulanış biçimi ve muhtevası ile derslerin amaçlarda 
belirlenmiş esaslara hizmet ettiğini söyleyebilmemizde mümkün değildir. 

80- Ahmet Gtirtaş; • Ttirkiye'de Din Eğitiminin Hukuki Dayanaklan ", Milli Egitim ve Din Eğitimi ,Ankara 

1981, sh. 
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Öte yandan bu dersi seçmeyen öğrencilerin boş kalan saatlerinin nasıl 
değerlendireceklerinin belirlenmiş olmaması disiplinsizliklere yol açmıştır. 

Dersi okumak isteyenle, istemeyen öğrenciler arasında meydana gelen 
zıtlaşmalar eğitimde, yok edilmeye çalışılan menfi zihniyetlerin yeniden 
doğuşuna sebep olmuş, Tevhid-i Tedrisat'ı zedeler hale gelmiştir. 

Milletine, devletine, ecdadına yabancılaşan , mazisini hor gören 
çocuklarımızın varlığı ve halkın din eğitimine olan yoğun rağbeti devlet 
büyüklerimize bu dersin mecburileştirilmesi hususunda işaretler vermiştir. Ve 
nihayet 1982 Anayasasıyla, öğretim çağındaki her çocuk için, devlet 
denetiminde olmak kaydıyla din öğretimi mecburi kılınmıştır. Neslin manen 
sağlıklı yetişmesi açısından bu uygulama fevkalade önemlidir. (81) 

B- GÜNÜMÜZ GENEL ÖGRETİMİNDE DİN ÖGRETİMİNİN 
YERİ VE ÖNEMİ 

Günümüzde de insan meselelerinin çözümü ve milletlerin istikbale 
güvenle bakabilmesinde büyük iş eğitime düşmektedir. Eğitimin bu işi 
başarabilmesi için, genel öğretimde yeterli miktarda din eğitimine yer 
verilmesi gerekecektir. Okullarımızm öğretim seviyesi ne olursa olsun, rılllli 
ve manevi değerlerimizi öğretmek milli eğitimin vazgeçilmez hedefleri olarak 
alınmalıdır. Tayin edilen bu hedef doğrultusunda yapılan sistemli bir eğitimle 
hem başarıya hemde millet olarak huzura ulaşabiliriz.Aksi istikametteki 
uygulamalarla vahim neticeler mukadderdir. Nitekim demokrasi devrinde 
manevi kalkınma ile müvazi gitmeyen iktisadi hamlelerin de siyasi ve içtima-i 
sarsıntılar arasında heba oluşu bize manevi değerlerimizi yetişmekte olan nesle 
aşılamanın ne derece elzem olduğunu göstermektedir. 

Toplumun ahenkli ve uyumlu olması, münevver ve halkın bütünleşmesi, 
aynı manevi değerlerin kafalara ve gönüllere işlenmesiyle mümkündür. Her 
türlü sosyal ve ekonomik sıkıntıların üstesinden manevi değerlerimizin ve 
birlik şuurunun verdiği o bitmez tükenmez güç ile gelebiliriz. Tarih boyunca 
milletimizin karşılaştığı menfi şartların berteraf edilmesinde, istiklalimizin ve 
milli benliğimizin muhafazasında bize en büyük gücü İslamiyet vermiştir. 

81- Yusuf Tezer, AbmctAnnaç;" Orta Öğretimin - Mesleki Egitimin Meseleleri", Milliyetçiler lV. İlmi 
Büyük Kurultayı, İstanbul, 1987, sh. 193 
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N. Sami Banarlı İslamiyet 'in Türk'e verdiği gücü, Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihin'de şöyle dile getirmiştir: 

"Yeni din, Asya'nm bu hareketli milletine, Türk kanıyla İslam imanı'nın 
birleşmesinden doğan bir gaza kudreti vermış, fatih millet olarak onu üç 
kıta ya hakim kılmıştır." (82) 

Gerçekten de Türkler İslam'la yücelmiş, İslam'ın cihad anlayışı ve 
futuhat fikriyle imparatorluklar kurmuş , Kurtuluş Savaşı'nda da onun verdiği 
güçle varlığını muhafaza etmiştir. İslamiyet'te Horasan erlerinin sayesinde 
cihanşumtll bir din haline gelmiştir. İslamiyet ve Türklük, etle tırnak gibi 
anlamlı bir terkib oluşturmuşlardır. 

"Tarihin büyük hamlelerinde büyük mefkürelerin rolünü göz onune 
getirmek maksadıyla, çölden çıkan İslamiyetin kısa zamanda dünyaya getirdiği 
mucizevi hamleyi, medeniyet ve saadeti hatırlamak, milli tarihimizde azamet 
devirlerinin Türk hükümdar ve aydınlarının iman ve mefküre kudretine 
dayandığını düşünmek kafidir." (83) 

O halde, bize böylesine büyük güç veren İslamiyetin gereklerinin 
eğitimde gözardı edilmesinin, genel eğitim içinde din eğitimine yer 
verilmemesinin hayat damarlarımızın kurutulması demek olduğu ftşikardır. 

Üstelik milletimiz çocuğunu kendi milli kültürü içinde dindar ve İslam 
ahlakıyla ahlaklanmış olarak yetiştirmek istemektedir ve bu onun en tabii 
hakkıdır. Bu hak asla ihlal edilemez. Türk milleti okulların ihtiyaçlarına cevap 
vermesini haklı olarak istemektedir. Halkımız okulların ihtiyaçlarını yeterince 
tatmin edemediğini hissettiğinde, geçmişte olduğu gibi derhal gizli ve gayr-ı 
resmi din eğitim ve öğretimine başlar. Bununla da yetinmez resmi din eğitimi 
ve okullarımıza cephe alır. Bunun yakın geçmizimizde ne büyük yaralar açtığı 
hepimizin malumudur. 

Fertlerin toplumla bütünleşmesinden önce, sosyal kurumların özellikle 
okulların toplumla bütünleşmesi şarttır. Toplumun müsbet yöndeki 
katılımlarına okul müfredatı açık olmalıdır. 

Genel eğitimden beklenen neticeler din eğitimiyle güçlenir. 

82- N. Sami Banarlı; Resim Türk Edebiyatı Tarihi, M.E.B., İstanbul , 1976, sh.81 
83- Osman Turan; Ttirkiye'de Siyasi Buhran'ın Kaynakları, 2. Baskı, İstanbul , 1979, sh. 86 
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"Din dersi, okulun genel öğretimdeki amacına erişmesi konusunda hangi 
katkıda bulunabilir? Bu katkı ne derece gereklidir veya kaçınılmazdır? Dinin 
genel eğitim ve öğretim içindeki vazgeçilmezliği ve okul böyle bir disiplini 
ihmal ederse, görevini tam olarak yapmamış olacağı konusunda üç amaç ileri 
sürülmüştür: 

1- İnsani Amaç: İnsanın yeryüzündeki varlığına dinin, özellikle 
doğruluğuna inanılan dinin varlık anlayışı açısından yorum getirmek ve 
açıklık kazandırmak. 

2- Kültürel Amaç: Çağdaş kültürü damgalamış olan tarihi mirası, bu 
mirasın çok önemli bir bölümü ve yapıcısı olan dini, yetişmekte olan nesle 
tanıtarak ona geçerlik kazandırmak. 

3- Toplumsal Amaç: Davranışlarımızla sorumlu olduğumuz toplumsal 
çevreye, dini ahlak yolu ile yaklaşmak ve onunla bütünleşmek. 

Bu temel amaçların yanında Din dersinin okula, onun eleştirici 
fonksiyonu açısından da yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür. Değişik 
ideolojiler, insan varlığı ile ilgili değişik yorumlar getirirken, dinin getirdiği 
yorum, bir imkan olarak onların da eleştiri konusu yapılabileceğini ortaya 
koyarak onları tartışmaya hazırlayacaktır. "(84) 

Genel anlamda din öğretiminin kazandıracağı faydaları da şu şekilde 
sıralayabilmemiz mümkündür: 

1- Herşeyden önce Allah inancını ögretiyor. Bu iman, dünya hayatında 
karşılaşabilecek badirelerin atlatılmasında kişiye sonsuz bir güç veriyor. 
Çocuklar kudretli ve himaye edici bir Tanrı'nın varlığını öğrendiklerinde 
kendilerini müthiş bir emniyet duygusu içinde buluyorlar. (85) 

2- Din eğitimi ferde eşya ve olayları yorumlamada farklı bir görüş açısı 
kazandırır, hayatını disipline koymak için bazı ilkeler vaaz eder. 

3- Din sosyal gruplara doğru hedefler gösterir. Yapılan sosyal psikoloji 
araştırmalarına göre grubların ahlak anlayışı fertlerin ahlfık anlayışından daha 
geride kalmaktadır. Fertler teker teker karşı karşıya gelince daha nazik olduk-

84- Beyza Bilgin; Türkiye'de Din E~itimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara, 1980, sh. 53-54 
85- İrfan Gürkaş; •Çocuklarımıza Allah Kavramının (İmanın) Öğretimi yada Günümüz Ailesinin Dini 
Eğtimine olan İhtiyacı" , Türk Yurdu, C.9, Eylül 1988, sh. 22 
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lan halde, kızgın bir topluluğun içinde en vahşi davranışların içine 
girebiliyorlar. Burada toplum hamuruna iyilik mayasını katmak din eğitimine 
düşüyor. 

4- Din eğitimi iyiliğe yönelttiği gibi kötülükten uzaklaştırıcı fonksiyona 
da sahiptir. Fuhuş, içki, kumar gibi kötü alışkanlıkların azalmasında büyük 
etkisi vardır. 

5- Dinin sevgi duygusunun gelişmesinde de katkıs ı oldukça büyüktür. 
Sosyal ilişkilerin uyumlu ve ahenkli olmasında bu duygunun önemi inkar 
edilemez. İslami değerlerle yetişmiş kimselerde diğergamlık duygusunun 
oldukça yoğun bulunuşunun toplumun bütünleşmesinde katkısı büyüktür. (86) 

C- GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE DİN EGİTİM-ÖGRETİMİ 
NİN MÜESSESEVİ YAPISI 

1- Örgün Din Eğitimi-Öğretimi 

a) Kur' an Kursları 

Kur'an kurslarının, i924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanununun 
günün hükumetleri tarafından yanlış yorum ve icrası neticesinde din 
eğitiminin resmen kesilmesiyle sayıları azalınJştır. Fakat faaliyetleri kesintisiz 
devam etmiştir. 1949 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığının kontrolü 
altında sayıları her geçen gün biraz daha artmaktadır. "Yaz okulları" 
niteliğinde daha ziyade ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
ufak üniteler yanında devamlı öğrencileri bulunan yatkhaneli, sınıflı, 
kütüphaneli olan daha gelişmiş örnekleri de mevcuttur. Kur'an kurslarında, 
Kur'anı yüzünden okuma, ezberleme, tecvid esaslarına göre tilavet etme 
kabiliyet ve hünerini öğretmek ve gerekli dini bilgiler vermek temel 
amaçlardır. Bunun yanısıra kabiliyetli gençleri İmam-Hatip okullarına 
yönlendirme gayeleri de vardır, fakat bu fonksiyonunu hakkıyla icra ettiği 
söylenemez. 

Bazı kurslarda öğrenci yetenekleri göz önüne alınmaksızın hafızlığa 
başlatılmakta, dolayısıyla zorlanmalarına ve yıllarca kursta kalmalarına 
sebebiyet verilmektedir. 

86- Halis Ayhan; Din Eğitimi ve Öğretimi, Ankara. 1985, sb. 66-70 
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Buradan mezun olan öğrencilerin istihdam alanları da oldukça sınırlıdır. 
İstihdam alanlarmm genişletilmesi için müfredat programlarının yeniden 
gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Kur'an, ibadet, siyer v .b. derslerin 
yanında, bölgesel şart ve ihtiyaçlara göre halıcılık, daktilo, dikiş ... v.b. 
derslerin ilavesi çocukların hayata daha iyi hazırlanmalarına yardımcı 
olacaktır. 

Tesis yetersizliği de Kur'an kurslarının başta gelen problemleri 
arasındadır. Fiziki yapı itibariyle eğitim ve öğretime uygun olmayan yerlerde 
yapılan dersler çocukların ruhsal dengesini bozmaktadır. 

Kur'an kurslarında okuyan çocukların öğrencilik haklarından istifade 
edememesini de problemler araJinda saymak mümkündür. Bu öğrencilerin de 
belediye hizmetlerinden ve sağlık kuruluşlarından faydalanmaları 
sağlanmalıdır. 

Şüphesiz ki, bu müesseselerin en büyük problemi, pedagojik 
formasyondan yoksun tecrübesiz kişilerin eğitimci kadrolarını işgalidir. (87) 
Oysa ki, eskiler cehaletin ilime müdahelesini kıyamet alameti saymışlardır. 
Nitekim "Yarım molla dinden, yarım hekim candan eder" atasözü de bu 
hakikati ifade eder. Gerçektende küçükte olsa seçkin ve ehliyetli bir kadro ile 
memleketi medeniyet ve saadet yoluna koymak ve halkı bu kervana uydurmak 
kolay olduğu halde, yarı aydınlarla ve bulunduğu makamın hakkım ifaya güç 
yetiremeyenlerle mevcut ilim ve fikir adamları boğulmaya, manevi değerler 
alt üst olmaya mahkumdur. 

b) İmam - Hatip Liseleri 

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanununun 4. 
maddesine dayanılarak 29 yerde açılan ortaöğretim seviyesindeki eğitim 
müesseseleridir. 1925 ve 1926 yılında yapılan ilavelerle sayıları 34'e 
çıkmıştır. Ancak ilgisizlik gerekçesiyle sayıları yıldan yıla düşürülmüş ve 
nihayet 1930 yılında l 'e indirilmiştir. Sadece Istanbul Çemberlitaş İmam-Hatip 
Lisesi kalmış, 1932 yılında bu lisenin de varlığına son verilmiştir. 

~ - Mehmet Faruk Bayraktar : " Yaygın ve örgün Dini Eğitimin meseleleri ", Yeni Bir Yüzyıla Girerken 
Meselelerimiz, Aydınlar Ocağı, İstanbul , 1988, sh. 279-280 
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1932-1948 yılları arasında din eğitimi ve öğretiminde ciddi bir faliyet 
gözlenmemektedir. 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçildikten sonra 
halkın bu konuda tepki ve talepleri artmıştır. Nihayet 1948 yılında hükümet 
halkın bu isteğini gözardı edemez duruma gelmiştir. 1949 yılında "kurs" 
olarak imam, vaiz ve cami hizmetlerini yetiştirmek için 10 ay süreli olarak 
yeniden açılmıştır. Aynı yıl ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına ihtiyari din 
dersleri konulmuştur. 

Bu tedbirlerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı dikkate alınarak 
1950 yılında İmam-Hatip okulları hem keymiyet hem de keyfiyet itibariyle 
geliştirmeye tabi tutulmuştur. 1951-52 öğretim yılında 7 yerde 7 yıllık İmam
Hatip okulları açılmıştır. Bu okulların sayısı 1960'da 19'a, 1970'te 72'ye 
çıkmıştır. (88) Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim ve 
öğretim yapan 384 İmam-Hatip Lisesi mevcuttur. (89) 

c) İlahiyat Fakültesi 

İstanbul Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi açılmışsa da 1933 yılında 
üniversiteye dönüştürülürken kapatılmıştır. (90) Daha sonra (1949'da) Ankara 
ve Erzurumda birer İltıhiyat Fakültesi ve bütün yurtta sayıları yediyi bulan 
yüksek İslam Enstitüleri açılmıştır. Günümüzde Yüksek İslam Enstitüleri de 
akademi statüsüne kavuşmuştur. Hazırlık sınıflarıyla birlikte beş yıl eğitim 
öğretim yapan bu fakültelerde 50 kadar ders mevcuttur. (91) 

d) Edebiyat Fakültelerindeki Alakalı Bölümler 

Bazı üniversitelerimizin, lslam Tarihi, Şark Dilleri ve Edebiyatları, 
İslam Felsefesi gibi beşeri ilimlerle ilgili kürsü ve bölümlerinde dolaylı olarak 
din eğitimi yapılmaktadır. Bu arada eğitim yapmamakla birlikte araştırma 
niteliğindeki müesseseler de mevcuttur. Mesela, İstanbul Edebiyat 
Fakültesindeki İslam Araştırmaları Enstitüsü bu tip bir kuruluştur. (92) 

ŞŞ- Halil Hayıt ; " Dünü ve Bugünüyle İmam-Hatip Liseleri" , Ensar, Ekim-Kasım 1992,Sayı 10,İstanbul , 
sh.13 
89- Kemal Güran ; " Ttirkiye'deki Uygulamalar Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görtilmesindeki sınırlar ve görevler" , Din ve Vicdan Hürriyeti, Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul , 1991, sh.66 
90- Kemal Güran ; " Türkiye'deki Uygulamalar Açısından ve Din Vicdan Hüniyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görtilmesindeki Sınırlar ve Görevler•, Din ve Vicdan Hürriyeti, Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul, 1991, sh.66 
91- Faruk Bayraktar ; "Yaygın ve örgün Dini Eğitim.in Meseleleri", Yeni Bir Ytizyıla Girerken Meselelerimiz, 
Aydınlar Ocağı, İstanbul , 1988, sh. 277 
92- Salih Tuğ ; " Türkiye'de Din Eğitimi ", Milli Eğitim ve Din Hayatı, Milliyetçiler III. Büyük İlmi 
Kurultayı, İstanbul, 1982, sh. 246 
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e) İlk, Ortaokul ve Liselerde Din Dersi 

1931 yılında şehir ilkokullarında, 1939 yılında da köy ilkokullarında din 
dersleri tamamen kaldırılmıştır. (93) 1949 yılında ilkokullara din bilgisi 
desleri yeniden konulmuştur. (94) 1959-1960 Din Bilgisi ve Ahl3.k derslerinin 
program içinde ve seçmeli olarak orta öğretim kurumlarının bütün sınıflara 
yayıldığı dönemdir. (95) 1982 Anayasasıyla ögretim çağındaki her çocuk için 
din eğitimi mecburi kılınmıştır. (96) Halen ilkokulların 4. ve 5. sınıfları ile 
orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında Din Bilgisi ve Ahlak kültürü 
dersleri mecburi olarak okutulmaktadır. 

2- Yaygın Din Eğitimi 

a) Cami Vaazları ve Hutbeler 

Ülkemizde 50.000 civarında cami bulunmakta ve bunlara her yıl 
yenileri ilave edilmektedir. (97) Camilerimizde belli programlar dahilinde 
Diytmet İşleri Başkanlığının görevlileri half\ı dini konularda aydınlatıcı 
konuşmalar yapmaktadırlar. Cuma günleri de namazda "hutbe" irad etmek 
suretiyle cemaate sosyal ve dini alanlarda yollar göstermektedirler. 

Ne var ki, yaygın din eğitiminde önemli bir yeri olan camilerimizden 
yeterli ölçüde istifade söz konusu değildir. Bugün camilerimizde görevli 
birçok vaiz ve hatip yeterli tahsil seviyesine haiz olmadığı için dini konularda 
halkı yanlış yönlendirebilmektedir. Bunun telafisi için cami hizmetlilerinin 
yeterli tahsil derecelerine sahip ve cemaat psikolojisinden anlayanlar arasından 
seçilmesinde fayda vardır. 

93- Kemal Guran ; " TUrkiye'deki Uygulamalar Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görtilmesindeki Sınırlar ve Görevler", Din ve Vicdan Hürriyeti, Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul, 1991, sh.66 
94- Kemal Gtiran ; " Ttirkiye'deki Uygulamalar Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görtilmesindeki Sınırlar ve Görevler", Din ve Vicdan Hürriyeti, Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul, 1991, sh.66 
95- Kemal Gtiran ; " Türkiye'deki Uygulamalar Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görülmesindeki Sınırlar ve Görevler", Din ve Vicdan Htirriyeti, Aydınlar O<:a.gı Yayını, İstanbul, 1991, sh.66 
96- Yusuf Tezer - Ahmet Annaç ; "Orta Öğretimin-Mesleki Eğitimin Meseleleri", Milliyetçiler IV.Btiytik İlmi 
Kurultayı, İstanbul, 1987, sh.193 
<n- Faruk Bayraktar ;"Yaygın ve Örgün Dini Eğitimin Meseleleri", Yeni Bir Yüzyıla Girerken Meselelerimiz, 
Aydınlar Ocağı,İstanbul, sh.778 
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b) Yayın Organları 

"Yayın hakkı din hürriyetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dini 
yayıncılık dindarların ağzı ve dilidir. Bu haktan mahrum bırakılmış dini 
cemaatler dili koparılmış kötürüm insana dönerler. Dini yayıncılığın gereksiz 
kurallarla boğulmadığı ülkelerde, dini inançlar fikirleri fetheder ve geniş 
kitleleri peşinden sürüklerler. Bu sebeple din ve vicdan hürriyetlerine karşı 
olanlar, evvela dini yayınları yasaklarlar." (98) 

Bizim ülkemizde dini yayınların gelişimine göz atmak konuya gerekli 
açıklığı getirecektir. 

1927 yılında ilk radyo yayınlarına başlayan ülkelerden biri olduğumuz 
halde, dini yayınlar konusunda en geri sıralan işgal etmişiz. 1927-1950 yılları 
arasında, Anayasa ve diğer kanunun maddelerinde hiç bir yasaklayıcı hüküm 
bulunmamasına rağmen radyolarımızda dini bir yayın mevcut değildi. (99) 

1950-1959 yılları arası dini yayıncılığın diğer yayınJarın statüsüne 
kavuşturulma dönemidir. Bu dönemde radyo ve televizyonda dini yayınlar 
başlatılmıştır. Bu yayınların gelişimi şöyledir: 

- "1950-1959 yılları arasında haftada bir veya iki "Dini-Ahlaki sohbet", 
dini gün ve gecelerde mevlit yayınları 

- 1960-1968 yılları arasında haftada bir "Din ve Ahlak sohbeti" yılda 
dört defa mevlid, radyo yayınlan başlarken ilk program olarak Kur'an-ı 
Kerim ve Türkçe açıklaması, iftar programları 

- 1968-1974 yılları arasında, televizyonda Diyanet İşleri Başkanlığının 
dini gün ve gecelerde kısa konuşmaları, 1974 yılından itibaren yılda bir iki 
mevlid yayını, 1976 yılından itibaren iftar programları, haftada bir dini 
sohbet 

Halen radyolarda çeşitli konularda dini programlar, televizyonda çeşitli 
kanallarda haftada 15-20 dakikalık birer program mevcuttur. 

98- Ali Fuat Başgil : Din ve Laiklik, İstanbul, 1962, sh.112-113 
99- Ali Fuat Başgil : Din ve Laiklik, İstanbul , 1962, sh.12 
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- Özel sesli ve görüntülü yayınlar başlatıldı. 

Gelinen bu noktaya rağmen laik batı ülkelerindeki radyo ve televizyon 
programlarında daha ağırlıklı şekilde dini yayınlar yapıldığı bir gerçek -
tir." (100) 

Yazılı basında gerek ihtiyacın tatmini açısından gerekse menfi saldırıları 
bertaraf etmek açısından dini yayınlar konusunda yeterli değildir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, bu sahada doldurulması gerekli büyük 
boşluklar mevcuttur. Lakin hala yeterli tedbirler alınabilmiş değildir. 

D- DİN EGİTİM MÜESSESELERİNİN GÖREVLERİ VE TOP
LUMUN BEKLENTİLERİNE NE ÖLÇÜDE CEVAP 
VERDİKLERİ 

"Bugün yeni kuşak çocuklarının hemen hemen yüzde yüzüne, aileden 
sonra, topluma, genel olarak toplum içinde üstleneceği rollere, özellikle de 
yapacağı işe hazırlama görevini yüklenmiş biricik toplum kurumu olan okul, 
denebilir ki, biri olumlu öteki olumsuz yönde işleyen iki yani keskin bir bıçak 
gibidir. İşlensin, bilensin, kişiliklerine güzel biçim verilsin diye çocuklarımızı 
verdiğimiz bu makine, bir takımını çarklarının dişleri arasında ezmekte, 
kemiklerini kırmakta, bizce tanınmaz duruma getirmekte, perişan etmektedir. 
Ne var ki, okula bu yönden bakmaya alışılmadığı için, belki herbir ülke 
çocuklarının yüzde kaçının bu çarktan kırık dökük, biçimi bozulmuş, toplumu 
şaşırtacak çarpık çurpuk biçimlerde çıktığının hesabını yapmamıştır. Oysa 
okulunun işleyişini tasarlar, düzenini ayarlarken bu yönün de, en az öğretim 
kadar, göz önünde bulundurulması gerekir." (101) 

Burada cevaplaması gereken soru şudur: 

Okulun çocuk üstünde olumsuz, kişiliğini zedeleyici yönde etkiler 
yapmasına yol açan sebepler nelerden kaynaklanmaktadır? 

100- Kemal Güran : "Türkiye'deki Uygulamalar Açısından ve Din Vicdan Hlirriyeti ile Dini Hizmetlerin 
Görülmesindeki Sınırlar ve Görevler ", Din ve Vicdan Hürriyeti, Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul, 1991, sh.66 
101- Sabri Akdeniz, Toplumumuz ve Eğitimimiz, İstanbul , 1982, sh. 125 
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Bunu tek bir sebebe indirgeyerek açıklamak elbette mümkün değildir. 
Fakat ailenin çocuğa verdikleriyle, okulun verdiklerinin birbirine tezad teşkil 
etmesi sanırım en büyük etkenlerden birisidir. 

Türk halkı müslümandır. Aile ortamında çocuğun aldığı terbiye de 
lslam terbiyesidir. 

"Eğitilen insan, kendini eğitenler gibi güçlü bir görünüş arzeder. Beden 
ruh ve zihin. Bu vechelerin her biri, eğitim müesseselerinde şekillenir ve 
istikamet kazanır. Hatta doyurulur, tatmin edilir. Ancak, müesseseler arası bir 
tenakuz, insanın gerek ruhunda ve gerekse zihinde birtakım tenakuzların vücut 
bulmasına sebep olur. Mesela: Diyelim ki, bir çocuk ailesinde, her şeyin Allah 
tarafından yaratıldığını ve alemin yine O'nun tarafından yöneltilmekte 

. olduğunu öğrenmiş olsun. Bu katıksız ve temiz inancıyla okula başlasın. Yine 
farzedelim ki, ögretmeni veya eğiticileri ona, alemin de tesadüfen meydana 
geldiğini ve her şeyin hür bir tabiatın oyunu olduğunu öğretmeye çalışsın. 
Bunu dinleyen çocuk, ailesinden öğrendiği ile öğretmeninden öğrendiği 
arasında bir bocalama geçirecektir. Ya her ikisinin söylediklerinden şüpheye 
düşecek, böylece bir boşluk içerisinde kıvranacak veya her ikisinden birine 
hak verecektir. Ailesine hak verdiğinde, öğretmenini "kafirlik" le itham 
edecek, öğretmenine hak verdiğinde ailesini "gericilik" veya "yobazlıkla" 
suçlayacaktır. Dolayısıyla aile ve okul arasında eğitim öğretimdeki bu nevi 
uyumsuzluk, çocuğun kendine yetiştirenlere karşı itimadını sarsar ve onu 
tenakuz çukuruna iter. Bunun acısını gençlik ve daha ileriki yaşlarında çok 
daha derinden hisseder. Zaman zaman ruhi boşluklar ve zihni çelişkiler içinde 
kıvranır kalır. İşte bundan dolayı, aile ve okul terbiyeleri doğru iman ve milli 
kültür temeline oturtulup, çağın bilim ve tekniğinden istifade ile beraber 
aralarında bir uzlaşmanın sağlanması, insanın ruhi ve zihni eğitimlerinin 
verimli olmasının en sağlam teminatıdır. 

Konuya bir başka seviyeden yaklaşırsak, sadece aile ve okul arası 
uyumun kafi olmadığını göreceğiz. Bir diğer müessese de bizzat toplumun 
kendisidir. Toplum bu hususa ayak uydurmalıdır. Farzedelim ki, aile ve okul 
arası, eğitimde bir teyid olmasına rağmen toplum bir takım boşluk ve 
yıkıntılar içinde bulunsun ve bazı ahlaki değerlerden mahrum olsun. İşte o 
zaman topluma katılan bir genç, aile ve okulda müştereken aldığı eğitim, 
öğretim ve kazandığı müsbet değerlerin bir nevi uygulamasını ve sonuçlarını 
içinde yaşadığı cemiyette göremeyince; bu sefer kendine olan güveni sarsılacak-
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tır. Mesela, aile ve okulda meşru yoldan alın teriyle çalışıp kazanmanın 
faziletini düşlemiş , öğrenmiş ve benimsemişse, içinde yaşadığı toplumda 
kaçakçılar, vurguncular, tidiri dalavereciler, loteryanlar kol geziyor, çok 
kazanıyor ve rahat bir hayat seviyesi sürüyorlarsa, genç insana, aile ve okulda 
öğrendikleri kendisine pek faydas~ olmuyor gözükür. Bildikleri inandıkları ve 
gördükleri arasında yeni bir tenftkuz daha doğar. Şu halde toplumun diğer iki 
müessesenin doğrultusunda eğitilmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin 
alınması zaruri gözükmektedir. 11 (102) 

İşte eğitim müesseselerinden, özellikle din eğitimi veren müesseselerden 
beklenen şey insan hayatının merhalelerini kısmen veya tamamen kuşatmış 
olan diğer müesseselerle uyumun sağlanmasında etkili bir rol oynamasıdır. 
Din eğitimi veren müesseseler gerek yaygın olsun, gerekse örgün olsun 
toplumu ve öğrencileri toplumun inandığı İslami degerler etrafında 
bilgilendirmiyor ve eğitmiyorlarsa zihinleri birtakım hurafelerden 
armdıramıyorlarsa görevlerini ifa etmiyorlar demektir. 

Demek oluyor ki, din eğitimi müesseselerinin öncelikle görevi ferdi dini 
bilgilerle donatarak, halkın inanışları doğrultusunda eğitmek suretiyle 
toplumla aynileştirmektir. Ferdin eğitiminde hedef elbette ki sadece toplumla 
aynileşmesi değildir. Aynı zamanda ferdin dini bilgileri hakkıyla öğrenip 
yeterince hazmetmesinin neticesi halkın bu konudaki eksiklerinin 
tamamlanması, yanlışlarının düzeltilmesinde de eğitilen ferdin etkin rol 
oynamasıdır. 

Bunun yanı sıra din eğitimi müesseseleri yeterli seviyede olmasa da 
yetiştirdikleri öğrenciler için birer meslek temin etmiş olmakta ve istihdam 
imkanı sağlamaktadır. 

Günümüz din eğitimi müesseseleri görevlerinin ifasını hakkıyla eda edip 
etmedikleri açısından değerlendirildiğinde esefle söylemek gerekir ki, daha 
sonraki böl timlerde de belirteceğimiz bir takım metod hatalarından 
annamadıklan için halkın ihtiyaçlarını tatmin edememiş beklentilerini yeterli 
ölçüde cevaplayamamışlardır. Toplumun yekvücud olmasında büyük katkısı 
olacak dinin o sonsuz, bitmez tükenmez gücünü kullanamamışlardır. Temenni-

102- İsmail Yakıt;" Eğitim Promlemi Açısından Ttirk-İslfun Kültürü ve Gençlik", Türk Yurdu, Ankara, 
Mayıs 1987, C. 8 sh. 8 
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miz bu müesseselerin en kısa zamanda hatalardan arındırılarak, eksikliklerinin 
tamamlanması ve üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeleridir. 

E- BAZI LAİK BATI ÜLKELERİNDE DİN EGİTİMİ 

Din eğitimi ve öğretiminin en kapsamlJ ve teminat altına alınarak 
himaye gördüğü memleketler parlementer sistemle idare edilen laik Batı 
ülkeleridir. 

"Bugün laik Fransa, İtalya ve Belçika'da, Hıristiyan din adamları 
tarafından idare edilen tam teşkilatlı bir çok enstitü ve üniversiteler 
mevcuttur. Hıristiyanlık bu müesseselerde bütün incelikleri ve ahkamiyle 
okutulmakta ve değerli genç din alimleri yetiştirilmektedir." (103) 

"Almanya'da din dersleri, inanan her hıristiyan için mecburidir. Ancak 
Hristiyan dinine mensup olmayanlar ile hiç bir dine inanmayan dinsizler için 
ihtigaridir. Zaten bunlar din vergisi de vermedikleri için kiliseye kayıtlı 
deği1lerdir. Hristiyan olmayan kimselerle dinsizler, okul müdürlüğüne dilekçe 
vererek, çocuklarının din derslerinden muaf tutulmasını isteyebilirler. Velisi 
tarafından dilekçe verilmeyen öğrenciler din dersi okumaya mecburdurlar. 
Bütün okullarda din dersleri mesai saatleri içerisine konmuştur. 

Avusturya'da durum aynı olup, hristiyan dinine mensup olmayanlarla 
dinsizler, şayet çocuklarının din dersini okumasını istemiyorlarsa okullar 
açıldıktan sonra 14 gün zarfında (yani iki hafta içerisinde) okul müdürlüğüne 
hitaben yazılmış bir dilekçe ile müracat edebilirler. Din dersi okuyacaklar için 
hiç bir zaman dilekçe vermeye lüzum yoktur. 

Diğer bütün öğrenciler, Almanya'da olduğu gibi din dersi okumağa 
mecburdurlar. Keza din dersi saatleri, behemehal normal mesai saatleri 
içerisindedir." ( 104) 

"Günümüzde, bütün hür dünyada din eğitimi, bir fert sorunu olmaktan 
çıkmıştır. Bütün dünyada resmi ve sivil dini kuruluşlar, toplumda etken hale 
gelmişlerdir. Laik batı dünyasında din, bir cemaat problemidir ... 

103- Ali Fuat Başgil ; Din ve Lliiklik, İstanbul , 1955, sh. 29 
104- Hakkı Maviş ; Almanya, Avusturya ve Ttirkiye'de Din E~itimi, İstanbul , 1970, sh. 64-65 
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Nitekim A.B.D.'nde, resmi devlet okullarında din eğitimi yoktur. Fakat 
dini kuruluşların kontrolünde okulların açılmasına izin verilmiştir. 
Üniversitelerde dini va'zlar için özel kürsüler vardır. 

Batı Almanya'da resmi devlet okullarında din eğitimi yapılmaktadır. 
Fransa'da klasik okulların yanında, kilise okulları da yer alır . İlkokul 
müfredatındaki ahlak dersleri dini temellere dayanır. Buna mukabil gerek 
İngiltere, gerek Fransa özel okulların hepsi dini kuruluşlara bağlıdır. Öğretim 
okul öncesinden ana okulları ile başlar. Devlet modern eğitim gelişmesine 
uygun olarak, müfredat ve bütçelerinin ayarlamasında yardımcıdır. 

Hollanda'da 50'den fazla öğrencisi olan her dini okulun bütün 
masraflarını devlet karşılamakta; İngiltere'de % 75'ini temin etmektedir. 

Esasen hür batı dünyası, dini bir cemaat problemi olarak kabul ettiği 
ıçın, din eğitimi daha küçük yaşta başlamaktadır. Katolik mezhebi, din 
salikleri için 7-12 yaş arası katişizm (din bilgileri edinme kurs ve törenleri) 
geleneksel olduğu kadar, resmi bir görevdir. 7-12 yaş arasındaki her katolik 
çocuk, pazar ve perşembe olmak üzere, haftanın iki günü mutlaka saat 10-12 
arası kilisiye devam eder." (105) 

"Tam anlamıyla laik bir devlet olan A.B.D. 'nde devlet ve kilise 
birbirinden ayrıldığı gibi, kilise ve okul da birbirinden ayrılmıştır. 
A.B.D.'nde resmi okullarda dini öğretim yapılmamaktadır. Buna karşılık 
cemaat teşkilatının ve büyük vakıfların açtıkları mektep ve üniversitelerde dini 
öğretime geniş ölçüde yer verilmektedir. 

Fransa, Japonya, Meksika ve Hindistanda da laik öğretim sistemi kabul 
edilmektedir. İngiltere'de, Federal Almanya ve İsviçre'de din dersleri devlet 
okullarında ihtiyari olarak görülmektedir. Buna karşılık Brezilya, Avusturya, 
Norveç ve İspanya'da devlet okullarında din dersleri okutulmaktadır." (106) 

" Gelişimin, irsiyet çevre zaman üçlüsüne dayandığı modem psikolojide 
tesbit edilmiştir. Bu yönden, günümüzde hür batı dünyasında, çocuğun, 
cemiyetin değer ölçülerine bağlı olarak ahlaki değerleri kazanması için, çevre 

105- ÜçüncU Beş Yıllık kalkınma planı, öz.el İhtisas Komisyonu Raporlan, Örgün Mesleki-Teknik Eğitim {Din 
Eğitimi) Özel İhtisas Komisyonu Ön Raporu, Yayın no 108,D.P.T. 1086, Ankara, 1971,sh. 6-7 
ı06- Hamza Eroğlu: Gerçek yönüyle Atatürkçülük, Türk Devrinin Temel Prensipleri ve Cumhuriyet Rejimi, 
Ankara, 1965, sh. 150-ı51 
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faktöründen de faydalanılmaktadır. Dini kuruluşlara, dini törenlere, din 
adamlarına toplumca önem verilir. Bu sadece insanın kendi ruhsal sağlığını 
koruyabilmesi, mutluluğa erişebilmesi için yapılan şuurlu bir değerlendirme
dir. Resmi, gayr-ı resmi küçümsenmelerine, küçük düşürülmelerine imkan 
verilmez." (107) 

Görüldüğü gibi laik Batı ülkelerinde din eğitimi ve din adamlarına hak 
ettikleri önem verilmiştir. Din eğitimi ve öğretimi ya devletin resmi 
okullarında okutulmakta yahutta cemaat teşkilatlarına bırakılmaktadır. 
Türkiye'de ise batıda olduğu anlamda bir cemaat teşkilatı olmadığı için, böyle 
bir sahada devletin getirebileceği boşluğun teşkilat kanalıyla doldurulması 
mümkün değildir. O halde ,devlet din eğitim- öğretimi sahasında boşluk 
meydana getirmemek ve mevcut boşlukları da doldurmak mükel1efiyetindedir. 
Fakat diğer Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında durum hiç de iç açıcı değildir. 
Mesela,Almanya ve Avusturya'da ilköğretimin süresi 9 yıldır. Almanya'da 
ilkokulların birinci sınıfından dokuzuncu sınıfına kadar, her sınıfta haftada 
beşer saat din dersi verilir. Bu beş derten birisi mutlaka uygulamalı olarak 
kilisede yürütülür. Avusturya'da ise birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar 
her hafta ikişer saat din dersleri okutulmaktadır. Oysa ki, Türkiye'de bilindiği 
gibi ilkokullar beş yıl sürelidir ve din dersleri dördüncü ve beşinci sınıflarda 
haftada sadece bir saat okutulmaktadır. (108) 

Hakkı Maviş'in "Almanya'da Avusturya'da ve Türkiye'de din eğitimi" 
adlı kitabından öğrendiğimize göre, bir Alman genci, liseyi bitirdiği zaman 
1692 saat, Avusturyalı genç 936 saat ve Türk genci ise 192 saat din dersi 
görebilmiştir. Hatta ve hatta Türkiye'de İmam-Hatip Lisesi mezunu bir gencin 
~ördüğü din dersi bile saat itibarı ile değerlendirildiğinde daha azdır. Zira 
imam-Hatip mezunu bir genç 1504 saat din dersi gördüğü halde , normal bir 
Alman lisesinden mezun olan genç 1692 saat din dersi okumuş bulunmaktadir. 
(109) Bu durum hayrete şayandır. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da şudur: 
Günümüzde müslüman işçilerin, genellikle Türk işçilerinin Hristiyan Avrupa 
ülkelerinde aileleriyle birlikte yerleşmiş olmaları bu ülkelerin okullarında bir 
yabancılar eğitimi problemini ortaya çıkarmıştır. Ülkeler kendi yasalarına gö-

107- Üçüncü Beş Yıllık kallanma planı, özel İhtisas Komisyonu Raporları, Örgün Mesleki-Teknik Eğitim (Din 
Eğitimi) Öz.el İhtisas Komisyonu Ön Raporu, Yayın no 108, D.P.T . 1086, Ankara, 1971,sh. 6-7 
108- S. Ahmet Arvasi ; Türk İslıim Ülküsü, 1. cilt, İstanbul , 1979, sh. 454 
109- Hakkı Maviş ; Almanya, Avusturya ve Türkiye'de Din Eğitimi , İstanbul , 1970, sh. 59 
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re soruna farklı çözümler getirmeye çalışmaktadırlar. Mesela,İngilterede 
müslüman cemaatinden bir grup çözüm bulmak amacıyla İslam dini dersleri
ninde devlet ve kilise okullarında yapılması için müracaat etmişlerdir. 
Program dışı ders fikri öne sürülmüş fakat yeterince pratik olmadığı ıçın 
uygulama sahasına konulamamıştır. (11 O) 

11 Fenomenolojik açıdan, velilerin , öğrencilerin ve öğretmenlerin 
istekleri bütünüyle desteklenmek durumundadır. Eğer müslüman öğrenciler 
için ayrı okul şartı bulunmuyorsa, karşılıklı anlayış, tolerans ve saygı içinde 
yapılacak ortak din dersinin değeri öyle büyüktür ki, onun mahzurları 
katlanılmaya değerdir. Mahzurlar her din için daima aynı büyüklükte 
olacaktır. Farklı kültür mensuplarının birlikte yaşamalarının sonuçları 
açısından , fenomenolojik din derslerinin başarısı çok önemlidir. Böyle 
uygulamalar yapan okulların öğretmenlerinden şöyle ifadeler 
işitilebilmektedir. 

Biz görüyoruz ki, İslam, öğrencilerimizin önemli bir bölümünün 
inancıdır . Biz onları inançfarı ile gurur duymaları , onun üzerinde 
konuşmaları , yazmaları başkalarına . kendi müslümanca yaşayışlarını 

anlatmaları için cesaretlendiriyoruz, tıpkı bizim de onlara hristiyan inancı 
hakkında bilgi verdiğimiz gibi . Böylece karşılıklı olarak inançlarımızı 
değerlendiriyoruz, üzerinde birleştiğimiz bir çok şey buluyoruz. Buna rağmen 
biz bir Anglikan okuluyuz." (111) 

Bu konuda diğer bir örneği Federal Almanya Cumhuriyeti teşkil 
etmektedir. 

"1983 yılında yapılan "Kültür Karşılaştırması Bilimsel Toplantısı'na bir 
bildiri veren John Shepherd (Religion in einen multikulturellen Schule
Enfahrungen aus England, Kultur-Begegnung in Schule und Stadium içinde, 
s.171-182) bu konuda şunları söylemiştir. 

"Mezheplere bağımlı olan din dersi, hangi mezhebe bağımlı olursa olsun 
öğrencilere , kendilerini hristiyan hissetmelerine göre ders vermektedir. 
Hristiyanlar arasında da liberaller ve pek az liberaller vardır. Fakat daha 
önemlisi okullardaki müslüman öğrencilerdir. Müslüman öğrencilerin çok sayı-

110- Prof. Dr. Beyza Bilgin ; Eğitim Bilimi ve Dini Eğitimi , Ankara, 1990, sh. 78 
111- Prof. Dr. Beyza Bilgin ; Eğiti rp Bilimi ve Dini Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 79 
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da bulunmaları halinde bir kültür karşılaşması söz konusudur. Özellikle kilise 
okulları için şöyle durumla karşılaşılabilmektedir: Hristiyan din öğretimine 
göre, müslümanlar da kutuluşa ermeleri gereken insanlardır. Kurtuluş ise 
ancak Hz. İsa'ya inanarak mümkündür. Kilise müslümanlara da kurtuluş 
yolunu bildirmekle görevlidir. Okul, bu bildirinin yapılacağı yerlerden biridir 
ve en uygunudur. Kiliselerin, kiliselere bağlı okullar yolu ile yüklenmiş 
olduğu sorumluluk, daima olduğu gibi çok büyüktür. Bu sözler kilise içi 
tartışmalarda sıkça işitilen aşırı fikirlerdir. Benzer fikirler, biraz daha 
yumuşak ve diplomatik şekillerle başka türlü de ifade edilmektedir. O zaman 
şöyle söylenebilmektedir: "Hristiyan inancı, din dersinde diğer inançlarla 
karşılaştumalı olarak verilebilir. Fakat diğer inançlar, nasılsalar öyle 
verilmelidir. Yani hurafe oldukları belirtilerek ve reddedilerek. Aksi halde 
hepimiz;mesela'. müslümanlar olurduk, değil mi? Şüphesiz bunlar her zaman 
hatta arasıra bile açıkça ifade edilen fikirler değildir, hiç bir zamanda 
yazılamamaktadırlar. Ayrıca pek çok öğretmen bunu, farkında olmayarak 
böyle kabul etmektedir. Uyarıldıklarında şoke olanlar vardır." 

John Shepherd şu örneği vermiştir: 

" Mesela, pek çok müslüman öğrencinin bulunduğu bir Londra 
okulunun yöneticisi şöyle anlatmıştır: Okulumuzda genel olarak her gün, 
bütün öğrencilerin katılması gereken 'bir dakika süre ile Rabbimize dua 
edelim' zamanı vardır ve şöyle başlar: -'Haydi hep birlikte, Ey babamız, sen 
... ' Böyle bir derste müslüman olan öğrenciler ne hissederler? Gerçi ben, 
onların bu duruma üzüldüklerini haber veren bir etki almış değilim. 
Müslüman aileler, çocuklarını din dersinden alıkoyma hakkına sahip oldukları 
halde, bu haklarım hemen hiç kullanmamaktadırlar. Pek çok çocuklar okuldan 
çıktıktan sonra Kur'an kursuna gitmektedirler. Onlar muhtemelen okulun din 
dersinde duada işittiklerini tıpkı Hristiyan öğrenciler gibi unutmaktadırlar. 
Genel olarak, bu türlü din dersi pek çok öğrenci için can sıkıcıdır ve pek 
sınırlı bir başarıya sahiptir. İşte asıl bu sebepten, yirmi yıldan beri din 
dersinin yeni bir şekli denenmektedir: Fenomenolojik din dersi" 

John Shefherd'in ifadesi ile, Fenomenolojik, yani mezheplere bağlı 
olmayan din dersi, bütün öğrencileri aynı derse alıyor. Dinlerin hepsi ayrıntılı 
olarak aynı derste öğretim konusu yapılıyor. Her öğrenci kendi dininin 
işlenmesine katkıda bulunuyor. Bu ne ~üslümanların ve diğer din 
mensuplarının din değiştirmesine ne de Hristiyan inancının kabulünü değil, 
herkesin kendi dininin farkıl.l,~ olmasını amaçlayan bir öğretimdir. Bu durum 
1971 yılında Lancester'de açıkça tartışılmış ve okul kayıtlarına da geçmiş 
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bulunuyor. (Paper 36, Religious Education in Secondary Scholls). Başlangıçta 
fenomenolojik din dersi gerektiği şekilde anlaşılmadı. Fakat okullarda, giderek 
artan sayıda yabancı işçi çocuklarının yer alması ile bu anlayış kuvvetle 
savunulmaya başlandı . 

... Fenamenolojik din dersi henüz ideal gelişmesine ulaşmış değildir. 
Fakat, geliştirilmektedir. Bu derste öğrenciler başlangıçta, hiç eleştiride 
bulunmaksızın birbirlerinin dinlerini öğrenmektedirler. Tabii dinlerin 
yanısıra kültürlerde karşılıklı olarak tanınmaktadır. İleri sınıflarda 
karşılaştırma ve eleştirilerle derinlemesine öğretim de mümkün olmaktadır. 
Böyle bir imkan, her din mensubu için kendi dini ve kültürü açısından uyarıcı 
rol oynamaktadır ki, mezheplere bağlı din dersinde buna buna hiç bir zaman 
erişilemez ... " (112) 

112- Prof. Dr. Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Dini Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 78-79 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

111- DİN EGİTİMİNDE METOD 

A- METOD NEDİR? 

"Metod kelimesi, araştırma yolu ile bulunup ortaya konabilecek somut 
sebep-netice ilişkilerini ve (mümkün olduğu hallerde) bu ilişkilerin temelinde 
yer alan soyut ilmi kanunların tesbit edilmek için izlenmesi gereken yol 
anlamına gelir." (113) 

Öğretim metodu "Didaktika" kelimesinin tercümesidir. Yunanca'daki 
"didaskio" kelimesinden alınmıştır. M.S. 42'de Quintilien'in "hitabet ilmi" adlı 
eserinde kullanılan bu deyim "kolay metodla okutma ilmi" diye de 
adlandırılmıştır. XVII. yüzyılda Comenius (1592-1670)'un Didaktika Mağna 
(Büyük Öğretim Metodu) isimJi eserini yazmasından sonra bu kelime 
benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. (114) 

Bugün öğretimde metod deyince: Çağımızın en son eğitim ve öğretim 
verilerini göz önüne alarak ünite ve öğretim faliyetlerimizi değerlendirmede 
yararlanabileceğimiz her türlü deney ve gözlem, yazılı kaynaklar, çeşitli 
kurumlar, araç-gereçler, gezi-gözlem ve incelemeler çalışma teknikleri (ferdi, 
grupça, takrir, soru-cevap, tartışma v .b.) anlaşılmaktadır. (115) 

Nasıl ki,bir binayı yapan mimarın, binanın sağlamlığı açısından uyması 
gereken bir takım kurallar ve takip ettiği bir metodu varsa, insanlara bilgi ve 
tecrübelerin aktarılmasında da eğitimcinin, aynı şekilde bir metodu vardır 
veya olmalıdır. 

"Metod amaca ulaştıran en kısa yoldur." (116) Metodlu çalışma insanı 
gereksiz yere zaman ve enerji harcamaktan korur ve az zamanda çok verim 
elde edilmesini temin eder. (l 17) Öğretim metodlarımn bozukluğu öğrenmeyi 
geciktirir. Herhangi bir öğretim metodunun kuvveti öğretim sonunda elde edi-

113- Prof.Dr.Amiran Kurtkan Bilgiseven; Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1982, sh.3 
114- Cevdet Demiray-İbrahim Özgür; Genel Öğretim Metodu, Türk Dili Basımevi, Balıkesir, 1948, sh.3 
115- Muhip Kocaçınar; Genel Öğretim Metodu, 3. Baskı, İstanbul, 1966, sh. 155 
116- H.R. öymen-N.Erman; Umumi Öğretim Usulleri, Maarif Matbaası, Ankara, 1941, sh.1 
117- İzettin Alıcıgüzel; İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, (Modem Öğretimin İ lke Metod ve Teknikleri), 
İstanbul, 1973, sh. 19 
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len neticelerden belli olur. Öğretimde maksat öğrencinin zihnini boş şeylerle 
doldurarak sürmenaj etmek değil, önemli ve gerekli olan anahtar bilgileri 
vermektir. Bunun en kestirme yolu da öğretimin belli bir metoda göre 
yapılmasıdır. 

İngiliz filozofu Bacon (1561 -1626) da "Doğru yolda yürüyen bir topal, 
yolunu şaşıran bir koşucudan daha önce hedefe varır. " diyerek metodun 
önemini vurgulamıştır. (118) 

"Öğretim metodu, öğretilmek istenen konuya ve yetiştirilmek istenen 
insanın vasfına göre değişiklik arzeder. Onun için bir eğitim metodunu kendi 
tabi şartları içinde değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte iyi metodun 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1- Konunun ve öğretimin amaçlarına uygundur. 

2- Konunun özellikleri dikkate alınmıştır. 

3- Psikolojinin prensiplerinden yararlanır. 

a) Öğrenciler faliyet içindedir. 

b) Motivasyona yer verir. 

c) Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları hesaba katılır. 

d) Öğrencinin olgunluğu gözden uzak tutulmaz. 

e) Ferdi farklılıklar gözönünde bulundurulur. 

t) Öğrenmenin prensiplerine uygundur. 

4- Uygulamaya fırsat hazırlar. 

5- Estetiğe önem verir. 

6- Ekonomiktir. 

118- Muhip Kocaçınar; Genel Öğretim Metodu, 3. Baskı, İstanbul, 1966, sh. 154 
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7- Öğretmenin kişiliğine uygundur. 

8- Öğrencide istek uyandırır. 

9- Şahsiyeti geliştirir. 

10- Mantığa uygundur. 

11- Statik değildir. " (119) 

B- BİR EGİTİMCİ OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V) 

Tarihen bilinmektedir ki, ilk insanın yeryüzünde ortaya çıkışından 
itibaren risalet beşeri toplum için ilahi bir eğitim metodudur. 

Allah, kendisini tanımaları ve kulluk etmeleri için insanları yaratmış, 
onların iki cihan sa'adetini kazanmalarını murad etmiştir. Mutluluğa götüren 
prensip, emir ve yasakları da peygamberler aracılığı ile insanlara 
bildirmiştir. Bu sebeple peygamberler hakkın dilde tebliğcisi ve hayatta da 
uygulayıcısı olmuşlardır. 

islam dini de eğitim konusunda eşsiz bir programa sahiptir. İslam'da din 
eğitimi görevini yapacak, insanları iyilik ve güzelliklere çağıracak olanlar din 
eğitimcileridir. Onlar "Peygamber mirasçısı" olmaları dolayısıyla en kutsal 
vazifeyi üstlenmişlerdir. Bir taraftan İslam kültürünü yeni nesle aktarırken, 
diğer taraftan İslam'a yeni eleman kazandırmak görevi ile mükelleftirler. 
Onlar bu görev için nasıl hazırlanmalı ve bu vazifeyi ne şekilde yerine 
getirmelidirler? Hangi hususları nelere uyarak nasıl yapmalıdırlar? Bu yüce 
görevin başarı ile ifası için, hangi özelliklere ve ne gibi bir anlayışa sahip 
olmalıdırlar? 

Şu bir gerçek ki, Rasulüllah (S.A. V) Kur'an-ı Kerim'in tercümanıdır. 
Aişe (R.A)'ya O'nun ahlakı sorulduğunda "O'nun ahlakı Kur'andır" cevabını 
vermiştir. Şu halde,Rasulüllah (S.A.V) İsiam terbiyesinin canlı örneğidir. O, 
gerek özel hayatında gerekse insanlara yön vermesinde bu yolun açıklayıcısı-

119- Abdullah Özbek; Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Konya, 1988, sh. 140 
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dır. O, kendi ifadesiyle "bir muallim" olarak gönderilmiştir. O halde ,din 
eğitimcisi için, Hz. Muhammed (S.A.V) en büyük önder, en güzel örnektir. 

Din eğitiminde Hz. Muhammed (S.A.V)'in takip ettiği metodun din 
eğitimcileri tarafından bilinmesi ve uygulanması din eğitiminde başarıyı 
yükseltecek, arzulanan hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

C- HZ.MUHAMMED (S.A.V)'İN EGİTİM ~ ÖGRETİM 
METODLARI 

Hz. Muhammed (S.A. V)'in eğitim ve öğretimini geniş bir çerçevede 
düşünmek gerekmektedir. Zira O, sadece belirli kişilere ya da özel bir sınıfa 
ders veren klasik bir eğitimci değildir. Ama şu bir hakikattir ki, O'nun 
uygulamaları, eğitiminin tamamen pedagojik esaslara dayandığını bize 
göstermektedir. Kendisi bizzat Kur'an'la eğitilmiş, insanları da Kur'an 
eğitiminin hedefleri doğrultusunda eğitmeye çalışmıştır. Bu hedeflere ulaşmak 
için takip ettiği bazı metodlar vardır ki, onları şöyle sıralayabilmemiz 
mümkündür. 

1) Takrir Metodu 

Takrir, bilgi edinmede kullanılan en eski ve en etkili öğretim 
metodudur. Bir soru veya problem şekline sokulmuş, önemli bir hususun 
muhataba açık olarak anlatılması, izahı anlamında kullanılan bir öğretim 
tekniğidir. Takririn en önemli faydası muhatabın tek başına bulamayacağı bazı 
hakikatleri ortaya koymasıdır. Takrir metodunun bir çok faydaları yanısıra 
öğretim metodları ile ilgili eserlerde mahzurlarına da dikkat çekilmiş, genelde 
dinleyiciyi pasifliğe sevkedeceği vurgulanmıştır. (120) 

Takrir metodundan istenen faydanın sağlanabilmesi için bazı hususların 
yerine getirilmesi gerekir: 

a) Eğitimci yaptığı ışı sevmelidir. Çünkü sevgı verilen bilgilerin 
samimiyeti için bir ölçüdür. 

120- Leyla Özyürek; Öğretim İlke ve Yöntemleri, A.Ü Eğitim Birimleri Fakültesi Yayını,Ankara,1983,sh. 37-
40 
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b) Öğretmen söylediklerini bizzat kendisi yaşamalıdır. Aksi takdirde 
öğretim genellikle fiyasko ile neticelenir. 

c) Öğretim tedrici olmalıdır. Öğrencinin bedensel, zihinsel, sosyal 
seviyesine uymalıdır. 

d) Anlatım kısa ve özlü olmalıdır. Uzun anlatımlar dikkati dağıtır ve 
dinleyiciyi sıkar. 

e) Anlatım dinleyicilerin lisanına uygun bir şekilde olmalıdır. İfadeler 
açık ve mümkün olduğu ölçüde sade olmalıdır. 

f) Müşahhas bir anlatım daima tercih edilmelidir. Mesela, birisinin 
yüceliğinden, büyüklüğünden bahsederken, çok büyük bir zattır deyip 
geçiştirmemeli, yapmış olduğu işlerden örnekler vererek büyük olarak 
gösterilmesine sebep olan şeyler vurgulanmalıdır. 

h) Mümkün olduğu kadar konuşma ve tavır uygunluğuna dikkat 
edilmelidir. Ses ve tavırların telkin edilmek istenen maksadı canlandırdığı 
gözden uzak tutulmamalıdır. (121) 

Bu genel girişten sonra Hz. Muhammed (S .A.V)'in takrir metodunu 
pedagojik esaslar çerçevesinde nasıl kullandığının örneklerini arzedelim. 

a) Hz. Muhammed (S.A.V)'in Kısa ve Özlü Konuşması, 
Fesahati 

Hz. Peygarnber'in sozu söyleme şekli, yeri, zamanı ve konusu 
bakımından mükemmeldi. Hz. Aişe (R.A) şu sözüyle bu hususa işaret 
etmektedir: 

"Rasulüllah (S.A. V) sözü, sizin gibi söylemezdi; her kelimenin hakkını 
verir, en açık bir şekilde ve tane tane söylerdi. Dinleyiciler O'nun sözlerini 
rahatça ezberleyebilirdi." (122) 

Demek ki, Hz Muhammed (S.A.V) konuşmasında, kelimeleri telaffuz 
edişinde, bütün sevimsizliklerden uzak sözü en güzel şekilde, taşı gediğine ko-

121- H.R. öymen-N. Erman: Umumi Öğretmen Usulleri, Maarif Matbaası, Ankara, 1941, sh. 127-131 
122- Buhari; Menakıb, IV, 168 
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yarcasına yerinde ve zamanında söylemede müstesna bir kudrete sahipti. 0 1 

kendi ifadesiyle "Cevamiu'l-Kelim (az, öz söyleme kabiliyeti) olarak 
gönderilmiştir." (123) 

Konuya misal teşkil edecek binlerce hadis mevcuttur. Mesela: 

Kolaylaştırın! Güçleştirmeyin. Müjdeleyin! Nefret etmeyin." (124) 

Bu hadis-i şerifin ihtiva ettiği mananın derinliği ortadadır. 

b) Hz. Muhammed (S.A.V)'in Samimiyeti 

Hz. Muhammed (S .A.V) konuşmalarında yapmacık tavırlardan uzaktı. 
Eğittiği insanlara karşı eğitimini verdiği şey hususunda asla gösteriş 
yapmıyordu. O, tebliğinde son derece samimi idi. Ömrünü sonuna kadar en 
parlak teklifleri reddeden, her türlü zorluğa göğüs geren, hak ve hakikatten 
uzaklaşmış insanların doğru yolu bulmaları için çırpınan Hz. Muhammed, 
samimiyetin ve mesleğine bağlılığın en güzel örneğini vermiştir. 

Eş-Şu'ara sOresinde peygamberimizin bu hali şöyle ifade edilmektedir: 

"Habibim insanlar inanmayacak diye nerede ise kendine kıyacaksın." 
(125) 

Bu samimiyeti Hz. Peygambere olan güveni pekiştirmiş, bu da öğrettiği 
şeylere karşı bağlılığı arttırmıştır. 

c) Edebe Riayet 

Hz. Peygamber efendimiz konuşmalarında kötü davranış ve düşünceleri 
hatırlatan kelimeleri kullanmamaya özen gösterirdi. İnsanların hatalarını 
yüzlerine vurarak rencide etmezdi. Enes b. Mfilik bu konuda Peygamberimizi 
şöyle tasvir etmektedir: 

123- Buhliri, Tabir, 22; Cihal, 122 
124- Müslim, Cihad, 8. 
125- Eş-Şu 'arli (26), 3 
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"Hz. Muhammed (S.A.V) utanç verici sözleri konuşan , lanet eden, söğen 
bir kimse değildi. Azarlayacağı zaman "Ne oluyor ona, alnı toprak olasıcaya" 
derdi. (126) 

d) Se~yeye Uygun konuşma 

İnsanlara anlayacakları ölçüler çerçevesinde konuşmak Hz. Muhammed 
(S.A. V)'in eğitiminin en önemli ilkelerindendir. 

İnsanlara gerçeklerin kabul ettirilmesinde kişisel özelliklerin 
tanınmasının büyük yararları vardır. Hz. M.uhammed (S.A. V)'in öğretim 
metodlannda bu konuya çok dikkat edilmiştir. 

İnsanların farklı kabiliyetlerde yaratılnuş olması ihtiyaç ve ilgilerinin de 
farklılık arzetmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bir meselenin 
anlatımında her pozisyon için söylenecek sözlerde farklıdır. 

Hz. Muhammed (S.A.V) kendisine sorulan aynı manadaki sorulara, 
kişisel eksikliklerin tamamlanması açısından farklı cevaplar vermiştir. 

"Amellerin hangisi daha faziletlidir?" sorusuna verilen şu cevaplar 
dikkat çekicidir: 

1) Az da olsa devamlı olanıdır. (127) 

2) Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir. (128) 

3) Allah ve Resfilü'ne imandır. 

126-Buhari,Edeb,44 
127- Buhari, imfuı, 32 
128- Davut, Sünnet, 3 
129- Müslim, İmfuı, 135 

- Sonra? 
- Allah yolunda cihaddır. 
- Sonra? 
- Hacc-ı mebrfirdur. (129) 
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Görülüyor ki, Hz. Muhammed (S.A.V) eğitim ve öğretimde her sınıf 
halkın anlayış seviyesini ve ihtiyacını, nazarı itibara almıştır. Zira kültürlü bir 
insanı kara cahil seviyesinde eğitmek veya zeka seviyesi düşük bir kimseye, 
zeki bir insana hitab eder gibi söz söylemek, inanan birisine inkar durumunda 
olan ~ birisi gibi anlatmak yahut bunun aksini yapmak hiç bir zaman iyi 
neticeler vermez. (130) 

e) Y aşıyormuşcasına Anlatmak 

İyi bir öğretmenin en önemli özelliği konuyu canlı bir şekilde 
sunmasıdır. Bunun için öğretmenin konuyu benimsemesi ve telkinlerinde 
samimi olması gerekmektedir. Bilhassa heyecanlı kısımlardaki teessürleri 
bizzat yaşamış ve duymuş olmalıdır ki, öğrencilere bu hisleri yaşatması 
mümkün olabilsin. (131) 

Hz. Muhammed (S.A.V)'in samimiyetine daha önce temas etmiştik. O, 
öğrettiklerini bizzat kendisi yaşadığı için tesiri de o ölçüde yoğundur. 

f) Dolaylı Anlatım 

İnsanlara yöneltilen direkt emir ve yasaklar zaman zaman aksi tesirler 
yapabilir. Peygamberimiz (S.A.V) de bazı zamanlarda aksi neticelere sebep 
olmamak için böylesine direkt emirlerden kaçınmış söyleyeceklerini dolaylı 
söylemiştir. Herkes seviyesine göre O'nun bu anlatım tarzından dersini 
almıştır. 

Bir kaç misal konuya gerekli açıklığı getirecektir. 

"Mü'min, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir." 
(132) 

"Mü'min lanetçi olmaz" (133) 

130- Ahmet Lütfi Kazancı; Peygamber Efendimizin Hitabeti, Marifet Yayınları, İstanbul, 1980, sh. 117 
131- H.R.Öymen-N.Erman; Umumi Öğretim Usulleri, Maarif Matbaası, Ankara, 1941, sh.183 
132- Müslim, İman, 64 
133- Tirmizi, Bir, 72 
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Hz. Muhammed (S.A.V) emirlerinden yüz çevirenleri de direkt olarak 
suçlamaz, eleştiriyi doğrudan şahsa yöneltmezdi. "Falana ne oluyor!" demez 
"Birtakım adamlara ne oluyor ki!" şeklinde genel uyarıda bulunurdu. (134) 

g) Jestleri 

Sevgili Peygamberimiz (S.A. V) daima konuların ruhuna uygun jestler 
yapmış, konuşmalarında lüzumsuz ve aşırı hareketlere yer vermemiştir. O'nun 
konuşmaları fazla el kol hareketleriyle dinleyenlerin dikkatini dağıtacak 
mahiyette değildir. Mesela, veda hutbesinde konuşmanın sonunda şahadet 
parmağını yukarı kaldırarak üç defa "şahid ol yarab" (135) demesi konuyu 
güçlendirici jestlerinden birisidir. 

h) Mimikleri 

Mimik konuşmanın yüze ve bakışlara aksetmesidir. Hz. Muhammed 
(S.A. V)'in konuşmalarında mimiklerin büyük değeri vardır. 

Ashab çoğu kez O'nun ne konuşacağını yüzünden anlardı. Konuşmanın 
mahiyetine göre yüzünde kızgınlık veya sevinç alametleri belirir bu da 
konuşmaya canlılık katardı. 

ı) İtirazlar Karşısında İtidal 

Hz. Muhammed (S.A. V) toplumu hidayete ulaştırmak için şüphesiz ki, 
sayısız konuşmalar yapmıştı . Elbetteki bütün konuşmaları aynı şekilde hüsnü 
kabu1 görmemiştir. Böyle durumlarda dahi O, hiç bir şey olmamış gibi 
konuşmalarına devam etmiş halkı eğitmekten vazgeçmemiştir. Kolay kolay 
katlanılır cinsten olmayan eza ve cefalara asla benzeri karşılıklar vermemiş, 
Şahsına karşı yapılan bir fenalıktan dolayı intikam almamıştır. 

134- Müslim, Fedail, 35 
135- Davut, Menfuıik, 57 



71 

2) Soru Cevap Metodu 

Öğretmen-öğrenci veya öğrencilerin karşılıklı olarak birbirlerine soru 
sorması suretiyle yapılan öğretim metoduna soru-cevap metodu denir. Eğitim
öğretim tarihinde en çok kullanılan metodlardan birisidir. İlk defa Sokrates 
(M.Ö. 470-399) tarafından belli bir sistem dahilinde kullanılmıştır. (136) 

Bu metod, yaratıcı düşünmeye,ferdi teşebbüs kabiliyetinin gelişmesine, 
serbest konuşma ve tartışmaya zemin hazırlar. (137) 

Soru sormanın temel amacı, öğrencide öğrenmeye karşı ilgi 
uyandırmaktır. Zira konuyu muhtevi iyi bir soru, öğrenciyi zihnini daha 
verimli kullanmaya zorlar. (138) 

Sorular genellikle şu amaçlar için kullanılır: 

1- Öğrencinin bir konu hakkındaki bilgisinin derecesini ölçmek için 

2- Soruda ipuçları vererek bilinmeyen noktayı tesbit için 

3- Düşünme kabiliyetini geliştirmek için 

4- Öğrenciyi derse daha iyi motive etmek için 

5- Öğrenciye konu hakkında yorum yaptırmak için 

6- İlgi çekmek için 

8- Eski öğrenilenlerle yenileri arasında bağ kurmak ve konularda 
bütünlüğü sağlamak için. (139) 

Hz. Muhammed (S.A.V) soru-cevap metodunu bütün boyutları ile 
eğitim ve öğretimde kullanmıştır. 

136- Orhan Hançerlioğlu; Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1979, C.6, sh.40 
137- Mehmet Yentenç; Genel Ö~etim Metcxlu ve Uygulama, Örnek Matbaası, Adana, 1971, sh.139 
138- İzettin Alıcıgüzel; İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim (Modern Öğretimin İlke Metod ve Teknikleri), 
Özaydın Matbaası, İstanbul, 1 CJ73, sh.232 
139- Osman P..ızarlı; Din E~tim ve Öğretiminde Genel Metodlar, İrfan Yayınları, İstanbul, 1967, sh.32-37 
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Başta Kur'an- ı Kerim 11Eğer bilmiyorsanız, ilim ehline sorunuz11 (140) 
demek suretiyle soru sormaya yöneltmektedir. Nitekim Kur'an 'da "sana 
soruyorlar" şeklinde başlayan bir çok ayet Peygamberimize soru 
sorulduğunun açık ifadesidir. 

Peygamberimiz bu soruların bir kısmına Kur'an vasıtasıyla, bir kısmına 
da doğrudan kendisi cevap vermiştir. Ayrıca kendisi de eğittiği kişilere belli 
maksatlar dahilinde sorular yöneltmiştir. 

Peygamberimiz (S.A. V)'in bu metodu kullanış boyutlarını şöyle 
sıralayabiliriz: 

a) Öğretime Hazırlık İçin Soru 

Bu tip soru-cevapta kesin olarak bilinen hususlar soru şekline getirilip 
müsbet cevap alındıktan sonra, asıl öğretilmek istenen konuya geçilir. Bilinen 
denbilinmeyene tedrici bir geçiş sözkonusudur. Bu yöntem öğretilenlerin daha 
iyi hafızaya yerleşmesine vesile olur. 

Meselft, halkı islam'a davet ederken safa tepesinde yaptığı konuşmada 
bu metodu kullanmıştır. 

Halka hitaben şu soruyu yöneltmiştir. 

- "Ne dersiniz? Size şu dağın eteğinde bir takım atlıların çıkıp geldiğini 
haber versem beni tasdik edemıisiniz? 

Müşrikler: 

- "Biz senin hiç yalanına şahit olmadık."derler 

Hz. Muhammed: 

- "0 halde,ben size şiddetli bir azabın önünde (o azabı haber veren) bir 
korkutucuyum" diye ikaz eder. (141) 

140- Nah!, 16/43, Enbiya, 211110 
141- Müslim, İm§ıı, 355 
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b) Özel Bir Soruya Genel Cevap 

Hz. Muhammed bazı sorulara cevap verirken, gelebilecek muhtemel 
soruları da hesaba katarak, daha geniş kapsamlı cevaplar vermiştir. 

Bir gün Hz. Muhammed etrafında toplanmış Ashab'a cennet ve 
nimetlerinden bahsederken, bir bedevi yerinden kalkarak şu soruyu yöneltir: 

"Orada develer de bulunacak mı?" 

Peygamberimiz tebessüm ederek şu cevabı verir: 

"Orada istenen herşeye sahip olunacaktır." (142) 

Peygamberimiz verdiği bu cevapla muhataplarının fazla sorularım 
önlemiş, buna benzer muhtemel soruları sözü uzatmadan cevaplamıştır. 

c) Soruya Karşı Yönlendirici Sor u 

Hz. Muhammed'e "klyamet ne zaman kopacak?" diye sorulduğunda, 
O'nun bilgisi sadece Allah indindedir. Allah bilir şeklinde geçiştirmemiştir. 
Bu soruyu soran kişi bu konuyla ilgili bilgiler öğrenmeye hazır hale 
gelmişken, o gün için salih amel gerektiğini hatırlatmak ve bu konuda 
düşündürmek için "Sen kıyamet için ne hazırladın?" (143) diye cevap 
vermiştir. 

d) Gereksiz Sorulardan Men Etmek 

Peygamberimiz Ashab'ını bilgi üretmeyen, yersız tartışmalara yol 
açabilecek sorulardan men etmiştir. 

Nitekim bir hutbesinde şöyle bir açıklamada bulunmuştur. 

- "Ey cemaat! Allah size haccı farz kılmıştır, hac edin" 

142- Muhammed Hamidullah; İslfun Peygambeıi, (Ter. Salih Tuğ) 4.Baskı, İstanbul , 1980, Cilt 2, sh.86 
143- Ahmed b.Hanbel, Cilt 3, sh.202 
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Bunun üzerine birisi ayağa kalkarak: 

- Her sene mi? diye sorar. Peygamberimiz sükut eder. 

O zat sorusunu üç kez tekrarlar. Nihayet Peygamberimiz şu ikazı yapar: 

"Evet desem, her sene hac etmeniz farz olurdu ve siz güç 
yetiremezdiniz. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe, siz de beni kendi 
halime bırakın." (144) 

e) Makul Ölçüler Çerçevesinde Sorulan Her Soruya Cevap 

Hz. Muhammed, sorulan hiç bir soruyu hafife alıp geçiştirmemiştir. 
O'nun hedefi insanlara unutmayacakları şekilde meselelerin hallini öğretmek 
olduğu için soruları anlanacak tarzda zaman, zemin ve şahsa göre cevaplamış, 
soru sahiplerini açıkça takdir edip, soru sorana karşı memnuniyetini ifade 
ederek, daha çok soru sormaya teşvik etmiştir. 

3- Tedric Metodu 

Hz. Muhammed'in eğitiminde tedrid esastır. Kur'an 'da tedric mantığı 
da son derece açıktır. Zaten Kur'an 'ın 23 yıllık bir zaman diliminde inmesi 
tedriciliğin en belirgin örneğidir. Toplumda yerleşmiş ve kökleşmiş bazı 
adetlerin sökülüp atılması ve yerine yenilerinin konulmasının bir hamlede 
olması fıtrat kanunlarına aykırıdır. İslam eğitiminde bu daima gözönünde 
tutulmuş, Kur'an irşad'da daima kolaydan zora, tatlıdan serte, af ve 
hoşgörüden, tecziye ve zorlamaya doğru tedrici bir yol takip edilmesini 
istemiştir. (145) 

Hz. Muhammed'in eğitiminde tedricin yanışıra yumuşaklık, kolaylık, 
sevdirme de önemli ilkelerdir. O, korkutucu ve ürkütücü yasaklarla eğitim 
yapılmasına karşıdır. Şu duası <lnun bu konudaki düşüncelerini açıkça ortaya 
koymaktadır: 

l44- Nemli, Hac, 1 
145- İbrahim Canan; Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, Diyanet işleri Başkanlığı Yay. Ankara, 1980, sh. 
275 
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"Ya Rabbi! Kim ümmetimin her hangi bir işini üzerine alır da zorluk 
çıkarırsa, sen de ona zorluk çıkar, kim ümmetimin bir işini üzerine alır da 
onlara yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşaklıkla muamele et." ( 146) 

4- Örneklerle Eğitim Metodu 

Mücerret sözlerin insana güzel bir örnek kadar tesir gücü yoktur. 
Özellikle çocuklar düşünmez; dinler, gözler sonra da taklid ederler. Eğitim 
tarihi incelendiğinde görülür ki, toplumları değiştirme ve iyiye yöneltmede en 
büyük sıkıntı ideal örnek bulma meselesidir. 

Tarihte, hayatları taklit ve takip edilmeye değer bir çok mümtaz şahıs 
vardır. Ama bunlar arasında Hz. Muhammed müstesna bir yere sahiptir. Zira 
O, bütün insanlara hitab eden, zaman, coğrafya, ırk engellerini aşmış bir 
eğitimcidir. 

Eğitimde fertlere daima "şöyle olunuz" hitabından çok "söylediklerini 
yaşamak" daha terbiyevi sonuçlar doğurur. 

İnandığını yaşayarak telkin eden bütün da'vet sahipleri iddiaları batıl 
bile olsa, muvaffak olmuşlardır. (147) 

Hz. Muhammed de söylediklerini yaşama bakımından eşsiz bir örnektir. 

İslam, tamamıyla, Hz. Muhammed'in hayatında şekillenmiştir. Eğer aksi 
olsaydı, İslam eğitimi , sadece ezber ve telkine dayalı bir eğitim olur ve 
uygulama şansını kaybederdi. 

5- Yaparak Yaşayarak Öğretme Metodu 

İnsanın bir şeyi daha verimli öğrenebilmesinde aktif olarak öğrenme 
süreci içinde olmasının büyük katkısı vardır. 

146- Mtislim, İmaret, 19 
147- Neda Armaner; İnanç ve Hareket Büttinltiğti Bakımından Din Terbiyesi, M.E.B. Yay., İstanbul , 1967, sh. 
50 
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Comenius (1592-1670) çocuğun bilgiyi denemeler yoluyla öğrendiğini 
iddia eder. (148) 

J. Locke de (1632-1670) ınsanın bilgiyi tecrübeleri ile çevresinden 
edindiğini savunur. (149) 

Kerschensteiner (1854-1932) eğitimin kuru bilgilere değil uygulamalara 
dayandırılması gerekliliğini savunarak, sırf bu amaçla "iş okulu" diye bir okul 
kurmuştur. (150) 

Kaynaklaradaki bütün bilgiler Hz. Muhammed'in eğitimde bu metodu 
etkin bir biçimde kullandığını bize göstermektedir. 

Gerek Kur'an gerekse Hz.Muhammed (S.A. V) öğrettikleri şeylerin 
uygulanmasını istemişler, zihinlerde sadece bilgi seviyesinde kalmasına 
müsaade etmemişlerdir. 

Uygulamalarda hatalar vaki olmuşsa, bizzat hatayı yapan kişinin 
düzeltmesine fırsat vermiş, sınama-yanılma imkanı tanımıştır. 

Uygulamalardaki hataları şahısları rencide edercesine yüzlerine 
vurmamış , öncelikle kendilerinin idrak edebilmesi için, zaman tanımış zemin 
hazırlamıştır. 

O'nun eğitiminde belirgin şekilde görülen özellik bizzat göstererek ve 
uygulayarak öğretmektir. Öğüt vermekten çok tatbik etmiştir. MeselA,Hz. 
Muhammed abdestin nasıl alınacağını soran kimseye bizzat abdest alarak 
göstermiştir. (151) Bununla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Yaparak yaşayarak öğrenmenin en mühim özelliği olan çok duyu 
organının ise karışması ve bütün kişiliği ile insanın olayın etkisinde kalışı Hz. 
Muhammed'i eğitimde başarılı kılan faktörlerden birisidir. 

148- İzzettin Alıcıgüzel; İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, (Modem Öğretimin İlke Metod ve Teknikleri), 
Öz.aydın Matbaası, İstanbul, 1973, sh. 12 
149- İzzettin Alıcıgüzel, a.g.e, sh.12 
150- Kemal Aytaç; Çağdaş Eğitim Akımları, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay. (AtatUrk'ün YtiztincU 
Doğum yılına Armağan), 2. Baskı, Ankara, 1981, sh.84 
151- Davut, Tahare, 51 
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6- Kıssa İle Eğitme Metodu 

İnsan fıtratı gereği kıssa dinlemeyi ve anlatmayı sever. Özellikle 
çocuklar üzerindeki etkisi dinleme ve anlatımla da sınırlı değildir. Onların 
çoğu kıssada geçen söz ve hareket tarzlarını günlük hayatlarında taklid 
ederler. 

Bazen öğrenciler nazari konuları dinlerken sıkılabilirler. Böyle anlarda 
öğretmenin anlatacağı konuyla ilgili bir kıssa dersi birdenbire canlandırıverir. 

Hz. Muhammed, kıssanın büyük bir eğitim vasıtası olduğunu bilerek 
eğitimde bu metoda da geniş ölçüde yer vermiştir. 

Kıssayı dinleyen kişiler çoğu zaman kıssa kahramanının şahsıyla 
özdeşleşir. Ozellikle çocuklar, küçüklerin göstermiş olduğu kahramanlıkları 
konu olan kıssalardan çok hoşlanır ve etkilenirler. 

Müşahhas kavramların algılanmasının ötesinde mücerret değerlerin de 
anlaşılması gerekir. Mesela, yardımlaşmanın manası, sevgi, saygı, doğruluk, 
Allah'a iman gibi değerlerin erken yaşlarda öğretilmesinde kıssalardan 
faydalanmak, istenen neticeye çabuk ulaşılmasını sağlar. Bu değerler kıssadaki 
olaylar ve şahıslar vasıtasıyla mücerret halden müşahhas hale dönüşürler. 

Ayrıca kıssaların ibret verici özellikleri de vardır ki, Kur'an'da daha 
ziyade bu tarzda anlatılmışlardır. 

7- Temsil Metodu 

Fikirlerin daha iyi anlaşılması için, kavram ve düşüncelerin misallerle 
anlatılması metodudur. 

Kur'an 'da bununla ilgili enteresan örnekler mevcuttur. 

"Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren, her 
başakta yüz "tane" bulunan bir tek tohumun hali gibidir ... " (152) 

Hz. Muhammed'in konuşmalarında da bir çok temsiller mevcuttur. 

152- Bakara, 2/261 
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"Oturup hikmeti (ilim) dinledikten sonra, dinlediği kişiden sadece kötü 
şeyleri nakleden kimse, bir çobana gelip "sürüden bana bir koyun kesrr 
deyince, çoban ona "git en güzeli tut" dediği halde gidip yaban köpeğini tutan 
kimse gibidir." (153) 

Görülüyor ki, teşbih ve temsil Hz. Muhammed'in eğitiminde önemli bir 
yer tutmaktadır. O, doğrudan söylemek yerine zaman zaman bu metodu 
benimsemiş, dinleyiciler ne demek istediğini daha rahatlıkla anlamışlardır. 

Hz. Muhammed'in temsil metodunu kullanırken itina gösterdiği bir 
nokta vardır ki, o da mis~Ilerin çoğunu yakın çevreden, insanların tanıyıp 
bildikleri nesnelerden seçmiş olmasıdır. 

Bunun aksi istikametindeki temsiller konunun anlaşılmasını 
kolaylaştırmak bir yana bilakis zorlaştırır. Bu sebeple eğitimde bu metod 
kullanılırken bu noktaya özen gösterilmelidir. 

8- Tartışma Metodu 

Herhangi bir konu üzerinde birlikte konuşup, fikir beyan ederek 
mümkün olan çözüm yollarını aramak bu metodun aslını teşkil eder. 

İ limlerde meleke sahibi olabilmenin en kolay yolu müzakereler ve ilmi 
tartışmalardır. (154) 

Bu metod bizzat Kur'an 'ın emridir. 

"Ehl-i Kitap'tan düşmanlıkta ileri gidenler müstesna olmak üzere, 
onlarla en güzel şekilde tartışın ... " (155) 

"(Ey Muhammed!) AJlah'ın yoluna hikmetle ve güzel öğütle da'vet et. 
Onlarla en güzel şekilde tartış." 

Görüldüğü gibi Kur'an bizzat tartışmaya teşvik etmektedir. Kur'an'ın 
eğittiği Hz. Muhammed de, şüphesiz ki eğitim ve öğretimde Kur'an'ın bu 
metodunu beşeri üslupta kullanmıştır. 

153- İbn Mace, ZUhd, 15 
L.54- İbn-Haldun: Mukaddime, TcnZfilcir Kadiri Ugan, 2 . Baskı, M .E.B, İstanbul , 1970, C.2, sh.446 
155- Ankebut, 29/46 
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Hz. Muhammed kendi görüşüne taassubla bağlanmış bir zat değildir. 
O'nun tartışmalarında kaba söz yoktur. Ayıplama, alay, küçük görme yoktur. 
Tartışmada daima edep esastır. 

Batıl bile olsa sahip olunan değerlere küfür söz konusu değildir. 

Bu konuda Kur'an'ın düsturu şudur: 

"Allah'tan başka taptıkları putlara sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek 
aşırı gidip Allah'a sövmesinler." (156) 

Hz. Muhammed sadece müşriklerin sorularına cevap verirken değil. 
Ashab'ı eğitirken de bu metoda sık sık başvurmuştur. Ashab'a düşünme ve 
tartışma konusunda büyük serbesti tanımıştır. Bilhassa tecrübeye dayalı -
ziraat, sanat gibi iş kollarında - konularda "siz dünya işlerini daha iyi 
bilirsiniz" diyerek hür düşünmeyi ve araştırmayı teşvik etmiştir. 

Tartışma metodunun en önemli faydası , kör bir taklidle, delil 
olmaksızın, bir fikrin kabul edilmemesi prensibinin kavratılmasıdır. 

Hz. Muhammed bu sebeple bu konuya çok önem vermiş, bu sebeple, 
putlara tapmayı atalarından gördüklerini söyleyen Mekkeliler'e Kur'an deyimi 
ile "ya atalarınız yanlış yolda iseler, yine mi onları izleyeceksiniz?" (157) 
diyerek, onları önceden edinmiş oldukları temelsiz bilgilerin üzerinde şüpheci 
bir anlayışla tekrar düşünmeye davet etmiştir. 

Bu konuda son olarak şunu söyleyebiliriz ki , 

Hz. Muhammed (S.A.V) eğitimde takip ettiği bu metodlarla başarıya 
ulaşmış O'nun tebliğ ile mükellef olduğu İslam bu sayede cihanşümul bir din 
olmuştur. 

O'nun eğitim ve öğretim metodları pedagojik esasları muhtevidir. Ve 
örnek alınmaya değerdir. Y eterki asrın idrakine sunulabilsin. 

156- Ennm, 6/108 
157- Bakara, 2/180 
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IV- GÜNÜMÜZ DİN EGİTİMİNDE DİN DERSLERİNİN İŞLENİ
ŞİNDE YÖNTEM VE YARDIMCI ARAÇLAR 

1- Anlatım Yöntemi: 

Diğer derslerde olduğu gibi din kültürü derslerinde de en ziyade 
kullanılan yöntemdir soyut konuların işlenişinde ve araç gereç kullanımının 
mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bu yöntemin üstünlükleri yanında 
bazı yetersiz yönleri de vardır. 

Bu yöntemle öğrencileri bir ders saati boyunca motive etmenin zorluğu, 
ögretmenin bilginin edinilmesinde tek kaynak durumunda oluşu, birey 
seviyelerinin gözetilmeksizin bütün öğrencilere aynı hitap tarzının 
kullanılması yetersizlikleri arasında zikredilebilir. Bu yöntemi tercih eden 
eğitimcilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Mesela,öğretmen 
dersi anlatırken kullandığı dile dikkat etmelidir. Sade ve bütün öğrencilerin 
anlayabileceği bir dil kullanmalıdır. Dini kavram ve deyimleri günlük dile 
dökmeye özen göstermelidir. Gereksiz Arap dili hayranlığı yapmamalı; bir 
milletin bekası için korunması elzem olan kendi diline sahip çıkmalı ve bu 
konuda öğrencilere örnek teşkil etmelidir. 

Öğretmen anlatıma hareket kazandırmalıdır. Öğrencilerin derse 
motivesi , öğretmenin derse kazandırdığı hareketlilikle doğru orantılıdır. Bu 
sebeple yüz ifadesi, ses tonunun ayarlanışı, susması ve konuşmasmda hep 
öğrenciyi derse karşı uyanık tutmayı hedeflemelidir. 

Öğretmen,anlatım araç ve gereçlerini zenginleştirmelidir. Konuyla ilgili 
levhalar, resimler, video kasetleri v .b. araçlardan istifa.de edebilmelidir. 

2-Soru Cevap Yöntemi 

Öğrencilerin zihni yeteneklerinin gelişmesi, sınıfın canlı tutulması, 
bilgilerin kontrolü, tekrar ve pekiştirilmesi gibi üstün yönleri olan bu 
yöntemin de din eğitiminde kullanılması faydalıdır. 

Ne var ki, burada sorulan soruların açık ve cevaba, öğrenciyi 
göt~!ebilecek ipuçlarını taşır nitelikte olması önemlidir. Uygun olmayan soru
lar Oğrencileri zorlayıp, kendilerine güvenlerini zedeleyebileceği gibi, sınıf 
disiplinini de bozabilir. Sorular öğrenciyi yönlendirici olmalı, merakını 
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çeke bilmelidir. 

Sorulara doğru cevap veren takdir edilmeli, yanlış cevap verenler 
utandırılmamalı çekingen davrananlar cevap için teşvik edilmelidir. 

Öğrenci tarafından yöneltilen sorular geçiştirilmemeli;öğrenciyi tatmin 
edecek tarzda açıklamalarla cevaplandırılmalıdır. 

3-Grup Çalışmaları Yöntemi 

Din eğitiminde grup çalışma yönteminin kullanılması, beraber çalışma 
ve birlikte başarma şuurunun verilmesi açısından önemlidir. Grup çalışmaları 
sayesinde öğrencilerdeki sorumluluk duygusu daha da artar. Öğretmenlerin 
öğrencilerini daha iyi tanıyıp tutum ve davranışları hakkında daha ziyade bilgi 
sahibi olmasını temin eder. Öğrenciler kendi çalışmalarını ortaya koyarken 
diğerlerinin fikir ve düşüncelerini dinlemeyi ve saygı duymayı öğrenirler. 

Bu metodu uygularken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. 
O da gruplar oluştururken ortak ilgileri olan ve aynı başarı seviyesine ulaşmış 
öğrencileri bir grupta toplamaktır. 

4-Öğrencilerin Duygu ve Tecrübelerinden Yararlanma Yön
temi 

Çocuğun zihinsel gelişmesine uygun olarak, çocuğun tecrübelerinin, dini 
konularla ilgi kurarak bütünleştirilmesi konunun daha iyi kavranması ve 
benimsenmesi açısından faydalıdır. 

Programda olmasa dahi fırsat çıktığında bunu değerlendirmesini bilen 
öğretmen başarılı öğretmendir 

Ders anındaki bir olayı veya öğrencinin bir tecrübesini, konuyla ilgi 
kurarak açıklayan öğretmen, o konuyu öğrencilere canlı olarak yaşatacaktır 
ki, bu da eğitimde verimi artıracaktır. Mesel~ dinimizde Allah anlayışını anla
tırken sürekli kullandığımız sözcüklerden yola çıkabilir. "Allah'a emanet ol" , 
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"Allah korusun", "Allah'a şükür", "Allah'a hamd olsun" gibi. Öğretmenin 
burada yapması gereken çocuğun zihnindeki bu bilinçsiz bilgileri 
değerlendirerek onu bilinçli bir duygu olarak çocuğun benliğine 
nakletmektir.( 158) 

5-Günlük Olayların İncelenmesi Yöntemi 

Din Derslerinde verilenlerle hayatın gerçek olaylar arasında ilginin 
çokluğu dersden beklenen verimi artıracaktır. 

İslam tarihindeki olayları ele almak, eğitici ve öğretici dini hikayeler 
anlatmak gerekli fakat yeterli değildir. 

Tarihden şanlı olaylar ve ideal insan örnekleri sunmak yararlı olduğu 
kadar çocukların gerçek insan imgesini kazanmalarına da engel olabilir. 

Tarihten ideal olarak sunulan üstün şahsiyetlerin istinasız her yönüyle 
örnek alınması istenir ve öğrenci buna zorlanırsa, gerçek hayatta benzerini 
bulamayacak bir seçim yapmak zorunda kalacak ideal kavramına karşı 
şüpheyle bakmaya başlayacaktır. 

MeseHi,Peygamber ve din büyüklerinin hayatlarının anlatılması elbetteki 
çocukları fazlasıyla etkileyecektir. Bu mümtaz şahsiyetlerden elbetteki 
örnekler alacaklardır. Ne var ki, zaman ve mekan mefhumu gözönüne 
alınmaksızın bu yüce şahsiyetlerin yaptıkları herşeyin, öğrenciler tarafından 
aynen yapılmasını istemek hem imkansız hem de gereksizdir. Zira zaten bu 
ideal insanlarda böyle bir istekte bulunmuş değillerdir. 

Mesela, Peygamberimizin yeme-içme, seyehat, gıyınme tarzının 
uyulması gereken kuralmışcasına sunulması öğrenciyi gerçek hayattan 
koparacağı için, din eğitiminde beklenen verim elde edilemeyecektir. 

6- Gösteri Yöntemi 

Bu metod hem göz hem de kulak yoluyla öğrenmeye imkan sağladığı 
için sadece duymaya dayanan metodlara göre daha etkili ve daha kalıcıdır. 

158- Beyza Bilgin; Mualla Selçuk, Din Eğitimi, (ÔZel Eğitim Yöntemleri), Ankara, 1991, sh. 14-16 
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Meseıa,namaz, hac, abdest gibi konular bizzat gösterilerek veya modern 
teknolojik araçlardan yararlanılarak anlatılırsa ders hedefine daha çabuk 
ulaşacaktır. 

7- Gözlem Yöntemi 

Nesne ile olaylar arasında ilgi kurmayı gerektiren bu metod din 
eğitiminde mutlaka uygulanması gereken metodlardan biridir. 

Cami, kilise, türbe gibi mabet yerlerine, müzelere, örnek şahsiyetler 
olarak sunduğumuz kişilerin hayatlarını geçirdikleri mekanlara öğrencileri 
götürerek bilgi vermek, oralarda gördükleri şeyleri düşünmelerini sağlamak 
suretiyle öğretim yapmak öğrencilere kalıcı bilgiler kazandırır. 

Tabiat olayları üzerinde gözlem yapmak ayrıca öğrencilerde din 
duygusunun daha da kökleşmesi açısından da faydalıdır. Zira tabiat olayları ve 
geçmiş nesiller üzerindeki gözlemler Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyan 
delilleri de gözler önüne serecektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de birçok 
ayette insanlık tabiat olaylarını ve geçmiş milletlerin akıbetlerini müşahadeye 
davet edilmektedir. 



84 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

V- GÜNÜMÜZDE DİN EGİTİMİNDE METOD HATALARI 

Günümüz din eğitiminde geçmiş dönemlerin hatalarının izleri hala 
silinebilmiş değildir. Bunun ötesinde yeni hatalarla özellikle metod hatalarıyla 
başarı kısırlaşmaya devam etmektedir. Tesbit edebildiğimiz metod hatalarını 
şöyle sıralayabilmek mümkündür: 

- Müfredat programları öğrenci seviyesine uygun tarzda ayarlanmamış, 
ülke gerçekleri, insanımızın yapısı, genç neslin dini ihtiyaçları göz önüne 
alınmaksızın hazırlanmıştır. İlgili konular müfredatın büyük bir bölümünü 
tutacak tarzda verilmiştir. Öğrenciye bunlar anlatılırken , günlük meseleleri 
cevapsız bırakılmakta, öğrenci bunun halli için gazete ve takvim yapraklarına 
müracaat etmektedir. 

- Konuların daha iyi kavranabilmesi için lüzumlu olan aktüelleştirmeye 
gerekli özen gösterilmemekte, müfredat programları buna göre ayarlanma
maktadır. Mesela,ramazan ayında oruç konusuna geniş ölçüde yer verilmesi 
hedefe daha çabuk ulaşmayı temin edeceği halde bu gözardı edilebilmektedir. 

- Ezber yapılması gereken dualarda keyfiyetten çok keymiyete önem 
verilmektedir. 

- Çocukların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla verilen ödevlerde 
zaman ve imkan gözönünde bulundurulmamakta, istifade edebileceği ilgili 
kaynaklara çocuklar yönlendirilmemektedir. Veya kaynakların bir çoğu Arap 
dili ile kaleme alındığı için çocukların istifadesi mümkün olmamaktadır. 

- Öğretilen konularda tedricilik olmadığı gibi uygulamada da çocuklara 
yeterli zaman tanınmamaktadır. 

- Çocukların bilgi ve tecrübelerinden yeterli seviyede istifade 
edilememektedir. 

- Din eğitiminde Arapça kelimeler kullanmak marifet gibi kabul 
edilebilmekte, çocuklarımız ve halkımız anlamazsa dahi ana dilimiz 
Türkçe'den tavizler verilebilmekte, basit olmayan fakat sade ve açık Türkçe 
ifade yerine Arapça tercih edilebilmektedir. 
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- Din eğitiminde hayat ve ülke şartlarına göre vuku bulan değişmelere 
yeterli derecede açık olmak söz konusu değildir. Eğitim alanındaki değişme ve 
gelişmeler yeterince takip edilememekte bu da gelişen diğer sosyal 
müesseselerle, din eğitimi müesseselerinin ahenkli bir bütün oluşturmasına 
mani olmaktadır. 

- Din eğitimine muhatap olanların yaşları, kültür seviyeleri, zeka 
düzeyleri, çevre şartları , ihtiyaçları , noksanlıkları kafi derecede 
değerlendirilerek, o doğrultuda eğitim-öğretim yapılamamaktadır. Burada 
muhatapların sayılarının çok oluşu onlar hakkında gerekli malumatın 
edinilmesine engel etkenlerden birisidir. 

- Din eğitiminde başarıya büyük katkısı bulunabilecek dini ve milli 
musikiye yer verilmemiş olmasıda büyük noksanlıktır. 

- "İslam'da sanat fert ve cemiyet olarak bizzat insanın kendine 
yönelişini , kendi subjektif yapısını ortaya koymasını, kendi dert, çile, ızdırap, 
özlem ve mutluluklarım dile getirmesini temin ederken, bir taraftanda insana 
ümit, şevk ve dayanma gücü telkin eder. Mutlak güzel olan Allah'ın canlı ve 
cansız bütün varlıkların ve tezahürlerin bağrına yerleştirdiği , "güzellik 
mesajlarını" yakalayarak teselli bulmasını temin eder ... Sanat Yunus Emre'nin 
dilinde ve elinde ne kadar şahane mertebelere ulaşabilmektedir. Sinan'ın elinde 
"taş" nasıl şiirleşmekte ve kelime-i tevhid ile pişerek ve olgunlaşarak 
"manevileşmekte" dir. İslam sanatında, canlı cansız bütün tabiat, üç boyuttan 
kurtulmakta, kendi kendinden geçmekte, "tevhid" de fani olarak sonsuzluğu 
aramaktadır." (159) 

Hal böyle iken ne yazık ki, Türk-İslam sanatlarına da gereken önem 
atfedilmemekte, din eğitimi en büyük yardımcılarından birisi olan sanattan 
mahrum bırakılmaktadır. 

- Din eğitiminde milli bütünlüğümüzü zedeleyici mezhep ve tarikat 
bölünmelerine karşı önleyici tedbirler alınmış ve muhataplara sunulmuş 
değildir. 

- Din eğitiminde teorik bilgiye önem verilmekte, pratik uygulamalar ve 
verilen bilgilerin hayatla ilişkileri gösterilmemektedir. 

159- S. Ahmet Arvasi; Türk İslfun Ülküsü, l.Cilt, İ stanbul , 1979, sh. 366-367 
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- Bilgisiz din eğitimcileri tarafından, halk arasında yaygınlık kazanan 
bazı klişeleşmiş fikirler ve hurafeler İslami anlayıştan kaynaklanıyor tarzında 
gösterilmektedir. Bu İslam dinini yeterince tanımayanların O'nun hakkında 
menfi kanaat sahibi olmasına İslamiyet'in onlar için itici bir din haline 
gelmesine sebebiyet vermekte öte taraftan İslamiyet'e büyük bir sadakatle 
bağlı olanlarında İsHlm'ı yanlış yaşamasına vesile olmaktadır. 

- Din eğitiminde temel teşkil eden Allah sevgisi ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan bütün canlılara yönelik sevgi iyi işlenmemekte ve hakkıyla 
değeri endirilmemektedir. 

- Din eğitiminde sadece dini bilgilerin aktarılmasıyla yetinilmekte, 
davranışların eğitilmesine, müsbet isteklerin uyandırılmasına, kazandırılmış 
güzel alışkanlıkların devamına yönelik tedbirler alınamamaktadır. 

- Din eğitimcileri hataların affı hususunda kendilerinden beklenen 
ölçüde hoşgörülü davranamamakta, hatayı doğruya kalbedememektediler. 

- Din eğitiminde olmaması gerektiği halde zaman zaman ümitsizlik 
telkin eden tenkitlerde bulunulmakta, yerine getirilmesi mümkün olmayan 
gereksiz tehditler yapılmaktadır. 

- Çocuğa aleyhte kıyaslamalarda bulunmak diğer eğitimcilerin yaptığı 
gibi din eğitimcisinin de yaptığı hatalardan biridir. 

l 

- Din eğitimcileri muhatablarına, öğrettiklerini bizzat kendileri 
uygulayarak yaşayan bir örnek durumunda olmamaktadırlar. 

- Din Bilgisinde çocukların soru sormasına yeterli ölçüde yer 
verilmemekte, çocuklar çoğu zaman sorulan sorulara da tatminkar cevaplar 
aiamamaktadırlar. 

- Mübarek gün ve geceler iyi değerlendirilmemekte bunların kudsiyeti 
yeterince kalplere işlenememektedir. Böylesine mübarek gün ve gecelerde 
çocuğun hayatında izler bırakacak diğer İslami değerleri de kolayca 
kabullenmesine vesile olacak faliyetler yapılmamaktadır. 

- Din eğitiminin başarısı için elzem olan din eğitimi müesseselerine ve 
din adamlarına saygı ve sevgi, tiyatro, televizyon, sinema, gazete v.b kitle ileti-
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şim araçları ile sürekli hırpalanmaktadır. Bu da din görevlilerine, onun 
şahsında dine ve manevi değerlere bağlılığı zedelemektedir. 

- Din eğitiminde Türk adet ve örfüne hak ettiği önem verilmemektedir. 
Oysa ki, "örf ve adetler, manevi kültürün mühim bir kısmJnı teşkil ederler. 
Evrensel din buna nüfuz ederek, yeni bir bütünlük meydana getirir. Mesela, 
İslamiyet , kültürlere nasıl şekil ve istikamet verir ve nasıl bir bütünlük 
meydana getirir? Şöyle: O cemiyetin şu veya bu şekilde bir san'atı olduğuna 
göre, istamiyet onu ortadan kaldırmaz, onu kendi zihniyeti istikametinde 
yontar, inceltir. İslam'a aykırı unsurlar _varsa, ayıklar. Fakat üslup gene o 
cemiyetindir. diyelimki Türk müziğini lslamiyet ne yapmJştır? Kendi ruhi 
olgunluğu seviyesinde Türk tasavvuf musikisi seviyesine çıkarmJş, Itri, Dede 
Efendi ve benzerlerinin durumuna getirmiştir. Süleyman Çelebi'nin şiirini 
musikileştirmiş, ilahileştirmiştir. Halk musikisine dahi yine kendi motiflerini 
katmıştır. "Mevlam sabırlar versin", "Uzun ince bir yodayım" diye başlayan 
türküler, İslam'ın geti rdiği renklerdir. Fakat tavır ve tarz, bu cemiyete aittir 
ve başkasında aynen bulunmaz. Bir başka kültür topluluğunda da, İslam onun 
tavır ve tarzı esas olmak üzere, yine kendi istikametinde süslemiş, 

yüceltmiştir. Fakat o cemiyette olanı ortadan kaldırmamıştır ... 

Demek ki İslamiyet, mahalli olanların, kendilerine ait olan kısımlarını 
aşmıştır ve onun üstündedir. Fakat onların dışında bir yaşayış değildir. Bütün 
kültürlerin dışında her biriyle ilgisiz, bir İslam cemiyeti ve yaşayışı yoktur. " 
(160) 

O halde, Türk örf ve adetinin ihmali din eğitiminde ki büyük 
hatalardandır ve asla İslam adına da bir kazanç değildir. 

- İslamdaki insan sevgisini ve millet realitesini hakkıyla tanımayan bazı 
din eğitimcileri ne yazılqki, batıJı anlamda bir hümanizm anlayışının 
propagandasını yapabilmekte hümanizmi İslamla bağdaştırmaya ve batta İslami 
değerler içerisinde gösterme çabası içerisine girebilmektedirler ve 
muhataplarını bu anlayışa yönlendirmekle ne yazık ki, İslami değerlerden 
9irini onlara kazandırdıklarını düşünebilmekte bunun temini içinde Türk
lslam büyüklerinde Yunus Emre, Mevlana gibileri hümanist olarak 
tanıtabilmektedirler. 

160- Yümni Sezen; Sosyoloji Açısından Din, İstanbul , 1988, sb.33-34 
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- Din eğitimcileri kendi eksiklerinin İslam'a mal edildiğinin bilincinde 
değildirler. Bu sebeple eksikliklerini tamamlamaya tenkitlere maruz kalacak 
hatalardan uzak durmaya, halkın sevgi ve saygısını celbedecek meziyetleri 
kazanmaya, kendi şahıslarında dine bağlılığı, din eğitimi müesseselerine 
güveni artırmaya gerekli özeni göstermemektedirler. 

- Günümüz mimarisinde ve diğer sanat kollarında çocukların Türk
İslam değerlerini somut olarak görüp daha ziyade benimseyecekleri eserlere 
gerekli önem verilmemektedir. Böylece din eğitiminin yardımcı kollarından 
biri kötürüm bırakılmış olmaktadır. 

- Din eğitiminde batıya karşı tamamen ön yargılı yaklaşılmakta böylece 
onların meziyetlerinden, ilim ve tekniğinden istifAdenin yollarıda 
tıkanmaktadır. 

- Din eğitiminde Türklük ve İslamiyet'in ne kadar harikulade bir terkip 
oluşturduğu hakkıy la verilmemekte bu sebeple önce Müslümanlık sonra 
Türklük tarzında sıraya koyma ihtiyacı vaki olmakta veya Türklük tamamen 
rededi lmektedir. 

- Din eğitiminde İslam'ın ruhuna ters düştüğü halde milliyetçilik 
genelde red edilmekte ümmetçilik empoze edilmeye çalışılmaktadır. Oys.i, 
millet anlayışına ulaşılamadan ümmet anlayışına ulaşılması mümkün değildir. 

- Din eğitiminin önemli araçlarından olan hutbe ve vaazlar halkın 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda hazırlanmamakta, dalı~ çok tarihi 
konuları işler bir mahiyet arzetmektedirler. 

- Din eğitiminde de diğer eğitim sahalarında olduğu gibi genelde 
disiplinin sağlanmasında ceza ve korku esas alınmaktadır. Oysa ki, bu eğitimi 
yapılan şeyle taban tabana zıddır. 

- Din eğitiminde ögrencilere verilen hürriyetlerin sınırı da iyi tesbit 
edilmemekte, geniş hürriyetler öğrencinin suistimaline, katı tutumlar da 
kendini geliştirmesine ve ileri adımlar atmasına mani olmaktadır. 

- Din eğitimi müesseselerinin çoğu mekan olarak eğitim yapmaya 
elverişli yerler değildir. Bu çocukların ruh sağlığını tehlikeye sokacak 
boyutlara ulaşması nedeniyle önemle üzerinde durulması gereken noktalardan 
birisidir. Mesela, özellikle Kur'an Kurslarımız oyun sahalarından, spor 
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sahalarından, kültürel faliyetleri sunabilecekleri yerlerden ve çoğu güzel bir 
yemekhaneden mahrumdur. 

- Din eğitiminde genelde takip edilen metod takrir metodudur. Sadece 
bu metoda bağlı kalmak diğer metodları zaman zaman kullanmamak dersi 
cansızlaştırmakta, öğrencilerin motivasyonu zorlaşmaktadır. Dersin zorla 
dinletilmesi hiç bir fayda sağlamamakta, ders esnasında ilgi ve dikkat çok 
çabuk dağılabilmektedir. 

- Çocukta dini duyguların filizlenmeye başladığı dönem iyi 
değerlendirilmemektedir. Aile ve din eğitimcilerin iş birliği halinde olması 
gereken bu dönemde bu beraberlik sağlanamamaktadır. 

Çocuklar sorumluluk çağına girmediği halde ya pratik uygulamalara 
zorlanmakta veya tam aksine ilgi duyduğu konular açık anlayabileceği ve 
tatmin olabileceği tarzda sunulmamakta, böylece dini duyguların körelmesine 
vesile olunmaktadır. 

- Din öğretimi ve eğitiminin bir bütün olduğu zaman zaman göz ardı 
edilmekte, çocuklara sadece dini bilgilerin aktarılmasıyla yetinilmektedir. 
Öğrenilenlerin davranışlara dökülmesi demek olan eğitim için şartlar müsait 
kılmmamakta, elverişli zemin hazırlanmamaktadır. Mesela,çocuklara namaz'ın 
farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları ... v.b. öğretilip, namaz kılmanın 
gerekliliği vurgulandığı halde okullarımız çocukların bunu uygulayabileceği 
alanlardan mahrum bırakılmaktadır. 

- Din eğitiminde Allah korkusuna çok fazla yer verilmektedir. Bu 
sebeple çocuklar kendilerini Allah'a yakın hissedememekte, O'na 
yönetememektedirler. Bu durum çocukların ümitlerini kırmakta onları 
karamsarlığa sevketmektedir. 

Konuyla ilgili şu örnek oldukça ilginçtir: 

"Bir kandil gecesinde baba çocuğuna dini konularda bilgi vermek ister. 
Her şeyi Allah'm yarattığını, onun için en çok O'nu sevmemizin gerektiğini, 
bize doğru ve güzel olan düşünce ve davranış şekillerini Peygamberimizin 
(S.A.V) öğrettiğini Allah'tan sonrada Peygamber'i sevmemiz gerektiğini. 
söyler. Çocuğun cevabı şöyle olur. Ben Peygamberi (S.A. V) Allah'tan daha 
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çok seviyorum" Baba şaşkınlıkla sebebini sorar derki "geçenlerde annem bana 
dediki; Allah yalan söyleyeni cehennemde yakar. Allah'ın cehennemi varmış. 
Peygamber'in cehennemi olmadığına göre ben O'nu daha çok seviyorum" 
(161) 

Diğer bir örnekte en az bunun kadar ilginçtir. 

Yaramazlık yaptığı zaman "Allah seni sevmez, seni cehennemde yakar" 
v .b sözlerle yaptığı bu yaramazlıklardan vazgeçirilmeye çalışan bir çocuk bir 
sabah kahvaltısında birdenbire " baba bizim köyde Allah var mı?" diye sorar. 
Babası Allah'ın her yerde olduğunu söyler ve sorunun sebebini araştırarak 
bunu niçin soruyorsun der. Çocuğun vermiş olduğu cevap oldukça 
manidardır. " Eğer orada Allah yoksa oraya gidecektim de" (162) 

Her iki mis~lde Allah korkusunun din eğitiminde fazla işlenmesinin 
doğuracağı vahim neticeleri ortaya koyması açısından dikkate şayandır. 

- Din eğitiminde daha ziyade Hz. Peygamber (S.A. V) 'in doğumu, 
gençliği, peygamberliği , hicreti, savaşları, ölümü, tarihi bir seyir içinde 
işlenmekte, fakat insanların en çok örnek almaya ihtiyaç hissettikleri ahlaki 
yönüne yeterli ağırlık verilmemektedir. 

- Nakiller yorumlanırken gelenekler tamamen göz ardı edilmektedir. 
Oysa ki,hak kabul ettiğimiz dört mezhebin ortaya çıkışında dahi geleneklerin 
katkısı oldukça büyüktür. Her mezhep imamı aynı nakilleri, gelenekleri, örf 
ve adetleri, çevre şartları ... vb. şeyleri göz önüne alarak yorumlamışlar ve 
farklı uygulamalara vesile olan farklı neticelere varmışlardır. Ve biz bunların 
her birini hak olarak kabul edegelmişizdir. Fakat şimdi gelenekleri inkarla 
kendi içimizde tezat teşkil eder duruma düşmüşüzdür. 

- Din eğitiminde gruplaşmaların tehlikeli boyutlara ulaşmasını 
engelleyici tedbirler alınmamaktadır. Gruplar tek doğru kabul etme ve ettirme 
çabalan ile taassuba sürüklenmektedirler. Gruplaşan insanlar, bazen grubu bir 
arada tutmaya çalışırken asıl amacı unutmuş aracı amaç gibi görmeye başlamış 
ve birbirlerine düşmüşlerdir. Ne yazık ki, din eğitimi görevlileri arasında da 
grup zihniyeti içinde olan ve kendilerini üstün görerek cemiyetten tecrid 
edenler mevcuttur. Din eğitiminde eğiticiler bu zihniyetin desteklenmesi değil 
bilakis bertaraf edilmesi hususunda bilinçlendirilmelidirler. 

161- Halis Ayhan; Din Eğitimi ve Öğretimi, Ankara, 1985, sh.108 
162- Halis Ayhan; Din Eğitimi ve Öğretimi, Ankara, 1985, sh. 108-109 
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- Din eğitiminde diğer dinlere karşı nasıl bir tavır takılacağı konusunda 
muhatablar aydınlatılmış değildir. Bu sebeple Kur'an emrine muhalif olmakla 
birlikte diğer dinlere saygısız yaklaşımlar sövme mahiyetinde sözler 
sarf edilebilmektedir. 

- Din eğitiminde amaç bu olduğu halde muhatablar yeterince düşünmeye 
sevkedilememektedir. Hatta çoğu zaman düşünme, araştırma, irdeleme 
teslimiyete mani olarak görülmekte bu sebeple horlanmaktadır. 

Hz. İbrahim'in Allah'tan ölüleri nasıJ dirilttiğini göstermesini istemesi 
bu konuya açıklık getirmesi açısından önemli bir örnektir. 

Allah Teala Hz. İbrahim'in bu isteğine "bana inanmıyor musun" 
tarzında karşılık vermiştir. Hz. İbrahim'in cevabı ise oldukça ilginçtir 
"Kalbim mütmain olsun diye yarab" (163) 

Görüldüğü gibi Allah'a iman ve teslimiyet hususunda en kamil derecede 
olan peygamber dahi kendisini araştırma ve hakikati yakalamaya çalışmaktan 
men etmemiş. Bunları iman ve teslimiyete muhalif görmemiş bilakis " kalben 
mütmain olmak" ifadesiyle bunları iman ve teslimiyeti kuvvetlendirici olarak 
nitelemiştir. 

-Din eğitiminde çocuklara ibadetler öğretilmekte ama şekli olarak 
gösterilme imkanı bulunmamaktadır. Ders müfredatında uygulamalara yer 
verilmemektedir. Teorik olarak öğreniJenler bu sebeple çabuk unutulmakta, 
çocuklar olgun bir ibadet hayatına bu sebeple hazırlanamamaktadırlar. 

-Din eğitimi çalışmalarında koordinasyon kurulamamıştır. Her müessese 
adeta kendi başına buyruktur. Bu sebeple eksik karar ve uygulamalar telafi 
edilmemekte, birlikte hareket etmekten doğacak güç engellenmektedir. 

-Din eğitiminde daha ziyade tarih ve nakil bilgisiyle yetinilmekte, hal ve 
geleceğin nasıl karşılanacağı üzerinde yeterince durulmamaktadır. 

-Din eğitimi müesseselerinin hepsinde öğretilecek ortak esaslar 
mevcuttur.Fakat din eğitimi temel eğitim,orta öğretim ve öğretimin değişik 
hedeflerine göre farklılaşmak durumundadır. Bu farklılaşmada okulların 
hedefleri ve öğrencilerin seviyeleri gözönünde bulundurulmalıdır. Fakat 
bunun yeterince dikkate alınarak o doğrultuda ayarlamalar yapıldığını 

· 163- El-Bakara SOreı.i, Ayet, 260 
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söylemek mümkün değildir. 

-Din eğitiminde kullanılan kavram ve deyimlerin hepsi muhatapların 
anlayacağı t~rzda değildir. Kavram kargaşası sebebiyle muhataplar bazen 
endişeye kapılabilmektedirler. Bu sebeple kazandırılmak istenen bilgiler 
anlaşılmadığı ve doğru yorumlanmadığı için amaca ulaşmak mümkün 
olmamaktadır. 

-Modern okul sistemlerinde öğretmenin otorite sağlaması eskisiyle 
kıyaslandığında oldukça güçleşmiştir. Otoritenin sağlanmasında mesleki 
yeterlilik önemli bir yer işgal etmektedir. Ne yazık ki, bütün din eğitimcileri 
mesleki yeterliliğe haiz değildir, bu sebeple de otorite kuramamakta, 
disiplinsizliklere mani olamamaktadırlar. 

-Din eğitiminde fazlaca idealist davranılmakta , muhataplar gerçek 
dünyaya hazırlanamamaktadırlar. "Müslüman çalışkandır", "Müslüman dürüst
tür", "Müslüman yardımseverdir" gibi sözlerin gerçekliği olmadığını gören 
muhataplar hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Birçoğu hatanın İslam'ı yaşayan 
fertlerde olduğunu idrak edememekte eksiklikleri Islam'a mal etmektedirler. 
İslam dinin öğütlediği davranış tarzlarıyla, yaşanan hayattaki değişik 
tezahürleri karşılaştırmaya tabi tutabilecek kapasite verilemediği için böyle 
neticeler mutlaktır. 

-Din eğitiminde günah kavramına çok fazla yer verilmekte bu da 
çocukları eleştirici düşünceden alıkoymaktır. Bir çok şeyin günah katagorisi 
içinde değerlendirilmesi çocukları karamsar yapmakta, ya dini toptan 
reddetmekte ya da körü körüne tabi olmaktadırlar. 

Hatta halk arasında bir çok şeye günah damgasının vurulması öylesine 
benimsenmiştir ki, dini konularla ilgili pek çok şeyin hükmü "şunun hükmü 
nedir?" veya "şu sevap mı?" tarzında değilde "şu günah mı?" şeklinde 
sorulmaktadır. Daha da kötüsü hükümleri Allah'ın verdiği ruhsatlar dahilinde 
yumuşatarak, sevimli hale getirerek ortaya koymaya çabalayan din eğitimcileri 
hoca müsvettesi olarak kabul edilmekte, padişahtan önce padişahçı kesilerek 
verilen ruhsatları kullanmayı sanki din dışı uygulamalar yapıyormuşcasına 
göstererek herşeyi katı kurallar içinde sunan din eğitimcilerine rağbet 
edilmektedir. 
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-Din eğitiminde dinin hak oluşuna dair nakle ve hisse yönelik bilgiler 
verilmekte fakat akli ve mantıki bilgiler yeterli ölçülerde sunulamamaktadır. 
Bu sebeple birçok etkilere ve saldırılara muhatap durumunda olan din gerekli 
seviyede savunulamadığı için şahısların zihinlerine şüphe tohumları ekilmekte, 
dine bağlılık küçücük bir sarsıntıda dağılıp yok olabilmektedir. 

-Din eğitiminde çocuklara yeterli seviyede vicdani muhasebe melekesi 
kazandırılamadığı için dış otorite korkusuyla bu açık kapatılmaya 
çalışılmaktadır. iyi, iyi olduğu için değil mükafat arzusuyla yapılmakta; 
kötüden de kötü olduğu için değil ceza korkusuyla kaçınılmaktadır. 

-Din eğitiminde muhataplar iktisadi açıdan kalkınmamızı temin 
edebilecek dini bilgilerle yeterince donatılmamakta; Türk-islam kültürünün 
ekonomik başarıyı temin edecek değerleri muhataplara gereğince 
sunulamamaktadır. Mesela, zekat'ın dini mahiyetinin ötesinde, fertlerin 
elindeki ekonomik kaynakların atıl tutulmasını engelleyici özelliği yeterince 
açık şekilde takdim edilmemekte, hikmetini anlayamayan halk O'nu sadece dini 
hüvviyeti ile tanımakta bu sebeple de hikmetine yönelik başka faliyetlerde 
bulunamamaktadır. 

-Din eğitimine karşı yakın geçmişimizde takınılan menfi tutumun izleri 
hala silinebilmiş değildir. Bu menfi tutumlar veya halkın kendilerinden 
olmadıklarına inandıkları siyasi iktidarların dini istismar etmeye yönelmiş 
bulunması İslam'a derin bağlarla bağlı olan halkı hissi olarak galeyana 
getirmiş, etkiye tepki mahiyetinde ihtiyaçlar gözönünde bulundurulmaksızın 
din eğitimi müesseselerinin sayıca artışına önem verilmiş kalitelerinin 
yükseltilmesi ise geri plana itilmiştir. 

-Dinin siyasete müdahelesi önlenmiştir fakat siyasetin dine müdahelesine 
ve baskısına hala yeterince engeller konulmamıştır. 

-Din derslerine giren öğretmenlerin branş öğretmeni olmasına her 
zaman özen gösterilmemektedir. Bazı orta ~ereceli okullarımızda dini bilgisi 
olmayanların, hatta dinin karşısında olanlar.in dahi bu derslere girdiklerine 
rastlanmıştır. Bu :ı,ıygularo;ının din eğitiminde olduğu gibi diğer sahalarda da 

. v 
faydadan çok zarap oluşturduğu bir vak'adır. 

-Çocuklarda dini duygu ve düiüncenin gelişmesi çok erken çağlarda 
başladığı ha1de din eğitiminin ilkokul 4. sınıfa kadar gözardı edilmesi doğru 
değildir. Birinci sınıftan itibaren seviyeye uygun tarzda verilmelidir. 
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-Din eğitimi veren öğretmenlerin birçoğunda henüz kendilerine olan 
özgüvenleri oluşabilmiş değildir. Öğrencilik çağlarında toplum dışına itici bir 
çok sözlere muhatap olmaları, onların kendilerine olan güvenlerinin ve 
saygılarının sarsılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumdaki bir öğretmenin 
verimli olması düşünülemez. 

Henüz din öğretmeni yetiştiren okullarda bu durumun telafisi ıçın 
gerekli tedbirler de alınabilmiş değildir. 

- Arapça öğretiminde zaman ve enerji israfı göze çarpmaktadır. Seneler 
boyunca Arapça tahsil eden öğrenci esefle belirtelim ki tek bir Arapça cümle 
dahi kuramadan okuldan mezun olmaktadır. Bunun telafisi için gerekli olan 
metod değişikliği ve özellikle labaratuvar öğretimi sağlanabilmiş değildir. 

- Yaygın din eğitimin de halkı aydınlatan şahısların kürsüye geçtikleri 
zaman halkın ibadet şevkini kırarcasına açıklamalarını uzatmaları da tasvip edi
lebilecek bir tutum değildir. Nitekim Peygamberimiz (S.A. V) din 
eğitimcilerini bundan men etmiş , usandırmamayı ölçü olarak koymuştur. 
Fakat ne yazık ki, bu ölçüye riayet eden din görevlileri oldukça azdır. 

- Yine yaygın din eğitiminde bilinçsiz eğitimciler tarafından halk 
yapmış olduğu iyi şeylerle de adeta yargılanmaktadır. "Geldiniz yine Ramazan 
müslümanl!irı" , "oruç tutmayanların bayramı yoktur, onların camide ne işi 
var?" gibi lslamın ruhuna, özüne ve felsefesine aykırı sözlerle halla rencide 
eden eğitimcilerin, malesef, varlığı hepimizin malumudur. Bu din eğitiminde 
büyük kayıptır. Filizlenmeye başlamış bir çiçeği, sulayıp gübrelemek yerine 
onu insafsızca ezmek veya kurumaya yüz tutmuş bir dalı budamak yerine 
gövdesinden kesip atmaktır. Oysa ki, din eğitimcisi Mevlan'a misali "gel, yine 
gel 11 diyebilmelidir. 

-Öğrencilerin kabiliyetlerine bakılmaksızın Kur'an Kurslarında 
hafızlığa başlatılması da telafisi gereken hatalardan biridir. Ezberleme 
kabiliyeti olmayan öğrenciler yıllarca kurslarda kalmakta, hem zaman 
açısından bir yığın kaybı olmakta hem de geç ezberlediği için kendine 
güvenini kaybetmektedir. 

-Bazı din eğitimcileri teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlardan 
yararlanmak ve sahip olunan yüce değerlerin hizmetinde bu imkanları 
kullanmak yerine körü körüne düşmanca tavır takınmakta ve bu konuda 
öğrencileri de kısmi de olsa etkileyebilmektedir. Mesela,evine hala televizyon 
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sokmayan din eğitimcileri mevcuttur. Oysa ki, televizyon programlarına karşı 
oluş, televizyona karşı olmayı gerektirmez. Din eğitimcisi öğrencilerini, 
yeldeğirmenleriyle döğüşen Don-Kişot olmaya değil, beğenmediği şeyin daha 
iyisini ortaya koyarak kaldırmaya teşvik etmelidir. Tv. radyo vb. teknolojik 
gelişmelerden din eğitiminde de istifade edilebileceğini unutmamalıdır yeterki, 
ne istenildiği bilinsin. 

-Sürekli kitle iletişim araçları vasıtasıyla kötü örneklere muhatap olan 
öğrencilere din eğitiminde yeterli ölçüde bu etkiyi bertarftf edecek güzel 
örnekler sunulamamaktadır. 

-Ameli emirlerin bir kısmının yeniden yorumlanmasına karşı takınılan 
katı tavır güncel olayların çözümlenmesini neticesiz bırakmaktadır. "Acaba 
herhangi bir meselenin Kur'an 'da ve hadis'de yer alması ve bunun hukuki bir 
statüye bağlanması o meselenin gerçekten değişmez bir biçimde ilelebet İslami 
olduğu manasına gelir mi? Yoksa bu türlü İslami düzenlemeler aslında 
dünyevi olup sosyal şartlara bağlı olarak zamanla kısmen veya tamamen 
değişebilir veya tümden ortadan kalkabilir mi? Bu soruyu cevaplandırmak için 
üzerinde duracağımız örnek köleliktir. Kur'an'da, hadislerde ve fıkıhta kölelik 
müessesesi kabul edilmiş, bunun hukuki, beşeri, hatta alışveriş konusu olması 
bakımından iktisadi ve ticari statüsü tesbit edilmiştir. Fakat bu mesele esas 
itibarıyle dini olmayıp dünyevi olduğundan konuyla ilgili naslarda ifade edilen 
islam hükümleri değişmez değildir. Zamanla sona ermesi veya ortadan 
kalkması mümkün olan bu türlü dünyevi hükümlerin sosyal ve ferdi 
ihtiyaçlara göre değiştirilmes i ve yeni bir hukuki statüye kavuşturulması 
pekala mümkündür. Yeterki bu nevi düzenlemeler adil olsun. Bu türlü 
düzenlemeler şeklen ve lafzen naslara aykırı düşse bile esas ve maksat 
itibariyle bir ayrılık bahis konusu olmaz. Kölelik ve bununla ilgili hükümler 
Kur'an'da vardır gerekçesiyle bu türlü hükümlerin dini, bundan dolayı 
ebediyen değişmez olduklarım söylemek mümkün değildir. Bu hükümlerin 
dini olduğu- kabul edilse bile, dinin özüyle ilgili oldukları kabul edilemez. 
Onun için bu çeşit hükümler muvakkat olduğundan değişir veya tamamen sona 
erer. 

Sosyal zaruretler sebebiyle Kur'an'da yer alan kölelikle ilgili hükümler 
sona erince dinle ilgili görülen diğer konularda da birtakım boşlukl3,r ve 
değişmeler meydana gelir. 

a) İbadetlerde: Kasten ramazanda oruç açan ile yalan yere yemin eden 
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b) Aile hukukunda: Zihar yapan 

c) Ceza hukukunda: Hataen bir müslümaru öldüren, bir köle azad eder 

d) Muamelat bahsinde tedbir, mukfttebe, istilad, ümm-i veled, abd-ı 
abik, vela ve miras gibi birçok konular köle ile ilgilidir. Köleliğin ve ona ait 
hükümlerin ortadan kalkması ibadetlerden cezalara kadar birçok değişikliğe, 
sistemin onarılmasına ihtiyaç gösterir. Her halükarda özü itibariyle dini 
olmayan bir meselenin hükmü sona erince birçok mesele ortaya çıkmaktadır. 
Dinin dünya işleriyle ilgili bütün hükümleri böyledir. Demek ki, naslarda 
değişebilen ve sona eren hükümler vardır. (164) 

O halde , bu durumlarda katı davranılmamalı ama onune her gelen 
kişinin değişiklik yapmasına da müsade edilmeksizin branşında otorite 
kimselerin yorumlarına açık kapı bırakılmalıdır. 

-Din eğitimi müesseseleri maalesef bazı çevrelerce halen irtica yuvası 
olarak görülmekte ve gösterilmektedir. Yüksek din tahsili görenlerin büyük 
bir bölümü ise kendi istekleri doğrultusunda değil test ve bilgisayarların 
azizliği doğrultusunda seçimde bulunmuş ve yapmış olduğu tahsille 
bütünleşememiştir. Bu sebeple de azda olsa bu müesseselere karşı olan menfi 
tutumu değiştirebilecek ruhta yetişmemekte , İslami ruh, ahlak ve düşünceyle 
ilgili tarftan çok, şekil ve merasim tarafına özenen tebliği bilgi yığını meselesi 
sanan, müşkilleri sloganlarla çözebileceğine inanan kimseler olarak diploma 
al maktadırlar. 

O halde,yüksek din tahsili yapanların kendilerinden beklenen hizmeti 
gerçek manada vermesini istiyorsak bu müesseselere böylesine menfi 
tesirlerden etkilenmeyecek derecede şahsiyeti gelişmiş ve bu sahada hizmet 
yapmayı kendisine hedef edinmiş kişilere kabiliyetleri doğrultusunda bu 
imkanı tanımak zorundayız. 

-Dini yayınlarda doyurucu mahiyette değildir. Mesela,Ku'an-ı Kerim 
tefsiri sahasında günümüz münevverinin arayışına cevap teşkil edecek bir eser 
hala yazılabilmiş değildir. Mevcut tefsir kitaplarının birçoğuda halkın 
anlayabileceği tarzda değildir. 

164- Stileyman Uludağ; "Din ve Laiklik", Yeni Bir Yüzyıla Girerken Meselelerimiz. Cilt 1, İstanbul , 1987, 
sh.323-324 
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Hadis kitapları için de durum aynıdır. Hadis kaynaklarının tercümesinde 
canlılık göze çarpmakla birlikte bunların değerlendirilmesi, yorumu ve günlük 
hayata yansıtılıp uygulanması konusunda kayda değer bir gelişme olduğu 
söylenemez. 

Tevhid ve kelam ilmiyle ilgili eserlerde tatminkar değildir. Oysa ki, 
günümüzde en çok ihtiyaç hissettiren ilim dallarından birisi de Tevhid ve 
Kelamdır. İnanan kitleleri inançsızlık cereyanları karşısında korumak ve güçlü 
halde tutmak, diğer taraftan inkar çukuruna yuvarlananlara doğru yolu 
göstermek üzere, günümüz mantığına göre kaleme alınmış keymiyet ve 
keyfiyetçe yeterli eserlere şiddetle ihtiyaç olduğunu kabul etmek gerekir. 
(165) 

Dini çocuk yayınlarına da gerekli önem atfedilmemektedir. Onları milli 
benliklerinden uzaklaştıran yabancı yayınlardan uzak tutmanın en iyi yolunun, 
kendi değerlerini benimseten ve sevdiren, hem basım hem de muhteva 
bak.Jmından daha üstün yayınlar sunmak olduğu unutulmamalıdır. 

- Tefekküre ve hür düşünceye saygı duyulmaması dinin dar kalıplar 
içinde bir takım doğmalar arasında bırakılmasına, sadece şekline tabi 
olunulmasına sebebiyet vermektedir. Böylece dinin özünden ve esasından 
uzaklaşılmakta, künhüne vakıf olunamamaktadır. 

- Herşeyin maddiyatla değerlendirildiği zamanımızda içtimai ve dini 
ilimler rağbetten düşmüştür. Daha çok para getiren meslek seçilmiş ve o 
yönde ilim yapılmaya yönelinilmiştir. Kabiliyetli gençler din eğitimcileri 
olmak yerine doktor, mühendis, avukat vb. meslekleri tercih etmiş, kalbur 
üstü şahıslar bu mesleklerde zirveye tırmanmak çabasında iken tabir caizse 
elekten geçen cılızlarda din eğitimciliğine aday olmuşlardır. Bu konuda 
öncelikle devlet eliyle alınması gereken tedbirlerin varlığı hala söz konusu 
değildir. Hal böyleyken yüksek din eğitiminde herşeyi maddi tatminden 
olmadığı düşüncesi de yeterli seviyede zihinlere yerleştirilememiş, bu durum 
dini branşı kendilerine meslek olarak seçmiş şahıslar üzerinde menfi tesirler 
icra etmiş, kendilerine güvenlerini yitirmiş fertler olarak ortaya çıkmışlardır. 

-Özel ibadet mahallerini tanıtmak, kültür mirasımız hakkında bilgi 
sahibi yapmak, varlık ve olaylara din ve ahlak çerçevesinden bakabilmeyi 
kavratmak amacıyla yeterli seviye ve sayıda özel geziler düzenleyip; gözlem 

165- Ahmet Gürtaş;n Dini Yayınlar ve Meseleleri" Milliyetçiler IV İlmi Büyük Kurultayı, Aydınlar Ocağı, 
İstanbul, 1987, sh.225 
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ve deneyler yapılamamaktadır. 

-Yerinde gözlem ve deneyin mümkün olmadığı yerlerin ve eşyanın 
tanıtılmasında, fotoğrafllar, resimler, minyatürler, slaytlar vb. büyük görevler 
üstlendikleri halde din eğitiminde bunlardan yeterince istifade 
edilememektedir. 

-Verilen ezberlerin daha ziyade sağlamlığı açısından gerekli olan, 
kulağa hitap eden, teknolojik araçlardan da istifade yoluna gidilmemektedir. 

-Yüksek okullarda din eğitimi-öğretimine hiç yer verilmemiş olması da 
büyük bir eksikliktir. 

-Diğer derslerle din derslerinde verilen bilgiler arasında tezat 
uyandırabilecek konular ve misallerin seçiminde itinalı davranılmamakta, ilmi 
gerçekliği olmayan bazı faraziye ve teorilerin dini esaslarla karşı karşıya 
getirilmemesine yeterli özen gösterilmemekte; din dersleriyle diğer dersler 
arasında koordinasyon kurulamamaktadır. 

-Din eğitim-öğretimine konu olan muhatapların içinde bulundukları 
ortamın şartlarından etkilenecekleri §şikardır. Başarılı bir din eğitimi için din 
eğitimcisinin muhataplarının içinde bulunduğu şartları ve muhatapların bu 
şartlara ne derece uyum sağlayıp nasıl tavır takındıklarını iyi bilmesi ve doğru 
değerlendirmelerde bulunması buna göre bir eğitim-öğretim metodu takip 
etmesi gerekir. Fakat çevre şartlarını iyi değerlendiren muhatapların 
psikolojisini iyi kavrayan ve bu doğrultuda eğitim yapan din eğitimcilerinin 
sayısı ne yazık ki oldukça azdır. 

-Din eğitiminde bilgiler kuru kuruya takdim edilmekte, kısa sürede 
ögreniminin sağlanması hedeflenmekte, his ve heyecanın işin içine katılarak 
yönlendirilmesinde de yeterli rehberlik sunulamamaktadır. 

-Günümüz insanının tarihi başarılar veya ahiret saadetiyle artık 
tatmininin mümkün olmadığı gözardı edilmekte; din eğitimcileri maalesef hfıla 
bunlan takdimle yetinmekte, dini açıdan günün problemlerine belli ölçüde 
çözüm getirebilecek ilmi _kapasiteye sahip olamamaktadırlar. 

-Muhataplara ibadetler öğretilip bunları yapması istenirken, bu arzuyu 
kendilerinde uyandıracak ibadetlerin hikmetinden itina ile sözedilmemektedir. 
Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı bulunmadığı, yapılan ibadetlerle 
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Allah'ın zatında bir ziyadelik olmayacağı gibi ib!ldetlerin yapılmaması 
durumunda da Allah için bir noksanlık husule gelmeyeceği, bunların insanlığın 
gerek ferdi gerekse cemiyet olarak saadetini hedef aldığı ve bunu nasıl, ne 
ölçüde temin ettiği yeterli ölçüde takdim edilmemektedir. Kişilerin faydasına 
inanmadığı şeyleri çok zor yapabilecekleri ne yazık ki,gözardı edilmektedir. 

-Toplumsal bütünlüğün sağlanması açısından elzem olan benliğin 
törpülenmesi de hakiki ölçüde gerçekleştirilememektedir. 

-Metod seçilirken, o günki konumun mahiyetine, öğrencinin 
kapasitesine, dersin özel amaçlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığına, dikkat 
hususunda itinalı davranılmamaktadır. 

-Sembolik olarak anlatılan dini konulardaki semboller kafi derecede 
açıkça sunulmamakta bu da zihinlerde istifhamlar bırakmaktadır. 

-Diğer dinlerden bahsedilirken İslam dini ile mukayeseli anlatılmaya 
yeterli özen gösterilmemekte bu da öğrencilerin zihinlerinde kalabilecek 
şüphelerin izalesini engellemektedir. · 

-Diğer dinlerden bahsedilirken konunun daha iyi kavranması için 
gerekli olan, öğrencilere çevredeki mabetlerin gösterilmesi ve ibadet 
usullerinin gözetilmesine yeterli önem verilmemektedir. 

-Kanaat, tevekkül gibi konular anlatılırken, İslam'ın ruhuna ters düşecek 
tarzda yaşama arzusu ve çalışma şevki kırılabilmektedir. Peygamberimizin 
"hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışınız" emri gözden uzak tutulmakta, bu 
hayat için çalışmak kanaatsizlik olarak değerlendirilmektedir. Hiç tedbir 
olmaksızın her şeyin Allah'a havale edilmesinin tevekkül olarak gösterildiği de 
bir vakıadır. Bu sebeple miskinlik, tembellik, sorumluluklardan kaçmak adeta 
kanaat ve tevekkü11e eşdeğer bir anlam ifade eder bir hale gelmiştir. 

-Kur'an'ın genel muhtevası ile ilişkisi bulunan bütün derslerde konu ile 
ilgili ayetlerin malzeme olarak kullanılmasına ve değişik açılardan 
yorumlanmasına yer verilmemektedir. 

-Hastane ve hapishane gibi kuruluşlarda moral çöküntüsü içinde olan 
insanlara da dini mahiyette yeterli hizmetler götürülememekte suçlu insanların 
topluma yeniden kazandırılmasında önemli katkıları bulunacak bu tür 
çalışmalara gerekli önem atfedilmemektedir. 
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-Televizyon, radyo vb. kitle iletişim araçlarının halkı irşad ve tebliğ için 
kullanılmasında sadece kutsal sayılan gün ve gecelerle sınırlı kalınılmaktadır. 

-Örgün din eğitiminde, özellikle İmam-Hatip liselerinde idareler 
haftalık ders programlarını ayarlarken derslerin ağırlık dereceleri gözönünde 
bulundurulmamakta; en ağır derslerin sırasına göre öğrencilerin 
motivasyonlarının en yüksek olabileceği saatlere yerleştirilmesine yeterli özen 
gösterilememektedir. 

-Din eğitiminde aktif rolü üstlenenler daha ziyade öğretmenlerdir. 
Öğrenciler araştırma yapmaya ve bunu arkadaşlarının huzurunda sunmaya 
yeterli ölçüde teşvik edilmemektedir. 

-Din eğitiminde çocuğa örnekler sunulurken yakın çevre ve yakın 
zaman ilkesine de hakkıyla riayet edilmemektedir. 

-Din eğitiminde diğer derslerle kafi derecede bağlantı da 
kurulamamakta bu da ilmi gerçeklerle konuların desteklenmesini imkansız
laştırmaktadır. 

-Din eğitiminde ezbere fazlaca yer verilmiş olması, öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun şikayet sebebi olmakla birlikte bu durum öylesine yerleşik 
bir alışkanlık haline gelmekte ki, diğer derslerini çalışmada da takip ettikleri 
metod halini almaktadır. Bu ezbercilik alışkanlığı çocukların muhakeme 
gücünü azaltmakta bu sebeple mesela, konu başlıklarıyla soru sorulmadığı 
zaman o konuyu işlemedikleri şeklinde bir yığın itirazlar vuku bulabilmekte 
ve yine çocuklar bu sebeple yaratıcı olamamakta, kendilerine ait birşeyler 
ortaya koyamadıkları için kendilerine güvenememekte ve anlamamaksızın 
ezbere dayalı olarak öğrendikleri bilgileride çabuk unutmaktadırlar. 

- Bir takım derslerin genel amaçlarında da eksiklikler mevcuttur. 
mesela, Kur'an-ı Kerim dersinin yönetmelikte belirtilen genel amaçları 
şunlardır: 

"1-Kur'an-ı Kerim-i kurallarına göre okuyabilme 
2-Bazı dua, ayet ve sureleri ezberleyebilme 
3-Kur'an-ı Kerim'in okunuşuna ait tecvid bilgisi 
4-Tecvit kurallarını uygulayabilme 
5-Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve ezberlemeye ilgi duyabilme 
6-Kur'an-ı Kerim'e saygı duyabilme 
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7-Kurallara uygun olarak Kur'an okumayı başarma gururunu sevincini 
duyabilme 

8-İmam-Hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliğı gibi mesleki görevler için 
gerekli olan bilgi ve becerileri kazanabilme 

9-Y edi yıllık öğretim süresinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını kuralları
na göre yüzünden okuyabi ime." ( 166) 

Görülüyor ki ,Kur'an'ın okunuşu ezberlenişi bu dersin amaçlan içinde 
zikredilirken, anlaşılması ve yaşanır hale getirilmeye teşviki bunun için de 
gerekli olan, ders içinde zaman zaman Kur'an'ın tercümesine atıflarda 
bulunulması amaçların dışına itiliyor. 

Oysa ki, milli şairimizin de dediği gibi, 

Ya açar nazmı celili bakarız yaprağına 
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına 
İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin 
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için 

Netice olarak diyebiliriz ki,din eğitiminde husule gelebilecek menfi 
neticeleri bertaraf' etmek ve arzulanan iyi sonuçlara ulaşabilmek için öncelikle 
Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit edilmiş ilke ve amaçların yeniden gözden 
geçirilmesi ve boşlukların doldurulması eksikliklerin tamamlanması ve din 
eğitiminin tesbit etmeye çalıştığımız hatalardan ve benzerlerinden 
arındırılması elzemdir. 

" . . . . 
VI- METOD HATALARININ TELAFiSi iÇiN BAZI HAL 

ÇARELERİ 

-Gelişen ilim ve teknik, cemiyetlerin değişim sürecini da hızlandırmış, 
kitle iletişim araçları dünyay1 adeta küçültmüştür. İnsanlar ve cemiyetler 
arasındaki ilişkiler dolayısıyla karşılıklı iletişim daha da artmıştır. 

Bu gelişmelerin olumlu neticeleri yanında olumsuz pek çok neticeleri de 
vardır. 

166- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Din Eğitimi Genel Müdürltiğü, İmam-Hatip Liseleri Öğretim 
Programlan, Ankara, 1985, sh.20 
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Sanayileşmenin insanları monotonlaştırması, hızlı nüfus artışının, genç 
neslin yeterli imkanlarda yetişmesine engel olması, tabiattan uzaklaşmanın 
doğurduğu ruhi bunalımlar, kitle iletişim araçlarının yabancı ideolojilerin 
telkin ve propagandalarında kullanılmaları ve sayılarını çoğaltabileceğimiz 
nicelerini olumsuz neticeler arasında zikredebiliriz. 

Eğitime ve öğretime konu olan çocukların bulundukları ortamın 
şartlarından etkilenecekleri de aşikardır. O halde,iyi bir din eğitimi öncelikle 
çocukların içinde bulundukları ortamı ve çocuk psikolojisini iyi bilmekle 
mümkündür. Din eğitimcisi dünya meselelerini iyi bilmelidir. Zira hastalığın 
tedavisi herşeyden önce doğru te_şhisledir. Menfi tesirleri bertaraf etmek 
öncelikle menfi tesirleri bilmeyi gerektirir. 

-"Bir genci harekete getiren ve bereketinin istikametini tayin eden 
başlıca kuvvetler zekası değil, fakat ferdin kendisinin çoğunlukla farkına 
varamadığı ve kontrol edemediği hisleri ve heyecanı olmaktadır. Özellikle 
yetişmekte olan insanlarda his ve heyecan bütün davranışlara yön 
vermektedir." (167) 

O halde,din eğitimcisi gençlerin his ve heyecanını yönlendirmede rehber 
olmalıdır. 

Dini bilgileri kuru kuruya vermek ve kısa sürede öğrenimini sağlamak 
mümkündür. Fakat his ve heyecan yeterince yönlendirilmezse kuru bilgilerle 
şahısların bunalım ve huzursuzlukları bertaraf edilmeyecek, manevi değerlerin 
bitmez tükenmez gücünden eğitimde yeterince istif~de mümkün olmayacaktır. 

-Din eğitimcisi genel bilgilerin yanında, dini konularda güncel olaylara 
da çözüm getirebilecek seviyede iyice derinleşmiş olmalıdır. Günümüz 
insanını özellikle genç nesli, sadece tarihi başarılarla veya ahiret saadeti ile 
tatmin mümkün değildir. O halde,din eğitimcisi hiç değilse kendi açısından 
günün problemlerine belli ölçüde çözüm getirebilecek ilmi kapasiteye sahip 
olmalıdır. 

-Din eğitimi, insanın fıtri ihtiyacı olan inanma arzusunu tatmin ederek 
işe başlamalıdır. 

167- Halis Ayhan; Din Eğitimi ve Öğretimi , 1. Baskı, Ankar.ı, 1985, sh.59 
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Pascal'm dediği gibi "insan ruhu biliyor ki, Allah olmazsa herşey 
tereddi eder ve bozulur. O olmazsa cismani meselelerde şehvet manevi 
meselelerde tecessüs ve hikmetle gurur hakim olur.(168) 

Allah inancı şahısları şehevi arzulardan uzaklaştıracağı gibi, en güç 
şartlarda dahi ümit ve dayanma gücü vererek iç huzura kavuşturur. Böylece 
ruhsal açıdan dengeli, başarısızlıklar karşısında bunalıma düşmeksizin inancın 
verdiği kuvvetle bütün gücünü arzu ettiği hedefe ulaşmak için teksif eden 
şahsiyetler ortaya çıkar. 

Allah inancı ruhlara işlenirken, öğrencilerin kapasiteleri göz önünde 
bulundurularak, onların his ve heyecanından faydalanılmalı, gerekli ölçülerde 
akıl ve mantıklarına hitap edilmelidir. İnançla ilgili diğer konuların 
işlenmesinde de bu, esas teşkil etmelidir. 

-Kişiliğin meydana çıkmasında çocukluk döneminden itibaren edinilen 
ilk davranışların etkisi aşikardır. O halde, din eğitiminde davranışlara da yön 
vermeye çalışılmalıdır. İşbirlikçi ve dost olma eğilimleri pekiştirilmeli rekabet 
ve düşmanlık dolu davranışlar törpülenerek iyi yöne çevrilebilmelidir. 

-Din eğitimi verilirken, eğitilenlerin ihtiyaçları ruh ve beden 
kabiliyetleri, kültürel, sosyal ve ekonomik seviyeleri göz önüne alınmalıdır. 
Dinen doğrudur diye her konu ve bilgiyi zaman ve mekan uygunluğunu 
gözetmeksizin öğretmeye kalkmak çoğu zaman istenmeyen neticeler verebilir. 

Peygamberimizin eğitimcilere "insanlara akıllarının kavrayabileceği 
tarzda konuşulmasını"(169) tavsiye buyurması oldukça manidardır. 

-Çocuğun telkine müsait olduğu zamanlar iyi değerlendirilmelidir. Acı 
veren olaylarda dahi müsbet anlamda yardımcı olacak telkinler, çocuğun hem 
inancını kuvvetlendirecek hem de acıya katlanmasını temin edecektir. Mesela, 
bir yakınım kaybeden çocuğa, onun için arkasından hayır duada bulunmasının 
yanında, hayırlı ameller yaparak sevabının yakınının ruhuna bağışlanmasını 
telkin etmek, onun hem ızdırabını hafifletecek hem de onu güzel işler yapmaya 
yöneltecektir. 

168- John U. Nef; Sanayileşmenin Kültür Temelleri, (Çev.E. Güngör) M.E.B, 100 Temel Eser, İstanbul, 1971, 
sh.125 
169- Aclüni; Keşf1ul-Hafa, 1.Cilt, 3. Baskı, Beyrut, H.1351, sh.196 
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-"Terbiye ve ibadet için gerekli alışkanlıkların kazandırılmasında Allah 
korkusunun aşırı derecede kullanılması, çocukların duygusal hatta onunla 
paralel olarak bedensel gelişmelerine olumsuz etkiler yapabilmektedir. Mesela, 
omuzlarında çarpık bir duruşu almış bir çocuk doktora götürülmüştü . Yapılan 
muayenede çocukta fiziki hiç bir bozukluk bulunamayınca bir de psikiatride 
muayene edilmesi tavsiye edilmişti . Çocuk psikiyatrisi çocukla düzenli 
sohbetler yaparak onun etkilenmiş olabileceği olayları bulmaya çalıştı. Sonuçta 
şu teşhis konuldu: Çocuk dindar bir büyükanne tarafından bakılmaktadır. 
Büyükanne çocuğun yaramazlıklarını frenleyebilmek için ona, her iki 
omuzunda meleklerin bulunduğunu, bu meleklerin, yaptığımız iyi ve kötü 
bütün hareketleri bir deftere yazdıklarını söylüyor. Çocuk yaramazlık yap
mamayı beceremediği için sürekli kabahatli olduğunu ve meleğin de bu 
kabahatleri yazdığını düşünerek basla altında bunalıyor. Defter kabahatler 
yazıla yazıla öyle dolmuşturki, ağırlığından çocuğun omuzu çökmektedir. 
Çocuk bu bunalımı sol omuzunu çökertmekle ifade ediyor. (170) 

O halde,din eğitiminde böylesine menfi neticelere sebebiyet vermemek 
ıçın , Allah korkusu ve gazabından çok, Allah sevgisi, merhamet ve 
esirgeyiciliği işlenmelidir. Zira gerçekte de Allah'ın bağışlama ve merhameti, 
gazabından daha ziyadedir. Gençlerde görülebilecek dine karşı tavırların da 
yetişkinlerin, onları küçüklüklerinden beri, eleştiri rken dini kullanmalarından 
kendi mutlak itaat isteği ve otoritesinin kabullenilmesini dine bağlamasından 
kaynaklandığı unutulmamalıdır. 

-Din eğitiminin asli kaynaklarından uzaklaşarak ikinci üçüncü 
kaynaklardan verilmesi ihtiyaçların yeterince tatminine imkan vermemektedir. 
Öğrencileri gerekli konularda başvuracakları asıl kaynak Kur'an'ı Kerim'den 
uzak tutmamak gerekmektedir. Ne yazık ki,müfredat programında Kur'an'ı 
Kerim'in mealine hiç yer verilmemiştir. Bunun telafisi için gerekli 
düzeltmeler bir an evvel yapılmalıdır. 

-İbadetler anlatılırken hepsinin hikmetlerinden itina ile sözedilmelidir. 
Öğrenciler mükellef oldukları ibadetleri yapmaya teşvik edilmeli, bunların 
Allah ile kul arasındaki sevgiyi pekiştirmekte birer vesile olduğunun 
açıklanmalıdır. Allah 'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı olmadığı konulan 
kuralların insanlığın gerek ferdi gerekse cemiyet olarak saadetini hedef aldığı 
belirtilmelidir. Sarfettiğimiz emek sebebiyle dine ve gereklerine bağlılığımızın 

170- Beyza Bilgin; Din Öğretimi , Ankara, 1991, sh.70 
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daha çok artacağını çünkü kişinin emeğini dolayısıyla emek saıf ettiği şeyi daha 
ziyadesiyle sevdiği müşahhıs örneklerle ortaya konulmalıdır. 

-Öğrencileri ibadet yapmaya zorlamak ve yapmadıkları takdirde 
cezalandırmak yerine onları ibadet yapmayı arzu eder hale getirmek esas 
alınmalıdır. Öğrencileri bilinçlendirmeksizin ibadete zorlamak ve bunu 
değerlendirmeye katmak, öğrencilerde göstermelik faliyetlerin belirmesine 
sebep olabilir. 

-Din eğitimcisi eğittiği kişilerin eğilim ve duygularını da tanımalıdır. 
İyiliğe hizmet eden duygu ve eğilimlerin kuvvetlenmesi için fırsatlar 
yaratmalıdır. Kötülüğe sebep olanları, zayıflatıp etkisini azaltmalıdır. 

-Yanlış hal ve hareketleri, fena eğilimleri görülen çocuğa şahsiyetini 
rencide edici hareketlerde bulunmamalı bilakis sabırla hatalarının sebebiyet 
verebileceği kötü sonuçlar anlatılmalı ve bu eğilimlerden müsbet yaklaşımlarla 
vazgeçirmeğe çalışılmalıdır. 

-Toplumsal bütünlüğün sağlanması açısından kişilerdeki benlik 
duygusunun zirveye çıkması engellenmeli. Sana ne!, sana ne gerek, sen 
kendine bak, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın gibi tenbihlerle şefkat ve 
diğergamlık duyguları yok edilmemelidir. Bilakis isıam dininin "mümin, 
kardeşini kendisi kadar düşünmedikçe hakiki imana eremez" düsturu kalplere 
iyice işlenmelidir. 

-Kabahatini idrak ederek itiraf eden öğrenciye karşı hoşgörülü olmalı, 
doğruyu söylemelerinden dolayı onları pişman edecek tarzda şiddet 
göstermekten kaçınılmalıdır. 

-Ceza ve ödüllendirmelerde aşırılığa gidilmemelidir. 

-Dersin işlenişinde takip edilen yöntem de titizlik seçilmelidir, O günkü 
konunun mahiyetine, öğrencinin kapasitesine dersin özel amaçlarıyla bağdaşıp 
bağdaşmadığına dikkat edilmelidir. 

-Kavram kargaşasına mahal verilmemeli, sembolik olarak anlatılan dini 
konulardaki semboller iyice açıklanmalı, din dili hakkında öğrenciler 
bilgilendirilmelidir. 
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-Kur'an'ın muhtevası ile ilişkisi bulunan bütün derslerde konu ile ilgili 
ayetlerin malzeme olarak kullanımlasına ve değişik açılardan yorumlanmasına 
yer verilmelidir. 

-"Kur'an'ı Kerim pozitif ilimler açısından tarandığı gibi eğitim ve 
öğretim metodları açısından da taranmalı ilmi izah ve açıklamalar 
yapılmalıdır. Din eğitiminde bu izahlardan istifade edilmelidir." (171) 

-Yaygın din eğitiminde de din eğitimcilerine büyük işler düşmektedir. 
Hastane ve hapishane gibi kuruluşlarda moral çöküntüsü içinde olan insanlara 
batıdaki örneklerde olduğu gibi hizmetler sunulmalıdır. Suçlu insanların top
luma yeniden kazandırılmasında bu tür çalışmaların önemli katkısı olacaktır. 

-Halkı irşat ve tebliğde sadece kuts<;ıl sayılan gün ve gecelerle sınırlı 
kalınılmamalıdır. Ortaya çıkan fırsatlar anında değerlendirilmelidir. 

-Haftalık ders programı ayarlanırken derslerin ağırlık dereceleri 
gözönünde bulundurulmalı; en ağır dersler sırasına göre öğrencilerin 
motivasyonlarının en yüksek olabileceği saatlere yerleştirilmelidir. 

-Diğer dinler anlatılırken İslam dini ile mukayeseli anlatılmalı ve 
eksiklikleri ortaya konularak, öğrencilerin zihninde kalabilecek şüpheler izfile 
edilmelidir. 

-Diğer dinlerden bahsederken öğrencilere çevrede var olan mağbetleri 
gösterilmeli ve bazı ibfidet usulleri gözletilmelidir. 

-Dini kavramlarda kargaşa yaratılmamalı kanaat ve tevekkül gibi 
konular anlatılırken yaşama arzusu, çalışma şevki kırılmamalıdır. 

Peygamberimizin "hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için de çalışınız" emri 
gözden uzak tutularak dünya hayatı sufli gösterilmemeli bu hayat için çalışmak 
horlanmamalıdır. Milletin varlığını devam ettirmesinde maddi kallunmanın 
rolü inkar edilemeyeceği gibi fert için önernide inkar edilemez. Aynı zamanda 
dini birçok amelin yerine getirilmesinde de maddi güç elzemdir. Mesela,zekat, 
hac, sadaka gibi ibadetler maddiyatı gerektiren ibadetlerdir. 

171- Celal Kırca; "Eğitim ve Öğretim Metodlan Açısından Kur'an'ın Getirdikleri ve Bunun Din Eğitimine Olan 
Etkisi", Din Eğitimi Dergisi, Sayı 20, Eylül 1989, sb.72 
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-Dünya hayatına kırgınlığı gerektirecek şekilde din eğitimi yapmak 
uygun elft\l~'a olmadığı gibi aşırı bağlanmayı gerektirecek tarzda bir eğitimde 
uygun değildir. Bu konuda ifrat ve tefridden kaçınılmalıdır. Öğrenciler maddi 
olarak da güçlü olmaya ve çalışmaya teşvik edilirken bunun amaç değil sadece 
kutsal değerlerin kalkınması için bir araç olduğu bilinci verilmelidir. 

-Öğretmenin sözü ile davranışı arasında uygunluk olmalıdır. Öğretmen 
yasakladığı veya tavsiye ettiği şeye kendisi de uymalı, kendisini bunların 
dışında tutmamalıdır. Başkalarını etkilemenin ve onlara doğru alışkanlıklar 
kazandırmanın ilk şartı işin sözü, sözünde işi yalanlamamasıdır. 

-Öğrencilerde ilgi uyandırması açısından öğretilen konuların kendileri 
ıçın birtakım yararlar sağlayacağına inandırılmalıdır. Zira öğrencilerin 
faydasına inanmadık.lan şeylere çalışmalarını hele de uygulamalarını beklemek 
hayalperestlik olur. O halde, öğretilecek her konunun birtakım ihtiyaçları 
tatmin etme bakımdan faydalı cihetlerini aramak ve bunu öğrencilere sunmak 
gerekmektedir. 

-Din eğitiminde yasaklara değil; yapılması uygun görülen, beğenilen, 
takdir edilen hareketlere değer verilmelidir. Bunu yapma demek yerine şunu 
yap demek daha doğrudur. Çünkü insanda ve özellikle gençlerde yasaklanan 
şeylere karşı daha fazla bir meyil vardır. Üstelik bu kişiyi ve davranışını 
doğrudan eleştirip rencide etmeyi önler. Kişiyi ne yapacağım bilmez bir 
vaziyette muallakta bırakmaz ona bir hedef tayin etmiş olur. 

-Din eğitiminde dersin işlenişinde sürekli aynı metodu kullanmak dersin 
verimini düşürür. Dersin işlenişinde konulara uygun değişik metodlara yer 
verilmelidir. 

-Din eğitimcisi adil olmalı, tarafgir öğretmen komposizyonu çizme
meye özen göstermelidir. Bu öğrencilerin öğretmene dolayısıyla öğrettiklerine 
güvenini sarsabilir. 

-Düzeltmeler, tavsiye ve nasihatler toplum içinde yapılacaksa şahıslar 
hedef alınmadan yapılmalıdır. Öğrencilerin arkadaşlarının arasında küçük 
düşmesine ve onurunun zedelenmesine müsade edilmemelidir. Nebiyyi 
muhterem efendimizin de adeti veçhile "birtakım kimselere de ne oluyor ki" 
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(172) tarzında müphem ve şahıs tayin etmeden doğrudan davranışı eleştirecek 
tabirler daha doğrudur. 

-Din eğitiminde aktif rolü üstlenen sadece öğretmen olmamalıdır. 
Uygun ders konularında öğrenciler araştırma yapmaya ve sınıf huzurunda 
sunmaya teşvik edilmelidir. Gerekli zamanlarda işlenen konuların 
etrafındakilere tebliği ve zaman zaman arkadaşları huzurunda bu konuların 
uygulanması ödev olarak verilmelidir. Bu öğrenciye başarmaktan ve kendisine 
ait bir eser ortaya koymaktan ileri gelen duygusal bir doygunluk verecektir. 
Kendine güvenini geliştirerek, üretici ve yapıcı bir kişilik gelişimini 
destekleyecektir. 

-Din eğitiminde öğrenciler ülke ekonomisine de katkıda bulunacak 
şekilde bilinçlendirilmelidir. Dinimizde de israfın haram olduğu güzelce iş
lenmeli; öğrenci israftan kaçınarak hem dini yasakları çiğnememenin hemde 
ülke menfaatlerini gözardı etmemenin gerekliliği hususunda uyarılmalıdır. 
Ders konularında vatan için çalışmanın kutsallığı belirtilmeli öğrenciler vatan 
ve milletleri için faydalı , güzel şeyler yapmaya yönlendirilmelidir. Üretici 
olmaları hususunda teşvik edilmelidir. Meseıa, Arapça eğitiminden 
faydalanarak çeviri yapmaları sağlanabilir. 

Ormanın milli ekonomideki yeri ve önemi gibi bazı konulara değinerek 
öğrenciler birşeyler yapma hususunda yönlendirilebilir ve bu yönlendirmede 
dini emirler ve Peygamberimizin tavsiyelerinden de faydalanılabilir. 

-Din eğitiminde başarı için bilinenden bilinmeyene ilkesini takip etmek 
gerekir. Yeni öğretilecek konular eskisiyle bağlantı kurularak öğretilmelidir. 
Yeni konuların muallakta bırakılmaksızın birer temel hazırlanarak sunulması 
daha kalıcı olmasını ve daha kolay öğrenilmesini sağlayacaktır. 

-Din eğitiminde konular işlenirken toplumdaki bireylerin birbirlerini 
sevmelerinin gerekliliği bu tutumun Peygamberimiz tarafından da gerçek 
müminin vasıfları arasında zikredildiğinin hadislerden örneklerle ve ayetlerle 
açıklanması fertler arası müsbet ilişkiler açısından faydalı olacaktır. Böylece 
öğrenciler aynı milli şuur etrafında toplanmayı , toplumun menfaatlerini kendi 
menfaatlerinden üstün tutmayı sağlayıcı bilgi, beceri ve alışkanlıkları 
ögrenmiş olacaktır. 

172- Ebu Davud, Edep, 6 
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-Din eğitiminde zaman ve emek savurganlığına yer verilmemelidir. 
Meseltı, gereğinden fazla ezberle öğrencilerin kendilerine güvenlerini 
geliştirecek, muhakeme gücüyle ortaya koyacakları güzel fikir ve eserler 
enge1Ienmemelidir. Öğrenci ezberle harcayacağı vakti, kendisine verilmek 
istenen mesajı idrak etmeye ve ona yorum getirmeye çalışarak 
değerlendirebilmelidir. 

-Din eğitiminde esneklik esas olmalıdır. Din eğitimcisi içinde bulunduğu 
mekan ve zamanın ihtiyaçları en çok hangi yönde ise veya kapatılması gereken 
eksiklikler en ziyade hangi noktada ise bunlara konuların işlenmesinde daha 
ziyade ağırlık vermelidir. 

-Din eğitiminde konular anlatılırken mümkün olduğu nisbette diğer 
derslerle de bağlantı kurulmalı, diğer derslerde de elde edilen ilmi gerçeklerle 
konular desteklenmelidir. İliınler arasJ bilgi transferi sağlanmalıdır. 

-Din eğitimi müesseselerinin giderlerinin birçoğu halk tarafından 
gönüllü karşılanmaktadır. Devletin bu okulların geleceğine .menfi bakışı, halkı 
ümitsizliğe sevkederek okunma ve okutma gücünü kuacağı gibi, eğitim 
harcamalarına gönüllü katkısını da kısabilir. Bu konu gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

-"Günümüzde dini sahalarda verilecek hizmetlerde aranan en önemli 
nitelik din hizmetlisinin veya din eğitimcisinin, mürşit ve terbiyecinin; 
müsamahakar , birleştirici, sevgi ve dostluğa önem verici ve müjdeleyici 
olmasıdır. Halka karanlık tablolar çizerek umutları söndüren değil, cennet 
ufukları çizen din sanatkarlarına ihtiyaç vardır. Din eğitimcisi herşeyden evvel 
yaratılmışların en şereflisi olan insanı anlamak zorundadır. Bu bir sanat işidir. 
Bu yüzden dini hizmetlere talip olanlara öteki mesleklerden farklı nitelikler 
kazandırılmak zorunluluğundadır. İşte bu nitelikler daha okul sıralarında 
kazandırılabilmelidir. Halbuki bu vasıfların tamamiyle öğrencilere 
kazandırılabilmesi müesseselerin şahsiyetli bir statüye kavuşturulmasıyla 
yakından ilgilidir." (173) 

O halde,müesseselerin ihyasına gerekli önem atfedilmelidir. 

173- Hüseyin Algül; " Yüksek Öğrenimde Din Eğitimi ve Yüksek İslam Enstittileri", Milli Eğitim ve Din 
Eğitimi, Ankara, 1981, sh.296-197 
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-Yüksek okullarda din eğitimine hiç yer verilmemiş olmasıda bir 
eksikliktir. Bu noksanlığın da derhal telafisi gereklidir. 

-Öğrencilere gereğinden fazla ezber verilmemelidir. Mutlaka 
ezberlemesi gereken yerlerin ezberlenmesinde de katı davranılmamalı, 
ezberleme kabiliyeti olmayan öğrenciler ümitsizliğe düşürülmemelidir. 
Gerekli zaman tanınmalı kulağa hitabeden teknolojik araçlardan da istifade 
yoluna gidilmelidir. 

-Özel ibadet mahallerini tanıtmak kültür mirasımız hakkında bilgi sahibi 
yaparak, varlık ve olaylara din ve ahlak çerçevesinden bakabilmeyi kavratmak 
amacıyla, özel geziler düzenlenip; gözlem ve deneyler yapılmalıdır. 

-Yerinde gözlem ve deneyin mümkün olmadığı yerlerin ve eşyanın 
tanınmasında, fotoğraflar, resimler, minyatürler büyük görev üstlenirler. O 
halde, din eğitiminde bunlardan da istifade edilmelidir. Öğretmen ders 
öncesinde, ders sırasında hangi somut araçlara baş vuracağını, bunlara 
nasıl bir sıralama içinde ele alacağını iyice belirlemelidir. 

-Diğer derslerdeki bilgiler ile dini esaslar arasında tezat uyandırabilecek 
konular ve misallerin seçiminde itinalı davranılmalı, ilmi gerçekleri olmayan 
bazı faraziye ve teorilerin dini esaslarla karşı karşıya getirilmemesine özen 
gösterilmelidir. Bu şekilde çocukların zihinlerinde oluşabilecek istifhamların 
önlenmesi mümkün olabilecektir. 

-Dersler ve konular birbirini tekzip edici değil, birbirini tamamlayıcı 
olmalıdır. 

-Din eğitiminde, öğrencinin bilgi ve becerilerini artırmak, başarılarını 
değerlendirmek, sorumluluk ve tertip düzene alıştırmak , birşeyler 
yapabildiklerini görerek kendilerine olan güvenlerini pekiştirmek için ev 
ödevleri verilmelidir. Fakat miktarının tespitinde dozu aşmamalı, insaflı 
davranılmalıdır. 

Ödevler verilirken ogrencının zaman ve imkanı göz önünde 
bulundurulmalı, istifade edebileceği ilgili kaynaklar gösterilmelidir. Ödevler 
öğrencinin ilgisini uyandıracak konulardan seçilmeli, öğrenci faydasına 
inanmalıdır. 
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Öğretmen kopyacılığı önlemek için öğrencilere değişik konuları 
muhtevi ödevler vermeli, öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığına dikkat 
etmelidir. Ödevler konu ,imla, düzen,muhteva ... yönlerinden değerlendirmeye 
tabi tutulmalı , notla veya taktir ifade eden sözlerle öğrenci iyi hazırlanmış 
olduğu ödevinden dolayı ödüllendirilmelidir, diğer ödevleri için teşvik 
edilmelidir.(174) 

-Kur'an'a yeni başlayan öğrencilere harflerin düzgün çıkartılması 
öncelikle öğretilmeli fakat hemen tecvid kaidelerinden bahsedilmemelidir. 
Öğrencinin yanlışı alışkanlık haline gelmeden düzeltilmelidir.Yapılacak 
müsamaha aslında öğrencilerin aleyhine olmakta , kökleşen hataları düzeltmek 
daha sonraları güçleşmektedir.Lakin bu konuda aşırılığa giderek öğrenciyi 
ümisizliğe sevketmek ve çıkmaza sokmaktan da kaçınılmalıdır. 

-Öğrencilerin katılımının yoğun olduğu derslerde ortaya çıkabilecek 
hatalar, sınıfı dikkatli tutmak için mümkünse öğrencilere tesbit ettirilmelidir, 
fakat doğrusu bizzat öğretmen tarafından gösterilmelidir. Hatalar herhangi bir 
öğrenciye düzelttirilmemelidir. Çünkü hatayı düzeltmeye çalışan öğrenci bunu 
hakkıyla başaramayabilir ve diğer öğrencilerin yanlış tarzda bilgilenmesine 
sebep olabilir. 

-Ezber yapılması gereken dualarda keymiyetten çok keyfiyete önem 
verilmelidir. Yani çok ama çürük ve hatalı ezber yapılması yerine az ama 
sağlam ve yanlışsız olması esas alınmalıdır. Bilhassa duaların ezberi 
yaptırılmadan önce yüzüne okumada belirli bir mesafe katedilmelidir. 

-Ders konuları işlenirken konunun aktüelleştirilmesi açısından takdim ve 
tehir yapılabilmelidir. Mesela,oruç konusunun planda daha geri veya ileride 
olsada Ramazan ayında verilmesi bilgilerin daha yerli yerine oturmasını ve 
uygulanırlılığını temin edecektir (175). Lakin "aktüaliteye yer vereceğim 
derken, yapmacıklığa düşmemeli ve zorlanmamalıdır. Olaylarla ders konusu 
arasında tabi bir bağ kurulmaya çalışılmalıdır. " (176) 

174- Abdurrahman Çetin; " Kur'an Öğretiminde Metod" , Din Öğretimi Dergisi, Sayı 18, Ankara, Mart 1989, 
M.E.B Yayınları, sb.20 
175- Abdurrahman Ktiçtik; "Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların 
Giderilmesinde Takib Edilecek Esaslar", Din Öğretimi Dergisi, M.E.B Yayınlan, Sayı 18, Ankara, Mart 1989, 
sh.47 
176- Namık Kemal Önder; Eğitimde Program, İlke ve Yöntemler, 3. Baskı, 1989, sh.51 
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-Din eğitim ve öğretiminde konuya girişte ve işlenişi boyunca çocuğun 
konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak bildikleri, duydukları, 
gördüklerinden işe başlanmalı daha sonra bilinmeyene doğru geçiş 
yapılmalıdır. Böylelikle yeni öğrenilecek bilgi ve beceriler bir temele 
oturtulmuş olur. ''Eğitimde son derece önemli olan ilke şudur. Hemen hemen 
her konu, bu konu üzerinde hiçbirşey bilmeyenlere kıyasla birşeyler bilenler 
tarafından daha büyük bir ilgi ve anlayışla öğrenilir. Olaylarla ilgili bazı 
pratik tecrübeler elde etmeksizin teoriyi öğrenmek faydalı değildir." (177) 

O halde,çocuğun pratik tecrübeleri yeni öğretilecek konular için zemin 
olarak değerlendirilmelidir. 

-Türk tarihinde iniş ve çıkışlara rağmen sosyal çözülmeyi önleyecek 
değerlere sahip olduğumuz için, tarih sayfalarından silinen her Türk devleti 
yerini bir başka Türk devletine bırakmıştır. Milli varlığımızın deva
mında Türk-İslam kültürünün unsurları, bütünleştirici bir rol oynamıştır. 
Günümüz Türkiye'sinde de çözülmenin, bütünleşme yönüne çevrilmesi için, 
Türk-İslam kültürünün unsurlarından olan diğergam ve yardımlaşmaya dönük 
özün pratikte uygulanır hale getirilmesi gerekmektedir. (178) 

O halde,din eğitim ve öğretiminde toplumu bütünleştirici, çözülmeyi 
önleyici Türk-İslam özü çocukların kafasına ve gönlüne iyice .işlenmelidir. 
Milletimizin bekası için bu elzemdir. 

-Din eğitimcisinin amacı, yabancılaşmadan çağdaşlaşan, kökten 
kopmadan çağa ulaşan, milli manevi değerlerine bağlı, sistematik doğmalardan 
şüphelenen, sorgulayan ve bilgi üreten insan yetiştirmek olmalıdır (179) 

-Din eğitimcisinin realiteyi inkar ederek öğrencilere batı medeniyetinin 
teknik üstünlüklerini görmemesi yolundaki telkinleri, Batı'yı sürekli 
kötülemesi, islam'a hiçbirşey kazandırmayacaktır. Zira İslam'ın Batı'yı 
merdiven yaparak yükselmeğe ihtiyacı yoktur. Değerlendirmeler yapılırken 
objektif davranılmalıdır. Toynbee'nın teşbihi ile realiteyi inkar ederek "başını 
kuma sokan deve kuşu misali olmak anlamsızdır. (180) 

177- Richard Livingstone; Eğitimde Geleceğe Bakış (Çev. Turhan Oğuzkan) M.E.B, Ankara, 1969, sh.6 
178- Mustafa E. Erkal; Sosyoloji, Alaveli 3.BaskA, Astanbul, 1982, sh.283-84 
179- Necdet Ekici; nBilgi ve Öğreılnen", Türk Yurdu, C.9,Ankara, Şubat 1989, sh.18 
180- Şahin Uçar;"İslam'ın Bugünkü Meseleleri". Türk Yurdu, C.8, Ankara, Kasım 1987, sh.33 
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O halde,din eğitimcisi Batı'yı toptan red etmek yerine alınabilecek güzel 
yönlerini tesbit etmeli, o konuda öğrencilerini bilgilendirmeli , kendi 
değerlerine paralel doğrultuda, benzeri yönelişlere teşvik etmelidir. Bu arada 
kötü yönleride gösterilerek bunlardan kaçınılması , milli ve dini varlığımızı 
zedeleyici ögelerden uzak durulması da telkin edilmelidir. 

-Din eğitim ve öğretiminde kullanılan dil de oldukça önemlidir. 

" ... Herhangi bir dil, konuşulan ve ana kucağında öğrenilen bir dil 
değilse o dil ile ilim tahsil etmek çok zordur ve bir zorlamadır. Bu dil ile 
yazılmış eserleri okumak, öğrenmek mümkündür. Ama böyle yabancı bir 
dilde tahsil yaptıktan sonra o dilde-o dilin konuşulduğu ana vatanında uzun bir 
süre kalmadıktan ve onu ana dili haline getirmedikten sonra- fikri ve ilmi bir 
keşif ve icad yapabilmek çok zordur ... " (181) 

"Dil "aklın aynası" (Leibniz)olduğu kadar bir "milletin ruhu" dur da 
(Humboldt) bu ruha gıdasım veren yine o milletin dünya görüşüdür. Eğitimde 
dilin bu yönlerini dikkate almak gerekir. Ferdin dili , bağlı bulunduğu dünya 
görüşünün ürünüdür. Yabancı dilin önemi ne olursa olsun, fert, kendi zekasına 
ve düşüncesine ferahlık verecek kelimelerle düşünmek zorundadır. 
Kelimelerle ihtilafı olan bir kişinin sağlıkh bir düşünce üretmesi, muhatabıyla 
rahat bir zeminde anlaşması mümkün değildir. Çünkü dil ferdi bir ameliye 
olan bir düşünce üretimine vasıta olduğu gibi sosyal ilişkileride düzenler." 
(182) 

Din eğitimcisi dilin önemini idrak edip dil tabusunu bertaraf etmedikçe 
kaybeden dilimiz eğitimimiz, benliğimiz, varlığımız ... Kısacası biz olacağız. 

Din eğitimcisi bu sebeple dini konuları işlerken çocuğun ana dili olan 
Türkçeyi kullanacak, Kur'an dili olan Arapçaya da Kur'an'ı ve diğer İslami 
temel kaynakları anlamak açısından başvuracaktır. 

-Din Bilgisi ögretmeni eğitim-öğretimdeki hayat ve ülke şartlarına göre 
vuku bulan değişmelere açık olmalıdır. Geçmiş eğitim sistemlerinin güzel 
yönlerinden örnekler almak hoştur. Lakin tamamiyle taklit ve yeni olanı yeni 
olduğu için red etmenin kazandıracağı herhangi bir fayda yoktur. "Antikitenin 

181- Hüseyin Atay; Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi , İstanbul, 1983, sh.143 
182- Mehmet Tekin;" Tarihi ve Aktüel Cephesiyle Eğitim-Dil İlişkisi " , Türk Yurdu, C.9, Ankara, Aralık 1988, 
sh.17 
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eğitimini modern çağlara uygulamak, üniversite çağına gelmiş bir delikanlıya 
süt annesi tutmaya benzer. Yine çocuklarını askeri zaferler için hazırlayan 
Roma eğitimini , çilekeş bir hayat sürmeye aday insanların yaşadığı Ortaçağ 
Avrupasma uygulamak kabil değildir. Durkheim'm da belirttiği gibi, her 
eğitim sistemi , çağlar boyunca ağır ağır hazırlanmıştır. Diğer sosyal 
kurumlarla bir ahenk halindedir ve onların bir ifadesidir." (183) Din 
eğitimcisi bu ahengin devamın1 tesiste aktif rol oynamalı, gelişen sosyal 
kurumlarla birlikte, eğitimdeki gelişmeleride takip edebilmeli ve kör bir 
taklitten sakınmalıdır. 

-Din eğitimine muhatap olanlar, genç nesil ise, din öğretmeni bu 
dönemin özeJiiklerini iyi bilmelidir ki, bunun için gerekli tedbirleri alabilsin 
ve başarıya ulaşmakta zorlanmasın 

Nasıl ki bilginin yerleşmesinde zekanın mevcudiyeti mutlak gerekli ise 
fiilin ortaya çıkmasında da iradenin varlığı aynı nisbette elzemdir. 

"Yapılan araştumalar, iradenin gelişimi için en müsait yaşların 13-19 
yaşlar arasını kapsayan dönem olduğunu göstermektedir. Bu yaşlar esnasında 
iradenin terbiyesi kolay, bu yaşın bitiminden sonra ise oldukça zordur. Bu 
sebeple bir kimsenin erken yaşlarda kazandığı itiyat ve davranış biçimleri 
onda hayat boyu devam eder. Bunlar çok zaman kişiye has olup adeta ruhi 
yapının bir parmak izi gibi sabit bölümlerini oluştururlar. Günlük hayatta çok 
karşılaştığımız "can çıkmadan huy çıkmaz" gibi atasözleri de bu durumun 
toplumsal açıdan kavranıp kabullenildiğini ifade eden doğru ifadelerdir. 

Kötü alışkanlıklar, davranışlar eğer iradenin geliştiği bu dönem içinde 
yerleşir ve kişinin ruhi yapısını şekillendirirse, bunları hayatın ileri 
dönemlerinde değiştirmekte oldukça zor olur. Bu sebeple gençlik döneminin 
buhranlarını hazırlayan en önemli bir unsurun, istikbalin gencinin erken 
yaşlarda yanlış ve kötü kanalize edilmeleri olduğunu söyleyebiliriz." (184) 

O halde,din eğitimi-öğretimi ve din öğretmeni bu dönemde gençlerin 
kötü alışkanlık edinmelerini önleyecek tarzda İslami konuları işlemelidir. 
Kumar,içki, bencillik vb. kötü alışkanlıklar ve davranışların dinimizce haram 
olduğunu söyleyerek geçiştirmek yerine; bunların gerek fert gerekse cemiyette 

183- Ümit Meriç;"Gençliğin Yetişmesinde Aile ve Eğitim Müesseseleri", Yeni Bir YtiZyıla Girerken 
Meselelerimiz, 3, Aydınlar Ocağı, İstanbul, 1988, sh.40 
184- Ümit Meriç;"Gençliğin Yetişmesinde Aile ve Eğitim Müesseseleri", Yeni Bir Yüzyıla Girerken 
Meselelerimiz, 3, Aydınlar Ocağı, İı.1:anbul, 1988, sb.49 



115 

açtığı derin yaralardan etraflıca bahsedilmeli, gençlerimiz kötü alışkanlıklar 
batağına saplanmadan, iyi yöne kanalize edilmelidir. Zira büyüklerimizinde 
söylediği gibi "Kötülüğü başlangıçta önlemek, vukuundan sonra eserini yok 
etmekten evladır. 

-Memleketimizde çeşitli mezhep ve Hirikat bölünmeleri mevcut 
bulunmakta bu da milli birliğimiz için tehlike arzetmektedir. Din derslerinde 
mezhep ve tarikatlar arası bütünleşmeyi yeniden t~sis edecek böylece milli 
birlik duygularımızı yeniden canlandıracak, lsJam dininin özünün, 
çocuklarımıza öğretilmesi gerekmektedir. 

-Türkiye'de mevcut mezhep ihtilaflarının başında alevi-sünni çatışması 
gelmektedir. Bunun kökü Arap-İslam cemiyetinde Muaviyenin iktidarı zorla 
ele geçirmesine dayanır. Yani dini bir mahiyeti olmaktan ziyade, siyasidir. 
(185) Kökü itibariyle dini bir ihtilaf olmayan bu ayrılığın, milli bütünlü
ğümüzü yok etmek isteyen miraplarca körüklenmesine izin verilmemelidir. 

-Din eğitiminde arzulanan neticenin elde edilmesi için birtakım bilgileri 
vermek yeterli değildir. Bu bilgilerin nas1l kullanılacağının ve hayatla 
ilişkisinin gösterilmesi gerekmektedir. 

-Din eğitiminde aşırı dizginlemelerden kaçınılmalıdır. Dizginlemelerle 
aşırıya kaçıldığı zaman güdülerin azgınlaşma temayülleri vardır. İnsan orta 
ölçüdeki şartlara göre yaratılmış bir varlıktır. Yüksek kültürlerin ilk önce 
kutuplarda ya da ekvatorda değilde ılıman iklimlerde orta çıkması bunun bir 
ifadesidir. (186) 

-Kendisi ihtiyaç içinde olduğu halde dahi diğer insanları düşünebilmek, 
en güç şartlarda bile diğergamlık göstermek sadece islam eğitimi anlayışında 
görülen çok büyük bir sosyal bütünleşme olayıdır. İnsanların güçlü anlarında, 
imkanlar elverdiği ölçüde başkalarına yardımcı olması belli bir kültür ve 
eğitime ulaşabilmiş fert için mümkündür. Fakat kendisi ihtiyaç içindeyken bu 
ihtiyaçlarını gözardı edip başkalarının ihtiyaçlarına yönelmek ancak cemiyetle 
bütünleşmenin sonucudur. (187) 

185- Amiran Kurtkan Bilgiseven; Sosyoloji, Lise Ders Kitapları, 3.Baskı, M.E.B Yayınları, İstanbul, 1980, 
sh.172 
186- Amold Gehlen; İnsan Üzenne Sekiz Konferans (Çev: Rıfat Düver), İ.Ü.Ed.Fak. , 1970, sh. 40-41 
187- A.Kurtkan Bilgiseven; Taassubu önleyen İslami Değer Hükümleri ve Sosyal Gelişme, İstanbul, 1981 , 
sh.12 



116 

Gerçek manada Müslüman kendini cemiyete mensup gördüğü gibi 
cemiyeti kendinde bulma anlayışına ulaşacak kadar cemiyetle bütünleşmiştir. O 
cemiyetin mutluluğu ile mutlu, cemiyetin maruz kaldığı sıkıntılarla müzdarip 
olacaktır. 

" Mü'minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini 
korumada bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, 
diğer organları da bu yüzden rahatsız ol ur." ( 188) Şeklindeki 
Peygamberimizin ifadeleri bu gerçeği ortaya koyması açısından oldukça 
manidardır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta vardır ki, o da şudur: 
İslam eğitiminde cemiyetle bütünleşme esas olmakla birlikte bu hiç bir surette 
ferdi yok ederek meydana getirilen bir bütünleşme değildir. 

"Kim bir kimseyi başka bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa 
karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de, onu 
diriltirse (ölümden kurtarırsa), bütün insanları diriltmiş gibi olur." (189) 

Ferdin değerinin ne kadar yüksek olduğu bu ayet-i Kerime'den açıkça 
anlaşılmaktadır. 

O halde,din eğitiminde çocuklarımızın İslam ruhuna uygun olarak, ferdi 
olarak kaybetmeksizin toplumla bütünleşmesinin sağlanmasında etkin bir rol 
oynanmalıdır. 

-Cemiyetimizde uzun asırlar içinde kökleşen örf, adet, düşünce ve 
anlayışların hepsini İslami anlayışa mal etmek yanlıştır. Din eğitiminde 
klişeleşmiş fikirlere, dini hurafelere yer vererek bunun İslami anlayıştan 
kaynaklandığını söylemeye imkan yoktur. "Klişeleşmiş fikirlerden 
kurtulmanın psikososyolojik şartlan; kalıplaşmış fikirlerin baskısından bizi 
kurtarmaya muvaffak olacak vasıtalardan biri hakiki manada gerçek din 
adamlarıdır. Bunlar dini hurafelerden temizlemeyi başaracak bir formasyon 
alırsa, çevrelerine en büyük rehberliği yapmaya muvaffak olabilirler zira 
zihniyet itibarıyle halk, bu otoriteden gelen şeyleri özümseyecek şekilde 
şartlanmış bulunmaktadır... Halkın zihnini köstekleyen fikirlerin, dini 
otoriteye sahip kimseler tarafından yanlışlığı gösterilirse, halka anlayarak oku
manın, temizliğe riayetin, kadına ve çocuğa hürmetin ... v .s'nin din tarafından 

188- Buhari, Edeb, 19 
189- Maide, 5/32 
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tasvip ve ·teşvik edildiği gösterilirse, halk bunu kolaylıkla benimseyecektir ... " 
(190) 

Din görevlisinin cemiyetteki yanlış telakkilerin yıkılışında güzel ve 
doğru olanın yerleştirilmesinde müsbet rolü ve din otoritesi tarafından verilen 
yeniliklerin halk tarafından derhal benimsenmesi bir gerçektir. 

O halde, vakit kaybetmeksizin, İslamda olmadığı halde İslam'a mal 
edilen bir takım yozlaşmış fikirlerden İslam'ı arındıran ve İslam'ı olduğu gibi 
bütün güzellikleriyle özümseyip halka ve çocuklarımıza sunabilecek gerçek din 
adamlarının yetiştirilmesine gerekli önem atfedilmelidir. 

-Din eğitimi sevgi esasına dayanmalıdır. Bütün varlıkları kucaklayan bir 
sevgi anlayışına Allah sevgisiyle ulaşılır. "Allah sevgisi kuvvetlendiği zaman 
Allah ile münasebeti olan en küçük şeye dahi geçer. Hatta sıkıntı, acı, elem ve 
kederi bile sever. Gerçek sevgi acı duygusunu zayıflatır, dosttan gelen elemi 
duymaz olur. '' (191) Allah sevgisinden insan sevgisine geçişin en güzel 
örneğini Yunus Emre'nin şu mısrasında görebiliriz. 

"Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. 
Yaratılmışı severiz, Y aradan'dan ötürü." 

Yunus'un pek çok şiirinde görülen Allah sevgisinin mahsulü olarak 
çıkan bütün mahlukatı sevmek, günümüzde en çok ihtiyaç hissettiğimiz ~ir 
duygudur. Cemiyetin temelinde sevginin bulunuşu sosyal müesseselerin 
(aile,okul. .. vs.) yaşayışının ahenkle tekamülünü sağlayacaktır. 

İslamiyet'in insanlar arası ilişkide hareket noktası sevgidir. 

Hz. Ali (R.A) diyor ki: "Resul-i Ekrem'e sünnetinden sordum. Şöyle 
buyurdu: Marifet sermayem, akıl dinimin aslı, sevgi benim temel hareket 
noktamdır." (192) 

İslam dininde insanları iyi ve güzel yönleriyle görüp, yanlış ve kötü 
davranışlarım kapatmak, ayıplarını araştırmamak esastır. İnsanlara sevgiyle 
yaklaşmak arzulanan hedeftir. 

190- Refia Şemin; Gençlerimizin Psiko-Pedagojik Problemleri, İstanbul, 1973, sh. 153 
191- Gazeli; İhya-u Ulümi'd-din (Ter.A.Serdaro~Ju), İstanbul, 1975, C.2,Sh.41 
192- Gazeli; İhya-u Ulümi'din (Ter.A.Serdaroğlu), İstanbul, 1975, C.2,Sh.648 
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O halde,din eğitiminde Allah sevgisini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
bütün canlılara yönelik sevgiyi iyi işlemek ve değerlendirmek gerekmektedir. 

-Din eğitimi ve öğretimi ile görevli olanlar, dini emirleri ve yasakları 
tebliğ ederken, kabul ettirme hususunda baskıdan uzak olmalıdırlar. 
Unutmamalıdırlar ki, " Kur'an kuvvetle değil ikna yoluyla intişar etmiş ve 
süratle yayılmıştır. Müslümanlar mağlup ettikleri milletleri kendi dinlerini 
muhafazada daima serbest bırakmıştır." (193) 

Ve yine din eğitim ve öğretimi ile görevli olanlar, her hususta dini 
bilgilerinin yeterli olduğu iddiasıyla ehli olmadıkları konularda kendilerini söz 
sahibi adletmemelidirler. 

Dinde ruhbanlığın olmadığmı (194) ifade buyuran Hz.Muhammed 
bunun en güzel uygulamasını kendileri ortaya koymuştur. Peygamber 
olmalarına rağmen her konuda kendilerini kat'i söz sahibi olarak 
göstermemekle günümüz din eğitimcilerine önemli mesajlar vermektedirler. 
Nitekim Hz.Muhammed (S.A.V) şöyle buyurmaktadırlar: "Ben de sizin gibi 
insamm dininizle ilgili birşey emredersem onu derhal alınız. Fakat (dünya 
işleri ile ilgili olarak) kendi görüşümden birşey emredersem insan olduğum 
için görüşümde hata da, isabette edebilirim." (195) 

-Din eğitiminde hedef sadece çocuklarımıza güzel davranışlar 
kazandırmak, iyiliğe yöneltmek, imanın gereğini yerine getirmek, sosyal 
bütünleşmeyi temin etmek değil aynı zamanda bütün bu kazanılan değerlerin 
de devamını sağlamaktır. Devamlı olmayan güzel hareketlerin bahşedeceği 
güzellikler de sınırlıdır. "Geçici olan kötülük, geçici olan iyilikten daha iyidir. 
Çünkü kötülük gidince ferahlık gelir ve kötülük de yok olur. Fakat iyilik 
gidince geride devamlı bir üzüntü kalır. Halbuki iyilik de gitmiştir; geri 
gelmez. Bunun için şair benim için en büyük üzüntü, kesin olarak yok 
olacağını bildiğim sevinçtir" ( 196) demiştir. 

-Din eğitiminde müsbet isteklerin uyandırılması ıçın gerekli şartlar 

hazırlanmalıdır. Meşru yollardan tatmini mümkün olmayan arzuların 
uyandırılmaması ve tahrik edilmemesi de esas olmalıdır. 

193- Ahmet Gürkan; İslfun Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, İ stanbul , 1965, sh. 128 
194- Müslüm, Fezail, 139 
l95- Müsltirn, Feı.ail, 140 
196- Gazeli ; İhya-u Ultimi'd-din (Ter.A.Serdaroğlu), İstanbul , 1975, C.4, sh. 7 10 
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-Değerlerimize uygun düşmeyen uyanmış istekleri sadece yasaklamakla 
yok etmeye çalışmak neticesiz bir girişimdir. Yapılması gereken aynı türden 
fakat zararı olmayan isteklerin uyandırılmaya çalışılmasıdır. 

Mesela, Teksas Tommiks vb. okumayı seven bir çocuğa bunları 
yasaklamak gizli yollardan okumasına yol açacak fakat onlardan vazgeçmesini 
temin etmeyecektir. O halde, bunları yasaklamak yerine bunların yerini 
tutabilecek, çocuğun ilgisini çekecek ve değerlerimize ters düşmeyecek 
eserlere çocuğu yönlendirmek din eğitimcisinin görevi olacaktır. 

-Din eğitiminde tedricilik esastır. Faydalıdır, ileride lazım olacaktır 
düşüncesiyJe çocuklarımıza bütün dini bilgileri bir anda kısa sürede vermeye 
çalışmak faydadan çok zarar verecek ve çocuklarımız hazmedemedikleri 
bilgiler sebebiyle şüpheye düşeceklerdir. Bu sebeple din eğitimcisi bu konuda 
dikkatli davranmalıdır. 

-Her insanın hata yapması söz konusudur. Çocukların yaşları icabı daha 
çok hata yapmaları tabidir. Hataları düzeltmek eğitimcinin başta gelen 
vazifesidir. Din eğitimcisi müdahalelerinde olumsuz yaklaşımlarda 
bulunmamalı, tenkitlerinde yıpratıcı , ümit kırıcı olmamalıdır. Çocukların 
ısrarlı tenkitlerle, hatalarını kabul edeceği yerde tenkitlere karşı haklı 
olduğunu iddia ederek savunma mekanizması geliştirmesine fırsat 
vermemelidir. 

Aşırı ve ümitsizlik telkin eden tenkitler çocukda hatalarını 
düzeltemeyeceği kanatini uyandırdığından, hatah işlerini haklı görmeye veya 
yaptığı işlerden başkalarım sorumlu tutmaya sevkedeceklerdir. 

Din eğjtiminde böylesine kötü neticeler verecek tenkitlerden kaçınmalı, 
tenkitler dozajı iyi ayarlanarak yapılmalıdır. 

-Din eğitiminde tehditlere başvurmamalı hele hele gerçekleşme imkanı 
olmayacak tehditlerden tamamen kaçınılmalıdır. Şayet çocuğun herhangi bir 
kötü davranışta bulunmasından dolayı cezalandırılacağı yolunda tehditlerde 
bulunulmuşsa, (ki, arzulanan bu değildir) tehdidin mutlaka yerine getirilmesi 
lazımdır. Böylece çocuklar eğitimcinin söylediklerini yapabilecek imkan ve 
güce sahip olduklarını görerek sonradan vuku bulabilecek benzeri 
hareketlerden kaçınabilirler aksi takdirde yerine getirilmeyen tehdit, çocuğu 
kontrol etme gücünün kaybolmasıyla netilenecek, çocuğun, eğitimcinin yalan 
söylediği yolundaki düşünceleriyle eğitimciye olan güvenini sarsacaktır. 
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-Din eğitiminde çocuğa aleyhte kıyaslamalarla yanlış müdahalelerde 
bulunulmamahdu. Bu onun doğruya yönelmesini değil bilakis yanlışta sebat 
etmesini sağlayacaktır. "Ahmet senden daha çalışkan", "Ayla ödevini senden 
daha güzel yapmış" gibi ikazlar, çocuğun hareketlerini düzeltmesine değil o 
arkadaşlarını kıskanmasına, onlara karşı kin duymasına vesile olacaktır. Bu ise 
din eğitiminde asla varılmak istenen neticelerden değildir. Bunun yerine sevgi 
ve takdiri hakeden davranışlar sergilenmeli, çocuklarımız sevgi ve takdiri hak 
etmek için bu güzelliklere özenir hale getirilmelidir. 

-Din bilgisinde çocukların sorular sormasına fırsat ve imkan vererek, 
zemin hazırlayarak öğretmek, ilgilerini dinj konulara çekerek soru sormaya 
teşvik etmek, öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından düz anlatımdan daha 
faydalıdır. 

MeseHi,Hz. Muhammed (S.A.V)'in sünnetinden bazı uygulamalar 
çocuğun gözü önünde yapılmalı, bunların peygamberimizin tavsiyeleri ve 
hareket tanlan olduğu ifade edilmelidir. Böylece çocuk Peygamberimizin 
diğer ahvalini de merak eder hale getirilmeli. Onu öğrenmeye bizzat kendisi 
talep eder hale gelmelidir. 

Bu bilgiyi kendi isteğiyle öğrendiği için kalıcılığı ve etkisi elbetteki daha 
fazla olacaktır. 

-Mübarek gün ve geceler iyi değerlendirilmelidir. Çocuklarımıza bu 
günlerin kutsiyetini ifade edebilmek için diğer günlerde:q farklı geçirmelerini 
temin edecek faliyetlerde bulunulmalı, mümkünse bu gün ve gecelerde 
hediyeler alınarak çocuklarımız sevindirilmelidir. Bu günleri neşeli geçiren 
çocuğun bu günlere dolayısıyla dine bağlılığı artacaktır. Bu sebeple özellikle 
bu gün ve gecelerde din eğitimcileri ögrencilerin velileriyle işbirliği içinde 
olmalı velileri de bu hususta yönlendirmelidir. 

-Din eğitimi-ögretiminden başarılı neticeler elde edebilmek için 
herşeyden evvel din eğitimi müesseselerine ve din eğitimcilerine saygı, sevgi, 
hürmet ve nezaket elzemdir. Halk bu yönde bilinçlendirilmelidir. Ne yazık ki, 
ülkemizdeki uygulamalar buna tam ters istikamettedir. Halkımız televizyon, 
radyo, tiyatro, sinema, gazete vb. kitle ilitişim araçlarının din görevlilerini 
tenkit ve tezyif edici programlarıyla öylesine şartlanmıştır ki, bu müesseselere 
ve bu müesseselerin elemanlarına saygıyı muhafaza edemez bale gelmiştir. Din 
görevlilerine ve onun şahsında dine bağlılığın tesisi için bu menfi 
programların nihayet bulması mutlak gereklidir. 
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Burada din eğitimcilerine de büyük görevler düşmektedir. 
Kendilerindeki eksikliklerin doğru olmasa da dine maledildiğini unutmamalı, 
eksikliklerinin bir an evvel telafisi yoluna gitmeli, tenkitlere maruz kalacak 
hatalardan uzaklaşarak, milletin saygı ve sevgisini hak edecek meziyetlerle 
kendisini donatmalı böylece şahsında dine bağlılığı da artırmalıdır. 

-Din eğitiminde İslami değerlere ters düşmeyen Türk örf ve adetlerine 
gerekli önem verilmeli bunların yeni yetişen nesle kazandırılması için gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar İslam örfünde yok diye geri plana itilemez. 
Peygamberimiz (S.A.V) "cahiliye devrinin güzel adetleriyle amel olunur" 
tarzındaki ifadeleri ile sahip olunan güzel değerlerin sırf kör bir taassup 
uğruna gözardı edilmesine müsaade etmemiştir. Bu tutumu din eğitimcilerine 
güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

-Din eğitiminde, sevgiyi yoğun bir şekilde işlemekle birlikte, Batının 
hümanizm anlayışına yer verilmemelidir. Zira hümanizmin esası milli kültür 
düşmanlığıdır. Bu sebeple hümanistler en masum bir milliyetçiliği dahi 
şovenlik olarak takdim etmektedirler. 

Hümanizm, aslında emperyalizmin aleti, parıltılarla donatılmış sahte 
yüzüdür. 

"Hümanizm milli kültürün reddi ve onun yerine batı kültürlerinin 
değerlerinin konması demektir. Dolayısıyla hümanizm milli cemiyetin 
kozmopolit bir yığın haline getirilmesi demektir. Türkiye'de de aynen bu 
olmuş ve Atatürk devrinin milli kültürü itilerek onun yerine gayri milli 
değerler sürülmüştür. Böylece Türkiye, enerjisiyle, parasıyla başka 
kültürlerin hizmetine giren bir gönüllü durumuna getirilmiştir. Bunun nasıl 
yapıldığını, milli kültürün yerine hümanizmin nasıl sistemli olarak 
yerleştirildiğini görmek için Atatürk devrindeki milli eğitim politikasının, 
ders kitaplarının, yayınların fikir ve sanat hareketlerinin, idarenin, kanunların 
ve tatbikatın ve hatta Atatürk'ün milli kültür için kurmuş olduğu 
müesseselerin Atatürk'ten sonra geçirdiği değişiklikleri şöyle bir gözden 
geçirmek kafidir. 

Hümanizm Türkiye'de milli kültür politikasını yıkmış, Türkiye'yi 
renksizleştirmeye çalışmıştır. Hümanizm Türkiye'de milli şahsiyet sahibi 
münevver yerine dünya vatandaşı tipi yetirştirme gayretine girmiştir. 
Hümanizm Türkiye'yi milli bir cemiyet olmaktan çıkararak kozmopolit bir 
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topluluk haline getirmek istemiştir ... " (197) 

O halde din, eğitimcisi hümanizmin gerçek yüzünü görmek ve 
öğrencilerini bu konuda aydınlatarak parıltılarla donatılmış sahte sevginin avı 
olmaktan kurtarmak durumundadır. 

Yanlız unutulmamalıdır ki ,hümanizmin karşısında olmak Batıya karşı 
gözünü kapamak kabuğuna çekilmek anlamına gelmemelidir. Batıya açılmanın 
onun ilim, fen ve tekniğinde istifadenin hümanizm diye bir şartı katiyen 
yoktur. 

Türkiye batıyı bilmeli, üstün teknik gelişmelerini takip edebilmeli ama 
hareket tarzında asla onları taklide yönelmemelidir . 

. 
-Din eğitiminde Türklük ile lslamiyetin ne kadar harikftlade bir terkip 

oluşturduğu çocuklarımıza itina ile anlatılmalıdır, Türkler yalnız müslüman 
anne babadan doğdukları için değil aynı zamanda· İslamiyet'in kendilerine en 
uygun din olması sebebiyle de müslümandırlar. İslamiyet'in Türklere ne 
derece uygun olduğunun en belirgin işareti İslamiyet'in Türk ülkelerinde 
yayılma seyri ve süratinin yüksek bir noktada olmasıdır. İslamiyet Türkler 
için Türklüğü koruyucu mahiyette manevi bir silah vazifesi görmüştür. 
Gerçekten de müslüman olmayan diğer Türk kavimleri zaman içerisinde 
milliyetlerini kaybetmişlerdir. 

Türkler'de İslamiyet'in emsalsiz koruyucusu bütün dünyaya yayıcısı, 
maddi ve manevi çabalarıyla şanına layık bir mertebeye yükselticisi 
olmuşlardır. 

O halde, birbirini böylesine bütünleyen bu iki değeri birbirinden 
ayırmak veya birini diğerine üstün tutmak gereksiz ve aynı zamanda 
anlamsızdır. 

Din eğitiminde bu eşi bulunmaz ittifak ayrılmalarına fırsat 
verilmeksizin takdim edilmelidir. 

"Önce Müslümanlık sonra Türklük", "Önce Türklük sonra Müslüman
lık" gibi klişeleşmiş sözlere fırsat verilmemeli sıraya koymanın anlamsızlığı da 
ifade edilmelidir. 

197- Prof.Dr.Muharrem Ergin; Ttirkiye'nin Bugtinkü Meseleleri, İlaveli 4. Baskı, Ankara, 1988, sh. 100 
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Aynı şekilde, Türk İslam terkibi de, saqıldığı gibi ne İslam'ı 
millileştirme ne de Türk'ün benliğini silercesine tslamlaştırma sürecidir. 
Burada temel hareket noktası, 11 sizi kavimlere, kabilelere ayırdık ki, 
birbirinizi sevesiniz" ayet-i kerimesi, v~ya "kişi kavmini sevmekle suçlanamaz 
hadis-i şerifi uyarınca, "milletimizle lslami değerleri mezcetmektir. Yoksa 
birini tercih edip diğerini parantez içine almak değildir. İslam böyle 
uyumsuzluğa karşıdır. 11 (198) 

Din eğitiminde bu hususta kuvvetle vurgulanmalıdır. 

-Din eğitiminde beyin göçünü engelleyecek tarzda manevi tatmine yer 
verilmeli herşeyin maddiyattan ibaret olmadığı, ülkenin sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmasına katkıda bulunmanın vereceği hazzın maddiyatla 
ölçülemeyeceği vurgulanmalı, çocuklar bu hazzı hissedecek yoğun manevi 
duygularla yetiştirilmelidirler. 

-Din eğitimcileri halk arasında yaygınlaşriıış hurafelerede vakıf 
olmalıdır ki düzeltme imkanı hasıl olabilsin. Bunun için halktan kendini 
soyutlamamalı onlardan biri olarak içlerinde bulunmalıdır. Bu din eğitimcisini 
halk hakkında bilgi sahibi yapacağı gibi halkın kendisini kabullenmesi 
dolayısıyla öğrettiklerini benimsemesi açısından da önemlidir. 

Çağın gelişen teknolojisine paralel olarak artan refah seviyesine rağmen 
hala ülkemizin birçok köyünde hatta şehrimizde batıl inanç ve hurafeler sürüp 
gitmekte ve bunlar İslama dayandırılmaktadır. 

Doğu Anadolu bölgesinde bu konuda yapılan bir araştırma oldukça 
ilginçtir. 

"Doğum yapan kadının dört tarafına ip gerilmekte başucuna soğan, 
sarımsak ve kuru üzüm gibi şeyler konulmaktadır. Amacı alevrat ve cinlerin 
zarar vermemesi içindir. Uluderede ise doğumun güç olması halinde o mahalle 
caminin imamı veya müezzini ezan okur ki, buna ezan-ı ferac denilir. Böylece 
doğumun kolaylaşması için halk duaya çağrılmış olunur. Cami damındaki 
yuvarlak taşda dikine konur. Bunun amacı da ezanın güç doğum için 
okunduğunu, dua edilmesi gerektiğini belirtmektir. (199) 

198- Prof.Dr. Orhan Türkdoğan; Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988, sh.99 
199- Ali Şafak; "Hakkari ve Civarında Halkın Dini ve Ahlaki Yaşayışının Günlük Hayata Tezahürü", Atatürk 
Üniversitesi İslfuni İlimler Fakültesi Dergisinden Ayn Basım, Ankara. 1977, sh.87 
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Örneklerini çoğaltmamız mümkün olan bu batıl inançların bertaraf 
edilmesinde din eğitimcilerine büyük rol düşmektedir. 

-Din eğitiminin önemli araçlarından birisi de hutbe ve vaazdır. Camide 
söylenen sözlerin daima toplumsal bir yankısı vardır. Bu sebeple hatiplerin 
belli bir kültür seviyesine haiz olmaları halkın ihtiyaç ve ilgilerini karşılaması 
açısından gerekli ve zorunludur. Aksi takdirde özellikle aydın kesimden gelen 
tepkilere muhatap olma durumunda kalacaklardır. 

"Hutbenin toplumsal işlevini çok iyi bilen Atatürk'ün de "irşat ve tebliğ" 
in bu araçlarına başvurduğu bilinmektedir. O'nun Balıkesir Zanos Paşa 
camiinde irad ettiği hutbe bu alandaki en meşhurlarından biridir. Atatürk için 
"halkı ahval-i umumiyeden haberdar etmek son derece haiz-i ehemmiyet" 
olduğundan, hutbe ise bu amacı gerçekleştirmek üzere "ahalinin tenzip ve 
irşadına" yönelmelidir. Bu yüzden özellikle hutbe ve vaaz gibi "irşad ve 
tebliğ" araçlarını kullanmak durumunda olan din görevlilerinin (hatiplerin ve 
imamların) "ahval-i siyasiye, ahval-i içtimaiye ve medeniyeyi hergün takip 
etmeleri zaruridir". "(200) 

-Din eğitimcisi başarıya ulaşabilmek için, davranışların sıra ve düzene 
göre olgunlaşmasını temine yarayan disipline gerekli önem atfetmelidir. 
"Ancak bu gençlerde bulunan canlı kuvvetlerin söndürülmesi şeklinde değilde, 
bunlara müsbet bir yön verme biçiminde olmalıdır. Bu bakımdan bir 
öğretmenin rolü bahçedeki ağaçları budamakla meşgul bahçıvanın işlerine 
benzemektedir. Bahçıvan ağaçları budar, fazlasını atar, eğrilerini düzeltir. 
Fakat her ağaçta, daha iyi filizlenmesi için birtakım dallar bırakır. Bununla 
amacı, o ağacın güzel bir şekilde büyümesini sağlamaktır ... " (201) İşte din 
eğitiminde de disiplini bu seviyeden değerlendirmek gerekir. 

Din eğitimcisi öncelikle yapıcı ve eğitici disipline başvurmalıdır. Bunun 
için muhtemel disiplinsizlik vuku bulmadan tedbirler alınmalı, öğrencilere bu 
disiplinsizliklerin karşıtı güzel ve doğru hareket tarzları takdirle 
gösterilmelidir. Burada öğrencinin ilgi, kişilik, hürriyet ... vb. şeyleri baskı 
altında tutmamak, korku ve ceza yoluyla idareden sakınmak esas olmalıdır. 

200- Dr. İsmail Doğan;" Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı" , Din Öğretimi Dergisi, M.E.B Yay. 
Sayı 20, Ankara, Eyltil 1989, sh. 113 
201- Mehmet Tütüncü;" Eğitim ve Disiplin", Din Öğretimi Dergisi M.E.B Yayıncılık, Sayı. 17, Ankara, 
Aralık 1988, sh. 98 
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Böyle bir disiplinin yetersiz kaldığı durumlarda men edici disipline 
başvurulmalı , öğrenciler bazı emir ve direktiflere bazı kaide ve kurallara 
uymaya zorlanmalı , uymayanlara ise verilecek cezalar hatırlatılmalıdır. 
Muhtemeldir ki, bu cezalar caydırıcılık fonksiyonu icra edebilirler. 

Ceza korkusunun işe yaramadığı durumlarda ise men edici disipline 
müracaat etmek gerekir ki , bundan maksat yönetmelik hükümlerine uymayan 
öğrencileri cezalandırmak suretiyle islah etmektir. 

Yalnız din eğitimcisi şunu unutmamalıdır ki,disiplini yeniden tesis için 
verilecek ceza bilek gücüne dayanmamalıdır. 

Eğitimde disiplinin bilek kuvvetiyle sağlanacağım ifade eden "dayak 
cennetten çıkmadır" , "eti senin kemiği benim", "öğretmenin vurduğu yerde 
gül biter" gibi sloganların tutarsızlığını ortaya koymaya çalışan Mehmet Akif 
şöyle der: 

"-Sanki dövsem ne yaparsın? Hocayız biz döveriz gül biter aşk ile 
vurduk mu ... 

-İnandım; caiz ... 

-Pek cılız çıktı bu "caiz" demek imanın yok? 

-Dayak "amentü"ye girdiyse, benim karnım tok, gül değil , kıl bile 
bitmez sopa altında! 

-Hele! 

-Öyle olsaydı şu karşındaki yalçın kelle, fark olunmazdı Kazanlık'taki 
güllüklerden!" (202) 

O halde,din eğitimcisi ceza verirken mümkün olduğu nisbette dayaktan 
kaçınmalı , cezanın ögrencinin yapısına ve tabiatına uygunluğuna dikkat 
edilmelidir. Her öğrenciye aynı türden ceza vererek ferdi farklılıkların 
gözardı edilmesi istenmeyen neticeler doğurabilecektir. 

202- Mehmet Akif Ersoy; SM~Mt, 18. Baskı, İstanbul, 1984, Sh. 365 
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Din eğitimcisinin dikkat etmesi gereken diğer bir hususta tek bir 
öğrencinin çekmesi gereken cezayı bütün sınıfa yüklememek olmalıdır. 

Aynca sınıf disiplininden bizzat öğretmenin kendisi mesul olmalı çok 
fazla gerekmedikçe disiplinsizlikleri okul yönetimine havale etmemelidir. 

-Din eğitiminin sağlıklı yapılabilmesi için aynı zamanda dersin işleniş 
mekanına da önem verilmelidir. Çocukların sağlıklarının düşünülmediği 
estetik zevklerinin okşanmadığı dersanelerin çok kalabalık oluşundan dolayı 
ferdi farklılıkların, zeka ve istidatların dikkate alınmadığı sınıflarda diğer 
derslerde olduğu gibi din eğitiminde de başarılı neticeler elde edilemeyecektir. 
Bu husus devlet büyüklerimizin dikkatine sunulur. 

-Din bilgisi öğretmeni öğrencilere karşı tutumlarında istikrarlı 
olmalıdır. Kızması ve eleştirmesi gereken yerlerde görmezlikten gelerek, hiç 
olmayacak durumlarda boy gösterisi yapmanın anlamı yoktur. 

Disiplinsizliklere mahal verecek tarzda zaaf en iyi öğrencilerin bile 
suistimaline sebep olabilir. Yerine göre sertlik haklı olduğu zaman çocukların 
hoşuna bile gider. 

Sınıfında otorite kurmakta başarı gösterememiş bir bayan öğretmenin 
dersinde, çocuklar öğretmeni dinlemiyor, oradan oraya koşuyor, sınıf içinde 
rahatça dolaşıyor, öğretmenin bütün ikazlarını kulak ardı ediyorlardı. O 
sınıftan bir öğrenciye bu konuyla ilgili yöneltilen soru ve alınan cevap konuya 
örnek teşkil etmesi açısından oldukça ilginçtir. 

-"Bu zavallı kızcağıza karşı niçin böyle davrandınız?" 

-"Ne yapalım, istediğimiz kadar sert değildi de onun için." (203) 

Bu cevap öğrencinin öğretmende görmek istediği nitelik açısından 
oldukça büyük bir ehemmiyete haizdir. 

Öyleyse,din eğitimcisi gerekli hallerde, -kaba kuvvete başvurmak 
anlamında değil- sert olabilmelidir. 

203- C.H. Carier-ROz.auf; Yaşanmış Pedagoji, (Ter.Nejat Ytizbaşıoğulları), Ankara, 1964, sh. 144 
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-Din eğitim ve öğretimi sırasında ögretmen özellikle takrir metodunu 
kullanıyorsa dikkatleri dağıtabilecek şeylerin vukuunu önlemelidir. Dersin 
zorla dinletilmesinin hiç bir faydasmın olmadığı fışikardır. Derse katılanlar 
baskı altında değil isteyerek takip edebilmelidirler. Burada yönlendirici olarak 
da din eğitimcisine büyük görev düşmektedir. Ders esnasında huzur ve sükuta 
engel olacak dikkatleri dağıtacak herşeyi kontrol altına almalıdır. 

Bu konuda Peygamberimizin uygulamalarından örnek vermek konuya 
gerekli açıklığı getirecek ve din eğitimcilerimiz için rehber olacaktır. 

Bir cuma hutbesinde Peygamberimiz (S.A. V) konuşurken, bir bedevi 
mescide girmiş ve "Ya Resulallah hayvanlar mahvoldu. Çoluk çocuk aç kaldı, 
bizim için Allah'a dua et!" demişti. Hz.Muhammed (S.A.V) adamın o esnada 
sükt'.lneti bozmasına, konuyu mecrasından çıkarmasına kızmamıştı.Çünkü bu 
durum cemaatin tamamına yakın büyük bir kısmının ilgisini çekmiş, dikkatini 
o yöne çevirmişti. Aslında bu istek bir şahsın ağzında şekillenmiş genel bir 
istekti. Bu sebeple Peygamberimiz bu isteği samimiyetle karşılarmş, hutbesini 
yarım bırakarak ellerini kaldırmış dua etmiştir. Allah Teala yüce 
Peygamberin bu isteğini kabul etmiş aralıksız bir hafta yağmur yağmıştır. 
Ertesi hafta cuma hutbesinde bu defada yağmurun kontrol altına alınması için 
dua etmesi isteğinde bulunulmuş; Peygamberimiz bu isteği de olumlu 
karşılamış "Allahım üzerimize değil etrafımıza yağdır " şeklinde dua etmiştir. 
(204) 

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Peygamberimiz konu 
dışında olmasına rağmen, cemaatin aynı yöndeki isteklerini gözardı etmemiş, 
onların ihtiyaçlarını cevaplamak için işlenmekte olan konunun yönünü 
cemaatin ilgi ve dikkatine göre değiştirmiştir. 

Ancak bir başka seferinde Hz. Peygamber konuşurken sözünü keserek 
"Kıyamet ne zamandır?" şeklinde soru yönelten bedeviye iltifat etmemiş, 
sözleri bitip anlatmakta olduğu konuyu tamamlayıncaya kadar cevabı tehir 
etmiştir. Bu örnekte göstermektedir ki ilgi ve dikkat hangi yönde daha yaygın 
ise dikkatle ilginin dağılmasına fırsat vermeksizin bundan azami ölçüde 
istifade yoluna gidilmelidir. 

-Çocuklarda dini duygu ve düşünceler çok küçük yaşlarda, okul 
çağından önce başlamaktadır. Bu sebeple gerek ailede gerekse yuvada çocuğa 
verilecek din eğitiminin daha başlangıçta hurafelerden uzak olmasına dikkat 

204- Buhari, İstiska, 14 
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edilmelidir. Çocuklara anlayamayacakları terim ve kelimeler vaktinden önce 
öğretilmeye kalkışılmamalıdır. 

O halde ,"sorumluluk çağına girmeyen küçüğün dini pratik anlayışı ve 
uygulayışı ne olabilir ? Bu sorunun açıklanmasına geçmeden önce, Hazret-i 
Peygamber'in " din iyi huy, iyi ahlaktır." "ben ahlak üstünlüklerini 
tamamlamak için gönderildim" hadislerini hatırlamak ve Kant'm "Eğer Allah 
olmasaydı, ahlakı tutundurmak için onu yaratmaya mecbur olacaktık." 
"Fazileti telkin ve teyid etmek bakımından, ahlak ile din birdir!" mealindeki 
sözleri üzerinde düşünmek gerekir. Pratik bir değer olarak bilinen ahlak 
dinden ayrılmaz, diğer bir deyimle ahlaki tezahürlerin bütününün dinin ameli 
telkinlerinin içinde bulunduğu açıkça ifade olunabilir." (205) 

O halde, ebeveyn veya yuva öğretmeni çocuktaki dini duyguları 
başlangıçta ahlaki alışkanlıklarla geliştirmeye ve çocuğa ahlaki bir karakter 
kazandırmaya çalışmalıdır. "Teolojik mahiyet taşıyan konuları ahlaki yönden, 
ahHlki özellik gösteren meseleleri de dini görüşe yaklaştırarak değerlendirip 
açıklamak yerinde bir usul olur." (206) 

-Din ders! kitapları çocuklara cazip gelebilecek tarzda hazırlanmalıdır. 
Bu kitapların, tsJam-Türk motifleriyle süslenmesi çocuklarda hayat boyu 
hatırlanan izlenimler bırakabilir. 

-Halka hitabeden din eğitimcileri dini bilinmez ve anlaşılmaz bir şey 
gibi sunmaktan sakınmalı, konuları kolaylaştırmalı ve sevdirmelidir. 
Konuşmalar dinleyenlere yüksek duygular verecek, bilgilerini artıracak 
mahiyette ayarlanmalıdır. Sadece hisleri tatmine yönelmeyip kalbe hitap ettiği 
gibi aklarla hitap etmelidir. Konuşma~arda halk dilinde basit değil fakat sade ve 
açık bir ifade kullanılması lüzumludur. 

-Din derslerinde dini eğitim ve ögretim birbirinden ayrılmaz bir bütün 
teşkil ettiği unutulmamalıdır. "Öğretimsiz bir eğitim tasarlanmadığı gibi 
tersine olarak eğitmeyen bir öğretiminde olmaz" (207) 

205- Neda Annaner, Zeki Ökmen; Din Eğitimi ve Öğretiminde Metcxlik Bilgiler, İstanbul, 1960, sh.17 
206- Neda Annaner, Zeki Ökmen; a.g.e, sh. 18 
207- Halil Fikret Kanat; Pedagoji Tarihi, İstanbul , 1963, sh.476 
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Din öğretimi denince akla dinin itikat, muameHit, ibadet, ahlak 
ilkelerinin neler olduğunun bilinmesi, helal, haram, vacip, sünnet. .. vb. dini 
kurallarm öğreniJmesi gelir. 

Din öğretiminin konuların kavramak, onların gerçekliğini kabul etmek, 
hak olduğuna inanmak, emirlerine uyarak ve yasaklarından kaçınarak 
yaşamak, davranışlarım bu öğretiler doğrultusunda tanzim etmek için yapılan 
çalışmalara da din eğitimi denir 

Dinin arzu ettiği şey, insanları sadece bilgilendirmek olmayıp, hedefin 
din öğretilerinin yaşam tarzı haline sokulması olması dolayısıyla öğretim tek 
başına yetersizdir. Ayrıca bir şeyi benimseyip yaşayabilmek öncelikle o, şey 
hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir ki bu da eğitimin tek başına yetersizliği 
demektir. O halde,dini eğitim ve öğretim konusu olarak ele alınmalıdır. 

Bu sebeple Mehmet Akif Asım'm şahsında gençliğe seslenirken eğitim 
ve öğretime birlikte önem vermenin gerekliliğini şöyle ifade etmektedir: 

Çünkü milletin ikbali için evladım 

Marifet bir de fazilet... İki kudret lazım 

Marifet ilkin ahaliye saadet verecek 

Bütün esbabı taşır;sonra fazilet gelerek, 

O birikmiş duran esbabı alır, memleketin 

Hayr-ı ilasına tahsis ile sarfetmek için 

Her ikisinden birinin yokluğunun, cemiyetin varlığının da sonu 
olduğunu şöyle dile getirmektedir: 

Marifet kudreti olmazsa bir ümmete eğer 

Tek faziletle teali edemez, za'fa düşer 

İptidaliğe mahsus olan avere sukun, 
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Çöker asabına. Artık oda bundan memnun 

Marifet farz edelim, varda fazilet mefkus ... 

Bir f el ak et ki milletler için na mahdun 

Beşerin ruhunu tesmim edecek karha budur; 

Ne müsibettir o, taunlara rahmet okutur?(208) 

O halde,din kültürü derslerinde amaç çocuklara sadece dini konular 
hakkında bilgi aktarmak yani öğretimini yapmak değil, aynı zamanda 
öğretilen bilgilerin davranışlar haline dönüşmesini sağlamak yani eğitimini de 
yapmaktır. 

Fakat bilgilerin yaşam tarzı haline getirilmesinde asla baskı 
kullanılmaması gerektiği de gözlerden uzak tutulmamalıdır. 

-Günümüz insanı pek çok problemle aynı anda muhatab olma 
durumundadır. Bütün problemlerin arzulanan tarzda çözümü her zaman 
mümkün olmamaktadır. Bu insanların zaman zaman karamsarlığa düşmesine, 
insanlara karşı düşmanca tavır takınmasına, hatta hayata küsmesine bu sebeple 
varlığına son verme noktasına ulaşmasına kadar olumsuz neticeler 
doğurabilmektedir. İşte burada din eğitim-öğretiminden beklenen şey insanları 
bu kara bakışlardan kurtarıp ümitvar hale getirmektir. 

İnsanlara müşkilatlar karşısında yenilmemek gerektiğini, tedbirlerini 
aldığı halde çözümsüz kalan problemleri karşısında Allah'a tevekkülün 
vereceği gücü anlatmak ve hissettirmek din görevlilerine düşmektedir. 

Şu bir gerçektir ki, "Hayatın haşin tecrübeleri iman gücü ile karşılaştığı 
taktirde tıpkı, şekerle karıştırılınca ağızda kadifeye dönen acı meyveler gibi 
olur. Dinin fonksiyonu bizi hatalı yollara düşmekten alıkoymaktu. Din 
felaketi bile acı taraflarından tecrid edebilir ve adaletsizlikten ızdırap çeken 
insanları sevgi ve ümide götürür. "(209) 

208- Mehmet Akif Ersoy; sru-mııu, 18. Baskı, İstanbul, 1984, sh.250 
209- Halil Ayhan; Din E~itimi ve Öğretimi (İman-İbadet), 1.Baskı, Ankara, 1985, sh.69 



131 

-Din eğitiminde muhatapların istifadesi açısından ırk, dil, renk, 
memleket farklarına bakılmamalı, zenginlik, fakirlik, güzellik, çirkinlik, asalet 
gibi şeyler ölçü olmamalıdır. Bu din millet dini değildir. Dini kaideleri 
öğrenmek isteyen herkes dili; ırkı, rengi, refah düzeyi ne olursa olsun, bir 
kazanç olarak değerlendirilmeli onların kaybolmasına fırsat verilmemelidir. 

-Din eğitiminde Allah inancı küçük yaşlarda öncelikle sevgi esasına 
dayanarak verilmelidir. Daha ileriki dönemlerde, sevgiyle dopdolu bir kalple 
Allah'a bağlandıktan sonra eğitim öğretimde Allah korkusuna da yer 
verilebilir. Zira korkunun ruh sağlığı bakımından her zaman için mutlak 
surette zararlı olduğu söylenemez. Korku sayesinde insanları kötü 
yönelişlerden sakındırmak mümkündür. Zamanı gelince çocuklara Allah 
korkusunun öğretilmesi kötülüklerden, yanlış davranışlardan uzak kalınmasına 
yardımcı olacaktır. 

Yalnız dikkat edilmesi gereken husus şudur: Hata yapılmadan önce, 
kötülükten caydırmak için Allah korkusuna gerekli ölçülerde yer verilmelidir. 
Yoksa yapılan kötülüğün akabinde Allah'dan korkutarak ümitsizliğe, 
karamsarlığa düşürmek şeklindeki eğitim doğru değildir. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim Allah korkusunun gerekliliğini günahtan caydırıc1lık vasfına 
dayamaktadır. Yüce Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: " ... Kim Rabbi'nin 
azametinden korkupta kendini kötülükten alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz 
Cennet'tir. "(210) 

Allah korkusu ölçülü olarak verilirken, çocuklara aslında Allah'ın 
bağışlayan ve rahmet eden bir yaratıcı olduğunu, insanları en üstün mahluk 
olarak yarattığı , insanı sevip, koruduğu , insana sayısız güzellikte nimetler 
verdiği güzel davranışlar karşısında bizi mükafatlandırdığı , hatalarımızda 
hemen cezalandırrnadığ1, bizim iyiye yönelmemiz için peygamber gönderdiği , 
tövbelerimizi gönülden kabul ettiği itina ile anlatılmalı; korku verilirken dahi 
sevgiden uzaklaştınlmamalıdır.Allah'ın ceza vermesinin sebebinin, insanlara 
kendilerine, tabiattaki bütün canlılara karşı kötülüğü dokunan bu kötülükte 
ısrar eden, hatalarından dönmek istemeyen insanları bu davranışlarından 
vazgeçirmek olduğu özenle açıklanmalıdır ki, çocuk Allah'ın canı istediği 
zaman , aklına estiği gibi ceza veren bir öcü gibi görmesin. 

-Din eğitim ögretiminde bütün insanlık için en güzel örneği teşkil eden 
H.z. Muhammed her yönüyle çocuklarımıza tanıtılmalı, O'nun çocuklara olan 

210-Naziat, Ayet 40 
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sevgisi onlara verdiği önem anlatılarak, çocuklarında H.z. Peygamber'e olan 
bağlılığı arttırılmalıdır. 

-Kur'an-ı Kerim ayetleri, her çağın insanını muhatab almıştır. O'nun 
evrenselliği de buradan gelmektedir. Vahyin idrak edilişi ve uygulanışında 
nakillerle birlikte geleneklerin büyük tesiri olmuş, değişen zaman içinde 
şartlar doğrultusunda vahiylerin daima yeniden yorumlanması gerekmiştir. 
Müslümanlar geçmişten miras yoluyla aldıklarını ve günü nasıl yaşadıklarını 
tanıyıp keşfetmek zorundadırlar. Nesiller geçmişten devraldıklarını, hiç 
anlamaya çalışmaksızın, mumya gibi bir köşede saklamakla günün 
meselelerinde dini anlamda çözüme ulaşamazlar. Aynı şekilde gelenekleri 
görmezlikden gelerek de geçerli çözümler bulamaz. Gelenekler günün içinde 
daima taze ve etkilerini sürdürmekte devamlıclırlar. Bu sebepden nakil ve 
gelenekleri birlikte tanımak ve onların mahiyetini kavramak din eğitimi 
faliyetinin temelidir.(211) 

-"Dinden gelen bilgiler dünya görüşü haline getirilirken ortaya çıkan 
yorumlar bazen ilahi bildirinin amacının tamamen tersine bir etki yaparak 
insanları birbirinden ayırır. Yorumlardan birini tek doğru kabul etme ve 
ettirme çabaları insanları taassuba sürükler. Böylece bölünen ve gruplaşan 
insanlar, bütün grubu bir arada tutmaya çalışırken , asıl amaçlarını unuturlar 
ve aracı amaç gibi görür hale gelirler, birbirine düşerler. İslam dinine göre 
bu, en güzel şekilde yaratılmış insanın alçalışıdır." 

O halde,din eğitiminde , amaç ve aracın boyutları iyi tespit edilerek 
verilmeli, gruplaşmaların tehlikeli boyutlara varmas1 engellenmelidir. 

' 
-Din eğitiminde dinlerin birbirlerine karşı nasıl bir tavır takınacağı da 

ayrı bir konudur. Her din kendisine mensup olanlara göre en doğru dindir. Bu 
duyguya saygı gösterilmesi kişinin kendi dinine beklediği saygı ve anlayışa yol 
açacaktır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de müslümanlara putperestlerin 
putlarına sövmemeleri tavsiye olunmakta böyle bir davranışın putpererstleri 
Allah'a sövmeye sevk edeceği ifade edilmektedir. 

Din eğtiminde konuya hakkıyla yer verilmeli,her dine ve din mensubuna 
misyoner faaliyetlerde bulunmadıkları müddetçe saygı prensibiyle 
yaklaşmanın gerekliliği vurgulanmalıdır. 

211- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi , Ankara, 1990, sh. 6-7 
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-İnsanları Kur'an-ı Kerim hedefi doğrultusunda gerçek manada bakar 
ve düşünür hale getirmek din eğitim öğretiminin amaçları arasında yer 
almalıdır. Kur'an'ın ifadesiyle insanların bir çoğu baktığı halde görmeyen, 
fiiliyatta bulunduğu halde düşünmeyen kimselerdir. İslam felsefesinde 
insanların ince ve derin olmayan, herhangi bir amacı bulunmayan bakışma baş
gözü ile bakış bir amaca yönelik, ince bakışa da kalp gözü ile bakış 
denilmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de baş gözü ile bakış kınanmakta ve şöyle 
buyurulmakta:"Onların kalpleri vardır ama anlamazlar, gözleri vardır ama 
görmezler, kulakları vardır ama işitmezler. "(212) 

"Göklerde ve yerde nice belgeler vardır ki, 
Yanlarından gözlerini çevirerek geçerler. "(213) 

İyi bir din eğitim-öğretimi insanı kalp gözüyle de bakar hale getirendir. 

-Din eğitim-öğretim görevlerinden bir diğeri de ibadet öğretimidir. 
Dinimizde cemaatle ibadet mecburuyeti olmamasına rağmen cemaatle ibadetin 
eğitim-öğretim açısından önemi büyüktür. Çocuğun din üzerinde düşünmesi 
kendi kendine dua edebilir Allah'a yönelebilir hale gelmesi , öncelikle 
çevredeki din üzerine konuşmaları dinleyerek kalıp duaları tekrarlayarak 
başlar. İleriki dönemlerde çocuklar basit cümlelerle içlerinden geldiği tarzda 
dua edebilmeyi öğrenmeli buna yönlendirilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki,hiç bir şekli ibftdet görmemiş kimseler günümüzde, 
boşluğu kapatmak için bir takım hurafelere başvurmak yolundadırlar. 
Çocukların bu alana ilgisi hasıl olduğu zaman, onları güçlerinin yetebildiği 
ölçüde ibadete teşvik etme, duaya yönlendirme, olgun bir ibadet hayatına 
hazırlamak açısından elzemdir. Bu sebeple din eğitim-öğretiminde ibadet 
eğitimi önemli bir yer teşkil etmelidir. 

-Din eğitimi çalışmaları arasında koordinasyon kurulmalıdır. Böylece 
gerçeğe uymayan eksik karar ve uygulamalar ortaya çıkabilecek, birlikte 
hareket etmekten doğacak güç de engellenmiş olacaktır. Din eğitim öğretim 
çalışmalarının hepsinde özellikle bu branşı meslek edineceklere birliktelik 
şuurunun verilmesi ve başıboşluktan kurtarılması lazımdır. Bu birliktelik 

212-A'raf7/179 
213- Yusuf 12/105 
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sağlanırken tarih ve nakil bilgisiyle yetinilmemeli bu branş mensublarına hal 
ve geleceği nasıl karşılayacaklarına dair asgari müştereklerde birleşen, 
bununla beraber mekana ve şahıslara göre değişiklikler gösterebilen metodlar, 
yöntemler sunulmalı ve bunlardan istifadeleri sağlanmalıdır. Bu tarzda birlik
ten yoksun sadece tarih ve nakil bilgisiyle yetinen bir din eğitimi ve din 
eğitimcisi huzur veremeyecek huzur da bulamayacaktır. 

-"Din eğitimi temel eğitime, orta öğretime ve eğitimin değişik 
hedeflerine göre farklılaşmak durumundadır. Öğrenilecek ortak esaslar 
olduğu gibi okulların hedeflerine göre ve öğrencilerin seviyelerine göre 
seçilebilecek özel konular da vardır. Bunun için şunların belirlenmesine 
ihtiyaç vardır: 

a-Dersin ve öğretimin din için önemi 

b-Din dersinin geçmişteki ve haldeki organızasyon biçimleri, ortak 
problemler 

c-Din eğitiminin temel sorunları ve bunların çağm teorileri ile ilgisi 

d-Din eğitiminin metodları, çocuk, genç ve yetişkine dönük irşad 

e-Bölgelere göre dini yaşama biçimleri 

Bu çalışmalar yapılırsa, din eğitiminin geleceğe dönük önerilerde 
bulunabilmesi mümkün olacaktır. "(214) 

-Din eğitiminde kullanılan kavram ve deyimlerin anlaşılır olmasına özen 
gösterilmelidir. Zira çocuklara kazandırılmak istenen bilgiler anlandığı ve 
doğru yorumlandığı zaman amacına ulaşmış olur. Din eğitimcisi ayet, hadis, 
dua ve ilahilerde kullanılan dilin anlaşılırlığını sınamak anlaşılmayan noktalara 
temas edip gerekli açıklamalarda bulunarak aydınlatmak durumundadır. 

"Yetişkin bir dinleyici ile ilgili şu olay bu konuya iyi bir örnektir: 
Dinleyici mevlüt dinlerken bir beyitteki "Her işi asan eder Allah ana" ifadesini 
fark edince, birdenbire endişeye kapılmış,-Biz Allah'a "ana" diyoruz, bu bizim 
dinimizde olmaması gereken bir şeydir, diye düşünmüş, heyecanla konuyu da-

214- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1990, sh. 31 
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nışmaya gelmişti. Beyitteki "ana" ifadesinin"ona" anlamında eski bir söyleyiş 
biçimi olduğunu anlayınca rahatlamıştır."(215) 

Böylesine yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için din eğitimcisi 
kavramları ve deyimleri günlük dile dökmeyi asla ihmal etmemelidir. 

-"Her öğretmen olduğu gibi Din Dersi öğretmeni de bir eğitimcidir. 
Harcadığı çabanın boşa gitmemesi için onunda iç ve dış otoriteye ihtiyacı 
vardır. İç otorite öğretmenin kendi kişiliğinden ve mesleğindeki 
yeterliliğinden kaynaklanır. Modern okul sisteminde öğretmenin otorite 
sağlaması daha da güçleşmiştir. Çünkü eskinin aktif. öğretmen-pasif öğrenci 
tipi yerini, her iki tarafın aktifliğine bırakmıştır. Bir başka deyişle öğretmenin 
otoritesi direkt değil endirekt yoldan sağlanmak durumundadır. Toplumun 
hemen her kesiminde belirgin bir biçimde artan otorite kaybı, öğrenci
öğretmen ilişkisini de etkilemiştir. Fakat ders, öğretmenin otoritesi olmadan 
mümkün değildir. Kaybolan otorite nasıl yerine konacaktır? Bu sorunun 
cevabı, meslekteki yeterliliktir. Yani alanda ihtisas, öğretim yeteneği, dersi 
ilgi çekecek şekle sokacak haraketlilik, metod bilgisi , öğrencileri haklı 
değerlendirme, etkili konuşabilme, kendine güven, iç denge, duygusal sıhhat, 
kendine olduğu gibi başkalarına da değer verme v .b.dir. 

Şüphesiz din dersi öğretmeni insan üstü biri değildir. Fazlalıkları ve 
noksanlan ile o da bir insandır.Onu önünde yere kapanılacak bir ruhani olarak 
gözlerinde büyütmezler. Fakat onun dürüst olmasını, bütün diğer branş 
öğretmenlerinden daha fazla beklerler. Açıkça konuşamayan, silik veya iki 
yüzlü bir davranışı din dersi ile bağdaştıramazlar. Din dersi öğretmeni her 
yönden mükemmel birinci sınıf bir müslüman olmayabilir. Oda 
müslümanlardan biridir ve öyle değerlendirilebilir. Yeter ki samimi 
olsun. "(216) 

-Din duygusunun işlenmesi bakımından en zorlu dönem şüphesiz din 
duygusunun uyandığını gösteren ilk soruların geldiği dönemdir. Bu dönemde 
duyguların tatmini oldukça önemlidir Zira çocuğun bu dönemde kazanmış 
olduğu bilgilerin izleri oldukça derindir. İleriki yaşlarda, yönelimleri bu 
izlerle paralellik gösterecektir. Bu sebeple soruların geçiştirilmemesi, ciddiye 
alınarak, doğru fakat anlayabilecekleri tarzda cevaplandırılması ilke olarak 
kabul edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir husus da şudur. Çocuğa sorduğu 

215- Beyza Bilgin; ag.e. sh. 37 
216- Beyza Bilgin; Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1990, sh.85-86 
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miktarda, ilgisini uyandırdığı noktada cevaplar verilmelidir. Yoksa sordu diye 
bilgi yağmuruna tutularak anlayamayacakları şeyleri yüklemenin çocuğun ruh 
sağlığına olumsuz etkileri aşikardır. 

-Çocuklara teorik dersin yanında, pratiğe hazırlanmaları için uygulayıcı 
örnekler sunulmalıdır. Mesela, çocuklar namaz konusunu teorik olarak 
öğreniyorlarsa, bunu pratiğe dökmelerinde en büyük destek şüphesiz yakın 
çevrede gördükleri örnekler olacaktır. Çocuklar camide veya evde büyüklerin 
uygulamalarını görecek, öğrendikleriyle onları bütünleştirecek öncelikle 
onları taklit edecek, daha sonra bunları benimseyip kendi istekleri, arzuları 
haline dönüştürecektir. Zira duygular doğuştan olsada onların gelişip 
beslenmesi dışardandır. Çocuklara pratik alanda böyle uygulamalar ve 
örnekler gösterilmediği taktirde teorik olarak verilen bilgiler unutulmaya, 
doğuştan getirdiği duygular körelip yok olmaya mahkum olacaktır. 

-Çocuklara din dersi verilirken fazlaca idealist davranılarak onları hayal 
dünyası içinde bırakmak değil, gerçekçi bir dünyaya hazırlamak esastır. 
"Müslüman çalışkandır","Müslüman dürüsttür","Müslüman sevgi 
doludur", "Müslüman temizdir", "Müslüman .kötülük yapmaz" gibi sözler 
çocuğun ileride hayal kırıklığına uğramasına sebep olabilir. İslamiyet bu dini 
kabul edenler için bunu gerektirir, fakat müslümanlıkta ahlak güzelliği dinden 
sayıldığı halde ne yazık ki, müslümanlar içinde, temizliğe riayet etmeyen, 
hasetçi, kıskanç, yalan söyleyen, haksızlık yapan ,tembel insanlarda olduğu bir 
gerçektir. İslamiyet tam manasıyla kavranıp yaşandığı zaman bunlar olmaması 
gereken şeylerdir. Lakin günümüzde bunların varlığı da bir vakıadır. 
Çocuklar nasıl olsa bu dünyada ve bu dünyanın gerçekleri içinde 
yaşamaktadırlar. Bugün gerçekleri göremiyorlarsa veya gösterilmek 
istenmiyorsa yarın daha acı bir şekilde mutlaka göreceklerdir. Bu nedenle 
çocuklara İslam'a değil fakat İslam'ı hakkıyla anlayıp yaşamayanlara karşı 
tenkitçi bir bakış kazandırılmalıdır. Böylece İslam dininin öğütlediği davranış 
tarzları ile yaşanan hayattaki değişik tezahürleri karşılaştırmaya tabi tutacak, 
gördüklerine saf ve temiz duygularla körü körüne bağlanmayacak, eleştiri 
yeteneği kazanacaktır. Öğrendikleri ile hayatta karşılaştıkları olayların 
bağdaşmadığını görünce şaşırıp kalmayacak kendi içinde çözüm yolları 
arayacaktır. 

-Çocukların özellikle ergenlik dönemlerinde daha itinalı davranmalı, bu 
dönemlerin problemleri göz önünde bulundurularak bunlara dini anlamda 
çözümler tavsiye edilebilmeli fakat eleştiri ve baskıdan şiddetle kaçınılmalıdır. 
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-Din eğitiminde mezhep ayrılıklarına yer verilmemeli gunun 
problemleri hangi konuda yoğunlaşmışsa ve bu konuda bize çözüm sunabilecek 
kaynak hangisi ise ona uzanılabilmelidir.Hiç bir öğrenci mensup olduğu 
mezhebinden veya uygulamalardaki farklılıklardan dolayı mahçup 
edilmemelidir. Ortak esaslarda birleşmek esas alınmalıdır. İnsanlar arasındaki 
yorum farkım ortadan kaldırmak, aynı mezhebe tabi olunsa dahi mümkün 
değildir. Her mezhep, insan tabiatının , onu çevre ,örf ,adetler, doğrultusunda 
anlayışın tezahürüdür. Ve herbirinin dini bir kaynağı mevcuttur. Mezheplerin 
bu şekilde değerlendirilişi hepsinin İslam dininin birlik ve bütünlüğü içinde 
yerlerini almalarını mümkün kılacaktır. 

-Din eğitiminde bıkkınlık verecek tarzda tekrarlardan kaçınılmalıdır. 

-Din eğitiminde günaha girersin diyerek çocukları eleştirici düşünceden 
alıkoymak doğru değildir. Bu çocukların dine karamsar bakmasına sebep 
olmakta ,herşeyin günah kategorisi içinde değerlendirilmesinden dolayı dini 
gerçek manada tanımadan reddetmeye yol açabilmektedir. Veya aksine din 
hakkındaki düşüncelerinde olgunlaşmamalarına sebep olmakta, kör bir bağlılık 
sağlanmaktadır. Her iki netice de din eğitiminde arzulanan hedef değildir. 

-Din eğitiminde büyük ölçüde ilk dönem İslam medeniyeti, Hz. 
Peygamber dönemi işlenmektedir.Günümüz İslam medeniyetine gerekli ölçüde 
yer verilmemesi ve mukayeseler yapılmaması, bazılarında eski medeniyetlerin 
çağ dışı olduğu kanaatini uyandırmakta bazılarını da hep o çağların 
özelliklerine aynen tabi olunması gerektiğini savunur hale getirmektedir. 
Bunun bertAraf edilmesi için zaman ve şartlar ve o zaman ve şartlarda İslam'ın 
uygulanışı mukayeseli verilmelidir ki, çocuklar değerlendirmelerinde daha 
gerçekçi olabilsinler. 

-Din eğitimi sağlam temeller üzerine oturtulmalı, aktarılan bilgilerin 
küçücük bir sarsıntıda dağılıp yok edilmesine fırsat verilmeyecek tarzda 
takdim edilmelidir. Günümüz insanı dışarıdan gelen bir çok etkilere muhatap 
durumundadır. Kültürel ilişkiler ,kitaplar, gazeteler, radyo, televizyon, 
toplantılar kişilerin içine şüphe tohumları ekebilmektedir. Din eğitiminin 
sağlam verilmesi ve saldırılar karşısında dinin varlığını ve hak oluşunu 
savunacak bilgilerin aktarılması şüphelerin izalesinde etkin bir rol 
oynayacaktır. 

-Din eğitiminde çocuklara dış otoriteden korkmayı değil vicdani 
muhasebeyi öğretmek gereklidir. Anne, baba, din görevlisi gibi dış otoriteler 
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yeterli değildir. Dinin emir ve yasaklarının ezberlenmesi de problemleri 
çözmede yetersizdir. Kişi yaptığı davranışın doğruluğuna karar verme düşün
me, uygulama kabiliyetlerine haiz olarak yetiştirilmelidir. Arzulanan şey 
"Bunu yapamam çünkü annem babam kızar" "çünkü ceza alırım" gibi 
düşüncelere sahip olmaları değil bilakis "Yapamam çünkü iyi bir davranış 
değil ve bu sebeple istemiyorum" şeklinde düşünebilmeleri ve bu doğrultuda 
davranabilmeleridir. Din eğitimi öyle verilmelidir ki, kişi kötü davranışları 
karşısında alacağı cezadan değil vicdanına karşı vereceği hesapdan korkmalı, 
iyi davranışları mukabilinde etrafından alkış bekleyeceğine vicdammn 
huzuruyla yetinmelidir. 

-Din eğitiminde dini emirlerin ekonomik kalkınmamızı temin edecek 
değerleri vuzuha kavuşturmahdu. 

"Fert veya cemiyet seviyesindeki ekonomik başarı ve kalkınma sadece 
ferin akılcılığına veya yaratıcılığına bağlanmaz. Ekonomik gelişmede "Meta
ekonomik" faktörlerin , manevi değerlerin itici ve yöneltici etkileri gözönünde 
tutulur ... " (217) 

Türk-İslam kültürü ekonomik başarıyı temin edecek değerlere sahiptir. 
" Dinimiz ve milli hasletlerimiz tüketimden kaçınmayı üretimden ise 
kaçınmamayı emreder. Yatınını teşvik eder. Parayı atıl bir şeklinde tutmak, 
kıymetli madenleri mesela altına tahvil ederek saklamak (iddihar) kabul 
edilmez... Kaldı ki iddiharı önleyen zekat müessesesi, fertlerin elindeki 
ekonomik kaynakların atıl tutulmasını caydırıcı bir etki yapar. yatırıma ve 
üretime yönelmeyecek servet, zekatı yükseltecektir." (218) 

Bu ve benzeri iktisfıdi kalkınmayı temin edecek islami emirler, sınırlar, 
çocuklara, verilmek istenen mesaj doğrultusunda sunulmalı böylece din eğitimi 
almış çocukların bu eğitim dolayısıyla da milli ekonomiye katkıda bulunmasını 
beklemek hak edilmelidir. 

-Bugün milletimiz dini eğitim yapan her müesseseye aşırı rağbet 
göstermektedir. Bunda İslamiyet'e olan derin bağlılığın yanısıra hissi ve ruhu 
sebeplerin de etkisi vardır. Uzun yıllar halkın dini öğretimi ihmal edilmiş, öte 
tarafından siyasi iktidarlar halkın bu temayülünü gayrisamimi olarak istismar 
etmiş, bu ihtiyacı karşılamaya yönelmiş gibi gözükınüşlerdir. 

217- Mustafa E. Erkal; (101 Soru - 101 Cevap) Bölge Açısından az Gelişmişlik, İstanbul, 1982, sh. 101 
218- M.E. Erkal; ag.e. sh.101 
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"Türk milleti kendisinden olduğuna inanmadığı ilim, fikir ve siyaset 
adamlarının dini konulardaki emir ve tavsiyelerine uymak yahut itibar etmek 
şöyle dursun, onun tarri aksini yapmaktadır." (219) 

Siyaset adamlarının kendilerinden olmad1ğını hissettikleri an tepki 
mahiyetinde, ihtiyacın üstünde isteklerini artırma yoluna gitmişlerdir. Bu da 
din eğitimi müesseselerini sayıca artışını sağlamış fakat kalitesinin yükselmesi 
açısından pek ilerleme katedilememiştir. 

Burada alınması gereken tedbir din ile ilmi veya kalbi bağlantısı 
olmayan, halkın dini yönden benimsemediği kimselerin dini meselelere 
karıştırılmaması böylece halkın hissi olarak ortaya koyabilecekleri isteklerin 
kamçılanmasma engel teşkil edilmesidir. 

-Laikliğin Türkiye'de yanlış yorumu ve yanlış tatbikatı neticesi her 
konuda hürriyetler hüküm sürerken din aleyhtarlığı ve dine tecavüz hala son 
bulmuş değildir. Dinin istismar edilmesini engelleyici bir takım tedbirler 
almdığı halde, dine ve mukaddesata tecavüz serbest bırak.ılmJştır. 

"Dini hürriyet ve hakların laiklik hudutları içinde müdafası ve 
geliştirilmesi Diyanet Başkanhğının başlıca vazifesi olduğu halde bu müessese 
Islami ilimlerde o kadar zayıflatJlmış ve siyasi baskılarla o derece ezilmiştir 
ki, haklarını müdafaa şöyle dursun dine aykırı fetvalar koparmak için de hayli 
zorlamalara uğramıştır. Mesela,neslin çoğalması aleyhinde tatbik edilen bir 
nüfus planlaması karşısında Başkanlık yanlız İslam'ın hükümlerini yaymaktan 
mahrum bırakılmamış; dine aykırı bir hüküm verilmesi için de baskılara 
maruz kalmıştır. Din ve mukaddesata tecavüzleri memleketi sarsan bir hakim 
suç'u bulunduğu halde cezaya değil tazime mazhar olmuş, laiklik dahilinde 
dini vazifesini yapan bir imamın cenazesini kaldırmaması memleketi 
sarsmıştır." (220) 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baskılar altında bulunması bu müesseseye 
olan güveni azaltmış halk bu müessesenin tebliğlerini şüphe ile karşılar 
olmuştur. Bunun en bariz örneği Başkanlıktan Ramazan ayının başlangıç ve 
bitimine dair tebliğler halka sunulmasına rağmen halk diğer İslam ülkelerinin 
başlangıçlarını esas alma ihtiyacı içine girebilmiştir. 

219- Necmettin Hacıeminoğlu; Milliyetçi Eğitim Sistemi, 5. Baskı , Ankara, 1977, sh. 74 
220- Prof. Dr. Osman Turan ; Türkiye'de Siyasi Buhran'in Kaynaklan, 2. Baskı, İstanbul, 1979, sh. 230 
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Bu ve benzeri neticelerin bertaraf edilmesi için dinin siyasete 
müdahalesi nasıl engellenmişse siyasetin de dine müdahale ve baskıları 
engellenmeli Diyanet daha fazla politikanın emri altına düşmemelidir. Böylece 
halk Başkanlığın denetimi altında olan din eğitimi müesseselerine daha güvenle 
bakabilecek din eğitimi de daha sağlam temellere oturabilecektir. 

-Din eğitimcileri geri kalmışlığımızın sebebinin asla İslamiyet 
olmadığını çocuklarımızın zihinlerine iyice yerleştirmelidirler ki, 
çocuklarımız haksız yere İslam'a kem gözlerle bakarak din düşmanlarının 
ekmeğine yağ sürmüş olasınlar. 

Şu tarihi bir gerçektir ki, teknik gelişmelere ve birtakım yeniliklere din 
adına karşı koymak söz konusudur. Lakin bu karşı koymalar dinin özünden 
değil fakat dini yanlış tatbik etmek isteyen din adamlarından gelmiştir. Bu 
sebeple şahısların hataları İslam'a mal edilemez. 

"Bugün müslüman milletlerin arz ettiği geri kalmışlık ve perişan 
durumdan İslamiyeti sorumlu tutmanın hiç bir ilmi tarafı yoktur. Bu konuda 
mevcut durumu din için bir ölçü olarak kabul etmek yerine , acaba 
müslümanlık olmasaydı bu milletler kim bilir daha ne kadar feci durumda 
bulunabilirdi diye düşünmek lazımdır. Gerçekten başka şartlar dolayısıyla 
bugün geri kalmış bulunan islam alemini herşeye rağmen koruyan daha kötü 
duruma düşmesine imkan vermeyen yine müslümanhktır. " (221) 

-Konular işlenirken örnekler çocuğun yakın çevre ve yakın zamanından 
seçilmelidir. İslam'a hizmet etmiş nice büyük Türk dururken çocuğa Batı'da 
İslamı seçmiş olanları anlatmak veya başka milletlere ait örneklerden 
bahsetmek çocuğun hem milli şuurunu zedeleyecek hemde uzaktan seçilen 
örnekler dersin kalıcılık özelliğini azaltacaktır. 

Yak1n zaman ve yalan mekan ilkesine tabi kalmanın gerekliliğini ortaya 
koyması açısından " ... Örnek olabilecek tipik bir olay, öğretmenler arasında 
sık sık anlatılmaktadır. Olay şudur: İlk öğretim müfettişlerinde biri, ilkokul 4. 
sınıf öğretmen ve öğrencilerini teftiş etmek üzere sınıfa girer. Öğretmen 
sosyal Bilgiler dersi yapmaktadır. Müfettişe, bu dersde daha önce işlediği ve 
şimdi işlemekte olduğu konuları söyler. Müfettişe bildirilen ve bir iki gün 
önce açıklanan konular arasında "Etiler" de vardır. Müfettiş, öğretmenden izin 

221- Prof. Dr. Muharrem Ergin; Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri, Wiveli, 4. Baskı, Ankara, 1988, sh. 202 
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isteyerek, oğrencilerin bilgilerini yoklamaya başlar. Bu arada öğrencilere 
kimlerin dedesi olduğunu sorar. Dedesi olan afacan bir çocuğa şu soruyu 
yöneltir: Söyle bakalım, deden mi daha eski ve yaşlı, yoksa Etiler mi? " 
Çocuk, biraz düşündükten sonra, "dedem Etiler'den daha eski ve yaşlı" der. 
Orneğinde ortaya koyduğu gibi çocuk için somut olarak bilinen ve yakın olan 
dede; bilinmeyen ve soyut olan geçmişdeki Etiler'den daha büyüktür. İşte 
çocuk düşüncesi. Eğer öğretmen konusunu işlerken böyle yakın ve somut 
örneklerden yola çıkarak, Etiler'in dedemiz doğmadan çok çok önce 
yaşadığını vurgulasaydı; duvardaki tarih şeridini göstererek işlemekten daha 
etkili olurdu." (222) 

-Hürriyetlerin verilmesi ve sınırların tesbitindeki denge oldukça 
hassastır. Din eğitiminde çocukların dini konularda düşüncelerine, hislerini 
açıkca ifade edebilmeleri, onlarda kendilerine güven hissini kazanmalarına 
yardım edecektir. Bu aynı zamanda özellikle gençlik dönemindeki şüphelerin 
izalesinde faydalı olacaktır. Ne var ki, burada din eğitimcisinin ilmi seviyesi 
oldukça önemlidir. Ortaya konan şüphelerin cevapsız bırakılması diğer 
öğrenciler üzerinde de arzu edilmeyen neticelere sebebiyet verebilecektir. 

Fikirlerin ifadesinde olduğu gibi davranışlarda da şahsiyetlerinin 
oluşmasına olumlu katkıda bulunacak hürriyetler çocuklara verilmelidir. 
Lakin sınır iyi tebit edilmelidir. Çocuk kendisine verilen bu hürriyetlerle din 
ve ahlak kurallarından gelen, varlığın bekası için gerekli engelleri aşmayı 
kendisine hedef edinmemelidir. 

Öğrencilere mizaç ve tabiatlarının İcab ettirdiğinden fazla hürriyetler 
vermek, öğrencilerde bu iyi niyetle verilmiş hürriyetleri, kötüye kullanmak 
üzere verilmiş bir hak olarak görme temayülünü kuvvetlendirir. Bunun 
neticesinde itaat sosyal bir zaruret olduğu halde sosyal nizam ve intizam hiçe 
sayılmaya başlanabilir. Bu bakımdan din dersi öğretmeni kime ne ölçüde 
hürriyet vereceğini öğrencilerin tabiatlarına ve mizaçlarma bakmak süretiyle 
taktir etmelidir.Suistimal edilir korkusuyla öğrencilerin hakkı olan 
hürriyetlerin tanınmaması gibi katı bir tutum da doğru değildir. Bu düşer 
korkusuyla emekleme ve yürümesine müsaade edilmeyen çocuğun durumuna 
benzer. Böyle bir durumda öğrencilerden ileri adımlar atmasını beklemekte 
hem onlara karşı haksızlıktır, hem de zaten mümkün değildir. (223) 

222- Namık Kemal Önder; a.g.e. sh. 55 
223- Sadrettin Celfil; Yeni Terbiye ve Tedris Tekniği, İstanbul, 1931, sh.172 
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-Din eğitimi ve öğretiminde dini ve milli musikiden istifade edilmelidir. 
Çünkü musikinin insan ruhu üzerindeki etkisi aşikardır. 

İnsan topluluklarını millet yapan ve onlara devamlılık sağlayan milli 
kültürdür. " Musikinin, bir milletin kültüründe en ön unsurlardan biri olduğu 
şüphe götürmez hakikattır. Dil ne ise musiki de odur. Musiki milleti toplar, 
bağlar ve dağıtır. Musiki, konfiçyüs'ün dediği gibi devlet kurabilecek ya da 
devlet yıkabilecek kapasitede bir kültür temelidir." (224) Bu sebeple dini 
konuların işlenişinde musikiye yer verilmeli , konular zaman zaman ilahiler 
tarzında sunulabilmelidir. Unutulmamalıdır ki, " Şiirle hikayenin yanısıra 
musiki ile de birleşen eğitim öğretim faaliyeti Türkleri müslümanlığa 
gönülden bağlaıruştır. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli v.b. bu 
geleneğin ünlüleridir. Onların ve onların yolundan giden diğerlerinin eserleri 
bugün hala halk arasında Kur'an'dan sonra en çok okunan evlerin 
başköşelerinde korunan kitaplardır." (225) Ayrıca Mevlid'in halkııruz arasında 
görmüş olduğu rağbet ve en cahil kesimin bile Mevlid'in parça parça da olsa 
namelerini ezberlemeleri bu konuda dikkat çekici diğer bir örnektir. 

Burada T ürk milletinin besteci ve sanatkarlarına da büyük iş 
düşmektedir. Bu sahadaki boşluğun kapatılması için acil olarak Türk-İslam 
özünü yansıtan eserlerin meydana getirilmesine ihtiyaç vardır. 

-Dini emirlerin yanında dini gelenek ve göreneklerinde tesirinden 
istifade edilmelidir. Diğer zamanlarda namaz kılmayıp da Ramazan'da kılmak 
v.b dini emirlerden ziyade dini geleneklerin tesiridir. Bundan istifade ederek 
dini hayatı milli kültürümüze maletmek ve kuvvetlendirmek lazımdır. 

-Şehirleşme planları yapılırken İslami değerlerin çocukların ruhuna 
doğrudan nüfuz edebileceği mimari eserlerine gerekli önem atfedilmelidir. 
Çocuklar çevrelerinde İslam örf ve adetlerini, değerlerini yansıtan Türk eliyle 
renk bulmuş eserlerden mahrum bırakılmamalı; etrafındaki sanat eserleriyle 
temasa getirilmeli bu sanata aşina kılınmalıdırlar. "XIX. yüzyılın ünlü İngiliz 
sanat kritikçilerinden Ruskin'in dediği gibi, " zevki öğrenmek karakteri teşkil 
etmektir." Böylece İslam sanat zevkini vermek milli şuurda yaklaşmayı, 
birleşmeyi sağladığı kadar bu şekilde bir sanat eğitimi aynı zamanda bir nevi 

224- Sclahattin İçli ; "Ktilttirümtizde Milli Musuki ", Yeni Bir Ytizyıla Girerken Meselelerimiz, c . 1, Aydınlar 
Ocagı. Istanbul, 1988, sh. 91 
225- Prof. Dr. Beyza Bilgin; " İslfun Terbiyesinde Sevgi Prensibi ve Türkiye'deki Uygulama" • Din Öğretimi 
Dergisi, M.E.B. Yay. Sayı 17, Ankara, Aralık 1988. sh. 28 
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ahlak terbiyesiyle olur. Çünkü çevrede gördüğü şeyleri güzel bulan ve 
sevenler arasında tabii bir beraberlik doğar. Bilhassa bunlar dini ve milli şuur 
havası içinde gösterilirse, kişi için iftihar vesilesi olur. İç hayatın, duygu ve 
düşüncenin en asil ve derin ifadesi ise kendine güvenmek ve inanmakla 
kurulur. Böylece ruha şekil veren faktörlerden biri de sanat değerlerini 
ifadelendirmekle olur. Sanatla dinin, sanatla ahlaki duyguların yakın ilgisi 
psikolojik öğretiler arasında bilinen hususlardır. Bundan ötürü her zaman ve 
her yerde sanat, din bilgisi öğretiminin yardımcısı olmuştur. (226) 

"Sanat, bir bakıma kaotik keyfiyetlerden hayranlık uyandıran kompozis
yonlara, biyolojik ve psikolojik bir hammaddeye sahip ferdiyetlerden yücelmiş 
şahsiyetlere, dağınık insan yığınlarından kaynaşmış cemiyetlere geçişi sağlar. 
Güzel sanatlar, milletleri millet yapan süpjektif değerlerin en önemli bir 
unsurunu tekil eder. Her millet üzerinde yaşadığı vatanın ve içinden geçtiği 
zamanın bütün renk, ses, şekil, hareket ve nisbetler halindeki keyfiyetlerini 
hem fert, hem cemiyet planında yaşayarak orjinal tertiplere ve eserlere 
ulaşmış bulunmaktadır. Milli estetik böylece doğar. Halk bu estediğin zeminini 
hazırlar, dehalar, bu milli hammeddeyi, "Çağdaş ölçülerin " milli ve 
mukaddes değerlerin imbiğinden geçirerek kendi şahsiyetleri ve şüpheleri 
içinde "sanat dünyasma" sunarlar." (227) 

"İslam'da sanat ise, fert ve cemiyet olarak bizzat insanın kendine 
yönelişini, kendi sübjektif yapısını ortaya koymasını, kendi dert, çilesini , 
ızdırap , özlem ve mutluluklarını dile getirmesini temin ederken bir taraftanda 
insana ümit, şevk ve dayanma gücü telkin eder. Mutlak güzel olan Allah'ın 
canlı ve cansız bütün varlıkların ve tezahürlerin bağrına yerleştirdiği "güzellik 
mesajlarını" yakalayarak teselli bulunmasını telkin eder ... " (228) 

Din eğitimine muhatap olanların sanat eserlerinden mahrum 
bırakılması, milletleri millet yapan subjektif değerlerin en önemli 
unsurlarından birinin gözardı edilmesi demektir ki , bu fert ve cemiyetin 
benliğini kaybetmesinde etkin rol oynayacaktır. 

Bu konuda Yahya Kemal'in şu ifadeleri oldukça manidardır: 

226- Neda Armaner , 2'.eki Ökmen ; ag.e. sh. 24 
227- S. Ahmet Arvasi; Türk İslam Ülküsü, c. 1, İstanbul, 1979, sh 373 
228- S. Ahmet Arvasi; TUrk İslfun Ülktisti, c. 1, İstanbul, 1979, sh 366 
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"Kendi kendime diyorum ki: Şişli , Kadıköy, Moda gibi semtlerde 
doğan, büyüyen, oynayan, Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derece 
nasip alabiliyorlar mı? Semtlerdeki minareler görünmez, ezanlar işitilmez, 
Ramazan ve Kandil geceleri hissedilmez. Çocuklar müslümanlığın çocukluk 
rüyasını nasıl görürler. İşte bu rüya bizi henüz bir millet halinde tutuyor. 
Bugünkü Türk babaları, havası ve toprağı müslümanlık rüyasıyla dolu 
semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu, evlerinin odasında 
namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir 
mimberin köşesinde okunan Kur'an sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran 
Kitabullah'ı indirdiler, küçücük elleriyle açtılar, gülyağı gibi bir ruh olan san 
sayfaları kokladılar. İlk ders olarak beslemeyi öğrendiler, kandil günlerinin 
kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. 
Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak 
sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesini geçirdiler. hayata 
girdiler, Türk oldular ... 

... Biz ki , minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük, 
o mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, biz bir sabah namazında aynı millete 
tekrar dönebiliriz. Fakat ezansız ve minaresiz semtlerde doğan, frenk 
terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklardır." 
(229) 

- Din eğitiminde vatan ve millet sevgisine yer verilmeli; dini görevleri 
hakkıyla eda edebilmenin ancak kutsal vatan topraklarında olabileceğine işaret 
edilmelidir. İslam dininin millet gerçeğine asla sırt çevirmediği bilakis 
desteklediği belirtilmelidir. Kişinin milletini öncelikle sevmesinin aynı dini 
paylaştığı diğer millet mensuplarını sevmesine engel teşkil etmediği öncelikle 
vurgulanmalı. Milliyetçilik anlayışım rededen bir ümmetçiliğin realiteyle asla 
bağdaşmayacağı gösterilmelidir. Bu tarz bir yaklaşım aynı zamanda Islam'ın 
yapısına da bir ihanettir. Zira İslamiyet hiç bir zaman milletini sevme 
anlamına gelen milliyetçilik duygusuyla çatışma durumunda değildir. 
Peygamberimiz'in "kişi kavmini sevmekle suçlanamaz" hadis'i ve Kur'an 'ın 
"sizi kavimlere ve kebilelere ayırdık ki birbirinizi sevesiniz" ayet-i Kerimesi 
bu gerçeği pekiştirmektedir. 

Üstelik " ... İnsan. sevgiyi, birliği, dayanışmayı ilkin ailesi içinde yaşar 
ve kazanır, sonra toplumu ile bütünleşir. İslamiyet de bunu istiyor. İlkin 
milletimiz, devletimiz içinde birliğimizi istiyor, sonra bütün müslüman kardeş-

229- Yahya Kemal Beyatlı : Aziz İ stanbul , İstanbul , 1964, sb. 130 
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lerimiz arasında ... evrene uyumda çocuk gözlerini açar açmaz onu bütün ile 
kavraması nasıl insan tabiatına z1tsa, aynı şekilde bir çocuğun anasını-babasım, 
hatıraları, değerleri, tarih şuurunu, gelenekleri, töreleri bir tarafa iterek bir 
genel kavrama yönelmesi de insan yaratılışına uygun değildir. Millet ve 
milliyet gerçeğini -bu ölçüde- tanımayan bir İslami anlayış artık özelliğini 
yitirmiş, ideolojik bir kimliğe dönüşmüştür. Böyle bir davranış İslam'a uyma 
değil, İslam'ı kendine uydurma anlamına gelir." (230) 

Din eğitiminde bu konu bu şekilde vuzuha kavuşturulmalıdır. 
Çocuklarımız İslam'a ters düşmediğinden emin bir vaziyette kalben mütmain 
olarak vatan ve millet sevgisiyle coşmalıdır. Yalnız bu sevgide taassuba izin 
verilmemeli, milletimizin sahip olduğu üstünlükler değerlendirilirken, noksan 
yönleri de gösterilmelidir ki, gedikler kapatılabilsin . 

. 
230- Prof. Dr. Orhan Türkdoğan; Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988, sh. 46 
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VI- NETİCE 

Eğitim fert ve cemiyetin hem haşan ve mutluluğunun hem de fel§ket ve 
huzursuzluklarının başlıca sebebidir. Iyi ve doğru bir eğitimle nasıl fert ve 
cemiyetler yükseliyorsa; kötü ve yanlış bir eğitimlede aksine sürekli 
alçalmakta ve bataklığa saplanmaktadır. 

Okullarımızda kültür, fen ve sosyal konular hakkında öğrencilerimizi 
bilgilendirmek nasıl vazgeçilmez eğitim ve öğretim ilkeleriyse fert ve cemiyet 
olarak varhğımızm devamı, yükseliş ve huzurumuz için genel öğretim içinde 
~.ocukların gelişmelerine uygun düşecek bir müfredat ile Din Eğitim ve 
Oğretimi yapmakta zorunlu olmalıdır. Zira hiçbirşey dinin alternatifi değildir 
ve dinin yerini dolduramaz. 

Yeryüzünde her türlü şirkten uzak tevhid inancını muhtevi tek bir din 
mevcuttur. O da İslamiyettir. Sahip olduğumuz bu yüce dinin yetişkin ve 
yetişmekte olan nesiller tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp samimi olarak 
yaşanması ; sosyal ve ekonomik meselelerimizin çözümünde, her alandaki 
gelişmemizin hızlanmasında milli birlik ve bütünlüğümüzün korunmasında 
etkin rol oynayacaktır. 

Dinin bu müsbet yöndeki etkin rolünden sonuna kadar istifade de ancak 
iyi bir din eğitimi ve öğretimi ile mümkündür. Bu sahadaki hata ve boşluklar 
bu bitmez tükenmez güçten yeterli seviyede istifadeyi imkansız kılacaktır. 

Bu sebeple biz "Din Eğitiminde Metod Hataları" adı altında yapmış 
olduğumuz bu çalışmada, ülkemizde dünden bugüne geçirmiş olduğu 
merhalelerle din eğitim-öğretiminin yeri ve önemi tesbite çalışdık. 

Din eğitimi lüzumlu mudur? Değil midir? Müsbet ilimlerle çatışır mı? 
Bağdaşır mı? Çocukların üzerinde menfi etkileri de var mıdır? ... gibi 
tartışmalara son vererek okullanmızda din dersinin de zorunlu dersler arasına 
konulduğu günümüz Türkiyesi'nde, artık bundan böyle nasıl bir din eğitim ve 
öğretimi yapmanın daha uygun olacağını tesbit etmeyi hedefledik. Dinimizin 
esaslarını çocukların ruh ve beden gelişmelerine göre nasıl öğretebileceğimizi 
ilkelerini ortaya koymayı amaçladık. Bu sahadaki hatalanIDJzı tesbit ederek, 
dinimizin bize bahsettiği o sonsuz güçden azami ölçüde istifadeyi temin için bu 
hataların telafisi ve boşlukların doldurulması yönünde bazı teklifler sunmaya 
çalıştık. 
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Bu sahada tesbit edebildiğimiz hatalarımızın başlıcalarını özetle şöyle 
sıralayabilmemiz mümkündür: 

1- Başkanlıkça tesbit edilmiş ilke, amaç ve müfredat programlarında 
doldurulması elzem olan boşluklar mevcuttur. 

2- Derslerin işleniş teknikleri ve yardımcı araçları verimli değildir. 

3- Din eğitiminde zaman ve mekan kavramlarına göre eğitmek esas 
olmamakta, olması gereken esnekliğe yer verilmemekte, her düşünce 
engellenerek herşey dar kalıplar içine sıkıştırılmaktadır. 

4- Kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerek yetişkin nesil gerekse gençlik 
ve çocuklarımız din eğitiminin vermek istediği mesajın ters istikametine 
yönlendirilmektedir. 

Bu ve benzeri hataların telafi edilmesi, devlet büyüklerimiz, din 
eğitimcilerimiz ve bu eğitime tabi olan yetişkin ve yetişmekte olan neslin hep 
birlikte kendi güçleri nisbetinde katlası ve gayretiyle mümkün olacaktır. 

Genel eğitim ögretim içinde de din eğitim ve öğretiminin de hatalardan 
arındırılarak hak ettiği yere oturtulması çağın istediği ve gerektirdiği şekilde 
modem bir cemiyet olmanuzı temin edecektir. 
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