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Mesleki Din Eğitimi Bağlamında İmam Hatip Okulları
Doç. Dr. H. Yusuf Acuner
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Rize
yusuf.acuner@erdogan.edu.tr

Günümüzdeki eğitim kurumlarının birçoğunun kuruluş süreci
Osmanlı dönemine dayanmaktadır. İmam hatip okullarını da
bunlar arasında saymak mümkündür. Osmanlı döneminde
medreseleri ıslah çalışmalarının altında yatan temel saik elbette
nitelik sorunudur. Bu bağlamda medreselerin üslendiği misyon
faklı isim ve nitelikte okullara verilerek eğiti sisteminde bir
yenileşmeye gidilmiştir. Osmanlı’da baştan beri dini alandaki
nitelikli
eleman
ihtiyacı
medreselerden
karşılanmıştır.
Medreselerdeki bozulma dini alanda hizmet edecek bireylerinde
niteliğinde düşmeye neden olmuştur. II. Meşrutiyet döneminde
beri bu sorun dile getirilmiş ve çözüm aranmaya çalışılmıştır.
Tevcih-i Cihat nizamnamesine dayalı olarak Medresetü’l- Vaizin,
Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ, Medresetü’l- İrşâd gibi mesleki
yeterlik kazandıramaya yönelik okullar açılmıştır. Cumhuriyet
döneminde ise din hizmetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak için Tevhid-i Tedrisat kanunu kapsamında imam hatip
okulları ihdas edilmiştir. Bu bildiride imam hatip okullarının
tarihi süreç içinde misyonlarındaki değişim ele alınacaktır. Temel
soru, din hizmetlerini yürütecek nitelikli insan yetiştirme miyonu
bu gün hangi düzeydedir ve imam hatip okulları varlık
gerekçelerini nasıl temellendirmektedir. Yukarıda ifade edilen soru
bağlamında imam hatip okullarının mesleki din eğitimi vizyonu
paydaş görüşlerine dayalı olarak analiz edilecektir.

Students’ Perception on the Effectiveness of Religious
Education at Tertiary Level: A Study from Bangladesh
Zobayer Ahmed
Department of Economics & Banking, International Islamic University
Chittagong, Bangladesh
ecozobayer@gmail.com
Abdullah Muhammad Zaved RAKIB,
Postgraduate Student & OIC Trainee, Marmara University, Istanbul.
amzaved@hotmail.com

Background
Religious education has been widely used a tool for spiritual and
ethical development in all the civilizations. The aim of religious
education at school level is to promote pupils' spiritual, moral,
social and cultural development. Likewise, some universities also
offer religious education across the globe. However, the students’
perception on the effectiveness of such religious education at
tertiary level requires scientific investigation.
Purpose
The objective of the study is to investigate the students’ perception
on the effectiveness of the religious courses offered at tertiary
level.
Methodology
The study is conducted among the students of International
Islamic University Chittagong where students from any discipline
require on an average of 10 credit hours Islamic courses to
complete their graduation. Among the Bangladeshi universities,
this particular university established a separate centre to offer the
religious courses named Centre for University Requirement
Courses (CENURC). The study is based on primary data collected
from the selected students by using qualitative research tools
including- structured interview, case study, Focus Group
Discussion (FGD) and Key Informant Interview (KII). A total of 300
students were interviewed under random sampling, 5 case studies
and 5 FGDs were conducted along with 5 KIIs under this study.
Findings
The study reveals, although CENURC courses are designed to
combine quality with morality, its effectiveness depends on several
factors. On an average 87% respondents claim, the courses fail to
develop Islamic knowledge as well as the practice of Islam in their
personal life. The effectiveness of the courses significantly
depends on the course teacher and the medium of study. For
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example, some teachers who are capable to make the class very
enjoyable, understandable and lively. But on an average, 73% of
teachers conduct their classes in a traditional manner that does
not motivate the students towards religious practice. Moreover,
the reading materials for the courses are not interesting to the
students as they are not written in their mother language
(Bangla). Further, the English words and terminologies used in
the lecture sheets are very unfamiliar. According to the
respondents, if the university wants to contribute in changing
students’ behaviours as per their religion demands, the courses
should be offered in their mother language.
The syllabus of each course is very short that covers only the
basic knowledge of Islam and as Muslims, students are familiar
with this knowledge from their childhood. Since each religious
course weighs one or two credit hours, the students do not care
about the class lectures. They think the content of the lecture is
already in the lecture sheets. That's why they don't pay attention
to the classes. Before exams, they collect those sheets and follow
the previous questions.
Another factor for which students do not pay heed to the courses
is the question format. Questions are repeated in almost in a
regular basis. Eventually, most of the students take these courses
only to pass the examination. They think that these courses are
not adjusted directly to the discipline they are graduating in.
Implications
Based on the research, new knowledge can be developed that
relates the effectiveness of religious education at various levels
and contexts. The research has great implications in designing
religious education programs at the tertiary level in a secular
environment.
Originality/ Value
The effectiveness of Religious education at tertiary depends on
some factors specific to the university.
Keywords: Religious Education, Islamic Course, IIUC, Students’
Perception, Secular Environment
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Avusturya İslâm Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale
omerfaruk7974@hotmail.com

Avusturya İslâm Enstitüsü, farklı kültürlerin bir araya geldiği
Avrupa toplumunda, kültürler arası iletişimi sağlayabilmek ve
İslâm’ı “gerçek” kimliğinde yeniden tanıtabilmek için 16 Temmuz
1990 tarihinde İslâmî İlimler ve Araştırmalar Enstitüsü adıyla
resmen kurulmuş ancak 1999’a kadar imkânsızlık nedeniyle
faaliyet gösterememiş bir eğitim ve araştırma merkezidir. 1999’da
ilk olarak kız erkek karışık -daha sonraları sadece kızlar- 30-40
kişilik bir sınıfta akşam saatlerinde eğitim hayatına başlayan
Enstitü, sırasıyla Arapça Dil Enstitüsü, Viyana İslâm Enstitüsü,
11 Mayıs 2004’ten itibaren de Avusturya İslâm Enstitüsü
adlarıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2010-2011 eğitimöğretim yılından bünyesine Traiskirchen ve St. Pölten şubelerini
açan Enstitü, düzenli derslere katılım imkânı olmayan kişilere
açık öğrenim imkânı da vermektedir.
Avusturya’da üst yaş sınırı olmaksızın, zorunlu eğitim veya lise
eğitimini tamamlamış (16 yaş), öğrencilere hizmet veren Enstitü,
bünyesinde profesör, magistar, dip. Pedagog ve psikologlar
bulunduran değerli bir eğitim kadrosuna sahiptir. Enstitü
eğitimcileri, aralarında yaptıkları istişarelerle her seviyeye göre
ders programının hazırlanıp uygulanmasını belirlerler. Bu
müfredat hazırlanırken sadece ders içerikleri değil, çağdaş sosyal
ve kültürel yenilikler, bilimsel gelişmeler takip edilerek, toplu
yaşama, dayanışma bilinci geliştirmeyi sağlayan her türlü bilgi
hedef alınır. Böylece, öğrencilere bilgiyi nerede, ne zaman
kullanıp, nasıl yorumlayacakları öğretilir.
1999-2004 yılları arası haftada dört gün 5 ders ve 3 sınıf olarak
eğitim veren Enstitü, 2005-2007 yılları arasında haftada beş gün
5 ders ve 3 sınıf; 2007-2009 yılları arasında haftada beş gün 6
ders ve 3 sınıf olarak eğitimine devam etmiştir. 2010-2011 eğitimöğretim yılından itibaren fiilen dört yıla çıkarılan Enstitü, günlük
6 ders yanında haftalık birer saat seçmeli Almanca ve sanat
dersleri ile takviye edilmiş ayrıca Bitirme Tezi mecburiyeti
getirilmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 100’ü aşkın
mezun veren Enstitü bu yıldan itibaren 3+2 beş yıllık bir kurum
haline gelmiştir. İlk 3 yıl İmam-Hatip programı sonraki 2 yıl ise
başarılı
olan
öğrencilere
İlâhiyat
Önlisans
programı
okutulmaktadır.
İlahiyat
Önlisans
programı
Türkiye’deki
programla benzerlik göstermektedir. Enstitü hâlihazırda yaklaşık
200 öğrenciye hizmet vermektedir.
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Enstitü dersleri, İslâmî İlimler ve Genel Eğitim olmak üzere iki
ana kategoride verilmektedir. Yanı sıra, öğrencilerin geleneksel
İslâm sanatları ile bağ kurmaları amacıyla hat, tezhip ve ebru
dersleri de verilmektedir. Ana dil dersleri ile beraber isteğe göre
Arapça ve Almanca olmak üzere farklı dil öğrenimine de imkân
sunulmaktadır.
Ayrıca
dini
kavramların
Almancası
öğretilmektedir.
Mezun olan öğrenciler, Almanca diline ve kültürüne olan
yakınlıklarıyla beraber İslâm İlâhiyatına dair ilmi birikimleriyle
din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda
çalışma imkânı bulmaktadırlar. Aynı zamanda akademik kariyer
yapmak isteyen ve Enstitüden başarılı olarak mezun olan
öğrenciler Studienberechtigungsprüfung (üniversite giriş sınavı)
sistemi ile üniversiteye yönlendirilmekte, eğitim hayatlarına
devam etmeleri sağlanmaktadır.
Enstitü hafta sonları “Mektep Anadolu” adıyla 3 aşamada
anadillerinde din eğitimi sunmaktadır. 4-6 yaş grubu çocuklara
okul öncesi din eğitimi, 6-11 yaş grubu öğrencilere temel din
eğitimi, 12-16 yaş grubu gençlere “Uhtiler” adı altında sosyal
faaliyetlerin ve sohbetlerin ağırlıklı olarak yer aldığı din eğitimi
verilmektedir. Enstitü Avusturya’da “Nachhilfe” adıyla yaygın olan
hafta içi kişiye özel veya grup olarak ev ödevlerine yardım kursları
da organize etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avusturya, İslâm, Enstitü, Eğitim, Din
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Farabi’nin İlimlerin Sayımı Kitabındaki İlimlerin Amaçları
Ümmügülsüm Akkuş
Öğretmen, Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu Selçuklu/Konya
gulsum.gler@gmail.com

Amaç
Farabi’nin sayısı yüz altmışı bulan ve birbirinden değerli eserleri
arasında “İlimlerin Sayımı” hakkında kitabı bir nevi ilimler
ansiklopedisidir. Arapça olarak yazılmış olup, bu güne kadar
kalan en eski ansiklopedidir. Bu eserin amacı, her hangi bir ilmi
öğrenmek isteyen kişinin bu kitaba bakmak suretiyle, çeşitli
ilimlerin mevzularını, kendisine neler öğretilip, kendisini nelerden
uzak tutacağını, hangi ilmin daha faydalı olacağını, bir ilmi
öğrenmek istediği takdirde bu işe körü körüne girişmeyip bilerek
girişeceğini anlatır. Bu bağlamda çalışmanın amacı “İlimlerin
Sayımı” kitabındaki yer alan ilimlerin amaçlarını incelemektir.
Materyal ve/veya Yöntemler
Tarama modeli kullanılan bu çalışmada Farabi’nin “İlimlerin
Sayımı” kitabı okunarak incelenmiştir. Bu incelemede Farabi’nin
ilimleri ele alışı ve bunları nasıl kategorize ettiğine dikkat
çekilmiştir.
Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgulara göre bu eserde ilimlerin
gelişigüzel sıralanmadığı, onların Farabi’nin diğer eserlerinde
görülen felsefi sistemi ile alakalı, ahenkli bir tertip içinde yer aldığı
tespit edilmiştir. Kitap beş bölüme ayrılmıştır:
1. Dil ilmi ve bölümleri hakkında,
2. Mantık ilmi ve bölümleri hakkında,
3. Öğretme ilimleri ve bölümleri (sayı, hendese, menazır,
yıldızlar, musiki, ağırlıklar, tedbirler ilimleri) hakkında,
4. Tabiat ilimleri, ilahiyat ilmi ve bölümleri hakkında,
5. Medeni ilim ve bölümleri; fıkıh ve kelam ilimleri hakkında.
Bir ilmin ele alınış ve işlenişi hakkında bu kitabın faydalı bir
başlangıç noktasında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ilimlerin
bilinirse ve bilinmezse ne gibi durumlarla karşı karşıya kalınacağı
dile getirilmiştir. Farabi bahsettiği ilimlerin her birini en
mükemmel bir şekilde anlatmıştır. İlimlerin mevzularını ve
dayandıkları prensipleri çok güzel bir şekilde göstermiştir.
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan elde edilen sonuçlar
arasında, nakli ve akli ilimlerin ayrı ayrı dile getirilse de
birleştikleri noktaların var olduğunu görülmüştür. Dil ilmi
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olmazsa mantık ilminin yetersizliği veya olamayacağını birçok
örnekle dile getiren Farabi, bunun gibi ilimlerin kendi aralarında
kesiştiği noktaların varlığını söylemiştir. Bu yüzden de ilimlerin
öğrenimde bütünlüğün esas olduğu, malayani bilgilerin olmadığı
anlaşılır. Bu kitap sayesinde ilimler arasında mukayese
yapılabilir.
Bir kimsenin bir ilmin uzmanı olup olmadığını yine bu kitapta yer
alan ilimlerin konularına hâkimiyeti sayesinde anlaşılacağı ortaya
çıkmıştır. Ayrıca kendini herhangi bir alanda yetiştirmek
isteyenden tüm alanlar hakkında genel bilgi sahibi olmak
isteyenlere kadar herkesin bu eserden faydalanabileceği
görülmüştür. İlimlerin konuları ve kapsamları da Farabi’nin
eserindeki düzenlemeyle günümüze kadar devam ettiği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Farabi, İlimlerin Sayımı, İlimler, Nakli ve Akli
İlimler.
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DKAB Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik ve Empati
Düzeyleri Arasındaki İlişki (TR90 Bölgesi Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Hamza Aktaş
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gümüşhane
haktas@gumushane.edu.tr

Yapılan incelemeler doğrultusunda özyeterlik ve empati
kavramları ayrı ayrı olarak teori çerçevesinde gerek uluslararası
gerekse de ulusal düzeyde eğitimde önemli derecede ilgi alanı
haline geldiği görülmektedir. İstatiksel anlamda öğretmen
özyeterlik ve empati düzeyleri de aynı şekilde ayrı ayrı ele alınmış
olmasına rağmen din eğitimi alanında sadece empati üzerine
yapılan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Teorik olarak da öğretmen
özyeterliği ile empatinin arasındaki ilişkiyi irdeleyen çok az
çalışma gerçekleştirilmiş olması dikkatimizi çekmiştir. Bu
çalışmanın ana hedefi öğretmen özyeterlik inancına empati
düzeyinin ne kadar etki ettiğini ortaya çıkarmaya yöneliktir.
Çünkü öğretmen ya da öğretmen adayının vereceği eğitim
sürecinde öğrencilerin hem performanslarını hem de gelişimlerini
daha iyi noktalara ulaştırması için öğretmenliği yapabileceklerine
olan inançlarının içerisinde empatinin istatiksel olarak ne kadar
var olduğu düşüncesi son dönemlerde ilgimizi çeken bir konu
haline gelmiştir.
Bundan dolayı araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(DKAB) Öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik ve empati
düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu ilişkiyi ortaya
koyabilmek için nicel araştırma modeli çerçevesinde yürütülen bu
çalışma, ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırma türünde
betimsel nitelikli bir araştırmadır. Araştırmada “Öğretmen
Özyeterlik Ölçeği (TSES)”, “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği
(EDBÖ)”, ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma
verilerine tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, t–testi ve Bonferroni
testleri uygulanmış, pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış,
regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma örnekleminden toplanan
veriler, SPSS 25.0 programı kullanılmış olup, ulaşılan bulgular
yorumlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin öğretmen özyeterlik ile
empati düzeyleri; cinsiyet, yaş, sınıf, kitap okuma sayıları ve
toplumsal problemlere ilgi durumu gibi değişkenler açısından ele
alınmıştır.
Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde TR90 bölgesi olarak nitelendirilen Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde bulunan İlahiyat ve
İslami İlimler Fakültelerinde pedagojik formasyon eğitimi almaya
devam eden ve kendilerini öğretmen adayı olarak nitelendirdiğimiz
3. ve 4. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Çalışma, Çoruh Üniversitesi
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İlahiyat Fakültesi (N=75), Giresun Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi (N=52), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
(N=252), Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (N=328),
Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (N=56) ve Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde (N=379) öğrenim
gören toplam 1142 öğrenci örnekleminde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada DKAB öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik ile
empati düzeyleri arasında % 37.1 oranında pozitif yönde ilişkinin
olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, sınıf, yaş ve toplumsal problemlere
ilgi durumu ile empati düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma tespit edilmesine karşılık, kitap okuma durumu ile
anlamlı farklılaşma söz konusu olmamıştır. Öğretmen özyeterlik
düzeyi ile kitap okuma ve toplumsal problemlere ilgi durumu
değişkenleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılaşma tespit
edilmesine rağmen, cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri ile anlamlı
farklılaşma tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, Empati, Öğretmen Özyeterlik,
Empati Düzeyi, DKAB Öğretmen Adayları.
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Hafızlık Eğitimi Alan Bireylerin Motivasyon ve Psiko-Sosyal
Durumları
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Algur
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Giresun
huseyin.algur@giresun.edu.tr

Kur’an’ı Kerim’in tamamının ya da bir kısmının ezberlenmesini
amaçlayan hafızlık eğitimi, Hz. Peygamber’den günümüze her
dönemde farklı paradigma ve tecrübelerle devam ederek gelmiştir.
İlk dönemlerde vahyolunan ayetlerin muhafaza edilmesi ve hayata
uygulanması ön plana çıkarken sonraki dönemlerde İslami
ilimlerin öğrenilmesi için önemli bir gereklilik olduğu anlayışı;
günümüzde de bunların yanı sıra bir geleneğin devam ettirilmesi
anlayışı ön plana çıkmaktadır.
Amaç
Araştırmanın amacı, hafızlık eğitimi alan bireylerin motivasyon ve
psiko-sosyal durumu ile stres düzeylerini hangi değişkenlerin
etkilediğini ortaya koymaktır.
Yöntem
Araştırmada nicel yöntem benimsenmiştir. Bu kapsamda hafızlık
eğitimi alan bireylerin psiko-sosyal durumlarını tespit etmek üzere
Hafızlık Eğitimi Psiko-Sosyal Durum Ölçeği (HEPSÖ), motivasyon
durumlarını tespit etmek için “Hafızlık Eğitimi Motivasyon Ölçeği
(HEMÖ) ile stres düzeylerini tespit etmek için Algılanan Stres
Ölçeği (ASÖ 14) kullanılmıştır. HEPSÖ ve HEMÖ ölçekleri
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. ASÖ 14 ölçeği ise Cohen,
Kamarck ve Mermelstein tarafından geliştirilmiş olup Mehmet
Eskin ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı
Kur’an kurslarında eğitim alan bireyler oluşturmaktadır.
Örneklem olarak 13 ildeki otuz Kur’an kursunda eğitim alan 1369
birey seçilmiştir.
Bulgular
Araştırmada hafızlık eğitimi alan bireylerin “motivasyon
durumları”, “psiko-sosyal durumları” ve “stres düzeyleri” bağımlı
değişken olarak belirlenmiş, “yaş”, “cinsiyet”, “aile ikameti”, “aylık
ortalama gelir düzeyi”, “okul mezuniyeti”, “hafızlık eğitimi sonrası
eğitim”, “sosyal yaşantılardan yoksun olma düşüncesi”, “hafızlık
eğitimini tavsiye etme”, “kursun fiziki imkânları”, “hafızlık
eğitiminde hedef” bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Elde
edilen bulgulara göre hafızlık eğitimi alan bireylerin farkındalık ve
stres düzeyleri yaşla birlikte artarken, motivasyon durumları
azalmaktadır. Cinsiyete göre kadınların stres düzeylerinin

10

erkeklerden daha yüksek olduğu, erkeklerin motivasyon
düzeylerinin de kadınlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ailenin ikamet durumuna göre bireyin psiko-sosyal ve motivasyon
durumu farklılaşırken stres düzeyinde bir farklılaşma olmamıştır.
Aile gelir düzeyine göre ise sadece motivasyon durumunda
farklılaşma olmuştur. Lise mezuniyetine göre hafızlık eğitiminde
imam hatip okuluna gitmenin bariz bir etkisinin olmadığı,
motivasyon düzeyinin küçük yaşlarda mezun olunan okul
türünde daha yüksek olduğu, stres düzeyinin ise daha geç yaşta
mezun olunan okul türlerinde daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Diğer bağımsız değişkenlerde de HEPSÖ ve HEMÖ
ölçeğinde aynı yönde ASÖ 14 ölçeğinde de farklı yönde
farklılaşmaların olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre hafızlık eğitimi,
motivasyon düzeyinin yüksek, stres düzeyinin düşük olmasından
dolayı küçük yaşlarda daha kolay verilebilir. Farkındalık bilincinin
yaşla birlikte artması, bilinçli hafızlığın ancak büyük yaşlarda
yapılmasına imkân vermektedir. Bu sebeple hafızlık eğitimini
küçük yaşlarda alanlarla ileri yaşlarda alanlar, örgün eğitimde
olduğu gibi farklı kurumlarda eğitim almalıdır. Hafızlık eğitimi
alan bireylerin aile yapıları, gelir düzeyleri, mezun oldukları okul
ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hafızlık eğitimi
verilmelidir. Hafızlık eğitimi öncesinde din eğitimi ağırlıklı bir
okuldan mezun olmanın bireyin motivasyon ve psiko-sosyal
durumu üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Buna karşılık hafızlık
eğitimi, bireyi din eğitimi ağırlıklı bir eğitim ve mesleğe
yönlendirmektedir. Bu kapsamda hafızlık eğitimi, nitelikli din
eğitimcileri yetiştirmede etkili bir araç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Hafızlık Eğitimi, Hafız, Hafızlık,
Kur’an Kursu
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Eğitimciler Tartışırken Din Eğitimi Nasıl Etkilenir?
(Twitter’da Eğitim Konuşmaları –Egtkonus-#Egtkonus- Örneği
Üzerinden Din Eğitimi ile ilgili Yaklaşım Öneriler ve
Değerlendirmeler)
Prof. Dr. Nurullah Altaş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
altas68@gmail.com
Mücahit Yılmaz
Öğretmen, Yavuz Selim Ortaokulu Fatih/İstanbul
mykorualan@gmail.com

Son 20 yıl içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli değişim
ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümler bir
yandan hayatın her alanında eskiye ait yapıları köklü
değişikliklere
uğratmakta,
diğer
yandan
bilginin
hızla
üretilmesinin, yayılmasının ve tüketilmesinin önünü açmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu hızlı değişim ve dönüşüm
eğitim yapma biçimlerini değiştirmekte, eğitim-öğretim programı,
ölçme ve değerlendirme teknikleri, eğitim yönetimi, öğretmen
tutumları, öğretmen nitelikleri, aile-okul ve çevre ile ilişkileri de
etkilemektedir.
Kitle iletişim araçlarının ulaşmış olduğu seviye eğitim ile ilgili
iletişimin seyrini değiştirmiştir. İnternet teknolojisinin yaygınlık
kazanmış olması sosyal alanların devreye girmesi, digital eğitim ya
da online eğitim, interaktif eğitim gibi kavramları ön plana
çıkarmıştır.
İnternet teknolojilerinde yaşanan ilerleme ve yaygınlaşma özellikle
sosyal medya hesapları aracılığı ile insanları bir araya getirmekte
ve bu hesaplar aracılığı ile kişiler farklı konularda kendi
görüşlerini özgürce ifade edebilmektedir. Bu durum eğitimciler
içinde söz konusudur. Eğitimciler de sosyal medya hesapları
aracılığı ile eğitime dair kendi görüşlerini ortaya koymaktadırlar.
Bu durum sadece eğitimciler için değil aynı zamanda eğitimin
unsurlarından olan öğrenci, veli ve eğitim yöneticileri içinde
geçerlidir.
Sosyal medyanın gelişimi ve yeni neslin bu araçları kullanım
düzeyleri ve sıklıkları dikkate alındığında, eğitimin temel aktörleri
olan okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve
öğrencilerin sosyal medya ortamında Din eğitimi programları,
ölçme ve değerlendirme teknikleri, eğitim yönetimi, öğretmen
tutumları ve nitelikleri, öğretmen yetiştirme ile ilgili görüşleri ve
aile, okul ve çevre ile ilişkileri hakkında ifade ettikleri görüşleri
analiz etmek ve buradan hareketle genelde eğitim ve özelde din
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eğitiminin
geleceği
ile
ilgili
yordamalarda
bulunmak
gerekmektedir.
Bu çalışmamızdaki amaç; Eğitim konuşmaları (egtkonus) twitter
hesabındaki eğitimcilerin genelde eğitim ve özelde din eğitimi
programları, ölçme ve değerlendirme teknikleri, eğitim yönetimi,
öğretmen tutumları, öğretmen nitelikleri ve öğretmen yetiştirme ile
ilgili görüşlerini ve aile, okul ve çevre ile ilişkileri ele almak ve
buradan hareketle din eğitimine ışık tutmaktır. Bu bağlamda
çalışmamızda Eğitim konuşmaları (egtkonus) “twitter” hesabı ve
Eğitim konuşmaları (#egtkonus) blogu baza alınarak içerik
çözümlemesi yöntemi ile bu hesapta oluşturulan mesajlar ve bu
bloga atılan mesajlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sosyal Medya, Din Eğitimi
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Kur’an Mealine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinle İlgili
Tutum Ve Davranışlarına Etkisi (Sınıf Öğretmenliği Lisans
Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir Araştırma)
Prof. Dr. Nurullah Altaş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
altas68@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Umut Kaya
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
umutkaya58@hotmail.com

Kur’an meali okuma çalışmaları son yıllarda tartışılagelen
konulardan birisidir. Bu konuda Kur’an’ın meali okumanın
kişinin dinî inanç ve yaşantısına bir faydasının olup olmadığı
konusunda
farklı
görüşler
ortaya
sürülmektedir.
Bu
tartışmalardan bağımsız olarak Kur’an mealini bütünlük içinde
okumanın bireylerin din anlayışlarını inşa etmede ne tür
katkılarının olabileceği alan araştırmalarına konu edinilmemiştir.
Bu araştırmada bir anlamda Kur’an’ın bir eğitsel materyal olarak
sağlayabileceği katkılar deneysel bir araştırmaya nasıl konu
edilebilir? Sorusuna uygulamalı bir örnek gösterilmektedir.
Araştırma, 2016-2017 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde son
sınıf okuyan öğrenciler üzerinde ön test-son test deseniyle,
Allport’un iç destekli dış destekli dindarlık boyutlardan oluşan
ölçeği kullanılarak ve ön test sonrasında dönem boyunca
öğrenciler
Kur’an
meali
okumaya
yönlendirilerek
gerçekleştirilmiştir. Kişisel deneyimlerini raporlaştırma amacıyla
gerçekleştirilen bu okumaların akabinde dönem sonunda da aynı
öğrencilere son test uygulanmıştır. 116 öğrenci hem ön teste hem
de son teste katılmış olup bu uygulamadan alınan bulgular
aracılığıyla Kur’an mealini baştan sona okumanın bireylerin iç ve
dış dindarlığı üzerinde etkisi incelenmektedir.
Araştırmada, elde edilen veriler SPSS Programı’nda aktarılmış ve
dönem başında uygulanan ön test ile dönem sonunda uygulanan
son test arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla ilişkili
örneklemler t-testi, ölçme aracında yer alan kişisel özelliklerle ilgili
değişkenlerin etkisi ise ilişkisiz örneklemler t-testi ve ANOVA
kullanılmıştır. Çalışmada aşağıda yer alan iki soruya cevap
aranmıştır:
“Öğrencilerin iç destekli ve dış destekli dindarlık değerleri, Kur’an
meali okuma sıklıklarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta
mıdır?”
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Araştırma
sonuçları
öğrencilerin
Kur’an
meali
okuma
durumlarına göre iç destekli dindarlık değerlerinde anlamlı
farklıklar
olduğunu
ortaya
koymaktadır.
Bu
bulgular,
öğrencilerden alınan kendi deneyimlerini yansıttıkları raporlardan
da yararlanılarak yorumlanmaktadır.
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A Field of Negotiation – How Religious Education is Put into
Pracitce in Viennese Kindergartens
Christian Andersen
Doctora Student, University of Vienna, Vienna
christian.anderson@univie.ac.at
Elif Medeni
University College KPH Vienna/Krems
elif.medeni@kphvie.ac.ar

Religious education has been the interest of many conferences
and publications during the last decades. Whereas the focus is
mainly on how religious education is put into practice and how it
is organized in various countries especially throughout Europe, a
strongly rising interest in empirical research can be observed.
However, the main focus of research is still on RE in state or
privately funded schools. A mainly neclected field of resarch
seems the be pre-school religious education. Only few research
have been undertaken on pre-school education and especially
religious education in kindergartens.
This paper wants to contribute to the conference in a twofold way:
on the one hand the paper wants to share empirical data from an
exhaustive project on (religious) plurality in Viennese
kindergardens which lead to controversial discussions in the
media as well as in the academia. On the other hand the paper
wants to present an excerpt on how religion is put into pracitce in
so called confessional kindergardens by giving insights in
observations in Christian, Islamic and secular pre-school
institutions.
Key Words: Pre-schooling, Religious Education, Kindergarten,
Austria, Empirical Research
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Ana Akım Medyada DKAB Öğretmenlerine Dair Yansımalara
Eleştirel Bir Bakış
Arş. Gör. Sümeyra Arıcan
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara
sumeyratekin@gmail.com

Amaç
Ana akım medyada DKAB öğretmenlerine dair yansımaların
eleştirel bir bakışla incelendiği bu araştırmada amaç, toplumda
kutsal bir meslek olarak kabul edilen öğretmenliğin DKAB dersi
özelinde yazılı basında topluma sunumunda nasıl bir yaklaşımın
benimsendiği ortaya koymaktır. Medyada din görevlilerinin
temsiline dair çalışmalar bulunsa da örgün eğitimde öğrencileri
yetiştiren ‘DKAB öğretmenlerine’ dair çalışmalara rastlanmamıştır.
Öğretmenliğin sosyal statüsü mesleğin en önemli özelliklerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Bu yaygın kabulün toplumsal
kodlarını ortaya koymak da bu açıdan önem arz etmektedir.
Mesleğin toplumsal görünürlüğü medya vasıtasıyla topluma
yeniden sunulmaktadır. Bu sunumda bir yandan var olan durum
ortaya koyulmakta diğer yandan da medyanın işlevi ve
kurgulanan haberler dolayısıyla toplumsal algı yeniden
üretilmektedir. Dolayısıyla özel bir çaba ve emek isteyen bu
mesleğin medyada nasıl sunulduğu toplumda nasıl algılandığını
ortaya koyan bir parametre olarak görülebilir. Toplumu
şekillendiren önemli kaynaklardan biri olan medya aynı zamanda,
toplumsal algı değişimini de etkileyen önemli bir araçtır. Bu
gerekçeyle, en çok baskı sayısına sahip 5 ulusal gazetenin söylem
çözümlemesi yöntemiyle taranması amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışma örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemi ile gazetelerin baskı
sayısı/satış sayısına göre sıralanmasıyla oluşturulmuştur.
Gazeteler 30.07.2018/05.08.2018 tarihleri arasındaki satış
verileri esas alınarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan
yayın organları Hürriyet, Sabah, Sözcü, Posta ve Milliyet
olmuştur. Taramanın zaman aralığı 2008-2018 yıllarını
kapsamaktadır. Çalışma çerçevesinde söylem çözümlemesi için T.
A. Van Dijk’e ait eleştirel söylem çözümlemesinin ‘semantik yapı
analizi’ yöntemi tercih edilecektir. Söz konusu yöntemde haberin
başlığı önemli bir veri kaynağı olduğu için çalışma amacına uygun
görülmüştür.
Bulgular
Çalışma, öğretmen kimliğinin temsilini haber başlıkları üzerinden
değerlendirmektedir. Toplumsal mesleki imaj, bireysel kimliğin
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olaylar karşısında geliştirdiği tutumların toplamının kamusal
alana/topluma yansıması olarak değerlendirilebilir. Çalışmada
haber başlıkları; bireysel faaliyetlerin olumsuz sunumu, bireysel
faaliyetlerin olumlu sunumu, mesleki durumların sunumu ve
hayata dair durumların sunumu şeklinde kategorilendirilerek,
“olumlu özellikler/yaklaşım”, “olumsuz özellikler/yaklaşım” ve
“yorumsuz” olarak üç bağlamda değerlendirilmiştir. Yazılı
medyada önceki yıllarda Din Kültürü ve Ahlak bilgisi
öğretmenlerinin şiddet eğilimleri ve dayakçı yaklaşımları oldukça
yaygın biçimde yer bulurken, son yıllarda taciz olaylarına dair
yankıların haberleştirildiği dikkat çekmektedir. Öte yandan
bireysel olumsuz örneklere dair haberlerin çarpıcılığına nazaran
mesleğe dair haberler basında daha tarafsız biçimde yer
bulmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
İlham verici bireysel gayretlerin basına çok da fazla yansımadığı
dikkate alındığında olumsuz/ kötü örneklerin daha yaygın olarak
gazete sayfalarına taşınması gazetecilik mesleğinin bir gereği
olarak düşünülebilse de, saygıdeğer öğretmenlerin çabalarının
basında daha güçlü bir biçimde dile getirilmesinin oldukça önemli
olduğu daha fazla dikkate alınmalıdır. Dikkat çekmek için
kurgulanan başlıklar, metinde kullanılan dilin yapısal özellikleri
ve metnin ardına gizlenen yargılar toplum hafızasında yer etmekte
ve toplumsal algıyı beslemektedir. Öğretmenlerin mesleğin genel
görünümüne yönelik olumsuz görüşlere sahip oldukları şeklindeki
verilerle birlikte değerlendirildiğinde, medyadaki söylemin, gerek
din eğitimi alanının toplumsal dengeler açısından önem taşıyan
karakterinden gerekse de öğretmenlik mesleğinin niteliğinden
dolayı iki kat fazla hassasiyet taşıdığı ifade edilmelidir. Diğer
yandan yapılan bu çalışmanın, öğretmenlik mesleğinin toplumsal
algısını ortaya koyması açısından, bireylerin görüşleri yansıtan
sosyal medyanın irdelendiği çalışmalarla desteklenmesi önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: DKAB Öğretmeni, Öğretmen İmajı, Medyada
Sosyal Temsil.
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Din ve Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek
Geliştirme Çalışması
Doç. Dr. İsmail Arıcı
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum
iarici@atauni.edu.tr
Doç. Dr. Eyüp Şimşek
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum
eyupsimsek@atauni.edu.tr

Amaç
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim programları, 1739
sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edilen
“Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin
Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretim
programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okulöncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde
belirlenmiş amaçlara ulaşmaya yöneliktir. Bu amaçlardan biri de,
“…. estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde
kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak,”
şeklinde ifade edilmektedir. Yine, eğitim sistemimiz yetkinliklerde
bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler
yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç
duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler, Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar
yetkinlik belirlemektedir. Bu anahtar yetkinliklerden biri de, “
Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve
görsel sanatlar dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları
kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde
ifade edilmesinin öneminin takdiridir.” şeklindedir. Bu durum,
Türk Milli Eğitim sistemi içinde yer alan derslerin her birinin
öğrencilerdeki sanatsal gelişime katlı yapmayı amaçlaması
gerektiğini göstermektedir. İşte bu çalışma estetik duyarlık,
sanata yönelik olumlu tutum kazandırma noktasında katkı
yapması beklenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini alan
öğrencilerin sanata yönelik tutumlarının hangi düzeyde olduğunu
belirlemek üzere bir ölçek geliştirme amacını taşımaktadır.
Yöntem
Çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, büyük bir örneklem grubu
içerisinden tutum, davranış gibi özelliklere yönelik bilgi toplamaya
yarayan araştırma türüdür. Araştırmanın çalışma grubunu,
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Erzurum ili ortaokullarında öğrenim gören 487 ortaokul öğrencisi
oluşturmaktadır.
Literatür taramasından sonra 22 maddeden oluşan soru havuzu
oluşturulmuştur. Oluşturulan soru havuzunda yer alan maddeler
arasından seçimler yapma sürecinde alanda uzman bir öğretim
üyesinden görüş alınarak 15 maddeden oluşan bir ölçek
hazırlanmıştır. Ölçekte bulunan ifadeler: hiç katılmıyorum (1),
katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve tamamen
katılıyorum (5) şeklinde beşli likert tipi bir sıralama kullanılmıştır.
Çalışmada Din-Sanat İlişkisi Tutum Ölçeği araştırma grubuna
uygulandıktan sonra istatistiksel analizler yapılmıştır.
Bulgular
Din-Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeğinin faktör yapısını
belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır.
Araştırmada, KMO değeri .937 olarak tespit edilmiş ve Bartlett
testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (𝑋 2 =
2281,032, 𝑠𝑑 = 28, 𝑝 < .05). Bu sonuca göre, verilerin faktör
analizine uygun olduğu söylenebilir. Daha sonra yapılan
istatistiksel analizler sonucunda, binişik olduğu ve .40’dan düşük
olduğu gerekçesiyle 7 madde ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 8
madde üzerine yapılan analizler sonucunda, Ölçeğin açıkladığı
toplam varyans %64’ tür. Ölçek maddelerin faktör yük
değerlerinin. 77-.85 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Din ve
Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeğinin güvenirliğinin tespitinde,
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Ölçeğin
bütününe ait güvenirlik değeri .92 olarak bulunmuştur. Bulgular
birlikte değerlendirildiğinde ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu
söylenebilir.
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışma öğrencilerin din ve sanat ilişkisine yönelik tutumlarını
ölçmeye yarayan bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla
yürütülmüştür. Bu doğrultuda 15 maddeden oluşan bir ölçme
aracı hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçme aracı Erzurum İlinde
öğrenim gören ortaokul öğrencilerine uygulanarak AFA
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 8 maddeden oluşan
“Din-Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din ve Sanat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersi, Tutum Ölçeği.
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2018 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programının Amaç ve İçerik Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aşlamacı
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Malatya
ibrahim.aslamaci@inonu.edu.tr

Öğretim programları okulda ya da okul dışında bireye
kazandırılması gereken bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri
kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Öğrenciye planlı olarak
kazandırılacak, bilgi-beceri-tutum ve davranışlar bütünsel bir
stratejinin
parçası
olarak
öğretim
programlarında
düzenlenmektedir. Ayrıca öğretim programları, öğretmenlerin
ortak bir konuyu, ortak bir dille ve disiplinli olarak öğretmelerine
rehberlik etmektedir. Bu anlamda, öğretim programlarının
hazırlanması, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi süreci eğitim
sistemi için son derece önem taşımaktadır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi ülkemizde anayasal
olarak 1982 yılından itibaren ilk ve ortaöğretim kurumlarında
zorunlu olarak okutulan dersler arasında yer almaktadır. Ancak
bu derslerin hukuki statüsü ve içeriği toplumun farklı kesimleri
tarafından sıklıkla tartışılmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan
itibaren bu konudaki tartışmalar ulusal ve uluslararası hukuk
alanına da taşınmıştır. Bu süreçte DKAB derslerine ilişkin
yaşanan tartışmalara ve değişim ihtiyacına bu derslerin öğretim
programlarında yapılan değişikliklerle karşılık verilmeye çalışıldığı
görülmektedir. Dersin hukuki statüsü korunarak dinbilimsel ve
pedagojik yaklaşımı daha nesnel ve çoğulcu karaktere
büründürülmeye çalışılmaktadır.
Program geliştirme çalışmalarının süreklilik kazanabilmesi için
önemli
bir
aşaması
olarak
kabul
edilen
program
değerlendirmelerinin
araştırmalara
konu
edilmesi
önem
taşımaktadır. Bu araştırmada da ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersleri için 2018 yılında hazırlanan yeni öğretim
programının amaç ve içerik açısından pedagojik ve dinbilimsel
bağlamının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada doküman
incelemesi yöntemi kullanılacak ve veriler içerik analizi ile
değerlendirilecektir. Değerlendirmede 2010 yılında hazırlanan
ortaöğretim DKAB dersi öğretim programıyla karşılaştırmalara yer
verilecek, bu şekilde değişim ve süreklilikler tespit edilmeye
çalışılacaktır. Teorik düzeyde yürütülecek bu değerlendirme ile bu
derslerin ileride yapılacak program geliştirme sürecine katkı
sağlanması ve toplumun farklı kesimlerinde daha çok ideolojik
boyutta yürütülen tartışmalara bilimsel veri sunulması ümit
edilmektedir.
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Dünden Bugüne Kıbrıs’ta Din Eğitimi ve Büyük Medrese
Dr. Öğr. Üyesi Salih Aybey
Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Zonguldak
salihaybey@hotmail.com

Akdeniz’in en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, ekonomik,
kültürel ve stratejik öneminden dolayı farklı medeniyetlerin
hâkimiyeti altına girmiş ve bu vesileyle de değişik kültürlere ait
eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu medeniyetler arasında,
Kıbrıs adası üzerinde 307 yıl gibi uzun süre hâkimiyetini
sürdüren önemli bir medeniyet ise Osmanlı İmparatorluğudur.
1571 yılında II. Selim tarafından fethedilerek Osmanlı toprağı
haline gelen ve uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kıbrıs,
bu dönemde genelde eğitim özelde ise din eğitimi alanında
Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemine tabi olmuştur.
Osmanlı devleti, fethettikleri topraklarda varlığının nişanesi olan
çeşitli müesseseler kurmuştur. Bu müesseselerden bazıları
eğitim-öğretim kurumlarıdır. Kurulan bütün müesseselerin
oluşturulmasında ve yönetilmesinde İslam dini ve kültürü esas
almışlardır. Osmanlıların Kıbrıs’ta İslam dini ve kültürünü temel
alınarak oluşturduğu vakıflar vasıtasıyla işlettiği en güzide örgün
eğitim-öğretim kurumu hiç kuşkusuz medreselerdir. Vakfiye
defterlerine kayıtlı Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu döneminde
yapılmış 11 medrese bulunmaktadır. Bu medreselerden biri de
ortaokul ve lise düzeyinde eğitim-öğretim veren ve fethedildikten
iki yıl sonra yani 1573’te Kıbrıs’ta (Lefkoşe) açılan ilk medrese
unvanını kendinde barındıran Büyük Medrese’dir. Kıbrıs’taki
diğer medreseler gibi, Büyük Medrese’de de eğitim çok üst
düzeyde olması nedeniyle Anadolu’nun güneyindeki illerden
öğrenci çekmiştir. Ancak, bu medrese 1936 yılında yıkılmıştır.
Eğitim bir süre daha başka yerde devam etse de 1939-1940 eğitim
öğretim sezonunda tamamen kapanmıştır.
Bu çalışmada öncelikle; Osmanlılar döneminden itibaren Kıbrıs’ta
din eğitiminin durumu ele alınarak, örgün eğitim kurumu olan
medreselerden de kısaca bahsedilerek, Osmanlılar tarafından
Kıbrıs’ta açılan ve ilk medrese unvanını alan Büyük Medrese
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Kıbrıs,
Din Eğitimi, Medreseler, Büyük
Medrese, Eğitim-Öğretim.
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Ürdün’de Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Şeriat Fakülteleri
Örneği
Arş. Gör. Yusuf Aydın
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Muş
yusufaydin19@hotmail.com

Son birkaç yıldır Ürdün’ün de içerisinde bulunduğu Ortadoğu
coğrafyasında birçok değişim yaşandığı görülmektedir. Yaşanılan
bu değişim ve gelişmeler ile bireyler arasındaki farklılıkların
Ürdün’de sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi yapıları ve eğitim
yapısını etkilediğini söylemek mümkündür. Ortadoğu ülkeleri
içerisinde yüzölçümü ve nüfusu bakımından en küçük ülkelerden
biri olan Ürdün, bölgesindeki ve dünyadaki değişikliklere kayıtsız
kalmamış, Arap devletleri içerisinde eğitimde, özellikle de
yükseköğretimde ve şer’i ilimlerde önemli bir yer edinmiştir.
Kurumsal yapılanmayı ve yükseköğretim kalite standartlarını
istediği düzeye getiremese bile bu alanda Ürdün’ün kısa sürede
ciddi yol aldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak Ürdün
üniversitelerinde
öğrenim
gören
uluslararası
öğrenciler
gösterilebilir. Ürdün Yükseköğretim ve İlmi Araştırmalar
Bakanlığının (YÖBAB) 2017 yılı verilerine göre Ürdün
üniversitelerinde 107 farklı ülkeden 40 binin üzerinde
uluslararası öğrenci eğitim almaktadır.
Ürdün devleti başta birçok ülkeyle karşılıklı eğitim anlaşmaları
yapmıştır. Türkiye dâhil olmak üzere çok sayıda ülke, Ürdün
üniversitelerinin vermiş olduğu çeşitli derecedeki diplomaların
denkliklerini kabul etmektedir. Özellikle Malezya başta olmak
üzere diğer Müslüman ülkelerden pek çok öğrencinin öğrenim
gördüğü Ürdün’deki şeriat fakülteleri uluslararası eğitim
çevrelerinde önemli bir tanınırlık kazanmıştır. Ürdün’deki Şeriat
fakültelerine öğrenci ve akademik camianın gösterdiği ilginin
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları: şeriat
fakültelerinin diğer ülkelerle yapmış olduğu eğitim ve öğrenci
değişimi vb. anlaşmalarının yanı sıra bu fakültelerinin diploma
denklik işlemlerindeki bürokratik kolaylıklar, eğitim dilinin
Arapça olması, eğitim programlarının güncel olması, müfredat
dâhilinde okutulan derslerin çeşitliliği, bölümler arası farklılaşma
ve derinleşme ile öğrenci merkezli ders içerikleri sayılabilir. Bu
tebliğde Ürdün’de yüksek din eğitimi kurumları olarak faaliyet
gösteren şeriat fakültelerinin yapısı, amaçları, yaşanılan idari ve
öğretimsel sorunlar ile ders programları ve mezuniyet sonrası
istihdam alanları gibi unsurlar incelenecektir.
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Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları Alanında Yaşanan
Paradigma Değişimi ve Seçmeli Din Dersleri
Sabahattin Bala
Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır
sabahattinbala@gmail.com

Her ülke kendi tarihsel, siyasi ve sosyal durumuna göre din
eğitimi konusunda çeşitli uygulamalara yer vermektedir. Bunun
yanında dünyada değişen bir takım değer ve anlayışlar da din
eğitiminin amaç, muhteva, hedef ve yöntemleri konusunda ülkeler
için belirleyici olmaktadır.
Eğitim politikalarının, planlama ve uygulamalarının neye göre
geliştirildiği sorusu bu bağlamda, aslında karmaşık bir nitelik
taşımaktadır. Toplumsal yapıda, siyasal kurumlarda, ideolojik
öğretilerde, kültürel dokularda gözlenen değer, ilke, anlayış, niyet
ve amaç gibi öznel süreçlerin eğitim kurumlarını önemli ölçüde
etkilediği bir din eğitimi geçmişimiz var. Bu açıdan eğitimden ne
anladığımız, nasıl bir insan profili yetiştirmek istediğimiz,
eğitimimizin ne tür felsefi kuramlardan beslendiği ve eğitim
modellerimizin söz konusu kuramlarla ne derece örtüştüğü,
eğitimde fırsat eşitliği, öğretim kalitesi, ideolojik manipülasyon,
verimsizlik ve yabancılaşma, niteliksiz mezunlar, otoriter eğilimler
gibi pek çok sorunun incelenmesi için eğitim olgumuzu içeriden ve
dışarıdan saran siyasi ve iktisadi çerçevenin/etkilerin dikkatle
incelenmesi gerekir.
Eğitim kurum ve uygulamaları, büyük ölçüde ideolojik ve siyasal
damarlardan beslenir. Nihayet insanlık tarihinde okullara özel bir
önem vermeyen bir toplum ve siyasal iktidara rastlamak
neredeyse olanaksızdır. Eğitime savaşçı insan yetiştirme misyonu
biçen Antik çağ Isparta kent devletinden günümüzdeki tüm
toplumlara kadar, tarihsel süreç içerisinde eğitim-öğretim
etkinliklerinin bir ayağı kültürel geleneklerde, diğer bir ayağı da
siyasal ve ideolojik öğretilerde olmuştur. Bu açıdan eğitim kuram
ve uygulamalarına yönelik bir değerlendirmenin, söz konusu
ideolojik ve siyasi etkileri/belirlemeleri hesaba katması gerekir.
Diğer taraftan modernleşme, küreselleşme ve neo-liberal
süreçlerle birlikte karşımıza büyük bir değişimin çıktığını
gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki İslam algısının ve dolayısıyla
Müslüman kimliğinin de bu değişim sürecinin dışında kalmadığı
açıktır. Asgari ölçekli bir sosyolojik tahlilde bile bir asır öncesinin
‘dindar’ bireyi ile günümüz ‘dindar’ bireyi arasında ve yine bir asır
öncesinin ‘dini grupları’ ile günümüz ‘dini grupları’ arasında ciddi
farklılaşmaların olduğu anlaşılmaktadır.
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Kısaca aktarmaya çalıştığımız bu etkileşim ve değişim içerisinde
Türkiye’deki İslam ile ilgili olguları ve özellikle din eğitimi alanında
yaşanan değişimi bütün boyutlarıyla ele almak elbette ki bu
bildirinin sınırlarını aşar. Bunun yerine, ortaya koyduğumuz
etkileşimi
örnekleyen
ve
eğitim
olgusunu
içeriden
etkileyen/şekillendiren bir taraf olarak mevcut devlet erkinin din
eğitimi politikalarının somut bir çıktısı olarak seçmeli din
derslerini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Althusser’in
‘devletin ideolojik aygıtları’ ile ilgili yaklaşım ve terminolojisinden
de faydalanarak –ki Althusser, devletin ideolojisini topluma
taşıyan somut kurumlar olarak devletin ideolojik aygıtlarına
dikkat çektiği gibi devletinkine alternatif ideolojilerin, ideolojik
aygıtlarda ‘mevzi kazanabileceğine’ de dikkat çekmektedirözellikle talep edilen/yetiştirilmek istenen insan profilinin niteliği
bağlamında seçmeli din derslerinin; genel eğitime dahil edilme
sürecini, bu süreci merkez-çevre ilişkisinin ne ölçüde
etkile(n)diğini ve nihayet din eğitimi veren diğer kurumların bu
süreçten ne ölçüde ve hangi yönlerde etkilendiğini irdeleyeceğiz.
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Din Dersi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Erteleme
Davranışı Eğilimleri ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki
İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Baltacı
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Muş
baltaci7@gmail.com

Bu araştırmanın amacı din dersi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile
İHL Meslek Bilgisi Öğretmenleri) öğretmenlerinin beş faktör kişilik
özelliklerine göre erteleme davranış eğilimleri ile depresyon
düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca araştırma ile beş faktör kişilik
özelliklerinin, depresyon ve erteleme davranışı üzerindeki etkisi de
araştırılmıştır. Bu araştırma ilişkisel karşılaştırmalı tarama
modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara İlinin 25
ilçesinde çalışmakta olan 2163 din dersi öğretmeni; örneklem
grubu ise tabakalı örnekleme yöntemi ile hedef evrenden
belirlenen
326
öğretmenden
oluşmaktadır.
Din
dersi
öğretmenlerinin erteleme eğilimlerini ölçmek için ‘Tuckman
Erteleme Eğilimi Ölçeği’, depresyon düzeylerini belirlemek için
‘Beck Depresyon Düzeyi Ölçeği’ ve kişilik özelliklerini ölçebilmek
için ise ‘Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği’ kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ile erteleme
davranışı ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
belirlenmiştir. Ayrıca, kişilik özellikleri (duygusal denge,
sorumluluk ve uyumluluk) ile erteleme davranışı ve depresyon
düzeyi arasında anlamlı bir etkileşim söz konusudur. Bunun
yanında kişilik özellikleri, erteleme davranışı eğiliminin %23’lük,
depresyon düzeyinin ise %32’lik bir bölümünü açıklamaktadır.
Türkiye’de din dersi öğretmeni örnekleminde, her üçi kavramın
ilişkilerinin birlikte ele alındığı araştırmalara rastlanamamıştır.
Alanyazındaki
bu
önemli
eksikliği
giderme
amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışma, din eğitimi alanyazınında depresyon
düzeyi, erteleme davranışı eğilimi ile kişilik özelliklerini din dersi
öğretmeni örneklemi üzerinde inceleyen ilk çalışma olma özelliği
taşımaktadır. İleride yapılacak araştırmalar için yeni çalışma
alanları açan bu çalışmanın, din eğitimi bilimleri alanyazınına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erteleme Eğilimi, Beş Faktör Kişilik
Özellikleri, Depresyon Düzeyi.
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Medresetü’n-Nüvvab’ın İslam Eğitim Tarihindeki Yeri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Karaman
mbaskonak@kmu.edu.tr

Amaç
1908’de Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra
Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türk halkının dini, ilmi ve
sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Şumnu’da
Medresetü’n-Nüvvab’da isminde bir okul açılmıştır. Eğitimöğretimin devam ettiği 27 yıllık süreçte bu okulun tâlî kısmından
676, âlî kısmından altmış yedi kişi mezun olmuştur. Mezunlarının
müftü, müftü vekili, imam ve şer‘iyye mahkemelerinde kâtip
olabildiği bu okulda öğrencilik dönemlerinde Bulgaristan
Türklerinin din hizmetlerini ifa etmek üzere ramazan aylarında
Müslümanların bulunduğu bölgelere giderek halkı irşad
etmişlerdir. Nüvvab Okulu esasen dini bir mahiyet taşısa da
ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yetiştirilmesine önem verilmiştir.
Bu bağlamda araştırmanın amacı, Medresetü’n-Nüvvab’ın
Bulgaristan Müslümanlarının eğitim hayatındaki rolünü tespit
ederek
öğrencilerinin
bu
eğitim
sisteminden
nasıl
faydalandıklarını incelemektir.
Materyal ve/veya Yöntemler
Kütüphaneler, arşivler ve internette yapılan kaynak taraması
neticesinde tespit edilen kitaplar, dergiler, tezler, önceki araştırma
taramalarından bilgiler toplanarak yorumlanmıştır. Ayrıca uzman
görüşlerine başvurulmuştur.
Bulgular
Osmanlı hâkimiyetinden sonra kurulmuş olması, modern
anlamda beşeri ve doğa ilimlerinin de müfredata eklenmesi ile
dikkat çeken bir eğitim kurumu olmuştur. Amacı din (eğitimci)si
yetiştirmek ola bu medrese, ders müfredatındaki çeşitliliği
sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu zamanında bölgede olmayan
bir okul misyonunu icra etmeye başlamıştır. Medresetü’nNüvvab’ın kapatılmasından sonra bile mezunlarının üzerinden
kurumun etkisi uzun yıllar devam etmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Elde edilen bulgulardan şu sonuçlara ulaşılmıştır:
a) Bulgaristan Müslümanlarının eğitimi ve din eğitiminde
nitelikli insan yetiştirmek ve bu alanda istihdam edilecek
görevliler yetiştirmek amacıyla açılan Medresetü’n-Nüvvab’ın
temel amacına başarıyla ulaştığı tespit edilmiştir.
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b) Medresetü’n-nüvvâb’ın rüşdiye mezunlarına yönelik olan
müfredat programı modern eğitim kurumlarına uygun biçimde
hazırlanmıştı. Kur’an, Arapça, Farsça, fıkıh, kelâm, ahlâk, İslâm
tarihi gibi derslerin yanında müfredatın büyük kısmını
matematik, botanik, coğrafya, Bulgarca, Bulgaristan tarihi,
umumi tarih, Türk edebiyatı, hüsn-i hat, resim, tabii bilimler,
kozmoloji, kimya, fenn-i tedrîs ve terbiye gibi dersler
oluşturuyordu. 1933 yılında tâlî kısmına lise statüsü verilince
ayrıca pedagoji, jeoloji, beden eğitimi, el işleri ve mûsiki dersleri
ilâve edildi. Medresetü’n-nüvvâb’ın 1930’da açılan üç yıllık âlî
kısmında ise fıkıh, usûl-i fıkıh, Mecelle, usûl-i muhâkemât-ı
şer‘iyye, medhal-i ilm-i hukūk, hukūk-ı düvel, ferâiz, ahkâm-ı
evkāf, ilm-i iktisat, hukūk-ı idâre derslerinin yer aldığı bir eğitim
verilmekteydi. Bu okul, klasik bir medreseden daha çok işlevsel
bir eğitim müessesi olarak zihinlerde yer almıştır.
c) 1944 ylında gerçekleşen ihtilalden kısa bir süre sonra millî
duyguların dinî hissiyatla çatıştığı şeklindeki bir algılama sonucu
okulun dinî niteliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar
başlatılmış ve sadece sembolik olarak Kur’an ve Arapça dersiyle
muâmelât-ı dîniyye dersi bırakılmıştır. 1945-1946 öğretim yılında
ise eğitim süresi beş yıldan dört yıla indirilmiş, idareciler ve bazı
hocalar görevden uzaklaştırılmıştır. 1949 yılında din dersleri
müfredat programından çıkartılarak okul dini hüviyetini
kaybetmiştir.
d) Dönemin şartlarına bakıldığında bir neslin yetişmesinde
Medresetü’n-Nüvvab’ın önemi ve İslam eğitim tarihindeki yeri
unutulmamalıdır. Bu dönemde biri Şumnu’daki Medresetü’nNüvvâb’ın binasında olmak üzere açılan üç imam hatip lisesi ve
Sofya’da kurulan Yüksek İslâm Enstitüsü,
Medresetü’nNüvvâb’ın tâlî ve âlî kısımları gibi Bulgaristan Müslümanlarının
din görevlisi ve din âlimi ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medresetü’n-Nüvvab, Bulgaristan, Din
Eğitimi, İslam Eğitim Tarihi.
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Pain Passed, God Forgotten: When Pills are More Powerful
than Verses
Safir Kassim Boudjelal
University of Mascara, Algeria
safireading@yahoo.com

One Algerian in three knows that if we recite Quran on water, its
characteristics would change and would affect every cell in the
body causing them to heal. However, only one Algerian in one
hundred can identify the healing verses found in the Quran and
the Sunaa (Islamic traditions) .The Hospitals seem to be serious
competitors of mosques today. Despite the over-mediatisation of
religious content in the Arab TV channels and social media, the
Algerian society witness an unprecedented “lose of faith” on the
healing power of the Quran and the prophetic sayings. Has the
rise of youth irreligiousness coincided with the rise of the
technological revolution, social media and thus rationalism? This
paper tries to identify the main reasons that are leading to this
hypothesized “lose of faith” in the healing power of the Quran and
the Sunaa. A semi-structured interview with one hundred
schooled participants has been conducted to scrutinize their
perception of religion, health, soul, and body relationships. The
results of the study yielded surprising ambivalent facts about the
psycho-social profile of the modern Algerian young Muslim who
acknowledged the presence of God, and the healing power of the
Quranic verses but could not resist the intrinsic and extrinsic
family pressures to meet the doctors before meeting God. The age
of the young patient could also explain his/her reluctance to overrely on verses instead of pills. Pain Passed, Godforgotten?
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Otizmli Bireylerde Din Eğitiminin İmkânı Üzerine Kuramsal
Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Bilecik
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Konya
sumeyrabilecik@gmail.com

Ülkemiz açısından özel eğitimin tarihçesi Osmanlı dönemindeki
sağır ve dilsizler okullarına kadar dayandırılabilirse de bu alanda
ihmale uğrayan pek çok konunun mevcut olduğu aşikârdır. Bu
konulardan biri de otizmlilerin din eğitimidir.
Bu ihmalin en önemli sebebi otizmlilerin soyut konuları
anlamlandırmada karşılaştıkları güçlüklerin din alanına da
genellenerek otizmli bireylere din ve inanç eğitiminin
verilemeyeceği
düşüncesidir.
Bu
düşünceye
temel
olan
araştırmalarda,
otizmli
bireylerin
doğaüstü
olayları
algılayamaması, yalnızca somut düşünebilmeleri, sembolik ve
metaforik anlamlar içeren olguları anlamlandıramazken dinde
bunların oldukça sık kullanılması, dinin sabit ve değişmez
doktrinlere dayalı bir sistem olması ve otizmlilerde buna uygun
davranmanın her zaman mümkün olamayacağı, ayrıca dinin
sosyal bir boyut içeren bir olgu olduğu, oysa otizmli bireylerin
sosyal ilişkilerde çeşitli güçlüklerle karşılaştığı noktalarına vurgu
yapılmaktadır.
Söz konusu araştırma sonuçlarının aksine otizmli bireylerin de
onlara uygun yöntem ve teknikler kullanılması halinde dini
kavramları, ritüelleri öğrenebileceği ve hatta uygulayabileceğine
yönelik çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmaların çıkış noktası
ise Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak ile Tanrıyı bilmek arasındaki
farka dayanmaktadır. Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak, bilişsel
düzeyde Tanrı ve inanç konularına dair dogmatik bilgilerin
öğrenilmesi olarak tanımlanabilecekken, Tanrıyı bilmek tecrübeler
yoluyla insan-Tanrı arasındaki bağın hissedilmesi olarak
nitelendirilebilir. Bu konu öğretilirken yalnızca otizmli değil diğer
bireylerin öğrenmesinde de oldukça önemli olan deneyimleyerek
(yaparak-yaşayarak) öğrenme öne çıkmaktadır.
Din alanında
deneyimleyerek öğrenme, ibadet ve ahlak gibi uygulamaya dönük
alanlarda olabileceği gibi Tanrı sevgisi, güven, bağlanma ve dua
gibi duyuşsal alanlarda da olabilmektedir. Otizmli bireylerde de
duyuşsal yetenek ve kabiliyetlerin var olduğu, her ne kadar ifade
etmekte güçlük çekseler de sevdikleri varlıklara ve insanlara
yönelik olumlu tutumlar geliştirebildikleri bilinmektedir. Buradan
yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, otizmli bireylerin dini
tecrübe yaşamaları sağlandığında bunun bireye manevi yönden
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katkısı olduğu gibi iç huzurunu da arttırarak diğer
davranışlarında da olumlu sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir.
Birbiriyle zıt sonuçlar içeren bu araştırmaların pek çoğu Batı
kaynaklıdır. Ülkemizde otizmlilerde din eğitiminin imkanına dair
yapılmış herhangi bir araştırma mevcut değildir. Ancak 2010
yılında özel eğitim okullarında otizmli çocuklar için din derslerinin
zorunlu hale gelmesiyle konu, akademik zeminde olmasa da
gündem konusu olarak tartışılmıştır. Bu çalışmada Batı’da otizmli
çocuk ve yetişkin bireylerde din eğitiminin imkânı üzerine yapılan
araştırmalar ve sonuçları bir araya getirilerek konunun
tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu araştırmaların
İslam din öğretimindeki yansımaları ve imkanı ülkemizde de
gündeme gelmiş tartışmalar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Çalışma sonucunda otizmlilerde din eğitiminin imkan ve
sınırlılıkları ortaya konularak konu ile ilgili yapılacak alan
araştırmalarına teorik zemin sağlanabileceği düşünülmektedir.
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Yeni-Thomasçı Jacques Maritain’de Entelektüel Aydınlanma
Olarak Ahlak Eğitimi
Doç. Dr. Celal Büyük
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum
celal.buyuk@atauni.edu.tr

Yeni-Thomasçılık, Thomas Aquinas’ın düşüncesini yeniden
canlandırmayı amaçlamaktadır. Bu ifade, 19. yüzyılın ortalarında
başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar süren ve Katolisizm’in
felsefe ve teolojideki istikametini belirleyen bir düşünsel hareket
için kullanılmaktadır.
Tektanrıcı düşünceyi temel alan Yeni-Thomasçılık, eğitime,
insanlara doğaüstü yaşama layık olmalarını öğretme görevini
verir. Kapsamlı bir eğitimin işlevini, her insanın kendi kültürüne
ve tarihine aktif olarak katılımını sağlamak ve zihni geliştirmek
olarak belirlemektedirler.
Thomasçı anlayışta ahlak eğitimi değerin içeriğini anlama sürecini
ifade eder. Bu süreçte taklit etmeye değen değer örnekleri verilir.
İnsanın doğuştan bazı yetenekleri vardır ancak insan bunları bir
öğretim çabasıyla sürekli yetkinleştirmelidir. Bu çaba sonunda
kazanılan erdem, insanı gerçek anlamda özgür kılabilir. Bu
düşüncede ulaşılmak istenen amaç, insanın tüm fiziksel-ruhsal
yapısının sıkı bir düzen altına alınmasıdır.
Bu akımın önemli temsilcilerinden biri olan Jacques Maritain için
eğitimin amacı da insanın doğası ile ilişkilidir. İnsanların nihai
kaderi, bu dünya yaşamından sonra Tanrı ile yaşam olduğu için
eğitim hem dünyevi hem de uhrevi hayata yönelik olmalıdır. İnsan
ruhunun dünyevi yaratılışının ötesine geçmesi onun eğitim
felsefesinin temel prensibidir.
Maritain ahlaki eğitim ile ilgili olarak, aile ve kilisenin görevi olan
iradenin doğrudan eğitimi ile okulun görevi olan dolaylı ahlaki
oluşum (entelektüel aydınlanma) arasında önemli bir ayrım yapar.
Maritain'i en çok ilgilendiren okulun rolü, entelektüel aydınlanma
yoluyla iradenin dolaylı eylemidir. Okulun görevi, öğrencilere iyi ve
kötünün bilgisini kazandırmaktır. O, bu alandaki sınırlarını
tanımalıdır, çünkü iyiliğin bilgisi iyilik yapmak için yetersizdir.
Maritain, okulların iradeyi doğrudan eğitme veya doğrudan
karakter oluşturma programlarına katılma çabalarına karşıdır.
Okul, ahlak hakkında bilgi verme ile kendini sınırlamalıdır.
Maritain’in okulun bu sınırlı rolü üzerindeki ısrarı, bilgi ve ahlak
arasındaki ilişki ile ilgili felsefi teorisine ve savaş zamanı
Almanya’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin entelektüel anlayışı
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atlayan iradenin doğrudan eğitimine katılma konusundaki
eleştirilerine dayanmaktadır.
Bu çalışmada
Avrupa’da Yeni-Thomasçı
akımın
önemli
düşünürlerinden biri olan Maritain’in ahlak eğitimine dair ortaya
koyduğu (entelektüel aydınlanma olarak ahlak eğitimi) görüşleri
ve tezlerini metin inceleme yöntemiyle ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Yeni-Thomasçılık, Jacques Maritain, Ahlak
Eğitimi, Entelektüel Aydınlanma.
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Yaz Kur’an Kurslarında Kullanılan Öğretim Teknolojileri
Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakcı
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Balıkesir
aa_canakci@yahoo.com

Bu çalışmanın amacı, yaz Kur’an kurslarında kullanılan öğretim
teknolojilerinin yeterliğini ve işlevselliğini kurs öğreticisi ve öğrenci
görüşleriyle ortaya koymaktır. Araştırmada yöntem olarak;
istenilen bilgilere ulaşmak, öğretici/öğrenci örnekleminin konuyla
ilgili
görüşlerini
tespit
etmek
ve
bunları
yorumlamak/değerlendirmek için tarama modeli, veri toplama
aracı olarak ise literatür tarama, anket, gözlem, görüşme ve odak
grup tartışması teknikleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, Balıkesir
evreninde basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilen 371
öğretici ve 1013 kurs öğrencisi üzerinde anket uygulanmıştır.
Uygulanan anket formlarından elde edilen verilerin istatistiksel
analizi SPSS (Statical Package for Social Science) programı ile
yapılmıştır. Bu süreçte öncelikle tüm bağımlı/bağımsız
değişkenler için frekans (n) ve yüzde (%) tabloları düzenlenmiştir.
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arası ilişkilerin istatiksel
değerlendirilmesinde Ki Kare (χ²) Testi kullanılmıştır. Ayrıca sosyal
bilimlerdeki araştırmaların çoğunda olduğu gibi bu araştırmada
da Ki-Kare sonuçlarının anlamlılık/manidarlık derecesine P ˂ 0,05
düzeyinde bakılmıştır. Anket tekniğinin tek taraflılığını önlemek ve
gerçeğe daha yakın sonuçlara ulaşabilmek için anketin yanında,
nitel araştırma tekniklerinden gözlem, görüşme ve odak grup
tartışması sonuçları ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan
benzer alan araştırmalarının bulgularından da yararlanılmıştır.
Bununla birlikte kurslarda kullanılan öğretim teknolojilerinin
verimliliği üzerinde etkili olan faktörler ile ilgili genel bir durum
tespiti yapılarak, bu süreçte karşılaşılan sorunlara ve bunların
çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaz Kur’an Kursu, Öğretim Teknolojileri,
Yöntem, Teknik, Materyal, Öğrenci, Öğretici.
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Freire’nin Eleştirel Pedagojisinin Din Eğitimindeki
İzdüşümleri
Arş. Gör. Mustafa Çetin
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Artvin
mustafacetin@artvin.edu.tr

Freire’nin eleştirel pedagojisi olmak üzere eleştirel kuram ve
özgürlük teolojisi alanyazınının taranmasına dayalı olarak
yürütülecek bu kuramsal çalışmada, din eğitiminin Paulo Freire
tarafından geliştirilen eleştirel pedagoji yaklaşımı bağlamında bir
özgürleşme ve sosyal dönüşüm aracı olarak imkânı belirlenmeye
çalışılacaktır. Eğitim, bilgi edindirme faaliyeti olmanın yanı sıra
özgürleşme, hayata anlam verme ve sosyal dönüşüm açısından
anlam kazanabilecek çok yönlü bir olgudur. Bu bağlamda din
eğitiminin eleştirel pedagojiye ait praksis, vicdanileştirme ve
şeyleştirme gibi kavramlar bağlamında tartışılması önem
kazanmaktadır. Bildiri kapsamında genel anlamda din eğitiminin
ve spesifik olarak İslam eğitiminin eleştirel eğitim felsefesi
açısından
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu
amaç
doğrultusunda eleştirel pedagojinin anahtar kavramlarından biri
olan ve teori ile pratik arasındaki diyalektik ilişkiyi ifade eden
praksis kavramı irdelenecek, eleştirel eğitimin özgürleşim, sosyal
dönüşüm, vicdanileştirme ve şeyleştirme gibi kavramları din
eğitiminin hedef ve idealleri açısından yorumlanarak özgürleştirici
ve dönüştürücü bir din eğitiminin olanakları hakkında bilgi
verilecektir. Çalışmanın ana problemi, eleştirel eğitim felsefesinin
din eğitiminin hedef ve idealleri açısından anlam ifade edip
etmeyeceği problemidir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Pedagoji, Din Eğitimi Felsefesi,
Özgürleşim, Freire.
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Anlam- Anlama Bağlamında Dini Kavramların Öğretiminin
Önemi ve Yöntem Üzerine
Öğr. Gör. Dr. Hasan Çetinel
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Nevşehir
hasancetinel@gmail.com

“Birinin bir buyruğa itaat etmeden önce onu anlaması gerekir”
(Wittgenstein, 2011: 145) Lao Tse’nun “Anlamayan konuşamaz,
konuşmayan anlamaz” ifadesi gibi, insanın aptallıkla bilgelik
arasında yer alışında dilin düşünce üzerindeki etkisi eski
zamanlardan itibaren tartışıla gelmiştir. (Ogden, Richards, 1923:
s. 1) Anlama ise, bir sembol, ifade ya da kavrama, kullanıldığı
bağlama uygun bir anlam verme veya ona yüklenmiş anlamı
kavrama.” şeklinde tanımlanmaktadır. (Demir, Acar, 2002: s. 37)
Hans-George Gadamer: “Konuşmanın sanat olduğu yerde anlama
da sanattır.” der ve her konuşma ve metnin, temelde anlama
sanatı ile ilgili olduğunu vurgular. Bu durumda insanlar arası
iletişimin konuşma ve yazı şeklinde dil formları üzerinden
sağlandığı tüm mecralarda amaç, anlama dayalı bir içeriği
karşıdakine aktarmaktır. (Gadamer, 2008: 262) O halde doğru
“anlama” ya da “doğru anlama” nasıl gerçekleşir? Şöyle ki,
“anlatılan” ile “anlaşılan” birbiri ile denk düşüyor ise “doğru
anlama gerçekleşmiş demektir.
İslami gelenekte söz, “kelâm” önemlidir. Allah insanla dili vasıta
kılarak iletişime geçmiştir. İslam düşüncesinin dili tabii dilin
kendisidir ve İslam bu tabii dili, dilin özelliklerini muhafaza
ederek dönüştürmüştür. Kur’an menşeli dini kavramlar, Arap
dilinin imkanları ölçüsünde bir semantik alana sahiptirler. Her
toplumun kendine özgü bir dili vardır ve doğada var olan nesneler,
meydana gelen olaylar, durumlar ile hareketlilikleri anlatırken bir
kısım ses bilişimlerinden yararlanarak, onları kavramlaştırır.
“Kavramlar düşüncenin temel yapı taşlarıdır.” ve dünyamızı
tecrübe ederken olayları ve olguları kavramsal ve kategorik
filtrelerden geçiririz. ( Hoffman S.C, Marilyn Grady, 2013)
Batı dillerinde kavram kelimesine karşılık olarak kullanılmakta
olan “concept” kelimesinin Latince aslı; “conceptio” şeklindedir.
Bu kökten gelen ve kavramsallaştırma anlamına gelen bir başka
kelime olan “conception” ifade ettiğimiz “kavramsallaştırma”
anlamının yanı sıra; “dölleme, hamileliğin” başlaması” anlamını da
içermektedir. Bu anlam; kavramların yeni düşüncelerin hayat
bulmasındaki yadsınamaz önemini ortaya koyması açısından,
manidardır. Diller kavramsal zenginlikleri oranında hayat
bulurlar.
Yeni
kavramlar
üretemeyen
diller
düşünsel
zenginliklerini koruyamazlar, kavrama ve ifade etme kabiliyetlerini

36

yitirirler. Düşünceler kavramlar aracılığıyla hayat bulurlar ve her
yeni düşüncenin doğumu kavramsal bir döllenmeye bağlıdır.
(Tiryaki, Sunar, 2016: s. IX)
Dini kavramların öğretiminde kavramların anlam alanlarının
doğru tespiti, olası yanlış veya eksik anlamaların önlenmesi vb.
hedefler, kavramların anlam alanına yönelik yapılacak her türlü
bilimsel yöntem ve çalışmayı değerli kılmaktadır.
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İmam Hatip Liselerinin Tercih Edilme Nedenleri
Doç. Dr. Fatih Çınar
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta
fatih.arge32@gmail.com

Yüksek dini tahsil yapmış kişilerin ve nitelikli imam hatiplerin
yetişmesi amacıyla açılmış
olan İmam
Hatip Liseleri,
kuruluşundan günümüze kadar çok yoğun bir ilgi görmüştür.
Kuruluş gayesinin ötesinde gerek ailelerin çocuklarını daha iyi bir
din eğitim almaları için bu kurumları tercih etmeleri gerekse de
bu kurumların yapısı itibari ile meşrutiyeti üzerinde yapılan
tartışmaların siyaset ve ideoloji açısından başvuru kaynağı olarak
görülmesi bu ilginin artmasına neden olan önemli faktörlerden
bazılarıdır. İmam Hatip Liseleri, karşılaştığı bu yoğun ilgi
neticesinde de amaçlarını gerçekleştirme düzeyi ve buna bağlı
olarak bu kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısındaki artış,
mezunlarının istihdamı ve mesleğe yönelme durumları gibi
nedenlerden dolayı her daim hakkında en çok tartışılan kurum
olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle öğrenci sayısındaki
artışın amacına oranla çok fazla olduğu ve mezunlarının
amacında belirtilen mesleğe yönelmedikleri ve bu kurumların
kuruluş gayesinden uzaklaştığı şeklinde tartışmalar, bu süreçte
İmam hatip Liselerini kesintisiz eğitim ve kat sayı problemi gibi
uygulamalarla yüzleşmek durumunda bırakmıştır. Geçirdiği tüm
aşamalar, zorluklar ve yaşadığı tüm tartışmalara rağmen bu
kurumlar, özellikle muhafazakâr kişilerin desteği ve ilgisi ile
ayakta kalmış ve çocukların öğrenimlerindeki öncelikli tercihleri
arasında yer almıştır. Çalışmada da bu kurumlarda öğrenim
görmeyi tercih eden kişilerin tercihlerinde etkili olan faktörlerin
(beklentilerin) ve bu faktörlerin gerçekleşme düzeyinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin, İmam Hatip
Liselerinin amaçlarının geliştirilmesine ve oluşturulacak gelecek
vizyonu adına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Din Eğitimi, İmam Hatip Liseleri,
Ortaöğretim, Din Eğitimi, Amaç.
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Kur’an Kursu Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali ve Kaygı
(Anksiyete) Durumu Üzerine Bir Çalışma
Yasemin Çoban
Öğretmen, Bursa Anadolu Kız Lisesi Osmangazi/Bursa
yasinbozdemir@outlook.com

Bu çalışma, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin öznel iyi
olma hali ve kaygı düzeylerine ilişkin verilere ulaşılmasını,
öğrencilerin öznel iyi olma durumlarını ve kaygı düzeylerini
etkileyen faktörleri belirlemeyi, elde edilen veriler doğrultusunda
belirlenen problemlere yönelik çözümler getirmeyi amaçlamıştır.
Araştırmaya Bursa ili merkez ilçelerinde bulunan Kur’an
kurslarında öğrenim gören 280 öğrenci katılmıştır. Veri toplama
aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, araştırmanın
konusu, problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları üzerinde durulmuş,
bulgular ve yorumlardan elde edilmiş sonuçlar doğrultusunda
öneriler sunulmuştur.
Amaç
Araştırma
konusunun
belirlenmesinde
ülkemizde
dini
inancın/dini eğitimin, kaygı durumu (anksiyete) ve iyi olma hali
gibi psikolojik durumlara etkisi üzerine yapılan araştırmaların
sınırlı sayıda olması etkili olmuştur. Kur’an kurslarıyla ilgili
yapılan çalışmaların,
genellikle Kur’an kursu öğreticileri,
kursların fiziki özellikleri ve sayısı, problemleri ve konuya ilişkin
çözüm önerileri ekseninde yapılmıştır. Konunun Kur’an kursu
öğrencilerinin kaygı durumu ve iyi olma halini olarak
belirlenmesinde, Kur’an kurslarıyla ilgili olarak yapılmış
çalışmaların rehberliğinde literatüre katkı sağlama amacı etkili
olmuştur.
Materyal ve/veya Yöntemler
Araştırma aşamasında öznel iyi olma, kaygı durumu, mutluluk,
ergenlik/gençlik dönemi,
din eğitimi üzerine ülkemizde ve
yurtdışında yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Yöntem olarak
uygulanan anket formunda, nedensel ve korelasyonel araştırma
desenleri kullanılmıştır. Anket formu; 1) Demografik bilgi
formundan, 2) Çoktan seçmeli anket formundan, 3) Beck
Anksiyete Ölçeği’nden ve Öznel-İyi Oluş Ölçeğinden oluşmaktadır.
Bulgular
Katılımcıların anksiyete durumlarının orta düzeyde 16,78
(±12,06), öznel iyi oluş algılarının ise yüksek düzeyde 181,00
(±110,83) olduğu, öznel iyi oluş puanları ile kaygı durumu
arasında negatif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu, anksiyete
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puanlarının, cinsiyete, eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık
gösterirken, sosyal çevre, hafızlık eğitimi, yatılı olmak ile anksiyete
puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öznel iyi
oluş puanlarıyla cinsiyet, sosyal çevre arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır. Hafızların öznel iyi olma halinin diğer öğrencilere
göre daha yüksek olduğu, öznel iyi olma halinin eğitim düzeyine
göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Katılımcıların, Kur’an kursundaki öğreticilerle, kurstaki diğer
öğrencilerle ilişkilerini,
Kur’an kursu derslerini ve ortamını
olumlu
olarak
değerlendirdiği
görülmüştür.
Öğrencilerin
çoğunluğu %93,2 dindarlıkları üzerinde anne-babalarının dine
bakışının olumlu etkisi olduğunu belirtmiş, %76,42’ü annesi ile
ilişkilerini “çok iyi”, % 19,3’ü “iyi” ve %76,42’ü baba ile ilişkilerini
“çok iyi” olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların % 98,9’u din
eğitimi almaktan memnun olduğunu,
%47,9’u en önemli
mutluluk nedeninin dini inanç, %34.6’sı ise aile olduğunu
bildirmiştir.
Sonuç ve Tartışma
“8 Yıllık Zorunlu Kesintisiz Eğitim Yasası” nedeniyle öğrenci sayısı
azalan Kur’an kurslarında, kurslarının önündeki engellerin
ortadan kalkması ve öğreticilere verilen mesleki eğitim sonucu
Kur’an kurslarının öğrenci sayısı artmıştır. Öğrencilerin din
eğitimi kurs ortamı ve öğreticilerden çoğunlukla memnun olduğu
görülmektedir. Öznel iyi oluşu yüksek olan öğrencilerin gelişimsel
dönemleri ve hafızlık eğitiminin sorumluluğu sebebiyle orta
düzeyde yaşadıkları kaygının azaltılması amacıyla kurs
bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü açılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Olma Hali, Kaygı, Kur’an Kursları
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında Barış Eğitiminin
Yeri
Osman Kâmil Çorbacı
Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İstanbul
osmann@gmail.com

Günümüzde yaşamın tüm alanlarında ortaya çıkan gelişim ve
değişim süreçlerinin toplum hayatında kolaylaştırıcı bir etki
yaratmasının yanı sıra karşılaşılan anlaşmazlık ve çatışma
durumlarında şiddet içeren yöntemlere başvurma da aynı oranda
artmıştır. Hayatın içinde şiddetin her türüne tanık olan ve
evrensel normlarla yetişmeyen bireylerin kendisine ve çevresine ne
zaman zarar vereceğini tahmin etmek güçtür. Dünya Sağlık
Örgütü ve UNICEF’ in yayınladığı raporlarda, şiddet mağdurları
sayısının
her
geçen
gün
arttığına
şahit
olmaktayız.
Anlaşmazlıkların ve düşmanlığın olmaması anlamına gelen barış
kelimesi savaşlardan kavgalardan kurtulup birlik, sükûnet ve
huzur içinde yaşamak olarak da tanımlanmaktadır Barışçı bilinci
oluşturmak için bireylerin şiddeti terk etmesini, ruhsal ve
toplumsal olgunluk seviyesine çıkmasını sağlayacak tek araç
eğitimdir. Bireylerin kişisel sınırlılıkları içinde, sürekli yeni ve
istendik
davranışlar
edinmesi
ve
yanlış
davranışların
değiştirilmesi anlamına gelen eğitim sayesinde bencil olmama,
hak ihlallerinin önüne geçme, karşılıklı sevgi-saygı, diğerlerinin
görüşlerine değer verme, şiddeti önleme, empati ve iletişim kurma,
hoşgörülü olma gibi davranışlar öğretilebilmektedir. Şiddet
kültürüne karşı olan adalet, eşitlik, dayanışma ve hoşgörü gibi
evrensel ilkelerle birlikte yaşamayı öğreten barış eğitimi, şiddeti
teşvik eden nedenleri ve yapıları zamanında algılayıp
anlaşmazlıkların kaynağına inerek çatışmayı engellemek için
önlem almaya çalışmaktadır.
Çalışmamızda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde barış
eğitiminin yeri nedir? sorusundan hareketle Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersi ilk ve orta öğretim programlarındaki barış eğitimi ele
alınmıştır. Özellikle barış eğitiminin gerekliliğine vurgu yapılarak,
barış eğitiminin din eğitimi açısından önemi incelenmiştir. Bu
eğitim verilirken ailenin, çevrenin, öğretmenin rolü üzerinde
durulmuştur. Bunun yanında toplum ve insan ilişkileri
incelenirken dinin toplumsal birliğe verdiği önem anlatılmaya
çalışılmıştır. Dini değerlerin toplumlar üzerindeki etkisi ve dinin
birleştirici yönleri ele alınmıştır
Barış
eğitimi
insani
değerlerin
gelişmesine
katkıda
bulunmaktadır.
İnsan
haklarına
saygı
duyma
bilincini
geliştirmekte
ve
topluma
karşı
sorumluluklarını
yerine
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getirmesine yardımcı olmaktadır. Barış: anlaşmayı, uzlaşma
kültürünün gelişmesini ve düzeni ifade eder. Sosyal bir varlık olan
insanın şiddet ve çatışmadan uzak kalması, uygarlığını sonraki
kuşaklara aktarabilmesine imkân tanımaktadır. Yaşama ait bütün
iyileştirme çabalarını ifade eden barış eğitimi insanlar ve
toplumlar arası huzursuzluk ve kargaşa ortamını önlemeye çalışır.
Barış aynı zamanda Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Araf
süresinde yeryüzünden bozgunculuk yapılması yasaklanmıştır.
Nisa süresinde barış, en iyi eylem olarak tanımlanırken salih amel
kavramıyla barışa yönelik insan eylemlerinin müminin temel
görevlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda “ Sen af
yolunu benimse”( Araf7 /199) ayeti İslam’ın affedici, hoşgörülü ve
toplumsal barışı sağlamaya yönelik bir din olduğunun
göstergesidir. Toplumsal barışın ön koşulu insan hayatına
duyulan saygıdır. İnsanın Allah’a karşı sorumluluklarından biri
güven içinde kendini gerçekleştireceği başkalarının da kendilerini
gerçekleştirmelerine engel olmayacağı barış ve huzur ortamı
oluşturmaktır.
Türk eğitim sisteminin amaçlarından biri dünya insanı
yetiştirerek toplumu dünya kültürleriyle entegre hale getirmektir.
Bunun için bireyleri ötekileştirmeden erken yaşlarda hoşgörü ve
farklı kültürleri benimseme bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Birey eğitimi ailesinden almaya başlar sonra okullarda
bilinçlenirler. Okulda öğretmenlerden alınan mesajlar, kişilerin
davranışlarını şekillendirmede başat role sahiptir. Öğretmen ne
kadar sağlam bir toplumsal bilince sahipse yetiştirdiği bireyde
onun izlerini taşıyacaktır. Gelecek nesillere barış eğitimi
verebilmek için öğretmenin öncelikle bu konuda bilgili ve bilinçli
olması gerekmektedir.
DKAB dersleri ahlak eğitimini de içerdiğinden dolayı barış
eğitiminin verilmesine en uygun derslerden biridir. Önceki yıllarda
dersler ağırlıklı olarak Sünni İslam geleneğine göre anlatıldığı için
farklı mezhep ve dinler hakkında verilen bilgiler yetersizdi. DKAB
programında farklı mezhep ve diğer din mensupları hakkında da
daha geniş bilgiler verilmesiyle barış temaları İslam kardeşliği
üzerinden değil evrensel barış ve kardeşlik vurgusu üzerinden
yapılmaya başlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Barış, Eğitim, Hoşgörü, Toplumsal Barış,
DKAB
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Methodical Integration for the Development of Religious
Studies
Prof. Djemai Chebaiki
Vice-Rector of Postgraduate Studies, Ph.D, Scientific Research
Emir Abdul Qader University of Islamic Sciences –Constantine- Algeria
jemai111@yahoo.fr

The question of the curriculum emerge today from the limits of the
intellectual crisis experienced by the religious sciences and the
Islamic sciences in particular, as the methods of reform and
production of the bases of Islamic religious sciences lag
significantly Remarkably lagging behind, with great reliance on the
heritage authority that establishes the Islamic religious
methodological thought, and the restricted of the curriculum for a
long periods in two trends, both tend to take over managing the
text (Graphic trend and Mental trend), but today under the
outstanding success of the era of modernity to achieve an increase
of knowledge and tremendous progress in various fields of life, it
can be a methodical, integration that combines approaches from
multiple sources, such as linguistic, social and humanitarian
approaches, based on quantitative and qualitative methodology
among the next work objectives in religious sciences at the level of
academic studies, in what poses on the effectiveness of the
classical curriculum and certified results. Especially those
working to improve the quality of knowledge and the rules of
production
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Islamic Religious Education in Elementary Educational
Institutions
Assist. Prof. Şule Dursun
University of Vienna, Vienna
dursun_sule@hotmail.com

Selected conceptualized task definitions in the context of
competence-based A-level exams
In public debates more voices against Islamic Religious Education
in Elementary educational Institutions have been raised. Also
debates on educational policies in Austria lead up to the demand
for the general closure of confessional institutions because of
threatening foreclosure tendencies and ideologically indoctrinated
religious education curricula.
Apart from the existence of these institutions, there is a high
presence of Muslim children in preschool age in Austria. For this
reason, it is a great responsibility for Islamic religious education
to develop pedagogical programs at elementary level in order to
prevent Islamic education from its failure. The following
presentation illustrates didactically conceived tasks in the context
of competence-based A-level exams for instructors who offer
Islamic religious education in elementary institutions. The
reviewed tasks are based on personal professional experiences,
which have been tested, proved and conveyed as lesson contents
in elementary educational institutions. Selected tasks will include
following subject areas: 1. A suitable Theology for Children? 2.
Gender relations and Islam, 3. Narratives of Prophets, 4. The
Importance of Education in Islam
With the help of selected tasks, I want to underline the
importance of Islamic religious education in elementary
institutions in the European context. Islamic religious education
should encourage critical thought in order to develop theological
reasoning to encounter in the daily life of the Muslim children.
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Değerler Eğitiminde Sinemanın Rolü, Amerikan Kültür
Yayılmacılığı ve Hollywood
Dr. Tunahan Dür
İslâm Din Dersi Öğretmeni, Viyana 16. Bölge Teknik Lisesi, Viyana
tunahan.duer@hotmail.com

Amaç
Sinema bir kitle iletişim aracı olarak yalnız çocuklar üzerinde
değil aynı zamanda yetişkinler üzerindeki etkisi ile de kitleleri
peşinden sürükleyen önemli bir eğitim aracıdır. İnsanoğlu daha
çok küçük yaşlarda sinemadan etkilenmeye başlamakta
karakterinin oluşmasında sinema önemli bir rol oynamaktadır.
Devletler de sinemanın bu etkileşim gücünü keşfettikleri andan
itibaren kendi iç ve dış politikalarını belirlerken milli eğitim
anlayışı içinde bu alanda büyük bir yatırım yapmışlardır. Dünya
üzerinde sinema ya en fazla yatırımın yapıldığı bunun karşılığını
da hem gelir olarak hem de dünya halkları üzerinde siyasi bir
yaptırım ve gözdağı verme gücü olarak elde eden ABD’dir.
Hollywood ABD`nin silah sanayiinden sonra ki Gayri Safi Milli
Hasılasındaki ikinci en önemli gelir kaynağı olması yanında dünya
halklarına yenilmez Amerikalı imajı verilmesinde ve Amerikan
felsefesi ve kültürünün yayılmasında etkin bir role sahiptir. Bu
sunumumuzla günlük hayatımıza bu derece girmiş olan sinemayı
dini değerler eğitiminde nereye koymamız gerektiğini tartışmak
istiyoruz. Çocuklarımızı özellikle TV dizilerinin önüne atıp
saatlerce zaman kaybetmelerini mi bekleyeceğiz? Yoksa
çocuklarımız için faydalı olan programları seçerek eğitilmelerine
katkıda mı bulunacağız?
Materyal ve Yöntemler
Geleneksel İslam anlayışı sinema ve tiyatro gibi görsel sanatlara
oldukça mesafeli durmasına karşın çağdaş İslam yorumcuları
sinema ve tiyatroyu bir tebliğ aracı olarak değerlendirmektedir.
İslamî hareketin ilk zamanlarında çağrı ve Ömer Muhtar filmi ile
yabancı kaynaklı filmlerle başlayıp Minyeli Abdullah, Danimarkalı
Gelin vb. yerli filmlerle devam eden süreçte günümüze kadar dinî
ve milli konularda çok zengin bir eğitim portföyü oluşmuştur.
Özellikle 80`li yıllardan sonra İranlı rejisörler tarafından çevrilen
Ashabı Kehf, Hz. Meryem vb. filmleri din dersi öğretmenleri
derslerinde öğretici materyal olarak sıklıkla kullana gelmiştir.
İslam Dini’nde sinema üzerine yazılmış eserlerden görüşler alarak
bu çalışmamızla konunun tartışılmasını ve bu konuya ilgi duyan
herkesin düşünüp katkıda bulunmasını hedefliyoruz.
Bulgular
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Dünyaya gözlerini aile ortamında açan çocuklar çevre ile irtibatını
da bu yolda sağlayarak televizyon programları ile de iletişime
geçmeyi öğreniyorlar. Gerek çizgi filmler gerekse belgesellerde
geçen hayvan karakterleri küçük zihinlerini işgal etmekte
çevrelerini bu yolla tanımaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan
baktığımızda öğrenme yaşının çok küçük yaşlarda başladığını
görmekteyiz. İlerleyen yaşlarda ise çocukların karakterlerinin
oluşmasında TV dizi ve filmlerdeki rol model aldığı karakterlerin
büyük rolü olmaktadır. Dinî ve millî filmlerdeki düzgün
karakterler çocukların güven ve şahsiyetine pozitif katkılarda
bulunurken, yanlış ve fasık karakterler toplumdaki manevi
değerlerin kaybına sebep olmaktadır. Yüce dinimiz bize örnek
alınması gereken kimseler olarak Peygamberleri ve Allah’ın dinine
gönül veren kâmil iman sahiplerini göstermektedir.
Sonuç
Sinema gerek kullandığı efektler gerekse hareketli sahneleriyle
insanoğlunun hafızasında unutulmayacak derin izler bırakır. Bazı
film ve onlardaki karakterlerin yıllar sonra bile insanlar
tarafından hatırlandığı görülmekle sinemanın ne denli etkili bir
eğitim aracı olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
Eğitimcilerin ve Milli Eğitim Planlayıcılarının bu denli bir eğitim
aracına kayıtsız kalması düşünülemez. Eğitimcilerin hangi yaş
gurubunda neyin izletilmesi ve nasıl bir ders çıkarılması gerektiği
ders programlarına alındığı takdirde derslerin daha canlı geçmesi
ve zihinlerde daha kalıcı olması sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Sinema, ABD ve Hollywood,
Karakter İnşası, Millî ve Dinî Eğitim
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7-12 Yaş Çocuklarda Paylaşma ve Yardımlaşma Değerlerinin
Hadisler Işığında Öğretimi
Öğr. Gör. Halil Erhun
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İzmir
halilerhun@hotmail.com

Amaç
Eğitimin en önemli unsuru istendik yönde davranış değişikliği
meydana getirmek, bireyin topluma uyum sağlaması, toplumun
temel
değerlerini
benimsemesi
ve
düzgün
bir
şekilde
sosyalleşmesidir. Çocuğun hayatının ilk dönemleri onun
kişiliğinin gelişiminde, değerlerinin oluşumunda hayati öneme
sahiptir. Özellikle okul çağı çocuğunun aileden ayrılıp yeni bir
çevreye girmesi ve bir akran grubuna dahil olacak olması,
çocuğun yeni davranışları benimsemesini beraberinde getirecektir.
Gerekli değerleri benimsemeyen çocuğun bu dönemde kazanacağı
kötü davranışların ileriki yaşlarda çok büyük problem
oluşturacağından değerlerin çocuğa öğretimi önem arz etmektedir.
Günümüz dünyasında hemen hemen her alanda hızlı bir gelişim
yaşanmakta ve bu gelişim toplumun her kesimini etkilemektedir.
Bu etkilenmenin en yoğun hissedildiği kesimi de çocuklar
oluşturmaktadır. Artık çocuk sadece yaşadığı çevrenin değil,
izlediği televizyonun, takip ettiği internet sitelerinin etkisi altında
kalmaktadır.
Bu
etkilenmelerden
hareketle
değerlerini
oluşturmaktadır. Tüketimin en üst noktaya ulaşmaya başladığı,
her konuda yardımlaşma ve paylaşmanın azaldığı, insanların
sadece kendini düşünür hale geldiği bir toplum yapısı karşımıza
çıkmaya başlamıştır. İnsanların birbirine güvenlerinin kalmaması,
herkesin kendi çıkarını düşünmesi, dünyanın bir bölümünde
çocukların yiyecek bulamadıkları için hayatlarını kaybediyor
olması, her alanda paylaşımın ve yardımlaşmanın gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Eğer okul dönemine başlayan çocuk bu
dönemde paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenemez, bunlar için
gerekli ortam hazırlanamaz ise, ileriki dönemlerde çocuğun
paylaşımcı bir ruha sahip olması, ergenlik döneminin sıkıntılarını
aşması zor görünmektedir. Kendisi için gerekli olan arkadaşlıkları,
çevreyi oluşturamayan bu dönem çocuğu, sosyalleşmede
gecikecek ve bu alanda başarılı olma duygusunu tadamayacaktır.
İşte bu problemlerden dolayı 7-12 yaş döneminde bulunan
çocuklara paylaşma ve yardımlaşma değerinin öğretimi önem arz
etmektedir.
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Materyal ve Yöntemler
Konuyla ilgili literatür taraması ile ilgili dini metinler taranarak
eğitim psikolojisi ve din eğitiminde kaynakların bakış açısı
birleştirilerek çocukların bu değerleri nasıl kazanım haline
getirebileceklerini ifade edeceğiz.
Bulgular
Bu taramayla elde edilen bilgiler din eğitimi, eğitim psikolojisi,
eğitim sosyolojisi alanında kullanılabilecektir.
Sonuç
Günümüzün en temel problemi insanların bireysel bir hayat
sürmeleri, bencil bir yapıya sahip olmaları, paylaşma ve
yardımlaşma gibi değerlere sahip olmamalarıdır. Bu durumun
değişmesi içinde yapılması gereken en temel davranış geleceğin
büyükleri olan çocukların eğitiminde onlara paylaşma ve
yardımlaşma
gibi temel ilke ve değerleri öğretmektir.
Çocuklarımıza bu değerleri öğretirken alacağımız temel
referanslardan
biri
Hz.
Muhammed’in
hadisleridir.
Hz.
Muhammed’in hadislerine baktığımızda toplumsal paylaşımı öne
çıkaran, kişiler arası ilişkilerde saygı ve sevginin üzerinde duran,
kırılganlıkların, dargınlıkların benimsenmediği; sürekli olarak
hem maddi hem manevi paylaşma ve yardımlaşmanın ön plana
çıkarıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda yapılması gereken
unsurların başında çocuğun sosyalleşmesinde en önemli
kurumlardan biri olan okulun çocukların sahip oldukları gelişim
dönemi özelliklerine uygun olarak Hz. Muhammed’in hadislerinde
bulunan paylaşma ve yardımlaşma değerleriyle ilgili bilgilerin
öğretilmesi gelmektedir. Okul çocuğa sadece bilgi aktarılan yer
değil aynı zamanda çocuğun yaşamının temelini oluşturacak olan
değerlerin öğretildiği yerdir. Bunun için din eğitiminin temel
kaynaklarından olan hadislerde var olan paylaşma ve
yardımlaşmayla ilgili değerler okul çağı çocuğuna öğretilmelidir.
Anahtar
Kelimeler:
Değerler,
Din
Eğitimi,
Paylaşma,
Yardımlaşma, Hadis ve Öğretimi.
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Pre-Islam Religious Thoughts In Bengal Region: TransoxianaPersian Resemblances And The Bengal Muslim Culture
Abdur Rahman Fuad
Postgraduate Student, PhD in Islamic History and Arts
Necmettin Erbakan University, Konya
fuadduab89@gmail.com

The initial aim of this paper is to propound some new views and
thoughts from the historical aspects which are mainly keen on the
Bengal region where numerous historical factors connected with
the pre-Islamic Transoxiana-Persian religion. Mostly, beside the
Bengali people, the resemblances of this so far TransoxianaPersian inhabitants and about their religious dynamism also be
pointed out. However, their cultural and religious syncretism
imperatively under the discussion. As historical actualities show
that, in pre-Islamic period, Bengal was formed with the Buddhist
and Janya occupiers. After a long time, Bengal was transformed
into an Islam dominated acres. Beside of this, most prominent
Sufis also came to the Bengal to preach religious activities from
the Transoxiana-Persian region whereas once upon a time, the
region went through the Buddhists. So, were the Sufis free from
the Buddhists’ social effects that time? Also under the evaluation.
Some certain historical proceedings inform us that, before
accepting Islam, the Turks of above-mentioned region were
Buddhist as they believed in oneness of god. Nonetheless, at the
same time, Shamanism spread out under the social environment.
But, after the Islam, myriad number of Turks migrated into
Bengal for different purposes, mainly, they had been found on it
their old cultural and religious syncretism. On the other hand,
migrated Sufis were also influenced with the local Buddhist and
Hindu philosophies.
But, another key problem is- how Sufis made a Muslim generation
for future to serve Islamic regulation- also be included in the
paper for solve. Because, some of our Sufi classes, were
influenced by the some non-Islamic social movements,
particularly with the Brahman religious affairs. The new Muslims
of that time, who were converted to Islam from the Hindu religion;
tried to keep up their old social and cultural customs.
After all, this paper will answer some irrational questions and
queries smoothly by the archival documents and data such as
books, articles and reviews in Bangla and English and also in
Turkish.
Keywords: Bengal, Buddhist, Syncretism, Turks, TransoxianaPersian.
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Demokratik Toplumlarda Din Eğitimi: AİHM Kararları
Üzerinden Bir Analiz
Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstanbul
zisanf@istanbul.edu.tr

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin [AİHM] faaliyete başladığı
1959 yılından itibaren aldığı başvurular arasında din eğitimi ile
doğrudan veya dolaylı ilişkili çok sayıda vaka bulunmaktadır. Ele
alınış esasları ve sonuçları itibariyle çeşitlilik arz eden vakalar,
akademik literatürde sıklıkla konu edilen din eğitimi özgürlüğü ve
zorunlu din dersleri meselesinin ötesinde geniş bir konu yelpazesi
içermektedir. Bunlar arasında günümüz din eğitimi alanının en
ateşli tartışma konuları arasında sayılan dini grupların
tanınmasından
azınlık
haklarına,
diskriminasyondan
endoktrinasyona pek çok hususu saymak mümkündür. Zikredilen
bu konuların sosyo-kültürel uyumla yakından ilişkili doğası, taraf
ülkelerin demokratik değerler üzerine kurulu olduğu varsayılan
toplumsal ve idari dengelerinin aslen kırılgan bir yapıya sahip
olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla AİHM’in kararları taraf
devletlerin öz-değerlendirmesi olmanın dışında çok önemli bir
işlevi de yerine getirmektedir. Bu işlev, kararların özellikle insan
hakları – konumuz açısından da din eğitimi – ile ilgili temel
standartları belirleme şeklinde lenebilir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin hazırlık aşamasından itibaren sıklıkla vurgulanan
bu husus, Sözleşmeye yüklenen temel misyon olmanın bir adım
ötesine geçmiş görünmektedir. Nitekim günümüzde demokratik
bir toplumda din eğitimine ilişkin faaliyetlerin hangi çerçevede
sürdürülebileceği sorusuna yanıtın temel referans noktası haline
gelen AİHM kararları, yaptırım güçleri farklı vesilelerle
tartışılıyorsa
da
konuya
ilişkin
algıların
da
merkezi
konumundadır.
Bu noktadan hareketle sunulacak tebliğde AİHM’in Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin sırasıyla düşünce, vicdan ve din
özgürlüğü, ayrımcılık yasağı ve eğitim hakkını ele alan 9., 14. ve
2 (P1). maddelerine istinaden yapılan başvurulara yönelik aldığı
kararlar değerlendirilecektir. Bu kararlarda din eğitimi ile ilişkili
hangi hususların ön plana çıktığı ve mahkemenin bu kararlara
yönelik algısı incelenecektir. Böylelikle AİHM’in günümüz
demokratik toplumlarında din eğitimi alanının hangi esaslar
üzerinden tanımladığı sorusuna yanıt aranacaktır.
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Toward a Paradigm for Teaching Religion in a Pluralistic Age
Prof. Dr. David J. Goa
Founding Director of the Chester Ronning Centre for the Study of Religion
and Public Life, University of Alberta
Professor at the Kings University & Saint Stephen’s College, University of
Alberta, Edmonton, Canada
davidgoa@telusplanet.net

Some of my students over the last forty years have been raised in
one of the religious traditions of our world, Christian, Muslim,
Jewish, Sikh, Buddhist or Hindu. Canada is a pluralistic society
and all faith communities have made it their home. Other
students, and there are an increasing number, define themselves
as “nones”, no declared religion. Curiously, many students who
identify as religious understand their faith in terms of a narrow,
often fundamentalist, framework and are surprised to learn of the
depth of the religious tradition of which they are a part. Others
who are secular are equally surprised to discover the genius of
religious traditions to surface questions that are also their
questions about the meaning and purpose of life and how one
should then live. Students come to learn about their own faith
and the religion of others. Some come in search of a faith that
speaks to their sense of anomy, of meaninglessness. And, some
(not a few) come because they seek to understand what they see
as the harm religion has done in the geo-political arena of our
world.
In this paper I will explore ways of teaching religion in a pluralistic
society that does the following: (1) holds the beauty of faith in the
forefront while not dismissing the struggles and missteps of
religiously based ideologies; (2) cares for the students deepening
their own faith tradition and encourages them to explore the gift of
spiritual discipline; (3) opens each student to the religious
understanding of others and points to forms of regard for others
rooted in their own faith’s deepest wells of meaning; (4) the task of
caring for the students growing knowledge of their own and other
religious traditions and caring for their soul’s formation; (5) how
religious literacy is a necessary requirement for understanding
much of the struggle going on in our fragile world and cultivate
their capacity to engage in life-giving ways.
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İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrenci
Görüşlerine Göre Dürüstlük ve Sorumluluk Değerleri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Göksu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzincan
mzekigoksu@hotmail.com
Doç. Dr. Bayramali Nazıroğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Rize
bayramali.naziroglu@erdogan.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, imam hatip ortaokulları ve diğer devlet
ortaokullarında dürüstlük ve sorumluluk değerlerinin bilişsel
anlamda hangi düzeyde anlaşıldığının karşılaştırılmasıdır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Erzincan il merkezindeki iki imam-hatip ortaokulu ve
karşılık gelen iki diğer devlet ortaokulunda okuyan sekizinci sınıf
öğrencileri; çalışma grubunu da bu öğrenciler arasından
maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen toplam otuz iki
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak
odak grup görüşmesi, veri toplama aracı olarak da yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. İmam
hatip ortaokulu öğrencilerinin Dürüstlük değerine ilişkin
görüşleri; doğru olmak, güven vermek, Müslüman olmak şeklinde
üç alt temada toplanmış, diğer devlet ortaokulu öğrencilerinin
görüşleri ise doğru olmak, güven vermek, dürüstlük şeklinde üç
alt temada toplanmıştır. İmam hatip ortaokulu öğrencileri
dürüstlük değerini doğrudan İslam dini ile ilişkilendirerek
dürüstlüğün Müslüman birey için önemine işaret ederken, diğer
devlet ortaokulu öğrencileri ise dürüstlük değerini, bir öğrencinin
dinî referans kullanması dışında, daha bireysel ilişkiler
bağlamında açıklamışlardır. Bununla birlikte her iki okul
öğrencileri adaletsizliği, dürüstlüğün zıddı olarak görmüş ve
dürüstlüğün önemini açıklarken bu durumu adil olmak değeriyle
ilişkilendirip “adil
olmamak” şeklinde ifade etmişlerdir.
Araştırmaya konu bir diğer değer olan sorumluluk değeri için ise
imam hatip ortaokulu öğrencilerinin görüşleri ailemize,
vatanımıza/devlete, dinimize/Allah’a, topluma/ çevremizdekilere,
okula şeklinde beş alt temada toplanmış; diğer devlet ortaokulu
öğrencilerinin
görüşleri
ise
ailemize,
dinimize,
topluma/çevremizdekilere,
okula/öğretmenlerimize,
devlete,
herkese/her şeye şeklinde aynı şekilde beş alt temada
toplanmıştır. Her iki oklu türü öğrencilerinin cevaplarına
bakıldığında temaların büyük oranda benzeştiği, diğer devlet
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ortaokulu öğrencilerinin -imam hatip ortaokulu kadar yoğun
olmasa da- dini söylemlerde bulundukları görülmüştür. Ayrıca
sorumsuzca davranışlar hususunda imam hatip ortaokulu
öğrencileri söylemlerinde daha dinî/ahlâkî eksenli cevaplar
verirken,
diğer
devlet
ortaokulu
öğrencileri
ise
daha
dünyevi/insanî cevaplar vermeyi tercih etmişlerdir. Sonuç olarak
her iki değerin açıklanmasında imam hatip ortaokulu
öğrencilerinin açıklamalarına okulun misyonu ve diğer devlet
ortaokulu öğrencilerine göre daha yoğun bir şekilde aldıkları dinî
eğitimin etkisinin yansıdığı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Din Eğitimi, Değer, Dürüstlük,
Sorumluluk
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Akıllı Tahta
Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Şeref Göküş
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya
serefgokus@akdeniz.edu.tr

Ülkemizde ve dünyada teknoloji alanındaki gelişmeler hızlı bir
şekilde artmaktadır. Söz konusu gelişmeler insan hayatının her
alanını ilgilendiren ve onlara ciddi katkılar sağlayan birtakım
yenilikleri de içerisinde barındırmaktadır. Bu yenliklerden biri de
son yıllarda özellikle eğitim alanında kullanılan akıllı tahtalardır.
Akıllı tahtaların 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 17 ilde ve 52
okulda FATİH projesi adı altında pilot uygulaması başlatılmıştır.
Süreç içerisinde akıllı tahtaların ülkemiz okullarındaki sayısı
giderek çoğalmıştır ve çoğalmaya da devam etmektedir. Akıllı
tahtaların eğitim-öğretim sürecindeki mevcut durumu ile ilgili
yapılan araştırmalara bakıldığında; genel anlamda derslerde akıllı
tahta kullanımının öğrencilerin konuları daha iyi anlamasında ve
daha hızlı kavramasında onlara kaktı sağladığı sonucuna
ulaşıldığı görülmektedir. Bu araştırmada, din kültürü ve ahlak
bilgisi dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ne düşündükleri ele
alınacaktır. Bu amaçla Antalya il merkezindeki liselerde görev
yapan 20 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla konuyla ilgili veriler elde edilecektir. Elde edilen veriler
neticesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde akıllı tahta
kullanımının
a)Öğretmenlere
sağladığı
katkılar/avantajlar
b)Öğretmenlerin
akıllı
tahta
kullanırken
karşılaştıkları
zorluklar/aksaklıklar c)Daha etkili bir akıllı tahta kullanımı için
öğretmenlerin dile getirdiği öneriler tespit edilerek gerekli
değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Akıllı Tahta, Öğretmen,
Teknoloji.
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İslam Eğitim Felsefesi Üzerine
Prof. Dr. Şakir Gözütok
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Van
sgozutok@yyu.edu.tr

Batı dünyasında eğitim felsefesi kavramı, çoğunlukla filozofların
başta olmak üzere eğitim üzerine ortaya konulan görüş ve
politikaları ihtiva etmektedir. Eğitim felsefesi, genel felsefe ile
kısmen amaçlarıyla ama daha çok metotlarıyla ilişkilidir. Her ne
kadar eğitim felsefesi kavramı Batıdaki Sanayi Devriminden sonra
telaffuz edilmeye başlanmışsa da, bu kavram ortada yokken de
muhtevası uygulamadaydı. Çünkü henüz eğitim felsefesi bir
disiplin olarak ortaya çıkmadan önce de eğitim mevcuttu. Eğitim
zaten başlı başına bir teori ve eğitim kuramlarını gerektiren bir
faaliyettir. Her ne kadar İslam dünyasında eğitim felsefesi hala
yeterince tartışılmış değilse bile, eğitim ile ilgili teori ve kuramlar
işin başından beri mevcuttu. Bu bakımdan İslam eğitiminin
kendisine has bir eğitim felsefesinden söz etmek mümkün müdür.
Bildirimiz, İslam’ın eğitim felsefesi, Batı eğitim felsefesinin
gölgesinde mi gelişme göstermiştir? İslam Eğitim felsefesi ile Batı
eğitim felsefeleri konu ve amaçları bakımından benzer iddialar mı
ortaya koymaktadırlar? gibi değişik açılardan eğitim felsefesini
tartışmayı esas alacaktır.
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Gösteri Toplumunda Dindarlığın Morfolojisi
Arş. Gör. Süleyman Gümüş
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
suleymangumus@yahoo.com

Hakikatin hayattan giderek çekildiği konusunda neredeyse bir
ittifak bulunmaktadır. Fakat geride kalanın ne olduğu aynı
açıklıkta değildir. Görüşlerdeki farklılıklar, sorunsalın dindarlık
açısından değerini değiştirmemektedir. Hakikatin kendinde ne
olduğunun bilinmemesi, çözümü askında bıraksa da, bir bilim ve
pratik olarak din eğitimi açısından söz konusu yoksunluğun
analizi bir zorunluluk olarak kalmaya devam etmektedir.
Gösteri
toplumu,
hakikatin
yoksunluğunda,
şeylerin
duygulanımlar düzleminde sabitlenmesi ve salt maddilik
içerisinde algılanması neticesinde ortaya çıkan toplumdur. Öyle
ki, şeyler dışsallaşmanın sınırlarına sürüklenmekte ve geriye
mahiyetten yoksun nitelik ve nicelik kalmaktadır. Gösteri
toplumunda ruh, salt bir izleyici ve izlenendir. Diğer taraftan
hümanist karakteri nedeniyle kendi üzerine kapandığından,
‘ilerlemeyi’ dönüştürecek imkanlardan da mahrumdur. Toplum,
adeta birer göz ve imge toplamıdır; deneyim sonsuz yansımanın
yakalanmasıdır.
Dindarlık
ise,
şeylerin
birer
imgeye
indirgenmesine bağlı olarak göstergenin deşifresiyle sınırlıdır.
Fakat deşifre, kendinde sınırsızdır. Mahiyetlerin yani metafiziksel
ilkelerin yokluğunda göstergeler birbirleriyle, sonsuz sayıda ve
şekilde ilişki kurabilmektedir. Ne var ki Metafizik ya da onun
rolünü yerine getiren ilkeler, göstergeleri sadece sınırlandırmakla
kalmaz, aynı zamanda onların tarihselleşme şartıdır; yani, birer
tablo olarak göstergeler, zatıyla kaim değildir ve bir dayanağa
zorunlulukla ihtiyaç duyar. Modern olanın ayrımı da burada
başlamaktadır: artık göstergeler, kendi üzerine kapanmakta ve
sadece kendilerine işaret etmektedir. Dindarlık, kendinde
kulluğun nesnel-öznel bir biçimi iken artık salt kendinin
gösterenidir; biçim değil doğrudan kendinin göstereni. Bu,
anlamın gösterge ve göndergenin şeklinde iki ayrı ögeden oluştuğu
şeklinde
geleneksel
kavrayıştan
başkadır.
Okuryazarlığın
artmasıyla cehaletin de artması, söz konusu bu başkalık
içerisinde göstergelerin tüketilmesinin bir etkisidir. Ne var ki bu
olgu, modernitenin kıyısında değil merkezinde gerçekleşmektedir.
Başka bir deyişle bir istisna değil, bir pratik olarak din eğitiminin
de bağlı olduğu kurumsallığının genel sonucudur. Din eğitimi,
modernleşmeye koşut olarak her geçen gün daha fazla bu
maddiliğin içerisine çekilmektedir. Dolayısıyla bir disiplin olarak
Din Eğitimi’nin klasik din bilimleri ile ortak ya da kendi metafiziği
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üzerinde daha fazla durulması ve stratejisini tespit edilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada, modern bir olgu olarak gösteri toplumunda
dindarlığın biçimi tartışma konusu yapılmaktadır. Bu bağlamda,
ilk önce soybilimsel yöntemle gösteri toplumu açıklanacak ve din
eğitimi pratikleri ile olan ilişkisi analiz edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Dindarlık, Gösteri Toplumu,
Gösterge.
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Medya ve Mahremiyet Eğitiminin İmkânı Üzerine
Dr. Öğr. Üyesi Adem Güneş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Rize
admgunes58@gmail.com

Medya, modernliğin güçlü bir aracı olarak yaşamı kendi
dinamikleri içerisinde yeniden üreten ve geliştiren bir alandır.
Aynı zamanda popüler kültürün ürünleri olarak bu dinamikler,
kültür endüstrisinin de vazgeçilmezleridir. Medya bir taraftan
ihtiyaç üretirken diğer taraftan bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı
ile ilgili seçenekler sunar. Ayrıca bu süreç yürürken, görünürlük,
hazcılık, öznellik ve fırsatçılık gibi yeni değerler üzerine inşa edilen
bireysel ve toplamsal bir kimlik öngörür. Medyanın bu hedefleri
gerçekleştirmesi, mahremiyeti ve mahrem alanları yeniden dizayn
etmesini veya devre dışı bırakmasını gerekmektedir. Oysa
mahremiyet fıtri ve evrensel bir olgu olarak bireye ait korunması
gereken alanları ifade eder. Medyanın kullandığı en önemli
argümanlardan biri olarak cinselliğin aşırı boyutlara ve farklı
kategorilere varan kullanımı ise, her gelişim grubunda bireyin
sağlıklı bir mahremiyet algısı oluşturması önünde engeller
oluşturmaktadır. Böylesi bir durum gerçekleştirilecek mahremiyet
eğitiminin etkisini aza indirmektedir. Bu bildiride medya ve onun
varlığı
karşısında
mahremiyet
eğitiminin
imkânı
değerlendirilecektir
Anahtar Kavramlar: Medya, Mahremiyet, Mahremiyet Eğitimi
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İletişim Bağlamında Din Eğitimi İhtiyaçları: Amerika’daki
Türk Toplumu Örneği
Doç. Dr. Banu Gürer
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
banu.gurer@marmara.edu.tr

Küreselleşme günümüz dünyasının genel özelliği olarak kabul
edilmektedir. Küreselleşmenin genel nitelikleri ise çoğulculuk ve
çok kültürlülüktür. Bu niteliklerin ortaya çıkışında göç, toplumu
çoğulcu bir yapıya doğru şekillendirmesi bağlamında önemli bir
rol oynamaktadır. Toplumun yapısının değişmesine bağlı olarak
ise bu nitelikler, farklılıkların kabulünün sağlanması açısından
müfredatların düzenlenmesi gereği açısından eğitim sistemi ve
politika üzerinde etkili olmaktadır. Zira farklılıkların kabulü ve
onlar hakkında doğru bilgi edinilmesi, birlikte barış içinde
yaşamak için önemli görülmektedir.
Eğitim sisteminde çoğulculuk ve çokkültürlülük eğilimi, din
eğitimi açısından da önemlidir. Çünkü farklı dini gruplara dair
karşılıklı bilgi alışverişinin lüzumu, din eğitimi müfredatlarının
hazırlanma sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli
bir husus olarak vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle
araştırmamızda çoğulculuk ve çok kültürlülüğün önemli bir
örneği olan Amerika’da yaşayan Türklerin din eğitimi bağlamında
ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı hedefledik.
Araştırmamız Amerika’da en az bir senedir yaşamakta olan
Türklerle gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamıza dayanmaktadır.
Bu kapsamda 250 kişiye ulaşılmış, kendilerine dini bilgi
kaynakları ve farklı dini gruplarla iletişim eğilimleri bağlamında
din eğitimi ihtiyaçları ve beklentileri sorulmuştur. Bu doğrultuda
kendileri için düzenlenebilecek din eğitimi müfredatları üzerinde
tartışmak üzere araştırmamızın sonuçlarını paylaşmak istiyoruz.
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İngiltere'de Din Eğitiminden Muafiyet Tartışmaları
Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Hendek
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya
abdurrahmanhendek@sakarya.edu.tr

Amaç
İngiltere'de zorunlu dersler arasında yer alan din eğitimi, aynı
zamanda muafiyet hakkı da bulunan bir derstir. Aileler istedikleri
takdirde hiçbir sebep göstermeksizin çocuklarını din eğitiminden
muaf tutabilmektedirler. Ancak, öncelerde de zaman zaman
tartışma konusu olan bu husus, son yıllarda daha da fazla
tartışılmakta, bazı gruplar tarafından kaldırılması talep
edilmektedir. Bilindiği üzere din eğitiminden muafiyet hususu
ülkemizde de sancılı hususlardan bir tanesidir. Bu sebeple, başka
ülkelerde benzer tartışmalar ne düzlemde yürüdüğünü görebilmek
için bu sunumda İngiltere'de artan muafiyet tartışmaları
incelenecektir.
Materyal
İngiltere'de din eğitiminden muafiyet tartışmaları son dönemde
özellikle iki kanal üzerinden yürümektedir. Bunlardan ilki
medyadır. Bazı dini ve sivil kurumlar ve öğretmen sendikaları bu
konudaki görüşlerini medya üzerinden paylaşmakta, muafiyet
hakkından duydukları memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği
belirtmektedirler. Bu tartışmaları takip edebilmek için bu kurum
ve kuruluşların web siteleri ve onların görüşlerini haber yapan
web siteleri taranmıştır. Bunun yanında son yıllarda bazı
kurumlar ve akademisyenler din eğitimi raporları yayınlamışlar,
burada muafiyet hususunu tartışmışlardır. Bu raporlar da
incelenmiştir.
Bulgular
Son yıllarda din eğitiminden muafiyet hakkının tamamen
kaldırılması yönünde talepler artmıştır. Bu talepleri ikiye ayırmak
mümkündür. Bir kesim din eğitiminden muafiyet hakkının derhal
kaldırılması gerektiğini savunurken, çoğunluğu oluşturan diğer
bir kesim ise önce din eğitiminde bazı reformalar yapılarak, sonra
muafiyet hakkının kaldırılması gerektiğini savunmaktadır. İstenen
bazı reformlar şunlardır: din eğitimin isminin değiştirilmesi; din
eğitimi müfredatının yerelde değil de merkezde oluşturulması; din
eğitimi müfredatını oluşturan kurulda değişiklikler yapılması; din
eğitiminin içeriğinin değiştirilmesi. Ancak bunun yanında din
eğitiminden muafiyet hakkının korunması gerektiğini savunan
gruplarda bulunmaktadır. Bunların tezleri arasında şunlar
bulunmaktadır: din eğitiminin daha tam olarak her kesimi
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memnun
edecek
düzeyde
olmadığı;
muafiyet
hakkının
uluslararası hukukça da tanınmış olan 'eğitim hakkının' ve 'din
özgürlüğünün' bir gereği olduğu ve bu hakkın lağvedilmesinin
uluslararası mahkemelere kadar uzanacak yasal bir süreci
başlatacağı.
Sonuç ve Tartışma
Eğitimde ve bil hassa din eğitiminde her konuda olduğu gibi
muafiyet konusunda da tartışmalar devam etmektedir. Her ne
kadar İngiltere'de son yıllarda bu hakkın kaldırılması yönünde
talepler artsa da bazı gruplar, özellikle de azınlıklar, bu hakkın
korunması yönünde talepte bulunmaktadırlar. Sonra, muafiyet
hakkının kaldırılmasını isteyen gruplar içerisinde de ciddi fikir
ayrılığı bulunmaktadır. Mesela önce din eğitiminde reform olması
gerekli diyen gruplar, bu reformların nasıl, kimler tarafından ve
hangi doğrultuda yapılması gerektiği konusunda belli bir fikir
birliğine varmış değillerdir. Din eğitiminde reform isteyen Britanya
Hümanist Birliği ile Anglikan Kilisesinin reformlardan beklentileri
oldukça
farklıdır.
Bu
anlamda,
politikacılar
tarafından
başlatılacak herhangi bir reform girişiminin muafiyet hakkının
kaldırılmasını isteyen gruplar arasında dahi ciddi tartışmaları
ateşleyeceği muhtemeldir.
Son olarak, din eğitiminden muafiyet hakkının kaldırılması
tartışmalarını Avrupa'da ve İngiltere'de gittikçe artan tek tipçilik
ve yabancılara karşı duyulan güvensizlikten bağımsız düşünmekte
yanlış olacaktır. Muafiyet hakkının kaldırılmasını isteyenlerin
özellikle her çocuğun tek tip din eğitimi alması gerektiğini
savunmaları ve bunun toplumun bütün kesimlerinin 'Britanya
değerleri' etrafında birleşmesi açısından önem kaydettiği
vurgulanmaları, azınlıkları, özellikle de Müslüman grupları, bu
tartışmalarda gerçek hedefin kendileri olduğunu hissetmelerine
sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Muafiyet, İngiltere, Müslümanlar
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Din Eğitimi Perspektifinden Transformatif Öğrenme Kuramı
Sevim İleri
Öğretmen, Fevzipaşa Ortaokulu
sevimileri35@hotmail.com

Eğitim bilimlerinde uygulanan yeni yaklaşımların çoğu, doğrudan
veya dolaylı olarak din eğitimi uygulamalarının da ilgi alanına
girmektedir. Ancak din eğitimi uygulamalarında transformatif
öğrenmeye pek rastlanmamaktadır. Bu açıdan “Din Eğitimi
Perspektifinden Transformatif Öğrenme Kuramı” başlıklı çalışma,
gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, transformatif öğrenme kuramının
dayanakları, sınırlılıkları ve temel kavramlarıyla birlikte
incelenerek
din
eğitimi
açısından
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Dönüşümsel öğrenme olarak ifade edilen transformatif öğrenme
kuramı, ilk defa Jack Mezirow tarafından 1978 yılında ortaya
atılmıştır. Transformatif öğrenmede, bireyde veya grupta meydana
gelen değişimin değerlendirilmesi inanç, deneyim, değerler, sosyal
çevre göz önünde bulundurularak gerçekleşmektedir. İnsanı
deneyimlerinden,
inançlarından,
çevresinden
bağımsız
düşünülemeyecek kadar karmaşık bir varlık olarak gören
transformatif
öğrenmede,
öncelikle
bireylerin
kabullerini,
inançlarını, bakış açılarını, deneyimlerini sorgulayarak yeni bir
perspektife dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Mezirow’a göre
transformatif öğrenme 10 adımda gerçekleşmektedir. Bu
adımlardan hareketle bireyin farkındalığının sağlanması ve
bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda
bireyin inançlarından, önyargılarından ve başkaları tarafından
oluşturulmuş
değer
yargılarından
soyutlanması,
kendi
perspektifinde
yeniden
yorumlaması,
kendisi
için
nasıl
düşüneceğini ve davranacağını öğrenmesi beklenmektedir.
Transformatif öğrenme kuramı son yıllarda ön plana çıksa da,
bağımsız bir kuram olmayıp, hermenötik, eleştirel yaklaşım ve
holistik öğrenme gibi teori ve modelleri içinde barındırmaktadır.
Varoluşçuluğa ve hümanizme dayalı yönleri de bulunan kuramda,
aynı zamanda yapılandırmacılık ilkelerinin izlerine de rastlamak
mümkündür.
Değişime ve yeniliğe açık olmayan öğrenenlerde, transformatif
öğrenme sürecine azami düzeyde dikkat etmek gerekmektedir.
Öğrenenin kendi kararı ve kabulü olmaksızın transformatif
öğrenmenin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla
öğrenen ve öğreten arasındaki etkileşimin güçlü olması, öğrenenin
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deneyimlerini sorgulaması ve dönüşümü gerçekleştirmesine
imkân
tanımaktadır.
Transformatif
öğrenmeye
yönelik
transformasyon, anlam şemaları, anlam yapıları, eleştirel
yansıtma, deneyimin merkezliliği, akılcı konuşma, perspektif
dönüşüm gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların
analiz
edilmesiyle
transformatif
öğrenmeye
din
eğitimi
perspektifinden bakma olanağı artmaktadır.
Yurtdışında din eğitimi alanında transformatif öğrenmeyle ilgili
bilimsel çalışmalar yapılırken, Türkiye’de konuyla ilgili henüz
yapılmış bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Oysa din eğitimi, hem
tanımı hem amaçları hem de uygulamaları bakımından
transformatif öğrenme kuramıyla paralellik göstermektedir. Din
eğitiminde benimsenen eğitimsel, kavramsal ve dinbilimsel
yaklaşım açısından bireyin somut deneyimlerinden hareketle
soyut düşünmesi teşvik edilmektedir. Benzer bir şekilde
transformatif öğrenmede inançlarını, bakış açılarını, deneyimlerini
sorgulayan bireyin, bağımsız düşünme becerisiyle öğrendiklerini
kendi perspektifinde düşünce ve davranışa dönüştürmesi
beklenmektedir. Din eğitiminde bireyin öğrendiklerini körü körüne
uygulaması yerine sorgulayarak bilinçlenmesi benimsenmektedir.
Transformatif öğrenme ile din eğitiminde bilişsel öğrenmelerin
anlama
ve
kavrama
basamaklarıyla
sınırlı
kalmayıp,
değerlendirme basamağına ulaşmasına destek sağlanabilmektedir.
Din eğitiminde özellikle verilecek değerler ve kazandırılmak
istenen becerilere yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesinde,
transformatif öğrenmenin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Transformatif öğrenmenin din eğitiminde uygulanması ile değer ve
beceri edinme sürecinde birey, öncelikle deneyimlerini ve
inançlarını sorgulayarak, kalıp fikirlerden bağımsız, taklitten uzak
kendine özgü bir perspektif sağlayabilir. Bir diğer husus ise
Türkiye’de din eğitiminde tek bir felsefi anlayış, kuram veya model
yerine farklı felsefi temelleri, kuramları, modelleri sentezleyen bir
anlayış benimsenmektedir. Bu yönüyle transformatif öğrenme
kuramının, din eğitimi uygulamalarında uyum sağlayarak yararlı
olacağı düşünülmektedir. Transformatif öğrenme kuramı yaygın
din eğitimi, DKAB dersleri, yükseköğrenim kurumları, değerler
eğitimi gibi farklı alanlar çerçevesinde ele alınarak, din eğitimi
perspektifinden
transformatif
öğrenmeye
yeni
boyutlar
kazandırılabilir.
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İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Lisans Programında Yer Alan
Din Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri: Sinop Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İnan Kılıç
Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sinop
ainan@sinop.edu.tr

Türkiye’de ilk olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
kurulan Din Eğitimi Kürsüsü, 1982 yılında Din Eğitimi Anabilim
Dalına dönüşmesinin ardından günümüze kadar geçen sürede
çeşitli akademik çalışmalarla hem kendine teorik zemin
hazırlamış hem de örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarına pratik
katkılar sağlamıştır. O tarihten itibaren hızlı bir bilimselleşme
sürecine giren Din Eğitimi bilim dalı, İlahiyat Fakültelerinde “Din
Eğitimi” adı altında lisans düzeyinde ders olarak da
okutulmaktadır. Fakülte mezunlarının istihdam alanları dikkate
alındığında bu dersin öğrenciler için teorik ve pratik önemi öne
çıkmaktadır. Ne var ki Din Eğitimi dersinin okutulacağı eğitim
döneminin her fakültede farklı olması ve zorunlu Din Eğitimi ders
saatinin az olması bir takım soruları gündeme getirmektedir. Bu
sorulardan ilki Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Eğitim Bilimleri gibi
disiplinlerle ilişkisi olan dersin, öğrencilerin söz konusu derslerle
ilgili altyapıyı oluşturamadan erken dönemlerde verilmesi dersin
amaç ve kazanımlarına uygun mudur? Bir diğeri muhteva olarak
Din Eğitimi tarihi, din eğitimi felsefesi, din eğitimi pratiklerinin
değerlendirilmesi, din eğitiminin yöntem ve tekniklerinin
incelenmesi, din dersi öğretim yöntemleri, örgün ve yaygın din
eğitimi kurumları gibi pek çok konuyu barındıran bu ders, nicelik
ve nitelik açısından öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeyde midir? Özellikle de DKAB bölümlerinin
kapatılması sonucu İlahiyat Fakültelerinin Din dersi öğretmeni
yetiştiren tek kurum haline gelmesi, bu soruları daha da anlamlı
hale getirmektedir.
Bu tebliğin amacı, yukarıdaki sorulara cevap aramak maksadıyla
dersin önemi, içeriği, yöntemi ve mesleki yaşama katkısını İlahiyat
Fakültesinde Din Eğitimi dersini alan öğrencilerin görüşleri
doğrultusunda incelemektir. Araştırmanın örneklemini Sinop
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu dersi önceki yıllarda almış
olan ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş(akademik başarısı
yüksek) toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri,
nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış mülakat
tekniği ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi, Din Eğitimi
Dersi
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İslam Medeniyetinin Epistemolojik Çoğulculuğunun İslam
Düşünürlerindeki İzleri: Eğitimsel Bir Analiz
Arş. Gör. Fatih İpek
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya
fatihipek01@gmail.com

İslam düşüncesinde düşünsel canlılığın zirvede olduğu dönemdeki
çoğulcu bilgi anlayışından örnekler göstermek ve bu görüşlerin
eğitimsel değerlerini açıklamaya çalışmak bu çalışmanın konusu
olarak seçilmiştir. Bilgide çoğulcu anlayışa sahip olmanın İslam
medeniyetinin ilerleme vasıtalarından biri olarak kabul edildiği bu
çalışmada, literatür taraması ile tespit edilen örneklerle, bilgide
çoğulcu olma anlayışının aslında bu medeniyet için yabancı bir
durum
olmadığı
gösterilmeye
çalışılmıştır.
Bu
amacı
gerçekleştirmek için, aynı zamanda eğitimci olan İslam
düşünürlerinin bilgi anlayışı incelenmiş ve tespit edilen örnekler
eğitimsel açıdan değerlendirilmiştir. Elbette bütün bunlar
yapılırken İslam’ın “yegâne hak din” olduğu inancıyla “doğruların
çokluğuna dayanan” çoğulcu bilgi anlayışı arasında görülebilecek
“doku uyuşmazlığı” ihtimali de göz ardı edilmemiştir. Araştırma
sonucunda; görüşleri incelenen eğitimcilerin / düşünürlerin
“nass”larda apaçık ifade edilen bilgileri, mantıksal çıkarımlara
dayanan önsel bilgileri ve aksi ispatlanmadıkça duyu bilgilerini
dışarda tutmak kaydıyla katı / mutlakiyetçi doğrucu bilgi
anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür. Ayrıca onların,
toplumsal ilerlemeye ve bireyin fıtri yeteneklerinin ortaya
çıkmasına yardımcı olacak çoğulcu bir bilgi anlayışının gelişmesi
için bazı tavsiyelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı
sıra, İslam düşünürlerinin farklı bir doğrunun varlığına ihtimal
vermeyen katı-mutlakiyetçi doğruculuk anlayışının neden
meydana çıktığına dair tespitleri ve bireyi bu anlayıştan
uzaklaştıracak tavsiyeleri de eğitimsel açıdan önemli faydalar
içermektedir.
Anahtar Sözcükler: Epistemolojik Anlayış, Çoğulculuk, Çoğulcu
Bilgi Anlayışı
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Gençlik Dönemi İnanç Gelişiminde Dini Şüpheye Karşı Din
Eğitimcilerinin Etkisi ve Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir
Araştırma
Nazlı Tutku Kalfa
Öğretmen, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Bayraklı/İzmir
nazlitutku@gmail.com

Amaç
Gençlik dönemi inanç gelişimi aşamasında gençlerin dini şüphe
yaşadıkları bir gerçektir. Bunu tetikleyen unsurlardan birisi de
bireyin tek başına cevaplamakta zorlandığı, inanca dair
sorulardır. Bunların bir kısmıyla İlahiyat Fakültesi’nde Din
Felsefesi ve Kelam derslerinde az da olsa karşılaşan gençler
olmakla birlikte, hayatı boyunca aldığı din eğitimi sadece din
kültürü ve ahlak bilgisi dersi olan ve din eğitimi lisede son bulan
bireyler de bulunmaktadır. Bu gençler için cevabını alamadıkları
sorular açık uçlu sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışmanın Din
Eğitimci yetiştirme konusunda yeni yöntem arayışlarına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Materyal ve Yöntemler
Araştırmanın verileri Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve
Sakarya Üniversitesi olmak üzere üç farklı şehirde öğrenim gören
15 İlahiyat ve 15 Felsefe öğrencisi ile yapılan mülakattan elde
edilmiştir.
Gençlere
dini
şüphe
yaşayıp
yaşamadıkları,
yaşayanların en çok hangi dönemde bu durumla karşılaştıkları,
cevaplamakta zorlandıkları inanca dair soruların cevabını nerede
aradıkları, bu kapsamda zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerinin katkısı sorulmuştur. Elde edilen veriler nitel bir
analize tabi tutulmuştur.
Bulgular
Yapılan araştırmada lise yılları ve üniversite çağı gençlerin
yaşadığı dini şüphenin yoğunlaştığı yıllar olarak tespit edilmiştir.
Bireylerin, gençlik döneminin hatrı sayılır bir bölümünü
karşılaştığı sorulara farklı yerlerde cevap arayarak geçirdiği
sonucuna varılmıştır. Gençlerin bu arayış esnasında, dînî otorite
olarak gördüğü kimselerden, din hakkında hiçbir bilgi ve fikri
olmayan kişilere kadar çok farklı mecralara başvurduğu
gözlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin inanç
gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamadığı sonucuna
varılmıştır. Tatmin edici cevaplar bulamayan gençlerin bir
kısmının inançsızlığı seçtiği bir kısmının hala cevabını bilmediği
sorular olsa da inanmaya devam ettiği bir kısmının ise arayıştan
vazgeçip konuya duyarsızlaştığı görülmüştür.
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Sonuç ve Tartışma
Çalışmada gençlerin dini şüphe süreçlerinde Din Kültürü ders ve
öğretmenlerinin yeri ve din hakkında bilgi sahibi olarak gördükleri
kişilerde –Kuran kursu öğreticileri, imamlar vs.- tecrübe ettikleri
olumlu ya da olumsuz izlenimler sonucu nasıl inançlı ya da
inançsız bireyler haline geldikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Bu doğrultuda gençlerin gözünde dini otoritelerden biri olarak
görülen bazı din eğitimcilerinin yeterli inanç formasyonuna sahip
olup
olmadıkları
gençlerin
verdiği
cevaplar
üzerinden
tartışılacaktır. Din Eğitimcilerinin inanç formasyonu eğitimiyle
desteklenmesi, dinî şüphenin yoğunlukla yaşandığı lise çağındaki
din derslerinin Din Felsefesi ve Kelam ağırlıklı işlenmesi gerektiği
kanaatine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: İnanç Gelişimi, Dini Şüphe, Gençlik, Din
Eğitimi
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İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi 4. Sınıf Ders
Kitaplarındaki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeylerine
Göre İncelenmesi
Sibel Kandemir
Öğretmen, Mehmet Akdoğan Ortaokulu Selçuklu/Konya
kandemirsibel@hotmail.com

Hz. Muhammed (s.a.v) hem Kur’an’ın ilk muhatabı hem de
İslam’ın insanlığa en güzel örnek olarak sunduğu bir şahsiyettir.
Onun sözleri ve fiilleri İslam’ın arzu ettiği hayata uzanan yolda
rehberlik eden işaretlerdir. Hz. Muhammed’i sonraki nesillere
doğru tanıtmak için hadislerin toplanmasına, yazılmasına, sıhhat
derecelerinin araştırılmasına büyük önem verilmiştir. Bu sayede
günümüze kadar geniş hadis külliyatı insanlara ulaşmıştır.
Günümüzde de yeni nesillerin Hz. Muhammed’i tanıması,
anlaması ve örnek alması, onun sünnetinin ve hadislerinin doğru
bir şekilde öğretimi ile mümkün olacaktır.
Örgün eğitimde din öğretiminin temel dersi sayılan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi ders müfredatı dinin iki temel kaynağı olan ayet ve
hadisler çerçevesinde oluşturulmuş, ders kitapları da buna uygun
olarak hazırlanmıştır. Ancak müfredata konulan bu hadislerin
öğretiminden önce, hangi hadislerin kimlere ve nasıl öğretileceği
sorularının cevaplandırılması gerekmektedir. Çünkü öğrencilere
sunulan dini bilginin, muhatabının seviyesine uygunluğu
hedeflenen amaca ulaşılması açısından büyük önem arz
etmektedir.
Çalışmamızda örgün eğitimde din öğretiminin ilk basamağını
oluşturan 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında
öğrencilere sunulan hadisleri öğrenci algı düzeyine uygunluğu
açısından ele alınıp, bu hadislerin onlar tarafından nasıl
yorumlandığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
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İlâhiyat Öğrencilerinin Fakülte Tercihini Etkileyen Faktörler
(Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
Doç. Dr. Şükrü Keyifli
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir
keyiflisukru@gmail.com

Ülkemizin eğitim sorunlarının başında, üniversite öğrencilerinin
alan ya da bölüm tercihleri gelmektedir. Liseyi bitiren öğrencilerin,
üniversitelerin hangi bölümlerine yerleşecekleri, yerleşmek için
gerekli olan ön koşulları yerine getirip getirememeleri sorun
olmaya devam etmektedir. Öğrencilerin bu konudaki yaşadıkları
zorlukları, başta ebeveynleri olmak üzere konuyla ilgisi olan
herkes yakinen bilmektedirler. Sorunun merkezinde içinde
üniversite tercihi uygulamalarının da bulunduğu “eğitim sistemi”
gelmektedir.
Öğrenciler, gelecekte yapacak oldukları meslekleri tercih
ederlerken hata yapmak istememektedirler. Bunun için
tercihlerinin belirlenmesinde birden fazla faktörün danışmanlığına
başvurarak, kendileri için en isabetli kararı vermenin yollarını
aramaktadırlar.
Tercih etmek kadar, tercih edilmekte önemlidir. Tercih edilmek
Üniversite ve onun bölümlerini ilgilendirmektedir. Çoklu
üniversite sisteminin bulunduğu bir ortamda, tercih edilir olmak
için üniversite ya da bölümünün diğerlerinden faklı olarak bir
takım ayırt edici özelliklere sahip olması gerekir. Üniversiteler,
sahip oldukları imkânları ve fırsatlar hakkında bilgi sunmak,
kendilerini
tanıtıcı
çalışmalarda
bulunacaklardır.
Bu
çalışmalardan biri de tercih eden öğrencilere, tercih nedenlerini
sormak olacaktır.
Dokuz eylül üniversitesi İlahiyat Fakültesi için benzer bir sorun
söz konudur. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 1982 yılında
fakülte olarak öğretim hayatına başlayan İlahiyat Fakültesi, uzun
süre tercih sıralamasında ilk üçte yer alırken, son yıllarda, aşağı
sıralarda yer almaktadır. Fakültenin diğer fakülteler arasındaki
bu sıralamasının istenilen düzeyde olmaması araştırılması
gereken bir problemdir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 36 yıllık öğretim
geçmişi olan, kurumsallaşma sürecini tamamladığı düşünülen bir
fakültedir. Yaklaşık 8 bin mezun vermiş Ülkenin her yerinde Milli
Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev almış
görevliler yetiştirmiş olan
bu kurumun tercih edilme
sıralamasında 15 ile 20. Sıra arsında yer almasının birden fazla
nedeni olmalıdır.

69

Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesini tercih eden öğrencilerin tercih nedenleri ile ilgili
faktörlerin belirleyerek, sıralamadaki yerinin izah edilebilir hale
gelmesine yardımcı olmaktır.
Araştırma, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin fakülte tercihlerini
etkileyen faktörlerin neler olduğunun bilinmesini sağlayacak
olması
bakımından
önemlidir.
Bu
araştırma,
ilahiyat
öğrencilerinin üniversite ve fakülte tercihlerine doğrudan etki olan
faktörün bilinmesi ya da tercih faktörleri arasındaki sıralamanın
fakültelerin gelecek planlamasında misyon ve vizyonları ile tutarlı
bir gelecek tasarımında bulunmalarına rehberlik edecek olması
bakımından da önem arz etmektedir.
Araştırmanın evreni Türkiye’de eğitim öğretim yapmakta olan
İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfların 2018-2019 öğrenim yılında
kayıt yaptıran ve Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
örneklemi de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık
sınıfı birinci ve ikinci öğretim öğrencileridir.
Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin, İlahiyat Fakültesini tercih etmelerinde hangi
faktörlerin etkili olduğunu ölçmek için sorular oluşturulmuştur.
Soruların faktör belirlemeyi sağlayacak içeriği yansıtıcı olarak
kurgulanmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle her soru bir faktör
olarak değerlendirilmiştir. Sorulardan anlamlı ve yararlı birtakım
sonuçlar çıkarabilmek ve eğitim literatürüne katkı sağlayabilmek
amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik boyutları dikkate alınmış,
ifadeler aritmetik ortalama, frekans analizi ve standart sapma
açısından incelenmiştir.
Öğrencilerin cinsiyet ve program grup ortalamaları ile
memnuniyet boyutları arasında, anlamlı bir ilişki olup
olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla t-testi ve varyans analizi
uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlahiyat, Din Eğitimi, Öğrenciler, Üniversite
Tercihleri
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İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı Din
Hizmetleri Yeterlik Düzeyleri
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mustafa Kiriş
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas
mustafakiris@cumhuriyet.edu.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi bünyesinde görev yapan/yapacak
personelin görevlerini daha etkin yerine getirebilmeleri için
“personel yeterlikleri”ni belirlemiş, 2014 yılında bu yeterliklere
günümüzdeki mevcut şeklini vermiş ve böylece günümüz
insanının ihtiyaç duyduğu din hizmetlerini sunacak personelde
bulunması gereken kriterleri ortaya koymuştur. Mezunlarının
azımsanmayacak bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev
alan ilahiyat fakültesi programında bu yeterliklere ne kadar yer
verilmekte ve bu okullardan mezun olanlar Diyanet personel
yeterlikleri konusunda ne derece yeterli olmaktadırlar?
Çalışmamızda bu sorulara cevap aranacaktır.
Kurumda görev alacaklar için bu derece önemli olan DİB personel
yeterliklerini ilahiyat fakültesinin ne oranda dikkate aldığı,
ilahiyat fakültesi mezunlarının, bu görevin gerektirdiği yeterliklere
sahip olup olmadıklarına veya ne oranda sahip olduklarına ilişkin
yeterlik algıları, çalışmamızın temel problemini oluşturmaktadır.
Çalışmada Diyanet personeli için belirlenen yeterlikler açısından
ilahiyat fakültesinin mevcut programının ve okutulan derslerin
değerlendirilmesi yapılarak, ilahiyat fakültesi son sınıfta okuyan
1181 öğrenciye uygulanan anket sonuçlarından hareketle bu
fakültedeki öğrencilerin Diyanet personeli için belirlenen
yeterliklere ne oranda sahip oldukları ortaya konmaya
çalışılacaktır.
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Dini Yüksek Eğitimde Mesleki Uygulamaya Dair Bazı
Değerlendirmeler
Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kocaman
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kütahya
kasim.kocaman@dpu.edu.tr

Dini yüksek eğitim mezunlarının görev aldığı en önemli alanlardan
biri de din hizmetleridir. Din hizmetleri, cami içinde ve cami
dışında çok geniş uygulama alanı bulan pek çok faaliyeti
kapsamaktadır. Dini ibadetlerin yerine getirilmesinde, dini motifli
merasimlerin icrasında hutbe okuma, vaaz verme, sohbet eme,
Kur’an okuma, dua etme gibi pek çok uygulama din hizmetinin
muhtevasında yer almaktadır. Bu faaliyetlerin önemli bir kısmı
aynı zamanda yaygın din eğitimi etkinliğidir.
Din hizmeti
faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için öğrencilere mesleki
bilgilerin verilmesi kadar, verilen bilgilerin pratikte uygulayabilme
yetenek ve becerisini kazandırmak gerekir. Bu bakımdan dini
yüksek eğitim kurumlarında din hizmetlerinde mesleki bilgileri
uygulamaya yönelik konuların ve içeriklerinin yer aldığı mesleki
uygulama derslerinin olması önem arz etmektedir. Dini yüksek
eğitimde öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretmenlik formasyon ve
uygulama dersleri kadar, din görevlisi yetiştirmeye yönelik
uygulama derslerinin olması elzemdir. Bu tebliğimizde Türkiye’de
dini yüksek eğitim kurumlarında din hizmeti yürütmeye yönelik
becerilerin uygulamalı bir şekilde kazandırıldığı derslerin dersin
türü, haftalık teorik ve uygulama ders saatleri, kredi ve AKTS’leri,
amacı, içeriği, öğreneme çıktıları, haftalık konuları, öğrenme
yöntemleri, ölçme yöntemleri, dersi yürüten öğretim elemanın
uzmanlık alanları gibi hususlar tespit edilecektir. Bu amaçla dini
yüksek eğitim kurumlarının web sayfalarından dersle ilgili gerekli
bilgilere ulaşılarak genel bir değerlendirmeye yapılacaktır.
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Türkiye’de Din Eğitimi Eleştirileri: Eğitim Reformu Girişimi
Örneği
Prof. Dr. Ahmet Koç
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
ahmet.koc@marmara.edu.tr
Emre Altıntaş
Öğretmen, Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan İlkokulu Ümraniye/İstanbul
edepyahu85@gmail.com

İslam eğitim tarihinde “örgün” eğitimin başlaması esasen medrese
öncesi eğitimin bazı açılardan eksik kaldığına yönelik eleştirilere
dayanmaktadır. Eğitim eleştirileri, medresenin kuruluşundan
sonra da devam etmiştir. Osmanlı medrese sisteminin içyapısıyla
ilgili eleştiriler 16. yüzyılda başlamıştır ve 20. yüzyılın başındaki
ıslah
çalışmalarına
kadar
sürmüştür.
Medrese
ıslah
çalışmalarının neticesi tam olarak anlaşılamadan bu kurumlar
tarih sahnesinden çekilmiştir.
Cumhuriyet döneminde din eğitimine yönelik eleştirilerin dozu ve
sıklığı artmıştır. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan çok partili
hayata kadar olan dönemde din eğitimi en ağır eleştirilere maruz
kalmıştır. Bu eleştirilerdeki argümanlar muhafaza ve tahkim
edilerek günümüze kadar sürekliliğini korumaktadır.
Din eğitimine yönelik Cumhuriyet dönemi eleştirileri içerisinde
dikkat çeken bir taraf olarak sivil toplum kuruluşları öne
çıkmaktadır. 28 Şubat döneminde hazırlanan ve zamanın din
eğitimi gelişmelerini oldukça etkileyen 1997 tarihli TÜSİAD raporu
konuya dair ilk akla gelen çalışmadır.
Din eğitimine yönelik değerlendirmeleri de barındıran çalışmalara
imza atan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi kısa adı ERG
olan Eğitimde Reform Girişimi’dir. ERG, 2003 senesinde kurulan
ve yayımladığı değişik akademik çalışmalarla ülkenin eğitim
performans ve sorunlarını yıllık olarak ele alan bir sivil toplum
kuruluşudur. ERG ayrıca belirli alanlarda hazırladığı araştırma
raporu ve notlarla ülkemizin eğitim sahasındaki çeşitli güncel
meselelerine yönelik düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.
ERG’nin eğitim meseleleri arasında ele alarak incelediği
alanlardan bir tanesi Türkiye’de din eğitiminin çeşitli yönleridir.
Kuruluş bu meyanda, yıllık yayımladığı izleme raporlarında din
eğitimi gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelere yer verir. Ayrıca
Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı (2005), Yeni Ortaöğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve
Değerlendirme Raporu (2007), Türkiye’de Din Eğitimi: Son
Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci (2011) isimli araştırma

73

raporlarında ve “ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak
Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi (2017) gibi
bilgilendirme notu çalışmalarında ülkemizdeki din eğitimi
gelişmelerine yönelik fikirlerini sunar.
Türkiye’de ERG gibi kuruluşlarca din eğitimine dair yapılan
eleştirilerin bilinmesi din eğitimi bilimi açısından büyük önem arz
etmektedir. Ayrıca din eğitimine dair farklı açılardan yapılan
eleştirilerin ve bu eleştirilerin taşıdığı argümanların din eğitimi
bilimcileri tarafından sağlıklı tartışılabilmesi için öncelikle bu
eleştirilerin tasvir edilmesi gerekmektedir.
Bu tebliğde, aktarılan arka plandan hareketle Türkiye’de din
eğitimine yönelik eleştiriler ERG örneği üzerinden ele alınacaktır.
Kaynak olarak kurum tarafından yayımlanan ve bir kısmına
yukarıda işaret edilen çalışmalar merkeze alınarak ERG’nin
ülkemizdeki din eğitimine yaklaşımı tasvir edilecektir. Tebliğin
değerlendirme bölümünde ERG’nin bir sivil toplum kuruluşu
olarak din eğitimine bakışı ve bu bakışın ülkemizdeki muhtemel
sonuçları üzerine bazı çıkarımlarda bulunulacaktır. Tebliğin ana
amacı,
din
eğitimine
dair
konuların
Türkiye’de
nasıl
eleştirildiğinin ERG özelinde ortaya konulmasıdır. Bu sayede,
ülkemizde din eğitimine dair ortaya konulan eleştiri ve
yaklaşımlar daha yakından tanınmış olacaktır.
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İlahiyat Öğrencilerinin Anlamlı Öğrenmeye İlişkin Öz
Farkındalıklarının Belirlenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Örneği
Doç. Dr. Hasan Meydan
Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Zonguldak
hasanmeydan77@gmail.com

Anlamlı öğrenme bilginin kazanım sürecinde yeni bilgiyi mevcut
bilgilere
bağlama,
eklemleme,
ilişkilendirme,
örüntüler
oluşturmak suretiyle onu kendine mal etmeyi, güncellemeyi ve
kullanabilme becerisine ulaşmayı ifade eden eğitim-bilimsel bir
kavramdır. Öğrenme sürecinde öğrenci yeni muhatap olduğu
malzemeyle bilişsel yapılarında var olan bilgileri arasında bir ilişki
kurulabilirse anlamlı öğrenme gerçekleşir. Böylelikle anlam;
fikirler, olaylar, kavramlar ve nesneler arasındaki ilişkinin bir
sonucu olarak tanımlanır. Öğrenci eğer bu ilişkinin farkında
değilse öğrendiklerini zihnindeki eski bilgileri ile bütünleştiremiyor
ve bağ kuramıyor veya zihinde aralarında ilişki kuracak yeterli
bilgi ve tecrübe birikimi bulunmuyorsa anlamlı öğrenme
gerçekleşmez.
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bilişte üç unsurun
tamamlanması gerekir. (i) Öğrencinin mevcut bilişsel yapılarından
hangisinin potansiyel anlam dolu materyaller ile en ideal şekilde
eşleşeceğine dair bilişsel bir değerlendirme… (ii) Mevcut bilişsel
yapıları yeniden yapılandırmak: yani yeni öğrenilenler ile mevcut
kavram, fikir ve önermeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
kavramak, gerçek veya görünüşteki zıtlıkları çözümlemek... (iii)
Öğrenme materyalini öğrencinin kendine özgü kelime hazinesi ve
fıtri entelektüel altyapısına göre yeniden yapılandırması.
Kuramın temsilcileri anlamlı öğrenme kavramının karşısına
ezberci öğrenme (rote learning) kavramını koyar. Ezberci öğrenme
bilgi ve kavramların hafızaya alınıp orada kalıcı olmalarını
sağlamak için yeterli olurken onların yeni durumlara transfer
edilmesini sağlamak için yeterli değildir. Anlamlı öğrenmenin
karşısında yer alan ve çoğunlukla kalitesiz, hayata beceri olarak
yansımayan ürünler ortaya çıkartan ezbere öğrenme belli bir işlevi
olmayan veya sınırlı işleve sahip tek parçaların edinimi süreci
olarak tanımlanabilir. Anlamlı öğrenme ise parçaların daha
önceden kurulmuş kategorilerin veya sistematik kümelerin,
örüntülerin bütünleyici bir parçası olarak adapte edildiği bir
süreci ifade eder.
Anlamlı öğrenme modeli hem öğrenenlere hem de eğitimcilere
bilginin işlevsel hale getirilmesine yönelik faydalı bir yol haritası
sunmaktadır. Bu modele göre gerçekleştirilebilecek bir öğrenmeyi
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izleme stratejisi bireysel öğrenme süreçlerinde ve tüm eğitim
ortamlarında öğrenmenin verimliliğine dair öz-farkındalık
geliştirmek açısından yararlı olacaktır. Özellikle ilahiyat eğitimi
gibi büyük oranda geleneksel ve teorik bilgiye dayanan bir alanda
bilgilerin anlamlı öğrenme süreci içinde öğrenilmesi edinilen
birikimin günümüz insanının daha fazla dikkatini çekmesini
sağlayacaktır. Zira bu tür bir öğrenme bilginin güncellenmesini,
güncel insanın ilgi, imkân ve ihtiyaçları ile birlikte
değerlendirilmesini beraberinde getirecektir.
Bu bağlamda
çalışmamızın amacı Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
örneklemi çerçevesinde tarafımızdan geliştirme çalışmaları yapılan
“anlamlı öğrenme özfarkındalık ölçeği” ile ilahiyat öğrencilerinin
kendi anlamlı öğrenme farkındalıklarını ve bu farkındalığın çeşitli
değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.
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Öğretmen Yetiştirme Bağlamında İlahiyat Fakülteleri Üzerine
Bir Sorgulama
Doç. Dr. Bayramali Nazıroğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Rize
bayramali.naziroglu@erdogan.edu.tr

Tarih boyunca bilgelik boyutu ön planda tutulmuş öğretmenlik,
eğitim bilimlerinde meydana gelen değişikliklerin de etkisiyle
günümüzde öğretim teknik ve becerilerini merkeze alan, tam
anlamıyla profesyonel bir uğraşı haline dönüşmüştür. Özellikle
son birkaç asırdan itibaren tüm dünyada yalnızca öğretmen
yetiştirmeye odaklanmış eğitim müesseseleri ortaya çıkmış ve
yaygınlık kazanmıştır. Bu durum, Türkiye’de de benzer bir seyir
izlemiştir.
Hâlihazırda ülkemizde okul öncesi, ilköğretim (ilkokul, ortaokul)
ve ortaöğretim kurumlarında farklı branşlarda ihtiyaç duyulan
öğretmenler, büyük oranda eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde
yetiştirilmektedir. Bu fakülteler dışında ilahiyat ve türevi diğer
fakültelerde de İHL Meslek dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersi ile isteğe bağlı din ve değerler alanı derslerinden sorumlu
öğretmen adaylarının yükseköğrenimi gerçekleştirilmektedir.
Ancak bu fakültelerin öğretmen yetiştirme yeterliliğine sahip olup
olmadıkları zaman zaman tartışmalı bir mevzu haline gelmiş;
özellikle 28 Şubat gibi ara dönemlerde bu tartışmalar, somut
karşılıklar bulmuş ve öğretmen yetiştirme işinin tek sorumlusu
olarak eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri adres gösterilmiş;
yukarıda bahsedilen branşlardaki öğretmen ihtiyacı da bu süreçte
yavaş yavaş ilahiyat dışına taşınmaya başlanmıştır. Ancak ilahiyat
fakülteleri, bu duruma tepki göstererek kendilerinin kanunda da
belirtildiği gibi öğretmen yetiştiren bir kurum olduklarını,
dolayısıyla din öğretimi için ihtiyaç duyulan öğretmenleri
yetiştirmeye yetkin olduklarını savunmuştur. Nitekim daha
sonraki dönemlerde ilahiyat ve farklı isimlerle kurulan diğer
yüksek din öğretimi kurumları, tekrar öğretmen yetiştirme
yetkisine kavuşmuştur.
Şüphesiz bir kurumun öğretmen yetiştirme kapasitesi, sunduğu
özel alan ve genel kültür bilgisi yanında iki temel yeteneğe daha
bağlıdır. Bunlardan birincisi alan eğitimi sunma kapasitesinin
yeterliliği iken, ikincisi de farklı düzey ve branşlar için
özelleştirilmiş bir altyapıya sahip olup olmadığıdır. Bu bildirinin
temel amacı da bu doğrultuda ilahiyat ve türevi fakültelerin
öğretmen yetiştirme kapasitelerini farklı açılardan sorgulamaktır.
Bunu yaparken ilk olarak bu fakültelerin yapısal durumu ve
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tarihsel birikimi üzerinde durulacak, ardından da fiiliyatta bu
kurumlarda öğretmen yetiştirmeye yönelik temel bakış açısını
deşifre edecek bazı noktalara temas edilecektir. Bu noktada
akademisyenlerin ve öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimine
bakışı, bu eğitim için yeterli akademik altyapının olup olmadığı,
mevcut altyapının nasıl değerlendirildiği, eğitim fakülteleriyle
işbirliği imkânları, pedagojik formasyon derslerinin program
içindeki konumu ve bu dersleri veren hocaların yeterlilikleri gibi
bir
dizi
sorun
alanı
birer
tema
olarak
ele
alınıp
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İlahiyat, Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme
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Çocukların Din Eğitimine Yönelik Ailelerin Görüş ve
Düşünceleri (İstanbul İli Örneği)
Arş. Gör. Ömer Özdemir
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şanlıurfa
o.ozdemir4900@gmail.com

Din gibi insanlık tarihinin en kadim kurumlarından biri olan aile,
insanlık tarihinin başlangıcından beri hep var olmuştur.
Toplumun en küçük birimi ve temel yapı taşı olan aile, bireyin
biyolojik, psikolojik, ekonomik birçok ihtiyacının karşılandığı
temel kurumdur. Ayrıca bireyin tutum ve davranışlarının
şekillenmesinde, kimlik ve kişiliğinin oluşmasında ailenin önemli
bir yeri vardır; çünkü birey, maddi ve manevi birçok değeri başta
anne-babası olmak üzere aile bireylerinden öğrenir ve bütün
hayatı ailede almış olduğu bu eğitime göre şekillenir.
Bununla birlikte bireyin, dinî gelişiminde de önemli rol yine
ailenindir. Zira aile, bireyde dinî duygu ve düşüncenin ortaya
çıkmasında ve gelişmesinde birincil faktördür. Nitekim ailede
verilecek doğru bir din eğitimi çocukta dinî duygu ve düşüncenin
gelişmesine katkı saylayabileceği gibi, aksi yönde verilecek yanlış
bir eğitim çocukta dinî duygunun körelmesine ve çocuğun yanlış
yönlere sapmasına neden olabilir. Bu bağlamda ailenin, çocuğa
karşı en önemli görevlerinden biri de çocukta var olan dinî
duygunun ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine doğru rehberlik
etmektir.
Ailenin bu görev ve sorumluluğunu ne ölçüde yerine getirdiği,
çocuğun din eğitimi için nasıl bir yol izlediği ve okulda verilen din
eğitimine nasıl baktığı vb. sorulara cevap bulmak amacıyla
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
mülakat (görüşme-interview) yöntemi tercih edilmiştir.
Bu kapsamda Türkiye’nin hemen her bölgesinden göç alan ve her
türlü sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel aile yapısını bünyesinde
barındıran, bu yönleriyle araştırmanın evrenini en iyi temsil
edeceği düşünülen İstanbul ili ve İstanbul ilinde de farklı
bölgelerden, farklı semtlerden, farklı gelir seviyelerinden, farklı
sosyo-kültürel düzeyde ve farklı dünya görüşlerine sahip 30 aile
ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Katılımcılara kişisel
bilgiler dışında toplamda 20 açık uçlu soru sorulmuştur. Bu soru
ve sorulara verilen cevaplar, nitel veri analiz programı olan
NVivo10 programına aktırılmış, bu veriler belirli kategori ve
temalar altında toplanıp, kodlandıktan sonra analiz edilerek,
yorumlanıp bir takım değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.
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Türkiye’de İlahiyat Fakültesinde Yükseköğrenim Gören
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye ve İlahiyat Fakültesi
İzlenimleri
Arş. Gör. Fatih Özkan
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır
fatihdostum@gmail.com

Her yıl milyonlara varan sayıda öğrenci vatandaşı olduğu ülkeden
daha iyi eğitim imkânlarına sahip başka bir ülkeye eğitim görmeye
gitmektedir. Çoğu alanla ilgili faydalarından ötürü uluslararası
öğrenci hareketliliği sadece ülkeler bazında değil uluslararası
kuruluşlarca da destek görmektedir. Bu hareketliliğin ülkeler
arasında karşılıklı anlayış ve dayanışmayı ve akademik, kültürel,
sosyal ve siyasi bağları da geliştirmesi muhtemeldir. Uluslararası
öğrenci hareketliliği, birçok ülke tarafından önemli bir dış politika
ve kamu diplomasisi aracı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’ye
yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin büyük çoğunluğunun
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından geldiği
bilinmektedir. Türkiye’de lisans veya lisansüstü programlarda
öğrenim gören uluslararası öğrencilerle yapılan mülakatlarda, bir
Türk okulundan mezun olmak, kaliteli öğrenim görme beklentisi,
sahip oldukları olumlu Türkiye algısının öğrencilerin tercih
önceliklerinden
olduğu,
Türkiye’ye
gelen
öğrencilerin
önceliklerinin ise, anadilde öğrenim görme avantajı, tarihi
bağlantılar gibi önceliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu tebliğde
Türkiye’de yükseköğrenim kademesindeki ilahiyat fakültelerinde
öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye ve ilahiyat
fakültesi hakkındaki izlenimleri sunulacaktır. Bu çerçevede
öğrencilerin demografik özellikleri, Türkiye’ye hangi beklentilerle
geldikleri, beklentilerinin karşılanma durumu, Türkiye’de
yükseköğrenim görmenin avantajları hakkındaki düşünceleri,
fakültede sunulan olanaklar ve dersler hakkındaki düşünceleri ve
öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar incelenecektir.
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Güney Kore Dizi/ Filmleri ve Türkiye’de Misyonerlik
Faaliyetleri
Fatma Deveci Özturhan
Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Konya
fatmaadevecii@gmail.com

Her din mensubunun kendi dinini anlatma hakkı vardır. Çünkü
insanoğlunun fıtratında, inanma duygusu vardır. Bu bağlamda,
insanın inandığı şeyi, başkalarına tanıtması, etrafındakilerin
benimseyip kabul etmesi hiç de yadırganacak, tuhaf karşılanacak
bir şey değildir. Ancak misyonerlik durumuna baktığımızda,
sadece Hristiyanlığın anlatılmasını değil, insanların duygularının
istismarını görmekteyiz. Bu duruma örnek olarak ise; Güney
Koreli misyonerlerin dizi ve filmleri birer araç olarak kullanarak
gençlerimiz üzerindeki etkilerini sunacağız.
Bugün dünyanın birçok bölgesinde yoğun faaliyet gösteren, en
etkili teşkilatlardan olan misyonerlik teşkilatının en önemli gayesi,
Hristiyan müntesipler temin etmektir. Hatta araştırmalarımız
neticesinde, misyonerlik faaliyetlerinin günümüzdeki ana
gayesinin, yeni propaganda metotları ile Hristiyanlığı yaymak
olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu amaca yönelik çalışan Güney
Koreli misyonerlerin ülkemizdeki özellikle İmam Hatip Lisesi kız
öğrenci kitlesine yönelik çalışmaları dikkatimizi çekmiş olup,
üzerinde durulması konusunda bir farkındalık yaratmıştır.
Başlangıç itibariyle bu durumu basit bir kültür etkinliği şeklinde
yorumlamış olup arkasından geniş çaplı bir misyonerlik
faaliyetlerinin çıkmış olması bizi bu durumu daha ayrıntılı
araştırmaya sevk etmiştir. Başlangıç itibariyle problemin
arkasında ciddi boyutta bir misyonerlik olabileceğine ihtimal
vermediğimizi itiraf etmek gerekir. Ancak daha sonra, kapsamını
geniş tuttuğumuz bu araştırmanın ciddi bir misyonerlik problemi
olduğunu, bizi yanılttığını söyleyebiliriz.
Amaç
İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerine yönelik, Güney Koreli
misyonerlerin dizi v filmleri birer araç olarak kullanıp, gençlerimizi
etkileri altına almasının nedenleri, yolları, sonuçları vb. üzerinde
durmaktır. Amacımız Güney Koreli misyonerlerin dizi ve filmler
kanalıyla, özellikle İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri üzerinden
hedef kitle oluşturmasının arka planını tespit etmektir.
Yöntem
Araştırmamızın objektif sonuçlar verebilmesi amacına yönelik
nitel ve nicel değerlendirmeler yapılmıştır.
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Bulgular
Güney Koreli misyonerlerin özellikle dizi ve filmleri birer araç
olarak kullanıp, peşinden hayranlık içerisindeki bu gençlere
sosyal medya ağını, ücretsiz dil kursları kanalını, Kore günleri
etkinliklerini basit bir kültür alış verişi olarak sunma çabasının
çokta masumane olmadığını düşünmekteyiz. Özellikle hedef
kitlenin İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri olarak seçilmesi,
başlangıcında izlenilen dizilerde ve filmlerde gayri ahlaki
sahnelerin olmaması, İmam Hatip Lisesi binalarına sözüm ona
“Müze” zannedilip girilmesi, Güney Kore dizi ve filmlerinin geçmiş
zamanlarda özellikle FETÖ evlerinde planlı olarak öğrencilere
izletilmesi durumun tesadüfen gelişmediğini, son derece planlı
programlı ilerlenildiğini göstermektedir.
Sonuç
Güney Kore dizi ve filmlerini araç olarak kullanan bu
misyonerlerin çalışmalarını, bir kenara çekilip izlemektense, kendi
eksikliklerimiz nelerdir, gençlerimizin dizi ve film sektörüne
yönelik beklentileri nelerdir, Güney Korelilere yönelik oluşan bu
hayranlığın altında yatan sebepler nelerdir vb. gibi soruların
cevaplarının
bulunması
gerekmektedir.
Bunun
peşinden
durumun ciddiyetine binaen bir an önce, her türlü önlem ve
tedbirleri almamız gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güney Kore, Dizi ve Filmler, Misyonerlik,
Hristiyanlık.
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Z Kuşağına Din Eğitimi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken
Bir Unsur Olarak ‘Teknoloji’
Kübra Peşkersoy
Yüksek Lisans Öğrencisi, Onsekiz Mart Çanakkale Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Çanakkale
pskrsykubra@gmail.com

Dijitalleşen
dünyada
birçok
kavram
kendini
hızla
güncellemektedir. Güncellenen kavramlar içerisinde yer alan Din
Eğitimi ve Öğretimi de teknolojik gelişmelerden nasibini almıştır.
Bu araştırmanın amacı Z kuşağına, içerisinde bulunduğu dijital
çağ dikkate alınarak,
Din eğitimi ve Öğretimi yapılması
gerekliliğinin incelenmesidir.
Bu araştırma belgesel tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu
yöntemde amaç dijital çağın ve z kuşağının özelliklerini doğru
okumak ve betimlemektir. Bu sebeple hermenötik yönteme de
başvuruldu. Araştırmada öncelikle kuşak kavramı ele alınmış
olup bir kuşağın özellikleri iyi bilinmeden o kuşağa yapılacak olan
Din Eğitimi ve Öğretiminin yetersiz kalacağı vurgulandı. Bu
bağlamda örneklem grubu olarak ‘Z Kuşağı’ ele alındı. Kuşak
araştırmacılarının akademik verileri dikkate alınarak Z kuşağının
genel özellikleri ile ilgili bir tablo elde edildi. Elde edilen bulgular
doğrultusunda ‘Z kuşağına Din Eğitimi Verilirken Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar Nelerdir? Sorusuna yanıtlar arandı. Bu
bağlamda teknoloji ile iç içe olan Z kuşağının eğitiminin de
teknolojiden bağımsız olamayacağı tespit edildi. Ancak ilgili
belgelerin taranması ile elde ettiğimiz verilere bakınca gerek örgün
gerekse yaygın Din Eğitimi ve Öğretiminin yapıldığı kurumlarda
öğretici pozisyonunda olan kişilerin önemli bir kısmının Z
kuşağının olmazsa olmazı teknolojik araç ve gereçleri,
kullan(a)madığı tespit edildi. Bu bağlamda hizmet içi eğitim
kapsamında, pedagojik formasyonda yer alan öğretim teknolojileri
ve materyal tasarımı dersinin bu dersi almayan lise ve önlisans
mezunu din öğreticilerine de verilmesi gerektiği vurgulandı.
Çalışma da Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir araya gelerek çağın
özelliklerine uygun yerli, ahlaki, bilimsel ve çağdaş bir dijital oyun
üretilmesi konusunda teklif öne sürüldü. Bu çalışmaların
yapılabilmesi için kuluçka merkezlerinin kurulması ve disiplinler
arası bir ortam sağlanması gerekliliği ifade edildi.
Anahtar Sözcükler: Z Kuşağı, Teknoloji, Din Eğitimi ve Öğretimi
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The Development of IRPA as a Unique Institution of Islamic
Religious Education
Dr. Abdurrahman Reidegeld
Islamıc Instıtute of Kph Vienna/ Krems Austria
reidegeld@live.de

The IRPA (Islamic Religious Education Academy, later: College of
Islamic Religious Educational Education) was founded in 1998
with the aim of training Islamic religious teachers.
Over the years, this educational institution has undergone a
transformation from a purely theological education to a
comprehensive study that combines subject didactics, schoolspecific internships and Islamic disciplines and trains them to
study Islamic religious education that meets modern competency
requirements.
The experience that IRPA has gained in the development of
specialized curricula with Islamic-specific content is one of the
unique features of this Institution in Europe, which makes this
institution exemplary even for major Muslim societies for the
future planning of religious education programs.
In this sense, the lecture deals with the changeable developments
of the IRPA, but also the special characteristics of the didactic
education, which developed over the years, is in the
consciousness of an Islamic university and meets international
standards.
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Ses Temelli ve Gruplama Sistemli Kur’an-ı Kerim Öğretimi
Fadime Sarı
Öğretmen, Zahide Zehra Garring Ortaokulu, Merkez/Kırşehir
fadime_90@hotmail.com

Kur’ an ’ı Kerim öğretiminde uygulanacak yeni yöntem ve
tekniklerle verimli ve hızlı öğrenmeyi sağlayacak uygun bir
öğretim materyali geliştirilecektir. Kur’ an öğretimi sürecinin
iyileştirilmesi ve hızlandırılması için öğretim ilkeleri çıkartılacak,
ses temelli okuma yöntemini merkeze almak suretiyle mevcut
yöntem ve tekniklerin işleyen yönleri alınıp geliştirilecek ve Kur’
an öğretimi konusunda bir öğretim materyali tasarlanacaktır.
Çalışmamızda, klasik öğretimlerden farklı bir öğretim metodu
denenecektir. Bu yöntemin başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Akılda kalan, severek öğretim sağlayan, zamandan tasarruf
sağlayan, ezbere öğretim yerine kalıcı öğrenim sağlayan bir
yöntem olduğu gözlenmiştir. Materyal inceleme de yeni çıkan
eserler incelenememiştir fakat genel materyal taraması yapılıp
yanlışlıklar gün yüzüne çıkmıştır. Bu metodun tamamen doğru
klasik metodun tamamen yanlış olduğu söylenemez. İki sistem de
denenmiş olup ses sisteminin başarısı görülmüştür.
Yaygın olarak kullanılan Kur’ an öğretim yönteminde öğrenci, “”ج
harfini “cim” şeklinde seslendirmekte, harfleri birleştirerek
okumaya başladıkça aynı harfe “c” sesini vermesi ve aldığı
harekeye göre okuması gerekmektedir. Bunun ise Kur’ an
okumaya başlama sürecini geciktirdiği düşünülmektedir.
Bugün ülkemizde ilköğretim okullarında birinci sınıflarda, Türkçe
ilk okuma-yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Yöntemi (STCY)”
olarak isimlendirilen bu yöntemle yapılmaktadır. Kur’ an-ı Kerim
öğretiminde de bunun uygulanması ve geliştirilmesi mümkündür.
Bu yöntemin yanı sıra ses kaydı yapma, poster pano hazırlama
gibi farklı tekniklerle öğrenme süreci desteklenebilir. Diğer
taraftan harfler gruplandırma yapılarak hem kolay hem de halıcı
öğrenme sağlanabilir. Böylece ezbere okunan cüzlerden farklı hızlı
öğrenme gerçekleşmesi mümkündür. Öğretici kendine göre
aşağıdaki gruplama yöntemlerinden birini tercih edebilir;





Harflerin, Mushaf’taki sıklığı
Mahreç açısından kolaydan zora gitmek
Türkçedeki harflere benzer harflerden başlamak
Şekil olarak birbirlerine benzeyen harfleri gruplamak
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Stirring Up of Extremism by Islamic Factions in Pakistan: An
Analytical and Statistical Survey
Assist. Prof. Ghulam Sarwar
Government Jinnah Islamia College, Sialkot, Pakistan
ghulamsarwarbutt1977@gmail.com
Prof. Akeel Ahmed
Govt. Degree College
denubeamazon@gmail.com

This research article primarily deals with the promotion of
extremism and the up-short thereof by certain Muslim religious
factions in Pakistan. It endeavors to unmask those faces who have
done an irretrievable damage to the very fabric of Pakistani society
by their atrocious and fiendish crimes under the guise of piety
and asceticism.
As we know, the very word “Islam” stands for peace and
tranquility. However, unfortunately, some narrow-minded and
bigot disciples of Islam, instead of spreading the universal Islamic
teachings of peace, love, affection, uprightness and tolerance, gave
way to their unscrupulous ideas and notions – a natural outcome
of
their agreeable interpretations of Islamic teachings – to
flourish; hence, making the peaceful atmosphere of Pakistan
unruly and disorderly.
A written questionnaire containing twenty-five closed-end
questions were distributed to 120 respondents belonging to
various Islamic factions in order to gather the response that what
percentage of all Muslim religious factions have proclivity towards
extremism and sectarianism. Nineteen of the all respondents did
not tender response and showed unwillingness towards response.
Data was collected and complied in a statistical manner
accordingly.
So, keeping in view this background, this research article tried to
highlight this unblushing corruption on the part of these Muslim
religious factions whose vital duty was to promote peace and
harmony and to make Pakistan and the world a peaceful place to
live in. By and large, as a matter of fact, this disgusting and
scornful success of these religious factions owes much to the
moral and financial assistance they got indigenously as well as
from abroad. Hence, in a nutshell, this research paper also made
a humble effort to trace those ways and means which have been
responsible for this overt or covert financial support to these
ignorant and ruthless Muslim religious factions. Lastly, the
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research paper made an attempt to analyze the overall impact of
prevalent extremism in Pakistan.
Key words: Extremism, Islam, Religious Factions, Pakistan,
Financial Assistance, Impact of Extremism
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Yüksek Din Öğretiminde Öğrenme İklimi
Yunus Emre Sayan
Öğretmen, Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi Sarayönü/Konya
ysayan@gmail.com

Antropoloji alanında yapılan ilk araştırmalar genellikle izole olmuş
küçük gruplardan oluşan klan ve kabileler üzerinde yapılmıştır.
Bu araştırmalarda, gelenekler, inançlar, değerler ve görenekler
gibi kültür bileşenleri üzerinde odaklanılmıştır.
Antropologlar tarafından yapılandırılan bu kültür bileşenleri
bugünün modern toplumlarında yer alan iş çevrelerinde,
kiliselerde, devlet bürokrasisinde ve okullarda örgütsel kültür ve
örgütsel iklim alanında yapılan araştırmaların konusu haline
gelmiştir.
1960‟lı yıllardan itibaren örgüt kuramcıları, yönetim bilimciler,
davranış bilimciler ve uygulamacılar arasında oldukça ilgi
görmeye başlamış bir araştırma konusu olan örgüt ikliminin
tanımı, boyutları ve örgütün ürününe etkisi konularında pek çok
araştırma ve yayın bulunmaktadır. Ancak, örgüt iklimi, bu
araştırma ve yayınlarda çok tartışılan fakat az anlaşılan
konulardan biridir. Bu çerçevede örgüt iklimi eğitim kurumları
içerisinde okul iklimi, öğrenme iklimi adıyla değerlendirilmektedir.
Ülkemizde okul iklimi alanında yapılan çalışmalar daha çok
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılmış olup akademik
örgütler
olan
üniversitelerde,
yükseköğrenim
düzeyinde
çalışmanın çok az olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar da
yönetimle çalışanlar arasında yapılmış, öğrencilerin algıları
üzerine çok fazla çalışılmadığı tespit edilmiştir. Alanyazında
üniversite öğrencileri özellikle de dini yükseköğretim yapan
okullar olan İlâhiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde okul iklimi
araştırmalarına rastlanmamıştır.
Sosyal bir sistem olan eğitim örgütlerinin temelini oluşturan
okulların kendine özgü bir kültürleri vardır. Okulların sahip
oldukları bu kendilerine özgü hava onları başka okullardan ayıran
iç özellikler olarak tanımlanabilir. Her okul birbirinden farklı bir
havaya sahiptir. İnsanlar özellikle de eğitimciler, bir okuldan
diğerine geçtiklerinde, her okulun bir takım önemli özelliklerini
daha giriş kapısında anladıklarını söylemektedirler. Bu
özelliklerden bazıları oldukça açıktır; okulun fiziki yapısı,
eklentileri, dekorasyonu, resimler, duvar yazıları, temizliği,
kurallarının listesi ve gürültü seviyesi vb.
Diğer faktörler daha az göz önündedir; örneğin, öğrencilerin
yaşam tarzı, öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntemleri, okul
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idaresinin otoritesinin varlığı, okuldaki farklı görev alanlarındaki
kişilerin (idareci, öğretmen, öğrenci ve çalışanların) okul idaresine,
öğretmenlere, öğrencilere, çalışanlara ve arkadaşlarına duydukları
güven, okulun tüm üyelerinin okula ve birbirlerine olan bağlılığı
vb. Okullar arasındaki bu farklılıklar orada çalışan personeli ya
da okuyan öğrencileri etkiler. Okulda duyulan bu his, okulun
iklimini yansıtır.
Okul iklimi; Okulun tüm üyelerince bizzat yaşanan, davranışlarını
etkileyen, okula ait birtakım normlar, değerler ve inanışlarla
açıklanabilen,
okulun
iç
dünyasının
kalitesi
olarak
değerlendirildiğinde; Okulun örgütsel iklimi, öğrenme ve öğretme
eylemini etkileyen çevresel etmenleri tanımlayan anahtar yapıdır.
Alanyazındaki bilgilerin ışığı altında eğitim örgütlerinin
hedeflerinden bir tanesinin okullardaki hayatın kalitesini
arttırmak olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmalara göre okulun
öğrenme iklimini ölçmek, okullardaki hayatın kalitesini (kişiler
arası ilişkiler, rol modeller, beklentiler vb.) anlamamıza yardımcı
olabilir. Gelişimlerinin ilk yıllarından itibaren bireylerin
yaşamlarının en önemli bölümleri eğitim örgütlerinde geçer.
Bireyin davranışlarını, düşüncelerini, hayat felsefesini eğitim
örgütleri yani okullar belirlemektedir. Öğretmenlerin ve okulun
öğrenciler üzerindeki etkisi üzerine yapılan birçok araştırma,
okulun çocukların gelişimi ve başarısı üzerinde önemli
etkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’de yüksek din öğretimi verilen İlahiyat Fakültelerinin ve
bu fakültelerde okuyan öğrencilerin sayısı son 10 yıllık süreç
içerisinde ciddi bir artış göstermiştir. Nicel anlamdaki bu ciddi
artışa kıyasla nitel anlamdaki gelişmenin ve değişimin aynı artış
hızını gösterdiğini söylemek zordur. Son yıllarda değişik vesilelerle
kalite arayışları da gündeme getirilmektedir.
Okul ikliminin öğrencilerin başarısını da etkileyen önemli
etmenler
arasında
düşünüldüğünde
önemi
daha
fazla
anlaşılabilir.
Doktora tezi olarak planlanan ve henüz devam eden çalışmamız
ana hatlarıyla ve özellikle okul iklimi boyutu ile bu kongrede
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Okul İklimi, Öğrenme İklimi.
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Mesleki ve Sosyal Açılardan Yurtdışı Din Hizmetleri ve Din
Görevliliği
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Sevinç
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum
irfansevinc@gmail.com

Batı Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan
sanayileşme hareketinin etkisiyle 1960’lı yılların başlarında ortaya
çıkan işçi ihtiyacının karşılanması için ülkemizden işçi talep
edilmesiyle pek çok Türk vatandaşı için Batı Avrupa ülkeleri yeni
bir ekmek kapısı olarak ortaya çıkmıştı. Başlangıçta Türk işçileri,
Avrupa’yı bir kaç yıl çalışıp geri dönecekleri bir gurbet gibi
düşünmekte iken, önemli sayılabilecek ölçüde geri dönüşler
olmamış, üstelik 1973 yılında sağlanan aile birleşimi imkanından
yararlanarak Türkiye’de bulunan eş ve çocuklarını da yanlarına
almalarıyla ivme kazanan göç hareketi sonucu Avrupa ülkelerinde
yaşayan Türk toplumu günümüzde 4 milyona yaklaşan bir sayıya
ulaşmıştır.
Avrupa ülkelerindeki Türklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamanın
yanı sıra yaşadıkları topluma uyum sağlama, çocuklarının eğitimi
ve dini boyutu ilgilendiren bazı sorunları ve ihtiyaçları söz konusu
idi.
Çeşitli dini ihtiyaçlar, ibadet ve çocukların din eğitimi
ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra dini ve kültürel değerleri
koruma ve yaşatma, Türk ve Müslüman kimliğini korumanın da
en pratik yolu cami açmak ve din görevlisi istihdam etmek olarak
görülmekteydi. Bu düşüncelerden yola çıkılarak Avrupa
ülkelerinde 1970’li yılların ortalarından itibaren cami dernekleri
kurularak camiler açılmaya başlanmış, öncelikle amatörce ve
bireysel girişimlerle yürütülen din hizmetleri, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından yurtdışı din hizmetlerinin başlatılması ile
resmi boyuta taşınmıştır. Günümüzde Avrupa ülkelerinde
yaklaşık 1500 civarında din görevlisi görev yapmaktadır.
Yurtdışında görev yapan din görevlileri; görev ile alakalı veya
bireysel sorunlarının yanı sıra, almış oldukları dini ve mesleki
eğitimin yurtdışı şartlarında ne düzeyde yeterli olduğu,
(çoğunlukla yabancı dil bilmeme nedeniyle) toplumun sorunlarına
vakıf olma, özellikle genç kuşaklara yardımcı olabilme
konularında ne düzeyde yeterli oldukları vb. hususlarda tartışma
konusu olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; yurtdışı din hizmetlerinin niteliği ve
karakteri ile ilgili genel bir çerçeve oluşturarak, beklentiler ve
beklentilerin ne düzeyde karşılanabildiği, din görevlilerinin
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların olası sebeplerini
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belirlemek, bunların ışığında özellikle görev öncesi düzenlenen
hizmetiçi eğitim programlarına yönelik öneriler geliştirebilmektir.
Çalışmada 2009 yılında Hollanda’da yapılan alan araştırması
verilerinden yararlanılmakla birlikte, çalışmamız 2016 ve 2017
yıllarında din görevlileri ve yurtdışında yaşayan Türklerle yapılan
mülakatlardan elde edilen verilerle desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Din Görevlisi, Yurtdışı Din Hizmetleri,
Diyanet, Cami Derneği.

91

Karakterleri İle Örnek Gösterilen Gençlerin Aile Profilleri
Arş. Gör. Elif Sobi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun
elif_bayors@hotmail.com

Kişiliğin gelişmesinde ve şekillenmesinde kalıtımın mı, yoksa
çevrenin mi daha etkili rol oynadığı, eskiden beri tartışılagelen bir
konudur. Bu konuda sonuca varmak isteyen araştırmacılar ikizler
ve hayvanlar üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Araştırmalardan
bir tanesinde doğuştan beri çeşitli nedenlerle birbirlerinden ayrı
çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerindeki kişilik benzerliğinin,
aynı çevrede birlikte büyüyen kardeşler arasındaki benzerlikten
çok daha fazla olduğu ortaya konularak, kişilik gelişmesinde
kalıtımın çevreye oranla daha etkili olduğu öne sürülmüştür.
Başka bir araştırmada ise, tek yumurta ikizlerinin yaşları
ilerledikçe, küçükken benzerlik gösteren kişilik özelliklerinin
farklılaştığı, bunun da ancak çevrenin etkisiyle olabileceği
vurgulanmıştır. Ancak görüldüğü gibi yapılan araştırmalar
sonucunda kesin bir kararda birleşilememiş ve o günden bugüne
kalıtım mı çevre mi tartışması devam edegelmiştir. Aslında bu
konuda söylenebilecek en doğru yargı bazı kişilik özelliklerinin
genetik faktörler, bazı kişilik özelliklerinin ise çevresel faktörler
tarafından etkilendiğidir. Yani genetik ve çevresel faktörleri
birbirinden tamamen ayırmak ya da birini diğerin daha üstün
tutmak oldukça güçtür. Her ikisi de bireyin kişilik gelişiminde
etkilidir.
Bu çalışma, okullarında örnek olarak gösterilen öğrencilerin
kişilik özelliklerinin gerek kalıtım gerekse çevre faktöründen
etkilendiği ön kabulüyle, olumlu kişilik özelliklerinin daha çok
hangisi etrafında şekillendiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu
bağlamda Samsun iline bağlı farklı türdeki okullarda öğrenim
gören 20 öğrenci ve ailesi ile görüşmeler yapılacaktır.
Yapılandırılmış mülakat tekniğiyle yapılacak olan bu görüşmeler
araştırmamızın asıl verileri oluşturacaktır.
Yapılacak olan bu çalışmada öncelikle kişilik gelişimi ve kalıtım ve
çevrenin etkisi hakkında kısa bir bilgi verilecek, sonra görüşmeler
sonucu elde edilen verilere yer verilecektir. Son olarak da,
araştırmamızın verileri çerçevesinde gençlik dönemi karakter
gelişimi ile ilgili bir takım önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kavramlar: Karakter Eğitimi, Kişilik Gelişimi, Kalıtım,
Çevre, Aile
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Job Satisfaction among Secondary School Religious Education
Teachers in Multicultural Classes in England
Mehmet Akif Şentürk
Doctora Student, The University of Warwick, Britain
m.senturk@warwick.ac.uk

Multiculturalism increases day by day with technologic
development and mass migration movements. Either for finding a
prospective job or pursuing educational development, people
migrate from various countries. England is one of the developed
countries where people migrate for the variety of reason.
Therefore, organising education in such circumstances makes the
authorities job a lot harder than ever. In particular, authorities
whose responsibilities are supplying high-quality religious
education. There are some studies about job satisfaction of
teacher; however, most of them focus on the general satisfaction
of teacher. In this particular study, the researcher focuses on
religious education teachers’ job satisfaction, what the factors
affect their satisfaction or dissatisfaction and also examines the
challenge they face while teaching different world religions in
general, Islam in particular to the multicultural classes in
England. The qualitative data collected by semi-structured
interviews from ten participants. The interviews where took 40 to
50 minute each and analysed with qualitative data analysis
procedures. The result of the study shows that religious education
teacher faces difficulties while teaching religion to students who
have different background and practices regarding religious.
Especially Muslim student face the challenge while learning LGBT
and same-sex relationships. Moreover, the harmful effects of mass
media contribute to a misunderstanding about Islam, and
religious education teacher points out that they feel under
pressure when they try to explain real Islam.
Furthermore, teachers complain about the statue of religious
education and religious education teacher in society. Besides, they
believe good religious education brings understandings of others
and cohesion to the society. Consequently, such studies engage
with the field of education with empirical studies to understand
actual learners’ and teachers’ struggles to prepare a solution and
overcome teaching religion to the multi-cultural classes. More
importantly, Islamic education requires in-depth empirical studies
to improve the quality of Islamic education.
Keywords: Religious Education, Job Satisfaction, Islamic
Education,
Multiculturalism,
Diversity,
Social
Cohesion,
Challenges, Teaching Religions, Teaching Islam
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Gençlere Göre Ahlaki Bir Model Olarak Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenleri
Arş. Gör. Dr. Osman Taşkın
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Artvin
osmntskn@hotmail.com

Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ülkemizde ilk, ortaokul ve lise
kurumlarında okutulan zorunlu bir derstir. Bu derste DKAB
öğretmenleri, yükseköğretimde kazanmış oldukları bilgi ve
becerileri, öğrencilere kazandırmaya çalışmaktadır. Bu süreçte
öğrenciler DKAB öğretmenlerinin anlattıkları kadar,
onların
davranışlarından da etkilenmektedir. Bu etkilenme sosyal
öğrenme kuramında yer alan modelden öğrenme yoluyla
gerçekleşmektedir. Bu sebeple araştırmada öğrencilerin DKAB
öğretmenlerini ahlaki bir model olarak görüp görmedikleri ve
hangi ahlaki davranışları model aldıkları araştırılmaktadır.
Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada nicel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitimöğretim yılında Samsun il merkezinde öğrenim gören 1253 öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler örneklemden anket ve araştırmacı
tarafından geliştirilen “Dini ve Ahlaki Davranışları Gözlemleme
Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Örneklemden elde edilen veriler kikare, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H gibi betimsel istatistik
testleri ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın
sonucunda
öğrencilerin
ahlaki
davranışları
öğrenmede model alma yolundan faydalandıkları, aileden sonra
DKAB öğretmenlerini ahlaki bir model olarak gördükleri ortaya
çıkmıştır.
Öğrencilerin
DKAB
öğretmenlerinin
ahlaki
davranışlarını yüksek düzeyde gözlemledikleri görülmüştür.
Öğrenciler DKAB öğretmeninden; dürüstlük, sabır, saygı,
hoşgörü, güler yüz ve merhamet gibi ahlaki davranışları model
aldıkları anlaşılmıştır. İdeal DKAB öğretmeni konusunda
öğrenciler en çok ahlaki davranışlara ve etkili iletişime vurgu
yaptıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Genç, Ahlaki Model, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmeni
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma
Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Örneği
Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
mtavukcuoglu@konya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Turanalp
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
fturanalp@konya.edu.tr

Toplumun bütün kademelerine etki eden bir süreç olan eğitimin
yapı taşlarından olan öğretmenlerin yetiştirme süreçleri de eğitim
döngüsü içinde yer alan ve eğitimin kalitesini belirleyen önemli bir
unsurdur. Öğretmen yetiştirme programları içerisinde bulunan
formasyon eğitiminin, İlahiyat Fakültesi öğrencileri için yakın
zamana kadar lisans eğitimine ek bir biçimde alınması söz
konusu iken, 2017 yılında formasyon dersleri lisans programına
bütünleşik hâle getirilmiştir. Formasyon eğitiminin yoğunluklu
olarak İlahiyat öğretim elemanları tarafından verildiği bu yeni
süreçte öğrencilerin öğretmenlik mesleğine hazır olup olmadıkları
konusunda ortaya konacak çalışmaların İlahiyat Fakültelerindeki
formasyon
eğitimine
yön
vereceği
değerlendirilmektedir.
“Öğretmenliğe
Hazır
Olma”
ölçeğinden
yararlanılarak
gerçekleştirilen bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 4. sınıfında okuyan
öğrencilerin dönem başında öğretmenliğe hazır olma konusunda
ne durumda olduklarına dair veriler ve tespitler ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Formasyon, İlahiyat, Öğretmenlik Mesleği,
Eğitim
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Türkiye Cezaevlerinde Yürütülen Din Eğitimi Çalışmaları
Üzerine Bir Değerlendirme
Cevdet Tekin
Öğretmen, H Tipi Cezaevi, Bursa
cetek63@hotmail.com

İnsanın var edilmesiyle birlikte, ortam ve zaman değiştikçe yeni
özellikler kazansalar da, suç ve ceza, ikiz kardeş olarak hep var
olagelmişlerdir. Ancak suçtaki niteliksel değişim, birbirinden
oldukça farklı cezalandırma yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Söz konusu cezalandırma yöntemlerinden biri de
hapsetmedir.
Hapsetme yöntemi, asırlarca, suçlu davranışının ortaya
çıkarılmasında ve suçun azaltılmasında en önemli ve en etkin
yöntem olarak takdim edilmiştir. Hapsetme, geçici olarak toplumu
suçlunun şerrinden korumak için iyi bir yöntem olarak
düşünülebilir. Ancak suçlunun tahliye edildikten sonra nasıl
kontrol altında tutulacağı ve toplumun ondan nasıl korunacağı
sorusu hep tartışılagelmiştir. İşte bu soruya cevap olmak üzere,
ceza kavramı çerçevesinde yer alan, hükümlü ve tutukluların
eğitilerek iyileştirilmesini ifade eden rehabilitasyon (treatman)
yöntemi benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Birçok
ülkenin adalet sistemi içinde yer alan ve yerini sağlamlaştıran
rehabilitasyon (treatman) yöntemi, yakın zamanda Türk adalet
sistemince de benimsemiş ve uygulanmaya başlanmıştır.
Rehabilitasyon (treatman) yönteminin; temel eğitim, ortaöğretim,
yükseköğretim, lisansüstü eğitim ve mesleki eğitim, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi
birçok ayağı bulunmaktadır. En önemli ayaklardan biri, belki de
en önemlisi din eğitimidir.
Bildiride öncelikle genel anlamda cezaevlerinde yürütülen
rehabilitasyon (treatman, iyileştirme) çalışmalarına değinilecektir.
Ardından,
cezaevlerinde
yürütülen
mevcut
din
eğitimi
uygulamaları hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmeye ve
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cezaevi, Hükümlü, Tutuklu, Suç, Ceza,
Rehabilitasyon, Din Eğitimi Çalışmaları
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Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Okuryazarlık Düzeylerinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. İshak Tekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir
ishaktekin05@gmail.com

Çalışmanın Amacı
Ahlaki okuryazarlık, Nancy Tuana tarafından ortaya konmuş bir
modeldir. Bu modele göre ahlak okuryazarlığı, bireylerin ahlaki
tercihlerinde rol oynayan, ona sahip olma durumuna göre az ya
da çok yeterlilik düzeyi gösterebilen öğrenilmiş bilgi ve becerileri
ifade eder. Tuana’nın ortaya koyduğu bu teorik modele göre ahlak
okuryazarlığı, ahlaki duyarlılık, ahlaki muhakeme becerileri ve
ahlaki imgelem olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır. Bu
çerçevede ahlak okuryazarlığı, kişilerin ahlaki durumların farkına
varması, onları anlamlandırması ve onlar karşısında doğru
tepkiler geliştirebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışmada
üniversite
öğrencilerinin
ahlaki
okuryazarlık
düzeylerinin tespit edilmesini ve onların ahlaki okuryazarlık
düzeylerine
etki
eden
değişkenlerin
belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Çalışmada Yararlanılan Materyal ve/veya Yöntemler
Çalışma, üniversite öğrencilerinin ahlaki okuryazarlık becerilerine
sahip olmalarına ilişkin mevcut durumu ortaya koymayı
amaçladığından, araştırma tarama modelinde desenlenmiştir.
Çalışmada,
üniversite
öğrencilerinin
ahlaki
okuryazarlık
becerilerine sahip olma durumları, çalışma kapsamında
geliştirilecek olan ahlaki okuryazarlık ölçeği ile belirlenecektir.
Diğer taraftan, öğrencilerin ahlaki okuryazarlık düzeylerini
etkileyen değişkenlerin belirlenmesi için de bireysel bilgi formu
kullanılacaktır. Bu açıdan çalışma, iki aşamalı bir süreci
kapsamaktadır. Birinci aşama, ölçek geliştirme, ikincisi ise
geliştirilen ölçeğin bireysel bilgi formu ile birlikte tekrar
uygulanmasıdır. Bu çerçevede ilk aşamada ölçeğin açımlayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizi testleri ile geçerlik analizi ve ayrıca
güvenirlik analizi yapılacaktır. İkinci aşamada ise üniversite
öğrencilerinin ahlaki okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla t- testi ve varyans
analizleri yapılacaktır. Çalışmanın, 2018-2019 eğitim yılı güz
döneminde Eskişehir’de öğrenim gören 250-350 üniversite
öğrencisi ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
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Çalışma temelde “ahlaki okuryazarlık becerisi” kavramına
odaklanmaktadır. Bu çerçevede çalışmada geliştirilecek ölçek
sayesinde, kavramın kapsamında yer alan nitelikler ortaya
konulmuş olacak ve bu konuda geçerli ve güvenir bir ölçek
alanyazına kazandırılacaktır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin
ahlaki okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve onların bu
beceriye sahip olma durumlarını etkileyebilecek değişkenlerin
tespit edilmesi suretiyle, bu konuda karşılaşılabilecek eksikliklere
ilişkin mevcut ve daha önceki eğitim düzeylerinde alınabilecek
eğitimsel, sosyal ve kültürel etkinlik vb. önlemler hakkında
öneriler sunulması öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Okuryazarlık Becerisi, Ahlaki
Okuryazarlık Düzeyi, Üniversite Öğrencisi
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Cosmopolitan Islam: Islamic Humanism in Indonesia
Prof. Moh. Sadam Thoriq
Islamic Education, Institut Agama Islam Negeri, Jember, East Java
Indonesia
maulidarenika@gmail.com
Renika Cahya Maulida
Public Health, Universitas Airlangga, Surabaya, East Java
Indonesia
renika.cahya.maulida-2014@fkm.unair.ac.id

At present in Indonesia fundamentalism or Islamism is often a
state-centric face. That is a struggle that demands dissatisfaction
with the structure of the Republic of Indonesia, which according
to him is not Islamic. The movements mentioned above are more
directed at formalizing Islam as its main driver. Under these
conditions, the position of Islamic teachings is always debated.
Therefore, in this journal, there are several points that will
discuss several points. First, the fact that existing Islamic
teachings must adapt to the inevitable rhythm of change or vice
versa, every change must have a reference in the form of religious
values. Second, more than that, the truth that is called by a group
of people who claim to be Islam is what God intended through the
Qur'an and Hadith. This research is a library of research-based
research. This type of research makes it easy for researchers to
find a lot of data about Islamic Humanism in Indonesia.
Therefore, it is important for us to look for a red thread that is a
little complicated because some groups claiming to be Islamic
through the approach of the exploration of the Qur'an and Hadith
as the first reference book as the basis of Islamic law.
Keywords: Humanism, Fundamentalism, Islamism, Al-Quran,
and Hadith.

99

Geleneksel Ritüellerin Yaratıcı Drama Yoluyla Öğretimi
Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe Tosun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir
aybicetosun@gmail.com

Amaç:
Çalışmanın
amacı
günlük
hayatın
bir
parçası
olan
ritüel/geleneklerin özünde yer alan dini ve kültürel arkaplanı
katılımcılar tarafından keşfedilmesini sağlamaktır. Yaratıcı drama
etkinlikleri ise bu tür bir amaca ulaşmada faydalı bir yöntem
olarak görülmektedir. Çünkü yaratıcı drama etkinlikleri öğretmeöğrenme sürecinde katılımcının aktif olarak yer aldığı bir süreç
olamsının yanısıra eğitime konu edilen sosyal olguların katılımcı
tarafından derinlemesine analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.
Yöntemler:
Çalışmanın uygulaması 2018 Eylül-Ekim aylarında Eskişehir
Sarar İmam-Hatip Ortaokulu 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerle
gerçekleştirilecektir. Her bir ritüel/gelenek ile ilgili 80 dakikalık
ders planı hazırlanacak ve yaratıcı drama yöntem ve teknikleri
kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Çalışmada;
nitel
araştırma
yaklaşımı
yöntem
olarak
kullanılacaktır.
Oturumların
tamamlanmasının
ardından
katılımcılarla odak grup görüşmesi yoluyla veri toplanacaktır.
Verilerin analizi betimsel analiz ile gerçekleştirilecektir. Bunun
için elde edilen veriler temalara ayrılarak yorumlanacak ardında
neden-sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirilecektir.
Bulgular:
Tüm inanç biçimlerinde olduğu gibi İslam dininde de belli başlı
ritüeller bulunmaktadır. Namaz, oruç, hac, kurban vb. temel
ritüellerin yanında inanırların dini bayramlar, bazı kutsal günler,
doğum, ölüm gibi insan ve toplum hayatında önemli yere sahip
zaman dilimlerinde dini bağlantılar kurarak gerçekleştirdikleri bir
takım ritüeller bulunmaktadır. Günlük yaşamın ve geleneklerin
önemli birer parçası olan ritüeller milli ve kültürel değerlerin
aktarımında önemli rol oynamaktadır. Günlük hayatta sıklıkla
karşımıza çıkan ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul
görmüş olan bu ritüellerdeki dini ve kültürel ayrıntıları farketmek
söz konusu ritüellerin birey açısından anlamlı hale gelmesini
sağlayabilmektedir. Aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren
bu tür deneyimler bireyin topluma uyum ve katkı sağlama
durumlarını da canlı tutmaktadır.
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Bu çalışmada; Hıdırellez, Nevruz, Muharrem Ayı ve Aşure Günü,
Arife ve Bayram Günü, Hac Uğurlama Karşılama ritüellerinin dini,
geleneksel ve kültürel boyutlarını ortaya çıkaracak ortaokul
seviyesinde yaratıcı drama uygulamaları yapılacak ve bu
uygulamalar sonucunda ortaya çıkan öğrenme çıktıları
değerlendirilecektir. Kesin bulgular araştımanın tüm aşamalarının
tamamlanmasının ardından raporlaştırılacaktır.
Sonuç ve Tartışma: Sonuç ve tartışma verilerin analizinin
ardından oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ritüeller, Yaratıcı Drama, Kültür Aktarımı,
Din Eğitimi
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İlahiyat (DKAB) ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen
Adaylarının Çevre Bilinci Ve Çevre Duyarlılıklarının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Nevşehir
zturan@nevsehir.edu.tr

Amaç
Çevre bilincini oluşturmada ve çevre sorunlarına duyarlılık
kazandırmada öğretmenlerin öğrenciler üzerinde katkısı çok
büyüktür. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının çevre
bilinci ve çevresel duyarlılıklarını bazı değişkenler açısından
incelemektir.
Yöntem
Bu çalışmanın yöntemi betimsel tarama modelidir. Bu yöntemde
amaç, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemektir. Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığın branş
ve cinsiyete göre değişimini açıklamak için ilişkisel tarama
modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklem seçiminde
ölçüt örneklem deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretimi ( Din Eğitimi ) dersini lisans programlarında
alan 2 farklı branşta öğretmen adayları katılmıştır. Bunlar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğretmen
adaylarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Timur ve
Yılmaz (2003) tarafından öğretmen adayları için geliştirilen “Çevre
Bilinci ve Çevresel Duyarlılık” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma
toplamda 350 öğretmen adayının verileri ile yürütülmüştür. Veri
toplama sürecinde gönüllülük esasına göre öğretmen adayına
ölçek dağıtılmış. Doldurmaları için 20 dakika süre verilmiştir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırma sonucu öğretmen adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel
Duyarlılıklarının branşları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak ölçeğin Çevresel
Duyarlılık boyutunda branşlar arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.
Sonuç ve Tartışma
Betimsel tarama modelinde olan bu araştırmada, öğretmen
adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıkları arasında
branşlarına göre anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ayrıca
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öğretmen adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıkları
cinsiyetlerine göre değişmemektedir. Sadece ölçeğin Çevresel
Duyarlılık boyutunda branşlar arasında anlamlı bir farklılık
belirlenmiştir.
DKAB bölümü öğretmen adaylarının çevresel
duyarlılık boyutunda daha yüksek bir puana sahip oldukları
saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çevre Bilinci, Çevresel Duyarlılık, Sınıf,
DKAB, Öğretmen Adayları
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Dinî ve Ahlakî Değerlerin Şarkılarla Aktarımı: Barış Manço
Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Turanalp
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
fturanalp@konya.edu.tr

Türk müziğini evrensel ölçekte temsil ederek farklı coğrafyalarda
7’den 77’ye pek çok insanın beğenisini toplayan Barış Manço,
şarkılarında müzikal kalitenin yanında içerik bakımından da
çeşitli eğitsel mesajlar barındırmayı ihmal etmemiş ve bunu
kendisine bir görev bilmiştir. Vefatından önceki söyleşilerinde
farklı ülkelerde şarkıları ile ilgili akademik düzeyde çalışmalar
yapıldığını ve şarkılarının içerik açısından detaylı bir biçimde
incelendiğini belirten Manço, Türkiye’de ise bu çalışmaların
oldukça sınırlı kaldığından yakınmıştır. Vefatından sonra yaklaşık
20 yıl geçmesine rağmen Barış Manço ile ilgili yapılmış akademik
çalışmaların hâlâ oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.
Formal ve informal eğitim alanları içerisinde kendisine yer
edinebilecek müzik dili ve kullanılacak müzikal iletiler sayesinde,
okul öncesi başta olmak üzere -Barış Manço felsefesine uygun bir
biçimde- 7’den 77’ye geniş bir kesimin etki alanı içinde olabileceği
açıktır. Bu çalışmada, Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramında yer alan
“Müziksel Zekâ” başta olmak üzere müziğin eğitimde kullanımına
değinilecek ve buradan hareketle Barış Manço şarkılarının
sözlerinde yer alan iletilerin dinî ve ahlakî boyutları ele alınmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din, Ahlâk, Değerler Eğitimi, Şarkı, Müzik,
Eğitim, Barış Manço.

104

Değer Aktarımında Bir İmkân Olarak Animasyon Sinemasının
Rolü: Hayao Miyazaki’nin Ruhların Kaçışı Örneği
Sümeyra Turanalp
Öğretmen, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu, Konya
sumeyraturanalp@gmail.com

Kültür ve değer aktarımında büyük rol üstlenen sinema sanatı,
genelde toplumları özelde bireyleri etkileyebilme gücü yüksek bir
“yumuşak güç” unsuru olarak ele alınabilir. Sinema endüstrisinin
artık çok büyük bir parçasını oluşturan animasyon filmlerinin
değer aktarım gücü, kitlelere ulaşma hızı düşünüldüğünde
dikkate değerdir. Bu bağlamda sinema filmleri öngörülemeyen
sınırlarından dolayı bir informal eğitim aracı olarak düşünülebilir.
Animasyon filmleri her sanat ürünü gibi kendisini meydana
getiren sanatçının dünyasından izler taşır. Dinî, ahlakî ve kültürel
değerlerin aktarımında sorumluluk üstlenmiş bir senaristin veya
yönetmenin bireylerin ve toplumların eğitimine katkısı da büyük
olacaktır. Sinemayı kendi toplumunun değerlerini aktarmak için
bir imkân olarak kullanan Japon canlandırma sineması ustası
Hayao Miyazaki, evrensel bir başarı yakalamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Değer, Animasyon, Hayao Miyazaki,
Ruhların Kaçışı.
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Islamization of Education, its Impediment & Prospects: A
Comparative Study between Turkey and Bangladesh
Nur Uddın
Doctora Student, Masters & Honors on Islamic Studies, University of
Dhaka, Bangladesh
nuhamim.du@gmail.com

The Muslim Ummah is being declined because of their backward
and lowly contemporary position in all fields political, economic
and religio-cultural. But once a time this Muslim Ummah was the
ruler of half of the world. Because the Muslims were the masters
of all knowledge and sciences. That time this knowledge directed
and controlled by the message of revealed knowledge. Today’s the
main reason behind this backward position of Muslim Ummah is
the current secular-religious Duality of the educational system in
Muslim societies and the lack of clear vision to guide and
direction. That’s why, the Islamization of education is a more
essential thing that, re-establishes the knowledge on its original
basis according to the light of revealed knowledge. And have to
create a reform-oriented education movement to change in Muslim
thought, attitude, behavior, character and also to revive Islamic
civilization.
This article based on a comparative study about Islamization of
education between Turkey and Bangladesh. And will be discus
hindrance and prospects of religious education. Turkey is a most
significant country according to geographical, religio-political and
economical in the Eurasia block and also among the Muslim
world. Bangladesh also a important country in the South Asia as
a Muslim populated country. Because Bangladesh is second
largest populated Muslim country in the Muslim world.
Geographically and religio-politically this country’s importance
also not littel. Bangladesh is the only country in Asia that has no
Muslim neighbor countries. Up to 90% population is Muslim in
both countries. Another important similarity is both countries are
constitutionally secular state in spite of Muslim country. The
Islamic education systems are influenced by secularism in both
countries. In Bangladesh religious educational institutions like
Madrasha is change into irreligion rapidly. The aim of this article
is after comparative study find out the problems and prospects to
Islamization of education in both countries.
Keywords: Turkey, Bangladesh, Education, Islamization, Muslim
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Gençlik Dönemi Psiko Sosyal Sorunların Çözümünde Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Rolü
Ayşe Vural Yılmaz
Öğretmen, Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO Havza/Samsun
ayse-vrl90@hotmail.com

Amaç
Ahlaki yozlaşmanın gençler arasında hızla yayıldığı ve bunun
sonucu olarak psiko sosyal problemlerin daha çok gençlerde
görüldüğü gözlenmektedir. Ülkeler için büyük değer taşıyan genç
nüfus, ahlaki sorunlara yenik düştüğünde kendisinde var olan
üretim, başarı ve bir takım olumlu özellikleri açığa
çıkaramayacaktır. Genç nüfusu toplam nüfusunun %16,3’ünü
oluşturan ülkemizde, gençliğin maruz kaldığı ahlaki problemleri
tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak son derece önem arz
etmektedir.
Bu çalışmayla, gençlik döneminin genel
özelliklerinden
bahsedilerek bu dönemde görülen bazı psiko sosyal problemlerin
çözümünde okullarda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin
etkililiğini tartışmak amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışma, kaynak taramasına dayalı olarak oluşturulmuştur.
Bulgular
Gençlik çağının başlangıcı ve sonu konusunda farklı fikirler ileri
sürülmekte olup UNESCO’ya göre gençlik çağı 15-25 yaş aralığını;
Birleşmiş
Milletler
örgütüne
göre
12-25
yaş
aralığını
kapsamaktadır.
Geçiş dönemi olarak nitelenen gençlik çağı bir takım olumlu
özellikleri barındırmakla birlikte biyolojik, psikolojik ve sosyolojik
değişmelerin yaşandığı karmaşık ve sorunlu bir dönem olarak da
görülmektedir.
Günümüzde özellikle gençler arasında görülen cinsellik, şiddet ve
cinayet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlara ek olarak
bu dönemde yaşanan ruhsal bunalımlar ve intihar artık sadece
bireysel nitelikli sorunlar değil, toplumsal hatta küresel ölçekli
sorunlara dönüşmektedir.
Sonuç ve Tartışma
Yapılan alan araştırmalarına göre din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretiminde amaçlara tam olarak ulaşılamamaktadır. Ancak yine
de bu durum, din öğretiminin hiçbir amacına ulaşamadığı
anlamına gelmemelidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde
öğrencilerin dini ve ahlaki birçok bilgiyi yeteri düzeyde
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öğrendiklerini ortaya koyan çeşitli alan araştırmaları da
mevcuttur. Ancak burada da bir başka sorun ise öğrenilenlerin
öğrenciler tarafından davranışa aktarılamamasıdır. Bu urumun
farklı nedenleri vardır, bu nedenlerden biri de din kültürü ve
ahlak bilgisi dersinin bilişsel ağırlıklı olup gençlerin duygusal
dünyasına hitap edememesidir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarında gençlere ve
gençlik dönemi sorunlarına doğrudan hitap eden konular yer
almamaktaydı. Ancak 2018’de yenilenen ortaöğrenim din kültürü
ve ahlak bilgisi programıyla birlikte gençlik çağına doğrudan hitap
eden konular ünite şeklinde programa eklenmiştir. Bu üniteler 9.
Sınıfta “gençlik ve değerler”, 10. Sınıfta “Hz. Muhammed ve
Gençlik” olarak yer almaktadır. Yeni programda ilkokul ve
ortaokulda(4-8) her sınıf düzeyinde en az bir ünite ahlak ile ilgili
konulara ayrılmıştır.
Eski programa göre ahlak konularının ağırlığını artıran ve
doğrudan gençlik çağına yönelik ünitelere yer veren yeni
programın etkileri ve sonuçları merak konusudur. Çok yeni olan
bu program 2018-2019 eğitim öğretim yolunda uygulamaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, PsikoSosyal
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Nitelik Tartışmaları Bağlamında Din Eğitiminde Öğretmenin
Rolü
Nazif Yılmaz
Din Öğretimi Genel Müdürü
nazifyilmaz@gmail.com

Bu çalışmada, eğitim sisteminde yürütülen nitelik tartışmalarında
öğretmen niteliğinin önemi ve din eğitiminde öğretmenin rolü
tartışılmıştır. Öğretmen yetiştirmede ülkelerin benimsediği
modeller ele alınmış ve ülkemizde benimsenen din eğitimi
alanında öğretmen yetiştirme ve geliştirme modeline güncel
gelişmeler ışığında detaylıca yer verilmiştir.
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli yöntem
olarak benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak AİHL Meslek
Dersleri öğretmenlerine yönelik “Mesleki Bilgi ve Gelişim Formu”
geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları; meslek dersi öğretmenlerinin
lisansüstü eğitim durumu, akademik yayın çıkarma ve takip etme
durumu ile bilimsel etkinliklere katılma durumu, hizmetiçi
eğitimlere katılma durumu, ihtiyaç duydukları hizmetiçi eğitim
alanları, yabancı dil seviyeleri, eğitim ve din eğitimi alanındaki
yeni gelişmeleri takip etme durumu, okul içi düzenlenen sosyal ve
kültürel etkinliklere katılım durumu, hafızlık durumu, Kur’an
kıraati ile ilgili eğitim alma durumu, sınıf yönetimi, öğrencilerle
iletişim, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki yeterlilik durumları
ve veli ile iletişim gibi değişkenler üzerinden mevcut Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri öğretmen profili
değerlendirmesi
yapılmıştır.
Ayrıca
Din
Öğretimi
Genel
Müdürlüğünce hazırlanan Vizyon Belgesi ve Kalite Takip Sistemi
(KTS) bağlamında öğretmenlerin mesleki beceri, mesleki bilgi ve
tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine yönelik gerçekleştirilen
çalışmalara yer verilmiştir.
Bu
değerlendirme
sonuçları
Milli
Eğitim
Bakanlığına,
üniversitelere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yürüten sivil
toplum kuruluşlarına yönelik öğretmen yetiştirme ve geliştirme
politikaları önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Nitelikli
Eğitim
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