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Ö z e t – ‹nsana özgü yeteneklerden birisi de yarat›c›l›kt›r. Yarat›c›l›k ye-
tene¤inin gelifltirilmesi için, uygun yöntem ve tekniklerin kullan›lmas›
gerekmektedir. Etkili bir din ö¤retimi, ö¤rencilerdeki yarat›c›l›k yete-
neklerini gelifltirebilir. Ö¤rencinin bu yetene¤inin geliflmesine mani
olan faktörler karfl›s›nda dinî deneyimlerin önemli bir yeri vard›r. Din
ö¤retimi, ö¤renciye doruk dinî deneyimler yaflatabilir. Bunun için ö¤-
retmenlerin ö¤rencilere yaklafl›mlar› ile birlikte yarat›c›l›k yetene¤inin
geliflebilece¤i bir s›n›f ortam›n›n oluflturulmas› önem kazanmaktad›r. 
Anahtar Kelimeler– Yarat›c›l›k yetene¤i, yarat›c› düflünce, problem
çözme,  din ö¤retimi, dini deneyimler. 

&
Dünyaya gelen her insan, gelifltirebilece¤i pek çok yetene¤i de beraberin-
de getirmektedir. A k l e t m e k, s e v m e k ve y a r a t › c › l › k gibi yetenekler, sadece in-
sana özgüdür ve onu evrende etkin bir özne, de¤ifltirici ve dönüfltürücü
bir güç yapmaktad›r. Bununla birlikte yeteneklerin olumlu bir flekilde kul-
lan›lmalar›, uygun yöntemlerle gelifltirilmeleri mümkün ve gereklidir.

Yeteneklerin geliflmesi için, fonksiyonlar›n› yerine getirmeleri, yani
kullan›lmalar› gerekmektedir. Kullan›m doyurucudur. Kullanmamak
ise, rahats›zl›k meydana getirir. Güçlü insan, kaslar›n› kullanmaktan
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hofllan›r. Kendisini iyi hissetmesi için onlar› kullanmas›, bu öznel,
uyumlu, baflar›l›, engellenmemifl ifllerli¤e (kendili¤indenli¤e) ulaflabil-
mesi gerekir. Bu durum, ak›l, flefkat, sevme ve yarat›c›l›k yetenekleri
için de böyledir. Kapasiteler, kullan›lmak için hayk›r›rlar ve bu hayk›-
r›fl, ancak iyi kullan›lmalar› kofluluyla kesilebilir (Maslov, 2001). 

‹nsan yaln›z zekâdan de¤il, ruh ve maddeden oluflan bir bütündür. Var-
l›¤›ndaki karfl›tl›klar› da yaln›zca düflünerek de¤il, ayn› zamanda yafla-
yarak, hissederek ve olay içinde davranmay› baflararak aflabilir. Bu ne-
denle insana özgü bir düzen, zihinsel oldu¤u kadar aktif olarak gerçek-
lefltirilebilecek duygusal ögeleri de içermek zorundad›r (Fromm, 1993).

‹nsan›n dünyay› yaln›z kafas›yla kavramas› yetmez. Gözleri, kulakla-
r›, tüm bedeniyle duymal›d›r. Beyniyle düflündüklerini bedeniyle ya-
flayabilmelidir. Bedenle kafa bu bak›mdan birbirinden ayr›lamaz. ‹n-
san, kavray›p düflünme yoluyla kendisini dünyayla birlefltirdi¤i zaman
felsefe, ilâhiyat ve bilim üretir. Yarat›c›l›k yetene¤ini kullan›p dünya-
y› kavray›fl›n› duyumlar›yla d›fla vurdu¤undaysa sanat› ve ayinleri,
flark›lar› ve resmi üretir (Fromm, 1990).

‹nsan, güçlerini yarat›c› bir flekilde kulland›¤› zaman dünya ile nas›l bir
iliflki kurmaktad›r? D›fl dünya, iki flekilde insan yaflant›s›n›n konusu
olabilir: Birincisi; kopya ederek, yani gerçe¤i t›pk› foto¤raf› çekilen fley-
lerin tam bir kopyas›n› ç›karan bir film gibi alg›layarak. ‹kincisi; yara-
t›c› bir flekilde, yani onu kavray›p bu yeni materyali kendi ak›l ve duy-
gu gücünün içten gelen etkinli¤i ile yeniden yo¤urarak ve canland›ra-
rak. Nesneleri oldu¤u gibi gören kifli, alg›lar›n› kendi içinden gelen bir
güçle canland›rmay› baflaramaz. Böyle bir insan, kusursuz bir “gerçek-
çi”dir. Olaylar›n yüzeyde kalan özelliklerinde görülecek ne varsa hep-
sini görebilir ama bu yüzeyin alt›na inerek temelli olan fleyi ya da özü
kavramay›, henüz ortaya ç›kmam›fl olan fleyleri gözlerinin önünde can-
land›rmay› beceremez. Bütünü de¤il ayr›nt›lar›, orman› de¤il a¤açlar›
görür. Gerçek onun için madde biçimine girmifl fleylerin toplam›ndan
ibarettir (Fromm, 1994). Oysa Kur’an, insan› bakt›¤› nesnelerin özünü
kavramaya ça¤›rmaktad›r. Gerçek, görünenlerin arkas›ndad›r. Yarat›c›-
n›n varl›¤›n› kabul, yarat›c› bir zekây› gerektirmektedir. 

Gazalî iki çeflit gözden bahsetmektedir: Bafl gözü ve kalp gözü. Bafl gö-
zü, nesneleri sadece olduklar› gibi görür. Kalp gözü ise, nesnelerin arka-
s›ndaki gerçekli¤i görebilmektedir (Gazali, 1989, s. 38, 69). ‹slâm termi-
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nolojisinde buna, “eflyan›n hakikatine nüfûz etmek” denmektedir. Nor-
mal bir insan hem d›fl dünyay› oldu¤u gibi alg›layarak, hem de kendi
güçleri ile canlanm›fl ve zenginleflmifl bir flekilde kavrayarak kendisi ile
dünya aras›nda iliflki kurabilir. Bu iki yetenekten biri körelecek olursa in-
san hastad›r. Kur’an da bakt›¤› halde görmeyen, inanma gücünü yitirmifl
insanlar› hasta olarak nitelendirmektedir (7/ A’raf, 179). Normal bir in-
san, bu yeteneklerden biri ya da di¤eri daha a¤›r basm›fl olsa bile her iki
yetene¤e de sahiptir. Hem kopya edici, hem de yarat›c› yeteneklerin var
oluflu yarat›c›l›¤›n ön flartlar›ndan biridir. Bu karfl›t yetenekler aras›nda-
ki karfl›l›kl› etki, yarat›c›l›¤›n dinamik kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Yarat›-
c›l›k, bu iki yetene¤in toplam› ya da birleflmesi de¤il, böylesine karfl›l›k-
l› etkiden kaynaklanan yepyeni bir fleydir (Fromm, 1994).

‹nsan›n d›fl dünya ile yarat›c› bir flekilde iliflki kurmas› ak›l, iman ve sev-
gi güçlerini kullanarak olmaktad›r. Ak›l gücü, eflyay› ve olaylar› anlama,
kavrama ve matematiksel bir süreç çerçevesinde yeniden düzenleme im-
kân› verir. Sevgi ise ruhun bir fonksiyonu olarak onlara anlam yükler.
‹man, eflyan›n ve evrende olup bitenlerin yarat›c›s› ve as›l sebebi olan Al-
lah’› bilmesini, tan›mas›n› sa¤lar. ‹man, insan› evrendeki yaln›zl›ktan ve
bafl›boflluktan kurtar›r, ilgi ve sorumluluk duygular›n› harekete geçirir. 

Allah’a iman›n etkisi içten d›flad›r. Dünyan›n etkisi ise d›fltan içedir.
Dünya, insanlar› gettolardan kurtarmay› ister. Dinî duygu, gettolar›
insanlar›n içinden ç›kar›r, sonra onlar kendilerini gettolardan d›flar› ç›-
kar›rlar. Dünya, çevrelerini de¤ifltirerek insanlar› biçime sokar. Dinî
duygu, insanlar› de¤ifltirir, onlar da çevrelerini de¤ifltirirler. Dünya, in-
sanlar›n davran›fllar›n› biçime sokmak ister, ama iman, insan do¤as›-
n› de¤ifltirebilir. Bireyi “tam insan” yapar (Covey, 1999).

Çocuklar izafî olarak hayatta yeni olmalar›n›n da etkisiyle tabiî bir fle-
kilde yarat›c›d›rlar. Çünkü onlar, “ön yarg›”lardan uzak bir konumda-
d›rlar. Örne¤in ö¤renciler, sürekli ö¤retmenlerini memnun edecek veya
hayrete düflürecek yeni imgeler, kavramlar, iliflkiler, fikirler ve eylemler
üretirler. Ö¤retmenlerinin de bu sürece kat›lmalar›n›, yarat›c› etkinlikle-
rini teflvik etmelerini veya en az›ndan onlar› onaylamalar›n› beklerler. 

Etkili bir din ö¤retimi sonucunda, ö¤rencilerin sevme güçleri geliflme-
li, kendilerine sayg›lar› artmal›, tüm canl›larla ayn› zaman ve mekân›
paylaflt›klar›n› hissetmelidirler. Dünya ile olan iliflkisini ak›l ve sevgi
üzerine kuran bir kifli, kendisini tüm evrenle birlik olmufl gibi hisse-
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der. ‹nsan›n çabas›, güçlerini kullanmay› ö¤renmek yönünde yo¤unla-
fl›r. Kifli, daha yarat›c› ve üretken olur (Fromm, 1993).

E¤itim ö¤retimde önemli bir hedef olan yarat›c›l›k yetene¤i, ancak dik-
katli, programl› ve bilinçli bir süreç sonucunda geliflebilir. Bu makale-
de bu sürecin safhalar› söz konusu edilecek ve din e¤itimi-ö¤retiminin
yapabilece¤i katk›lar tespit edilmeye çal›fl›lacakt›r. 

Yarat›c›l›k ve Din Ö¤retimi

Yarat›c›l›kta hüner vard›r. Yarat›c› düflünce s›ras›nda ayr› parçalar aras›n-
daki yeni ve ola¤and›fl› iliflkilerde bir esneklik oluflur. Eski k›s›mlar ya da
parçalar, yeni bir flekilde kullan›l›rlar. Yarat›c› sürecin çekirde¤i, dene-
yimlerimizi yeni ve de¤iflik düzenlere çevirebilme becerisi oldu¤u kadar,
bilgileri yo¤urabilecek bir flekilde alg›layabilmek ya da yaflanan, dene-
nen, duyulan eflsiz olay› baflkalar›na iletebilmektir (Yavuz, 1994).

Yarat›c›l›k, kendini benimseme ile ortaya konulan yüksek bir birlik ve
bütünlü¤ün gerçekleflmesidir (Maslov, 2001, s. 151). Ancak kendisiy-
le bar›fl›k, kendisini gerçeklefltirmifl mutlu insanlar yarat›c› olabilirler.
Kur’an insana, kendisini benimsemesini kolaylaflt›racak bir insan pro-
fili sunmaktad›r. ‹nsana olumlu yaklaflmakta, onu gelifltirebilece¤i po-
tansiyelinden haberdar etmektedir. “Biz insan› en güzel flekilde yarat-
t›k” (95/ Tin, 4) ayetinde, insan›n olumlu yönüne öncelik verilmekte,
olumsuz yönü daha sonra ifade edilmektedir. 

Ö¤rencilerin yarat›c›l›k yeteneklerini gelifltirebilmek için, öncelikli olarak
onlar› inanç ve de¤erleri ö¤renme-benimseme psikolojisi aç›s›ndan haz›r-
lamak gerekmektedir. Ortalama insan›n içsel derinliklerindeki güçler ile
denetim ve savunma güçleri aras›ndaki savafl, yarat›c›l›k yetene¤i gelifl-
mifl insanlarda çözümlenmifl ve bu durum da içlerindeki bölünmüfllü¤ü
azaltm›flt›r. Sonuç olarak, benliklerini haz verici ve yarat›c› amaçlar do¤-
rultusunda daha çok kullanabilirler. Kendilerini kendilerine karfl› koru-
mak için daha fazla zaman ve enerji harcamazlar (Maslov, 2001). Din ö¤-
retimi, ö¤rencilere denetim ve savunma güçleri aras›ndaki savafl› sona er-
dirme konusunda yard›mc› olabilir. ‹man›n, akl›n ve vicdan›n nefsi yani
insan›n kendisini nas›l kontrol edece¤inin yollar›n› ö¤retebilir.

Kiflinin içsel bütünlü¤ünün özelliklerinden biri de derin benli¤in daha
çok benimsenmesi ve ulafl›labilirli¤idir (Maslov, 2001). Dinin, özellik-
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le insan›n duyuflsal yan›na hitap eden yönü, ona derin benli¤ine ulafl-
ma do¤rultusunda yard›mc› olabilirse, ö¤rencinin yarat›c›l›¤›n derin-
lerdeki köklerini kullanabilme imkân› da artacakt›r. Yunus’un “bir ben
var bende benden içeru” m›sra›, derin benli¤e ulaflm›fl bir bilinçten
yarat›c›l›k ürünü olan fliire yans›m›flt›r. Yunus Emre’ye derin benli¤i
benimsettiren ve içsel bütünlü¤e ulaflt›ran duygu hiç flüphesiz Allah
bilgisi ve sevgisidir. Allah bilgisi ve sevgisini ön planda tutan bir din
ö¤retimi yaklafl›m›, ö¤renciye Yunus’un tatt›¤› manevî duygular› tatt›-
racak, ondaki yarat›c›l›k yetene¤ini harekete geçirecektir.

Fromm yarat›c› olmayan yöneliflle yarat›c› yöneliflin kendine mal etme
ve sosyalleflme yaklafl›mlar›n› flu flekilde tasnif etmektedir: (i) Yarat›c› ol-
mayan yönelifl (kendine mal etme); al›c› (kabul eden), sömürücü (zorla
alan), biriktirici (saklayan), pazarlay›c› (de¤ifl tokufl eden). (i i) Yarat›c› ol-
mayan yönelifl (sosyalleflme); mazoflistik (afl›r› ba¤l›), sadistik (otoriter),
y›k›c› (kendisini gösteren, ön plana ç›karan), ilgisiz (yaln›zca çekici gö-
rünmeye çal›flan). (i i i) Yarat›c› Yönelifl (kendine mal etme); Çal›flan. (i v)
Yarat›c› Yönelifl (sosyalleflme): Seven, baflkalar›n› düflünen (Fromm,
1994). Buradan flu iki sonucu ç›kartmak mümkün görünmektedir: (i) ‹n-
sanlar›n, kendileri ve baflkalar› hakk›nda olumlu tutum ve tav›r gelifltir-
melerini sa¤laman›n yolu, onlardaki yarat›c›l›k yeteneklerini artt›rmak-
t›r. (i i) ‹nsanlardaki yarat›c›l›k yeteneklerini gelifltirmenin yolu, onlar›n
kendileri ve baflkalar› hakk›nda olumlu tav›r ve tutum gelifltirmelerine
imkân sa¤layacak dinî duygu ve düflüncelerini canland›rmakt›r.

Yarat›c› düflüncede özne, nesneyle ilgisiz de¤ildir; ondan etkilen-
mekte ve onunla ilgilenmektedir. Nesne, cans›z bir fleymifl, ilgili ki-
flinin hayat›ndan ve kendisinden ayr›ym›fl, ancak kendinden ayr›
tuttu¤u takdirde düflünebilece¤i bir fleymifl gibi görülmez. Aksine,
özne, nesnesine büyük bir ilgi duyar ve nesnesiyle kendisi aras›n-
daki iliflki ne derece s›k› olursa, düflünce de o kadar verimli olur.
Düflüncesini, her fleyden önce, kendisi ile nesnesi aras›ndaki bu
iliflki uyarmaktad›r. Herhangi bir kifli ya da olay, onun bireysel ha-
yat› aç›s›ndan ya da insan varl›¤› aç›s›ndan anlam tafl›mas› bak›-
m›ndan ilgi konusu oldu¤u için düflünce nesnesi hâlini almaktad›r.
Yarat›c› düflünce sürecinde, düflünürü harekete geçiren kuvvet, nes-
neye duydu¤u ilgi ve sorumluluktur. Ayn› zamanda nesnellik, yani
nesnesine duydu¤u sayg›, onu kendi isteklerine uygun bir biçimde
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de¤il de, oldu¤u gibi görme yetene¤i, yarat›c› düflünceyi harekete
geçiren yaklafl›mlard›r (Fromm, 1994).

Kur’an’a göre insan, yeryüzünün imar ve inflas› sorumlulu¤unu tafl›yan
bir varl›k olarak, Allah’›n halifesidir. Yeryüzündeki ve göklerdeki varl›k-
lar insan›n hizmetine verilmifltir (31/ Lokman, 20; 45/ Casiye, 13; 14/ ‹b-
rahim, 32-33). Kur’an ö¤retisine göre varl›klar›n yarat›c›s› ve sahibi Al-
lah oldu¤undan dolay›, insanda yarat›lm›fllara (objelere) karfl› bir sayg›
uyan›r, onlar›n yarat›l›fl inceliklerinde Allah’›n varl›k ve birli¤ini müfla-
hede eder, onlar› sorumsuzca israf etmez. Çünkü onlar insana emanet
edilmifltir. “Allah, israf edenleri sevmez” (7/ A’raf, 31). DKAB (Din Kül-
türü ve Ahlâk Bilgisi) derslerinde insan-evren iliflkisinin, ö¤rencilere bu
konuda bir bak›fl aç›s› kazand›racak biçimde ö¤retim konusu yap›lmas›
önemlidir. Kendisini evrende sorumlu bir varl›k olarak hisseden ö¤ren-
cilerin yarat›c› etkinlik gösterme konusundaki istekleri artacakt›r.

Covey, göz önünde canland›rma yetene¤inin, sa¤ beyinden yararlan-
man›n yollar›ndan biri oldu¤unu ifade etmektedir. Ona göre, toplum-
da süregelen ve yaflayan dinlerin merkezinde göz önünde canland›rma
yetene¤ini gelifltirecek pek çok metin, olgu ve pratik vard›r. Bir yara-
t›c›n›n varl›¤›n› tefekkür, dua, geçmifl ümmetlerin ve Peygamberlerin
k›ssalar› bu ba¤lamda düflünülebilir (Covey, 1999). Peygamber k›ssa-
lar›n› psiko-sosyal problemlerin çözümünde kifli ve toplumlara ›fl›k tu-
tacak “sosyo-drama”lar olarak görmek mümkündür. Nitekim Torran-
ce da sosyo-dramalar›n yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesinde önemli fonksi-
yonlar›n›n oldu¤unu ifade etmektedir (1993, s. 179-183). Kur’an, mu-
hatab› olan kifli ve toplumlara çok çeflitli olaylar› anlat›p, onlar› yo-
rumlayarak çok seçenekli çözümler önermektedir. Milletlerin, kendile-
rini de¤ifltirmedikleri sürece konumlar›n›n de¤iflmeyece¤ini anlatan
ayetler, sosyal de¤iflim sürecindeki dengeleri ifade etmektedir. 1 Tarih-
te yaflam›fl milletlerin senaryolar›n› okuyarak yarat›c›l›k yetene¤ini ge-
lifltirmifl ve mevcut durumu kontrol etme, de¤ifltirme imkân›na kavufl-
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1 “Muhakkak ki Allah, bir cemiyete verdi¤i nimeti, onlar kendilerinin iyi halini fenal›¤a

çevirmedikleri sürece geri almaz” (13/ ‹brahim, 11; 8/ Enfal, 53). “E¤er flehirlerin ahalisi,
inan›r ve Allah’tan korkarsa, O, onlara göklerin ve yerin bereket kap›lar›n› açar” (7/
A’raf, 96). “Onlara hakikatin bilgisini, hak ile bat›l› ay›racak bir k›stas› –furkan›- verir”
(8/ Enfal, 29). ‹fllerini kolaylaflt›r›r” (33/ Ahzab, 70-71; 65/ Talak, 4; 92/ Leyl, 5-7). “Prob-
lemlerinde bir ç›k›fl yolu (çözüm) ihsan eder ve hiç ummad›klar› r›zklara erdirir” (65/
Talak, 2-3). Kur’an’da sosyal de¤iflim konusunda bkz. Cebeci, 1987, s. 5-37.



mufl birey ve milletlerin, Allah’› hoflnut edecek ve kendilerinin lehine
olacak senaryolar› üretmeleri mümkün olabilecektir. 

Bireylerin kendilerini Kur’an’›n elefltirdi¤i olumsuz de¤iflimden kurtar-
malar›n›n yolu, kendilerini yeniden “gerçeklefltirmeleri”dir. Kiflili¤in
genel hastal›¤›; geliflimi, kendisini gerçeklefltirmeyi, tümüyle insanlafl-
may› tamamlayamamad›r. Psikoterapi, nesnel bilim, öznel bilim, e¤i-
tim ve sanat gibi insan do¤as› ile ilgilenen her türlü do¤ruyu ortaya
koyma ve aç›¤a ç›karma tekni¤i, bu sonucu destekler niteliktedir. Ör-
ne¤in, iyili¤i aç›¤a ç›kar›c› terapi, uzun vadede kin, korku, açgözlülük
vb. duygular› azaltmakta, sevgi, yüreklilik, yarat›c›l›k, incelik ve özge-
cili¤i art›rmaktad›r. Bu da bizi, sonradan sayd›klar›m›z›n öncekilere
göre daha derin, daha do¤al ve daha içsel oldu¤u sonucuna götürmek-
tedir. Aç›¤a ç›karma, “kötü” dedi¤imiz davran›fllar› azalt›r veya orta-
dan kald›r›rken, “iyi” dedi¤imiz davran›fllar› güçlendirmekte ve besle-
mektedir (Maslov, 2001). Din ö¤retimi, ö¤rencinin kendisini gerçek-
lefltirmesi için ondaki iyi olan duygular› harekete geçiren bir nevi te-
davi fonksiyonu görebilir. Aç›¤a ç›kar›c› tedavi, “kin duymay›” azalt-
makta, niteli¤ini sa¤l›kl› bir flekilde ortaya koymaya, güçlülü¤e, seçici
düflmanl›¤a, öz savunmaya, hakl› k›zg›nl›¤a çevirmektedir. Sald›rgan
ve k›zg›n olabilme yetene¤i, durumun gerekli k›ld›¤› zamanlarda onu
özgür b›rakabilen kendisini gerçeklefltiren tüm insanlarda bulunur
(Maslov, 2001, s. 207). Birey ve toplum için zararl› olan, hakl› k›zg›n-
l›¤›n, kin ve nefret duygular›na dönüflerek, onu içinden kemirmesidir. 

Kendisini gerçeklefltiren insanlar, z›t fleyleri birlefltirebilmektedirler.
Görev hazza dönüflüp, haz görevle birleflince, ifl ve e¤lence aras›nda-
ki ayr›m, belirginli¤ini yitirmifltir. Di¤erkâml›k, bencil bir hazz›n kay-
na¤› olunca, bencil hazc›l›k da di¤erkâml›¤›n karfl›t› olmaktan ç›km›fl-
t›r. Maslov’a göre en olgun insanlar ayn› zamanda en çocuksu olan-
lard›r. Çok güçlü bir ben ve kesin bir bireysellikle tan›mlanan bir ki-
fli, ayn› zamanda, rahatl›kla ve bütünüyle egosunu, kendisini afl›p so-
runlara odaklanabilmektedir (Maslov, 2001).

Büyük bir ressam, bir sanatç› da asl›nda tam anlam›yla bunu yapmak-
tad›r. O, çat›flan renkleri, her tür ba¤daflmazl›¤› bir bütüne dönüfltüre-
bilir. Ayn› yetene¤i, karmaflalar› ve tutars›zl›klar› bütünlefltiren, bu
yolla onlar›n asl›nda birbirine ait oldu¤unu gösteren kuramc›da da gö-
rürüz. Büyük devlet adamlar›, manevî liderler, terapistler, felsefeciler,
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anne baba ve mucitler de ayn› özelli¤i sergilerler. Onlar b ü t ü n l e fl t i r i-
c idir. Ayk›r›lar›, hatta z›tlar› bir “birlik”te bulufltururlar. Bu noktada,
‹slâm’›n birlefltirme, bütünlefltirme özelli¤inden yararlan›labilir.
Kur’an’da insanlar›n bütünlefltirilmesini emir ve tavsiye eden pek çok
ayet bulunmaktad›r. “Allah’›n ipine topluca s›ms›k› sar›l›n; bölünme-
yin” (3/ Al-i ‹mran, 103) ayeti sadece bir örnektir. Yarat›c›n›n birli¤i-
ne inanan mü’min, ayn› zamanda evrendeki birli¤e ve bir yerden yö-
netilmeye de inanm›fl olmaktad›r. Bu iman, onu bütünlük düflüncesi-
ne götürmektedir. Dinî konulara yorum getirme konusundaki yarat›-
c›l›¤›yla tan›nan Mevlâna ve Yunus Emre’de birlik fikrinin üst düzey-
de oldu¤u görülmektedir. Bu fikirlerini eserlerinde de yo¤un bir flekil-
de ifllemifllerdir. Afl›k Pafla G a r i b n â m e’sinde birlik temas›n› pek çok
beytine konu edinmifltir (1998, s. 47). 

Bugün din ö¤retiminde bu konular›n yeterince ifllenmedi¤ini söy-
leyebiliriz. Özellikle birlik düflüncesinin metafizik temeli olan
“tevhid”, toplumsal birli¤e dönüflecek bir anlay›flla ele al›nma-
maktad›r. Halbuki Kur’an ve sünnette bu konuda bize yard›mc›
olacak pek çok mesaj bulunmaktad›r.

Yarat›c›l›¤› Önleyen Faktörler Karfl›s›nda Dinî Deneyimler

Kiflideki ba¤›ms›zl›k, yarat›c›l›k, sevme ve düflünebilme gücünü engel-
leyen nevrozlar›n en önemli sebeplerinden birisi yaln›zlaflma ve di¤er
insanlardan kopma duygusudur. ‹nsan davran›fl›n› belirleyen bir de-
¤er yarg›s›, önemli say›da bir insan grubunca paylafl›l›yorsa, kifliye
toplulukla bir olma ve do¤rulanma duygusunu, böylelikle de kendine
güveni kazand›r›r (Fromm, 1993).

‹nsan› yabanc›laflma ve yaln›zlaflmadan kurtaracak unsurlardan biri
toplu yap›lan ibadetlerdir. Bu ibadetlerde birey, kat›l›mc›d›r. Kendisi-
ni, di¤er insanlarla anlaml› hisseder, birlik duygusunu yaflar. Toplu
ibadetler, yaflama eklenmifl bireysel bir bofl zaman doldurma u¤rafl›s›
de¤il, yaflam›n bütünleyici bir parças›d›r. Temel bir insan gereksinme-
sini karfl›lar. Bu gereksinme doyurulmazsa insan kendisini, güvensiz
ve huzursuz hisseder. Zira insan›n, al›c› yönelimden kurtulup, üretici
yönelime geçebilmesi için dünya ile yaln›zca düflünsel ya da bilimsel
de¤il, duyuflsal bir iliflki de kurmas› gerekir (Fromm, 1990).
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Toplu bir ibadet olan namaz insandaki nevrotik yönelimleri önleyici
bir fonksiyona sahiptir. Hökelekli’nin ifadesine göre, gençlerin %
71.8’i, dinî inanç ve ibadetlerin ruh sa¤l›klar›n› olumlu yönde etkile-
di¤ini belirtmifllerdir. Dine önem veren ve ibadetlerini yerine getiren
ö¤rencilerde bireysel yabanc›laflma ve anomi alt düzeylerde seyreder-
ken, dine az önem veren ve ibadetlerini yerine getirmeyenlerde yük-
sek düzeyde yabanc›laflmaya rastlanmaktad›r (Hökelekli, 2002).

Toplu ibadet faaliyetleri psiko-sosyal aç›dan de¤erlendirildi¤inde, –de-
neysel psikolojideki    ayn› ifli yapanlar›n, ayn› iflle meflgul olanlar›n
aras›nda sevgi ve dayan›flman›n meydana gelece¤i ilkesi göz önüne
al›nacak olursa– farz namazlar›n› topluca k›lan fertler aras›nda (baflka
bir deyiflle ayn› ifli yapan kimseler aras›nda) sevgi, dayan›flma ve ya-
k›nlaflman›n do¤aca¤› kaç›n›lmaz bir sonuç olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Toplu yap›lan ibadetler, insanlar›n bilinçaltlar›na flu mesaj› vermekte-
dir: Mesaimiz, sadece bize de¤il, topluma da fayda sa¤lamal›d›r. Et-
kinliklerimizde sadece kendimizi amaç edinmekten vazgeçerek toplu-
ma ve toplum menfaatlerine yönelmeliyiz ve kendimizi buna adamal›-
y›z. Birbirini düflünen fertlerden oluflan toplumlarda huzur ve mutlu-
lu¤un, herkesin kendisini düflündü¤ü, kendine yöneldi¤i toplumlara
nispetle çok daha fazla olaca¤› bilimsel bir gerçektir (Daryal, 1994).

Gençlerin, ibadet ve sanat etkinliklerine kat›lmamalar›n› elefltiren
Fromm, flunlar› söylemektedir: “Genç kufla¤›m›zdan neler bekliyoruz?
Anlaml› ibadet ve sanat etkinliklerine kat›lma imkânlar› yoksa ne yapar
bu gençler? Kaç›p, içkiye, filmlerle avunmaya, suçlulu¤a ve delili¤e s›¤›n-
maktan baflka ne kal›yor geriye? Kifliliklerimizi ortak bir dinî deneyimde
d›fla vuramayacak, ortak bir sanat› paylaflamayacak olduktan sonra, her-
kese okuma-yazma ö¤retmenin, en yayg›n yüksek ö¤renim oran›n› ger-
çeklefltirmenin ne yarar› var? Gerçek dinî deneyimlerin paylafl›ld›¤›, or-
tak d›fla vurma yollar›n›n hâlâ yafland›¤›, ama kimsenin okuma-yazma
bilmedi¤i oldukça ilkel bir köy, içinde yaflad›¤›m›z bu e¤itilmifl, okuyup-
yazan toplumumuzdan kültürel bak›mdan daha ilerde ve ruh sa¤l›¤› aç›-
s›ndan da daha iyi durumdad›r kuflkusuz” (Fromm, 1990, s. 380).

Dua ve ibadetler, bireyi alçakgönüllü olmaya, huflu içerisinde ilâhî
olan› -sonsuzu- duyumsamaya, kendi s›n›rlar›n›n fark›nda olmaya ve
kendisinin derin yönlerini keflfetmeye sevk eder, benlik bilincini güç-
lendirmesine yol açar (Hayta, 2002). Duan›n kayg›, stres, anlams›zl›k,
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boflluk ve yaln›zl›k gibi ça¤›m›z›n önemli ruhsal hastal›klar›na karfl›
ruh sa¤l›¤›n› olumlu flekilde etkiledi¤i ve en önemlisi kiflileri gelifltirdi-
¤i araflt›rmalar vas›tas›yla tespit edilmifltir (Hayta, 2002).

Yarat›c›l›k, Doruk Deneyimler ve Din Ö¤retimi

Duygusal coflkunluk diyebilece¤imiz heyecan, herhangi bir yarat›c›
düflüncenin haz›rlay›c› nedenlerinden biridir. Fakat günümüzde heye-
cans›z yaflamak neredeyse bir ideal haline gelmifltir. “Heyecanl›” ol-
mak, hasta veya dengesiz olmakla eflde¤er olarak görülmüfltür. Böyle-
ce birey duygusal olarak zay›flam›fl, düflüncesi fakirleflmifl ve yavan-
laflm›flt›r. Bununla birlikte heyecanlar, büsbütün yok edilemeyece¤in-
den flahsiyetin düflünce ile ilgili yönünden tamamen ayr› olarak var-
l›klar›n› devam ettirmek zorunda kalm›fllard›r. Sonuç olarak, heyeca-
na susam›fl gençleri tatmin eden fleyler futbol maçlar›, pop flark›lar› ve
filmlerden ibaret kalm›flt›r (Fromm, 1972).

Bu gençler, bireyin yarat›c› yeteneklerini gelifltiren dinî duygunun ve
gerçe¤i arama faaliyeti olan metafizik düflüncelerin uza¤›nda kalarak
doruk dinî deneyimlerden mahrum olmufllard›r. Halbuki çeflitli doruk
dinî deneyimlerde kiflinin bütünleflme, bireyleflme, kendili¤inden ol-
ma, d›fla vurma, rahat olma, oluruna b›rakma, gözü pek ve güçlü ol-
ma gibi e¤ilimlerinin artt›¤› görülmüfltür (Maslov, 2001). E¤itim, iyi
bir insan, iyi bir toplum oluflturmak için gösterilen bir gayret olarak
görülmek zorundad›r. Bunu göz ard› etmek, gerçekli¤i, ahlâk› ve (din
kavram› ile isimlendirdi¤imiz) ahlâkî sistemlerin gereklili¤ini de yok
saymak olacakt›r. Ayr›ca metafizik düflünce alan› ile ba¤lant›s›n› ko-
parm›fl bir e¤itim, insan yaflam›n›n anlam› hakk›nda söyleyecek
önemli hiçbir fleyi olmayan bir e¤itimdir (Maslov, 1996, s. 74).

Dinî de¤erler ve ifade kal›plar›, insanlar› olumlu yönde etkileyebilmek-
tedir. Ancak dinî duygular da deneyimlenmedikçe  bir çok kifli için et-
kisiz kalmay› sürdüreceklerdir. Din ö¤retiminin, kiflinin kendi içsel (de-
runî) ve öznel deneyimlerini yaflamas›na yönelik bir süreci içinde ba-
r›nd›rmas› gerekmektedir. Doruk dinî deneyimi yaflayan herhangi bir
kimse, kendisini gerçeklefltiren insanlardaki niteliklerin bir ço¤unu ge-
çici olarak edinir. Yani, deneyimi yaflad›¤› anda, kendisini gerçekleflti-
ren biri olur. Bu anlar, yaflad›¤› en mutlu ve heyecan verici zaman di-
limleri olmakla kalmaz, ayn› zamanda en üst düzeyde olgunlu¤a erifl-
ti¤i, bireyselleflti¤i, bütünlendi¤i en sa¤l›kl› anlar olurlar. Kifli, böyle
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zamanlarda gizilgüçlerini tamamen gerçeklefltirmeye, varl›¤›n›n özüne,
tümüyle insan olmaya daha yak›n bir durumdad›r (Maslov, 2001).

Maslov’a göre; estetik kavray›fl ve yarat›c›l›k, estetik doruk deneyim-
ler, insan yaflam›n›n, psikolojinin ve e¤itimin ikincil de¤il, temel öge-
leridir. O, bunun nedenlerini flöyle s›ralamaktad›r: (i) Tüm doruk de-
neyimler, kiflinin içinde, iliflkilerde, dünyada ve insan ile dünya ara-
s›nda yer alan bölünmeleri birlefltirici niteliktedir. Sa¤l›¤›n özellikle-
rinden biri de, birlefltirme oldu¤undan, doruk deneyimler de sa¤l›¤›
getirirler ve kendileri de sa¤l›kl› anlard›r. (ii) Bu deneyimler, yaflam›
onaylay›c›d›r. Di¤er bir deyiflle, yaflam› yaflanmaya de¤er k›larlar. (iii)
Kendi içlerinde de yaflanmaya de¤er deneyimlerdir (Maslov, 2001).

Maslov’un sözünü etti¤i doruk deneyimler, ‹slâm Tasavvufu’ndaki
“hâl” ve “makam”lara benzemektedir. Örne¤in; tasavvuftaki “r›za”
makam›na ulaflan kifli, evrende ikilik, çeliflme, kötü, çirkin, ac›, gam
görmez. O, kendisini tan›yarak, gerçeklefltirmifl ve aflm›flt›r. Benlikten
kurtulmufltur. Allah’a ulaflm›flt›r. Derin bir içsel tatmin, adanm›fl bir
sevgi, di¤er insanlara karfl› empati, samimiyet ve insanl›¤a sürekli hiz-
met düflüncesi, r›zan›n görünümleridir. R›za, hayat›n oldu¤u gibi ka-
bul edilmesidir. Sûfînin, bir damlan›n okyanusa kat›lmas› gibi varolu-
flun ritmine kat›lmas› hâlidir. Benli¤ini geçmiflin al›flkanl›klar›ndan ve
gelece¤in arzu ve kayg›lar›ndan kurtarm›flt›r. ‹çinde bulundu¤u an› ya-
flar ve de¤erlendirir (Sayar, 2000).

Maslov, doruk deneyimleri, tanr›sal olman›n-‹slâm Tasavvufu termino-
lojisinde Allah’a yak›nlaflman›n, ulaflman›n- bir baflka yolu olarak tarif
etmektedir. Bu anlamda Allah’a ulaflan kifli, O’nun suçlayan, mahkum
eden, mutsuzluk ve üzüntü veren ya da sars›c› bir güç olmad›¤›n› an-
lam›fl olur. Bu kiflinin muhtemel duygular›, merhamet, yard›mseverlik,
incelik, nefle ve belki de biraz hüzün olabilir. Ad› geçen duygular ise,
tümüyle kendisini gerçeklefltiren insanlar›n dünyaya tepki verirken ve
doruk deneyimleri yaflarken hissettikleridir (Maslov, 1996).

Doruk deneyimler, insan üzerinde flu olumlu de¤iflikliklere neden ola-
bilmektedir: ( i) Bu deneyimler, kiflinin kendine iliflkin görüflünü sa¤-
l›kl› bir yönde de¤ifltirebilir. (ii) Bu deneyimler, kifliyi daha yarat›c›,
kendili¤inden, d›flavurumcu ve kendine özgü olma yolunda özgürlefl-
tirebilir. ( iii) Kifli, deneyimi çok önemli ve arzu edilir bir olay olarak
an›msar ve yinelemeye çal›fl›r. (iv) Hayat, genelde, tekdüze, renksiz,
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ac› verici ve yetersiz de olsa, güzellik, heyecan, dürüstlük, e¤lence, iyi-
lik, do¤ruluk ve anlaml›l›k gibi fleylerin de varoldu¤u kan›tland›¤› için
kifli, yaflam› daha da yaflanmaya de¤er bulmaya bafllar (Maslov, 2001). 

Doruk deneyim s›ras›nda kifli, tüm kapasitesini en iyi flekilde kullan-
d›¤›n› ve gücünün doru¤unda oldu¤unu hisseder. Kendisini di¤er za-
manlara göre daha ak›ll›, kavray›fll›, k›vrak zekâl› ve daha güçlü bulur.
Doruk deneyim s›ras›nda kifli, kendisini di¤er zamanlara göre daha
güçlü bir flekilde, kendi etkinliklerinin ve alg›lar›n›n sorumlu, etkin,
yarat›c› merkezi olarak alg›lar (Maslov, 2001).

Din ö¤retimi, ö¤rencilere pek çok doruk deneyimi yaflama f›rsat› ve-
rebilir. Örne¤in; Kur’an-› Kerim’in okunmas›, yine Kur’an’›n ifade-
siyle inananlar›n kalplerini harekete geçirici bir özelli¤e sahiptir (8/
Enfal, 2; 22/ Hac, 35). Tasavvuf müzi¤i dinlenmesi, Allah sevgisini
iflleyen duygulu bir fliir okunmas›, koro halinde söylenecek bir ilâ-
hi de benzer etkileri meydana getirebilir. “Doruk deneyimlerde d›-
flavurum ve iletiflim, genelde fliirsel ve coflkusal olma e¤ilimindedir”
(Maslov, 2001, s. 118).

Ö¤retmenlerin Ö¤rencilere Yaklafl›mlar›

Bilge insanlar, tarih boyunca erdemin, iyili¤in güzelliklerinden, ruh
sa¤l›¤› ve kendisini gerçeklefltirmenin iç güzelli¤inden söz etmifl, an-
cak ço¤u insan ters bir tutum sergileyerek mutluluk ve özsayg›ya gi-
den bu yolu yads›m›fllard›r. Ö¤reticilerin eline ise sinirlenmek, sab›r-
s›zlanmak, hayal k›r›kl›¤›na u¤ramak, azarlamak, afl›r› isteklendirme
ve umutsuzluk aras›nda gidip gelmekten baflka bir fley geçmemifltir.
Bir ço¤u, ellerini kavuflturup insanlar›n içsel kötülü¤ünden, insanlar›n
huy ve mizaçlar›n›n de¤ifltirilemeyece¤inden bahsetmeye bafllam›fllar-
d›r. Halbuki, bu de¤erlerin ö¤reticili¤ini yapmak, daha fazla sab›r, da-
ha fazla yarat›c› sevgi ve emek gerektirmektedir. Daha da ötesi insan›,
güçlü olan özellikleriyle birlikte zaaflar›yla da tan›mak gerekmektedir.
Kur’an, insan›n kendisini gerçeklefltirmesine engel olan bu duygusal
zaaflar›n› da tan›tmaktad›r. “‹nsanlar›n tümüyle insan olmaya daha
çok yaklaflmalar›n› istiyorsak, yaln›zca kendilerini gerçeklefltirmeye
çal›flt›klar›n› de¤il, ayn› zamanda bundan çekindiklerini, korktuklar›n›
da bilmemiz lâz›md›r.” (Maslov, 2001)
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Yap›lan araflt›rmalar, ö¤retmenlerin, ö¤rencilerinin yarat›c›l›klar›na
olan inançlar›n›n, onlar›n yarat›c›l›k performanslar›n› olumlu yönde et-
kiledi¤ini göstermifltir (Amabile, 1983). Ö¤rencilerin yarat›c›l›k yete-
neklerini gelifltirebilecek bir ö¤retmende, alg›sal s›n›rl›l›¤›n› anlayacak,
di¤er insanlar›n yürekleri ve zihinleriyle etkileflim kuruldu¤u zaman el-
de edilen zengin kaynaklar› takdir edecek bir alçakgönüllülük vard›r.
Bu insan, farkl›l›klara de¤er verir, çünkü o farkl›l›klar, bilgisinin artma-
s›na, gerçe¤i daha iyi kavramas›na katk›da bulunur (Covey, 1999).

‹lerleme küçük ad›mlar halinde gerçekleflir. ‹leri do¤ru at›lan her ad›m›
mümkün k›lan, ö¤rencinin güvende oldu¤unu hissetmesi, güvenli bir
yuvadan bilinmeze do¤ru hareket ederken tekrar geri dönebilece¤ini
bilmesidir. Emekleyen bebe¤in annesinin dizlerinin dibinden bilinme-
yen bir çevreye yönelmesi gibi. Bebek, oday› önce gözleriyle keflfeder-
ken annesine ba¤l› kalacakt›r. Daha sonra annesinin verdi¤i güvenin
tam oldu¤una inanarak küçük gezintilere ç›kmaya bafllayacakt›r. Bu fle-
kilde bilinmeyen ve tehlikeli bir dünyay› keflfedebilecektir.

Afl›r› korumac›l›k, çocu¤un ihtiyaçlar›n›n onun yerine ve onun çabas›
olmaks›z›n, anne baba veya ö¤retmen taraf›ndan karfl›lanmas› demek-
tir. Bu, onu çocuksulaflt›racak, kendi gücünün, istencinin ve d›flavu-
rum yetene¤inin geliflmesini engelleyecektir. Bu, onun di¤er insanlara
sayg› duymay›p, onlar› kullanmay› ö¤renmesi biçiminde de ortaya ç›-
kabilir. Di¤er bir olas› sonucu ise kendi gücüne ve seçimlerine duydu-
¤u güven ve sayg›dan yoksun kalmas›d›r (Maslov, 2001).

Bu durumda çocuk, büyüklerinin tüm sevgisini kendisine adamas›n› da
bekleyebilir. Çocu¤un sa¤l›kl› bir benlik geliflimi ve tam insan olabilme-
si için, baflkalar›n› da sevmeyi ö¤renmesi gerekir. Büyüklerinin istekleri-
ni de¤il, kendi ihtiyaç ve isteklerini gerçeklefltirmeyi ö¤renmeli ve bunu
da kendi bafl›na baflarabilmelidir. Korktu¤undan dolay› veya onlar›n sev-
gisini kazanmak için de¤il, kendi istedi¤i için “iyi” olabilmelidir. Baflka
bir ifadeyle; kendi vicdan›n› keflfetmelidir. Ba¤›ml› olmamal›, sorumluluk
almal› ve bu sorumluluktan haz duyabilmelidir (Maslov, 2001, s.  225).

Fromm, baba saplant›s› olan hastalardan söz etmektedir. Ona göre,
bu hastalar›n iyileflmelerinin tek bir yolu vard›r: Bütün kiflili¤in köklü
bir de¤iflimi. Böyle bir kifli, sevmek ve düflünmek özgürlüklerine ulafl-
mak, davran›fllar›na yön verecek yeni bir odak noktas› ile kendisini
adayaca¤› yeni bir nesne bulmak zorundad›r. Ancak bu içsel özgürlü-
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¤ü kazanabildikten sonrad›r ki, onu kölelefltiren bu baba saplant›s›n-
dan kurtulabilir. Kifli, kendisini dinin yüksek ve geliflmifl bir biçimine
yöneltebildi¤inde, bu durumdan s›yr›lacakt›r (Fromm, 1993). Ataerkil
bir yap›ya sahip olan toplumumuzda Fromm’un “baba saplant›s›” ola-
rak isimlendirdi¤i durumda olan pek çok ö¤renci vard›r. Bu durum,
onlar›n sorumluluk almalar›n› engellemekte, teflebbüs, üretim ve yara-
t›c›l›k güçlerini zaafa u¤ratmaktad›r.

Ö¤rencilerin yarat›c›l›k yeteneklerinin geliflmesini etkileyen önemli fak-
törlerden birisi de, ö¤retmenin onlarla kurdu¤u iletiflimin niteli¤i ve d e-
r e c e s idir. Art›k gelenekselleflmifl ö¤retmen ö¤renci iletifliminde genellik-
le ö¤retmen özne, ö¤renci ise, nesnedir. Özne-nesne aras›nda bir bofl-
luk oldu¤u, öznenin ayr›, mesafeli ve d›flar›da oldu¤u, gözlem edimin-
den etkilenmedi¤i ve de¤iflmedi¤i sürekli vurgulan›r. Ö¤retmen, her za-
man ö¤renciden ayr› görülmelidir ve tüm gözlem, düflünme, d›flavurum
ve iletiflimin so¤ukkanl› olmas› gerekmektedir. Duygunun bilifli yaln›z-
ca bozaca¤› ya da çarp›taca¤› varsay›lmaktad›r (Maslov, 2001).

‹letiflim alan›nda yap›lan araflt›rmalar bunun tam z›dd›n› önermektedir.
Ö¤retmenlerin, ö¤rencilerini onlar konuflurken empatiyle dinlemeleri ol-
dukça önemlidir. Empatiyle dinlemek, anlama niyetiyle dinlemektir. Co-
vey, empatiyle dinlemenin söyleneni kaydetmenin, yans›tman›n, hatta
anlaman›n da ötesinde oldu¤unu ifade etmektedir (1999, s. 256). Empa-
tiyle dinlemek, kulaklarla, gözlerle, en önemlisi ise, yürekle dinlemektir.
Odak noktas›, baflka bir insan›n ruhunun derin mesaj›n› elde etmektir.
Ona göre, empatiyle dinlemenin, derin bir terapi ve tedavi etkisi vard›r,
çünkü muhataba “psiklojik solunum” imkân› verir (Covey, 1999, s. 256).
Empatik bir dinleyici, karfl›s›ndakinin içinden geçenleri çabucak sezinle-
yip öyle bir kabul ve anlay›fl gösterir ki, konuflan kifli katman katman
aç›lacak kadar kendisini güvende hisseder (Covey, 1999).

Nas›l tüm a¤açlar›n günefle, suya ve çevreden edinecekleri besinlere
gereksinimi varsa, tüm insanlar da kendi çevrelerinden edinecekleri
güvenli¤e, sevgiye ve statüye gereksinim duyarlar. Bununla birlikte,
gerçek kiflili¤in geliflmesi, bu yayg›n gereksinimlerin giderilmesiyle
bafllar ve her a¤aç, her insan bu gereklilikleri kendi amaçlar› do¤rul-
tusunda, kendi tarz›nda, kendine özgü bir flekilde kullanmaya bafllar.
Bu durumda geliflim, d›flsal olmaktan çok içsel koflullarla belirlenir
(Maslov, 2001). Ö¤retmen, ö¤rencisinin içine sevme, bilgiyi arama,
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simgelefltirme veya yarat›c›l›k tohumlar› ekmez. Bunun yerine kuluç-
kada bulunanlar›n gerçe¤e dönüflmesi yolunda onu yüreklendirir, bes-
ler, özendirir. Ö¤retim, günefl, besin ve sudur; tohumun kendisi de¤il
(Maslov, 2001).

Menfaate dayal› ve bencil olmayan sevginin, sa¤alt›c› ve ruh sa¤l›¤›n›
art›ran etkileri çok derin ve yayg›nd›r. Annenin bebe¤ine duydu¤u saf
sevgi veya kimi mutasavv›flar›n Allah’a duyduklar› kusursuz sevgi de
benzer flekilde tasvir edilmifltir. Din ö¤retimi, ö¤rencide bu sevgiyi olufl-
turacak flekilde yap›land›r›labilir. Bu yüzden, Allah ve insan sevgisi üze-
rinde sadece ilgili ünitelerde de¤il, s›kl›kla durulmas› gerekmektedir. 

Sevgi, insan›n kendisiyle ve baflkalar›yla yarat›c› bir iliflki kurmas› de-
mektir. Sevgi, sorumlulu¤u, ilgi ve bak›m›, sayg› ve bilgiyi, baflkas›n›n
geliflmesi ve yetiflmesi için istek duymay› gerektirir. Her birinin, ken-
di kiflilik bütünlü¤ünü korumas› flart›yla, iki insan aras›ndaki yak›nl›-
¤›n ifadesidir (Fromm, 1994).

Eski Yunan’daki e t o s, patos ve logos kelimeleri, etkili sunufllar yapman›n
özünü içermektedir. Etos; kiflisel inan›l›rl›kt›r. ‹nsanlar›n, dürüstlük ve
yeterli¤inize olan güvenleridir. Uyand›r›lan güven, ö¤retmenin duygu-
sal banka hesab›d›r. Patos; ö¤retmenin empatik yan›d›r. Baflka birinin
iletti¤i mesaj›n duygusal özüyle ayn› dalga boyunda oldu¤unu gösterir.
Logos ise; mant›kt›r. Sunuflun ak›l yürüten k›sm›d›r (Covey, 1999).

Maslov, hiçbir kuram ya da araflt›rma üzerinde çal›flmam›fl, “kat›ks›z”
olarak nitelendirdi¤i bir psikiyatristten bahsetmektedir. ‹fli, her gün
insanlar›n kendilerini gerçeklefltirmelerine yard›mc› olmak olan bu
psikiyatrist, yapt›¤› iflten büyük bir haz al›r. Her hastas›na, jargona,
beklentilere veya öngörülere saplanmadan, yal›nl›kla ama büyük bir
bilgelikle, tek hastas› oymufl gibi yaklafl›r. Olaylara basmakal›p de¤il,
yarat›c› bir yaklafl›m sergiler (Maslov, 2001, s. 146). Ö¤renciler de bu
yaklafl›ma ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple her ö¤renciyle ayr› ayr› ilgilen-
mek, kiflili¤inin v e yeteneklerinin farkl› ve özgün oldu¤unu hissettire-
cek iletiflim kodlar›yla davran›lmal›d›r.

Ö¤retmenin ö¤rencilerin yarat›c› yeteneklerini gelifltirmeyi istemesi ve
etkili yöntemleri kullanmas› yetmez. Ö¤rencilerin, herhangi bir korkuya
kap›lmaks›z›n yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ölçme ortam›n› da
haz›rlamas› gerekir. Ö¤retmenler, kabul edilen ölçütler çerçevesinde, te-
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melini birey performans›n›n oluflturdu¤u bir not verme sistemi kurabilir,
ö¤rencileri, ö¤renmek ve baflar›ya ulaflmak için etkili bir iflbirli¤i yapma-
lar›n› sa¤lamak amac›yla teflvik edebilirler (Covey, 1999, s. 246).

Yarat›c›l›k Yetene¤inin Geliflebilece¤i S›n›f Ortam›

Güvenleri olmayan insanlar, bütün gerçeklerin kendi paradigmalar›na
uymas› gerekti¤ini düflünürler. Baflkalar›n› kendilerine benzetmeye ih-
tiyaç duyarlar. Di¤erlerini kal›ba sokmay› ve onlar›n kendileri gibi dü-
flünmesini sa¤lamak isterler. ‹liflkinin gücünün, asl›nda baflka bir ba-
k›fl aç›s›n›n varl›¤›na ba¤l› oldu¤unu anlayamazlar. Ayn› olmak, bir
olmak de¤ildir. Tekdüze, tek biçim olmak, birlik olmak anlam›na gel-
mez. Birlik ya da bir olmak, birbirini tamamlamak demektir, ayn› ol-
mak de¤il. Ayn› olmakla yarat›c› bir fley yap›lmaz ve bu durum s›k›c›-
d›r. Sinerjinin özü, farkl›l›klara de¤er vermektir (Covey, 1999).

“Otokratik” diyebilece¤imiz ö¤retim yaklafl›m›nda adeta ö¤rencilerin
mazoflist e¤ilimleri harekete geçirilmek istenmektedir. Mazoflist e¤ilim-
ler harekete geçti¤inde ö¤renci, kendisini zay›f ve güçsüz hissedecek-
tir. Özgürlükten ve kiflisel sorumluluktan kaçacakt›r (Fromm, 1993).
Özgür olma ve kendi güçlerini kullanma flans› bulunmayan, belirli ka-
l›plarla kuflat›lm›fl, her fleyin mekanik ve ruhsuz bir flekilde iflledi¤i bir
s›n›f veya toplum içinde yaflayan insanlar, içtenliklerini, yani kendile-
ri ile olan iletiflimlerini kaybederler (Fromm, 1996). Bu tür s›n›f ortam-
lar›ndaki ö¤rencilerin nihaî amac›, ö¤retmenini memnun edecek davra-
n›fllar› yapmak ve bilgileri ezberlemek, di¤er ö¤rencilerden daha iyisi-
ni yapmak, ö¤retmenin gözüne girmek ve iyi notlar almakt›r. 

Yarat›c›l›k yeteneklerinin gün yüzüne ç›kmas›n› isteyen ö¤retmen, si-
nerjinin oluflmas›na imkân verecek bir s›n›f ortam› oluflturmal›d›r. Si-
nerji; bir bütünün parçalar›n›n, toplam›ndan daha büyük olmas› d e m e k-
tir. Ö¤retmen de dahil s›n›ftaki herkesin birbiriyle iletiflim halinde oldu-
¤u ve pozitif enerjilerini harekete geçirdi¤i böylesi bir ortamda bazen
ö¤retmen de ö¤renciler de neler olaca¤›n› kesin olarak bilmezler. Bafl-
lang›çta güvenli bir hava vard›r. ‹nsanlar bu sayede içtenlikle davran›r,
ö¤renir ve birbirlerinin fikirlerini dinlerler. Sonra anî ilhamlar gelir. Ya-
rat›c›l›k yetenekleri gün yüzüne ç›kar. Hayal kurma ile birlikte entelek-
tüel bir iletiflim a¤› sinerjiyi meydana getirir. Sonra bütün s›n›f, tan›m-
lanmas› zor ama bu insanlar için adeta elle dokunulacak kadar belirgin
yeni bir hamle, yeni bir fikir yüzünden dönüflüme u¤rar (Covey, 1999).
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Aç›k (demokratik) s›n›f olarak isimlendirilen böylesi s›n›f ortamlar›n-
da ö¤rencilerin elefltirel düflünme, merak, keflif ve otoriter ö¤retim ol-
maks›z›n kendi kendine ö¤renme kabiliyetleri geliflmektedir. Aç›k s›-
n›flarda uyulmas› gereken daha az kural vard›r. Ö¤retmen, ö¤rencile-
rin performanslar›na herhangi bir s›n›r getirmez ve onlar›n kabiliyet-
leri daha fazla bireyselleflmifltir (Amabile, 1983).

S›n›f, toplumun küçük bir kesitidir. Birlik olmay› baflarm›fl, sa¤l›kl› bir
toplumun birey üzerindeki olumlu etkileri ne ise, sinerji üretebilen bir
s›n›f›n da ö¤renci üzerindeki etkisi odur. Sa¤l›kl› bir toplum, insanla-
r›n öteki insanlar› sevme yetisini, yarat›c› bir biçimde çal›flma, akl›n›
ve nesnelli¤ini gelifltirme, kendi üretici güçlerini tan›mas›na dayanan
bir benlik duygusu elde etme kabiliyetini gelifltirir (Fromm, 1990).
Torrance’›n yapt›¤› araflt›rmaya göre; yarat›c›l›k sosyalleflmeye, sa¤l›k-
l› bir toplum da yarat›c›l›¤a yard›mc› olmaktad›r. Psikologlar, psikiyat-
ristler ve e¤itimciler, son zamanlarda yarat›c›l›k etkinliklerinin psiko-
terapi ve sosyalleflme için ne kadar önemli oldu¤unu kavramaya bafl-
lam›fllard›r. Torrance, disiplin sorunu olan ö¤rencilerin, kendilerine
yarat›c›l›k kabiliyetlerini gelifltirme f›rsat› verildi¤inde, bu sorunlar›n
sona erdi¤ini ifade etmektedir (Torrance, 1975).

Aç›k s›n›flardaki ö¤rencilerin geleneksel s›n›flardaki ö¤rencilere göre,
canl› bir dile ve çok say›da cümle yap›s› çeflidine sahip olduklar› görül-
müfltür. Yine bu ö¤renciler, kendi bafllar›na ödevlerini yapmaya daha
e¤ilimli olmaktad›rlar. Baflkalar›n›n yard›m› olmaks›z›n bir ifli yapabilen
ve baflka fleylerle ilgilenmeye bafllad›klar› için baz› iflleri bitirmeden b›-
rakan bu tip ö¤renciler, okul günlerinde plân yapmamay› tercih etmek-
tedirler. Çünkü, belirli bir plâna uyma zorlu¤u çekmektedirler (Amabi-
le, 1983). Yüksek derecede yarat›c› olan bilim adamlar›n›n da kendileri-
ni “yaln›z çal›flmay› tercih eden” fleklinde tan›mlad›klar› görülmüfltür.
Onlar, direktif ve yönlendirmeden hofllanmazlar. Kendilerini araflt›rma
yapt›klar› alana verirler. ‹darî amirleri ile mümkün oldu¤u kadar az gö-
rüflürler. Hatta, onlar›n çal›flma metoduna ve amaçlar›na müdahale ede-
cekler endiflesiyle, onlarla görüflmekten kaç›n›rlar (Andrews, 1975).
Aç›k s›n›flardaki ö¤renciler, yarat›c›l›k kabiliyetleri geliflmeye bafllad›-
¤›ndan dolay› –yarat›c›  bilim adamlar›nda oldu¤u gibi– ba¤›ms›z çal›fl-
ma e¤ilimi göstermektedirler. Bu noktada ö¤retmenlerin onlar›n beklen-
medik tav›r ve davran›fllar›na karfl› sab›rl› ve hoflgörülü olmalar› önem-
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lidir (Amabile, 1983, s. 195). S›n›f ortam›nda yarat›c›l›¤› gelifltiren ve ön-
leyen faktörleri önem s›ras›na göre flu flekilde s›ralamak mümkündür:

Yarat›c›l›k Yetene¤ini Gelifltirebilecek DKAB Dersi Sunufl Örne¤i

Ders Plan›

Konu: ‹slâm’daki Emir ve Yasaklar›n Hikmetleri (Zarurât-› Hamse):
Dinin korunmas›, can›n korunmas›, akl›n korunmas›, neslin korunma-
s› ve mülkün korunmas›.

Amaç: Ö¤rencilerin, ‹slâm hukukçular› taraf›ndan “zarurât-› hamse”
olarak isimlendirilen bu “befl esas”› (ilke) uygulama seviyesinde ö¤ren-
melerini sa¤lamak. Zarurât-› hamse ilkelerine ulafl›l›rken yaflanan süreç
ö¤renciye yaflat›labilirse sonuca ulaflma sürecini yaflayan ö¤renci, ‹slâm
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Tablo 1

S›n›f Ortam›nda Yarat›c›l›¤› Gelifltiren ve Yarat›c›l›¤› Engelleyen Faktörler
(Amabile, 1983; Y›ld›r›m, 1998).
Yarat›c›l›¤› Gelifltiren Faktörler Yarat›c›l›¤› Engelleyen Faktörler

1. Ö¤rencilere birer birey olarak
davran›lmas›, 

2. Ö¤rencilerin ba¤›ms›z olmaya
cesaretlendirilmeleri, 

3. Ö¤retmenin yarat›c›l›k konusunda
bir model olmas›, 

4. Zaman›n önemli bir k›sm›n›n s›n›f
d›fl›nda ö¤rencilere ayr›lmas›, 

5. Mükemmelli¤in ö¤rencilerden bek-
lenen ve ulaflabilecekleri bir fley ol-
du¤unun ifade edilmesi, 

6. fievkli ve hevesli olmak, 
7. Ö¤rencilerin hepsini eflit olarak kabul

etmek, aralar›nda ayr›m yapmamak,
herhangi birini d›fllamamak veya biri-
ni di¤erine tercih etmemek, 

8. Ö¤rencilerin yarat›c› davran›fllar›n›
ödüllendirmek, 

9. ‹lgi çekici ve dinamik ders anlatmak.

1. Ö¤rencilerin cesaretlerinin
k›r›lmas›, 

2. Ö¤rencilere güvenmemek, onlar›
afl›r› elefltirmek, çabuk yarg›lamak
veya alaya almak, 

3. fievksiz ve hevessiz olmak, 
4. Ezbere ö¤renmeyi empoze etmek, 
5. Sabit fikirli ve kat› olup olaylar›

çok dar bir alana hapsederek, farkl›
bak›fl aç›s› ve boyutlar› göreme-
mek, afl›r› ciddî olup, hayal gücü,
mizah ve oyunu küçümsemek. 

6. Alanda yeterli ve uzman olmamak, 
7. ‹lgi alanlar› az olmak, 
8. S›n›f d›fl›na ç›kmamak.



hakk›nda kanaat ve tutum gelifltirebilecektir. Bu onun ‹slâm’a olan
inanc› ve ba¤l›l›¤› aç›s›ndan çok de¤erlidir. Özellikle ergenlik dönemin-
deki gençler, yapmak istedikleri, ama ‹slâm’›n “günah” sayd›¤› baz›
davran›fllar konusunda tereddütler yaflayabilmektedirler. ‹slâm’›n bu
davran›fl› yasaklarken gözetti¤i hikmet, menfaat ve maslahat› kavraya-
mayan ö¤renciler, genel olarak “din”i, yaflanan hayata katlan›lmas› ge-
reken s›n›rlamalar getiren bir olgu olarak görebilmektedirler. Bu durum,
onlar› bilinç ve bilinçalt› seviyelerinde etkileyerek, dinden uzaklaflt›ra-
bilmektedir. En önemlisi ise, kendilerini gerçeklefltirmeleri sürecinde en
çok ihtiyaç duyduklar› dinî de¤erler dizgesinden mahrum kalmalar›na
neden olmaktad›r. Konu ifllenirken hem ö¤rencinin düflünme, yarat›c›-
l›k ve problem çözme yetenekleri gelifltirilecek, hem de onun ‹slâm di-
ni hakk›ndaki olumlu kanaati pekifltirilecektir. En önemlisi ise ö¤renci
özel hayat›nda yaflad›¤› olaylar› zarurât-› hamse ilkeleri aç›s›ndan yo-
rumlayabilecek, zihninde yeni ça¤r›fl›mlar yakalayabilecektir. 

Hedef Davran›fllar

i. Ö¤renciler, din bilginlerinin bu ilkelere ulafl›rken yaflad›klar› süreci
yo¤unlaflt›r›lm›fl bir flekilde yaflayarak, örnekler ve olaylar aras›ndaki
ba¤lant›lar› kurarlar, ‹slâm hukukçular›n›n bu sonuçlara nas›l ulaflt›k-
lar›n› kavrarlar. 

i i . ‹slâm dininde herhangi bir fley emredilirken veya yasaklan›rken, göz
önünde bulundurulan hikmet, menfaat ve maslahatlar› fark ederler.

iii. Bu konuda örnek olarak verilebilecek olaylarla, verilemeyecek
olaylar› ay›rt ederler. 

iv. Yarat›c›l›k yeteneklerini kullanarak, kendileri bu konuda yeni ör-
nekler bulabilirler.

v. Emirlerin benimsenerek davran›fla dönüfltürülmesi, yasaklardan da
uzak durulmas› konusunda tutum gelifltirirler.

Haz›rl›k

i. Zarurât-› hamse ilkesinin, ‹slâm hukukçular›n›n uzun araflt›rma sü-
recinden sonra ulaflt›klar› ve do¤rulu¤u konusunda birlefltikleri “so-
nuç” bir bilgi oldu¤u söylenecektir. ‹nsanlar›n, mekânlar ve olaylar
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aras›nda çok miktarda karfl›laflt›rma, benzerlik kurma, ay›rt etme ve
parçalar› bir araya getirerek genellemeler yapma gibi ak›l yürütme
yöntemlerine müracaat ettikleri ifade edilecektir. 

ii. Alkollü içeceklerin haram k›l›nmas›n›n hikmetleri ile ilgili, ö¤ren-
cilerin bireysel ve toplumsal örnekler bulmalar› istenebilir. Onlara,
trafik kazalar›n›n sonuçlar› ile ilgili istatistik sonuçlar› verilerek,
üzerinde düflünmeleri ve konu aç›s›ndan yorumlamalar› istenir. Ö¤-
renciler, istatistiklerde trafik kazalar›n›n önemli sebepleri aras›nda al-
kollü araç kullanman›n yer ald›¤›n› görecek ve bu durumu alkollü
içeceklerin haram k›l›nmas›n›n hikmetleri aç›s›ndan yorum-
layabileceklerdir Ayr›ca, alkol kullanman›n yol açabilece¤i psiko-biy-
olojik tahribatlarla ilgili bilgiler verilebilir.

Sunu

‹slâm’daki emir ve yasaklar›n hikmetleri konusunda, ö¤rencinin
yarat›c›l›k ve düflünme yeteneklerini harekete geçirici flöyle bir yöntem
uygulanabilir (ilkö¤retim seviyesinde): Ö¤rencilerden, “ö¤retim mater-
yali” olarak s›n›fa bol miktarda f›nd›k ve az miktarda da ceviz getir-
meleri istenir. S›n›fta f›nd›k ve cevizler birbirine kar›flt›r›ld›ktan sonra,
onlara flöyle bir soru sorulur: “F›nd›klar› cevizlerden ay›rman›z istense
ne yapard›n›z”? Ö¤rencilerden bir k›sm›, “F›nd›klar› d›flar›ya al›rd›k”,
bir di¤er k›sm› ise; “Az miktarda olan cevizleri seçerdik” fleklinde
cevap vereceklerdir. Tabiî ki do¤ru olan cevap; az miktardaki cevizin
seçilerek ay›rma iflleminin tamamlanmas›d›r. Bu cevab› verebilen ö¤-
rencilerin yarat›c›l›k yetenekleri belli bir seviyeye gelmifl demektir.
Çünkü, soru cümlesinde f›nd›klar, cevizlerden önce gelmektedir. Bil-
gileri kendilerine verilen s›rayla ezberleyen ö¤renciler, ilk cevab›
vereceklerdir. ‹kinci ve do¤ru olan cevab› verebilmek için soru cümlesi
üzerinde yap›sal (s›ra) de¤ifliklik yaparak düflünebilmek, bunun için de
yarat›c›l›¤›n en önemli flart› olan; esneklik (flexibility) gerekmektedir.

Ö¤rencilerin, f›nd›klar› cevizlerden ay›rma yöntemi konusunda kesin
bir yarg›ya varmalar›ndan sonra, flöyle bir soruyla ikinci bir zihinsel s›ç-
rama yapmalar› sa¤lanabilir: “Bildi¤iniz gibi, ‹slâm’da helâller ve
haramlar vard›r. Sizce helâller mi çoktur yoksa haramlar m›?” Ö¤ren-
ciler, muhtemelen bu soruya kesin bir cevap veremeyeceklerdir. Bir bafl-
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ka soruyla, do¤ru cevab› bulmalar›na yard›mc› olunabilir: “‹çecekleri
ele alacak olursak; bildi¤iniz kadar›yla hangi içecekler helâldir?” Ö¤ren-
ciler, saymaya bafllayacaklard›r: “Su, portakal suyu, fleftali suyu, elma
suyu, süt, soda, çeflitli meflrubatlar v.s.” Çeflitli özelliklerdeki helâl olan
içeceklerin say›m› uzay›p gidecektir. Sonra da haram olanlar› saymalar›
istenecek ve birkaç madde say›ld›ktan sonra hep birlikte flu hükme
var›lacakt›r: “Alkollü olan içecekler haramd›r.” Bu noktada, f›nd›klar›n
cevizlerden ayr›lmas› ifllemi ile ba¤lant› kurularak, Kur’an’›n zor yön-
tem olan helâlleri saymak yerine, kolay yöntem olan haramlar› saymay›
tercih ederek, helâlleri haramlardan ay›rm›fl oldu¤u ifade edilebilir. Al-
lah’›n yüzlerce, binlerce; saymakla bitmeyecek kadar çok helâl nime-
tinin oldu¤u, bunlar› saymaya ciltler dolusu kitab›n yetmeyece¤i söy-
lenebilir. Bu noktada, “Kendisinden isteyebilece¤iniz her fleyi size ver-
mifltir. Allah’›n nimetini sayacak olsan›z bitirmezsiniz” (14/ ‹brahim,
34) ayetinin bizzat Kur’an mealinden okunmas› isabetli olacakt›r. 

Daha sonra “Benim rahmetim her fleyi kuflatm›flt›r” (7/ A’raf, 156) ve
“Allah sizin için kolayl›k ister, zorluk istemez” (2/ Bakara, 185) ayet-
leri okunarak ö¤rencilerin “Allah’›n rahmetinin çok büyük oldu¤u ve
bizim ifllerimizle birlikte hayat›m›z› kolaylaflt›rmak istedi¤i” yoru-
munu yapmalar›na zemin haz›rlanacakt›r.

‹lgili ayetler, ö¤rencilere kasetten dinlettirilebilirse ayn› zamanda
doruk deneyimler yaflamalar›na da imkân haz›rlanm›fl olur.

Sonra da onlardan, insan›n kendisine ve çevresine zarar verdi¤i ve Al-
lah’›n da yasak etti¤i fleylerden örnekler bulmalar› istenecektir. Aç›k
s›n›f ortam›n›n bir gere¤i olarak örnek bulma süreci, bir beyin f›r-
t›nas›na dönüfltürülebilirse daha yararl› olacakt›r. Örnekten kurala git-
me yönteminin gere¤ine uygun olarak “befl fleyin korunmas›” ilkesine
hep birlikte ulafl›lacakt›r. 

Böylece, hem ö¤rencilerin yarat›c›l›k yetenekleri harekete geçirilerek
helâl ve haramlar konusu ifllenmifl olacak, hem de onlar›n ‹slâm hakk›n-
da olumlu bir tav›r ve tutum gelifltirmelerine yard›m edilmifl olacakt›r. 

De¤erlendirme

Klasik yaz›l› (essay) imtihan› yap›larak, ö¤rencilerden s›n›fta veril-
meyen yeni örnekler bulmalar› ve bunlar› befl fleyin korunmas› ilkesi
aç›s›ndan yorumlamalar› istenecektir.
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Sonuç

‹nsan psikolojisi üzerinde duran araflt›rmac›lar, dinî inanç, de¤er ve
deneyimlerin, insan›n yarat›c›l›k yetene¤ini gelifltirece¤ini söylemek-
tedirler. Yarat›c›l›k için gerekli olan nitelikler, özellikle ‹slâm dini
taraf›ndan birer ideal haline getirilmifllerdir. Bunun örneklerini, ‹s-
lâm’›n kutsal kitab› olan Kur’an-› Kerim’den ve kültürel miras›m›zdan
bulmak mümkündür. Özellikle insan›n kendisini gerçeklefltirme
sürecinde dinin, dolay›s›yla din ö¤retiminin olumlu etkileri inkâr
edilemez. Dinî pratiklerin, insan›n insanlaflmas›na yard›m edici; onu
bireyselleflmeden toplumsallaflmaya sürükleyici bir etkiye sahip ol-
duklar› görülmektedir. Ö¤rencilerin yarat›c›l›k yeteneklerinin gelifltiril-
mesi sürecinde, DKAB dersi ö¤retmenlerine de düflen sorumluluklar
vard›r. Ö¤rencilerle iyi bir iletiflim kurulmas› ve aç›k s›n›f ortam›n›n
oluflturulmas›, yarat›c›l›k yetene¤inin geliflmesi aç›s›ndan olmazsa ol-
maz koflullard›r.
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How can  Religious Instruction Improve the  
Creative  Ability of  Students

Citation/©– E¤ri, O. (2003). How can  religious instruction the  creati-
ve  ability of  students  / Din ö¤retimi ö¤rencilerin yarat›c›l›k yetenek-
lerini nas›l gelifltirebilir? Journal of Values Education (Turkey) / De¤erler
E¤itimi Dergisi, 1 (2), 69-92.

Abstract– Creativity is the one of the most important abilities that is pecu-
liar to humankind. But in order to improve creativity it is needed to use so-
me proper educational methods and techniques. An effective religious inst-
ruction can improve the creativity of students whereas religious experiences
play a considerable role for its development. Thus, teachers should create a
appropriate environment so as to improve the creativity of students.

Key Words– Ability of Creation, Creative Thinking, Problem Solving, Re-
ligious Instruction, Religious Experience.
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