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Özet– Bu makalede yetiflkinlerin, yürütülmekte olan yetiflkin din e¤itimi
etkinliklerine ve yetiflkin din e¤itimcisi rolünü üstlenen din görevlilerinin
yeterliliklerine iliflkin görüflleri ve beklentileri ele al›nm›flt›r. Araflt›rma
Samsun’da bulunan 435 kifliden oluflan bir örneklem grubu üzerinde ya-
p›lm›flt›r. Araflt›rmada genel olarak yetiflkinlerin dindarl›k alg›lar›n›n yük-
sek oldu¤u, ibadetleri yerine getirme oranlar›nda farkl›l›klar oldu¤u ve
önemli ölçüde ö¤renim gereksinimi duyduklar›, bunun yan›nda din görev-
lilerini meslekî bak›mdan, insan iliflkileri ve e¤itim metotlar› aç›s›ndan ye-
terli bulmad›klar› ve mevcut yetiflkin din e¤itimi uygulamalar›n› oldukça
yetersiz bulduklar› tespit edilmifltir.

Anahtar Kelimeler– Yetiflkin Din E¤itimi, Yayg›n Din E¤itimi, Halk E¤i-

timi, Din Görevlileri, Yetiflkinler.
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Yetiflkin e¤itiminin tarihini ilk insanla bafllatmak mümkündür. Çünkü insa-

n›n oldu¤u her yerde, bugünkü anlamda olmasa da yaflam›n devam ettirile-

bilmesi için bir e¤itim-ö¤retim süreci mutlaka söz konusudur. Zira yetiflkin-

lerin toplumsal güvenliklerini ve ekonomik verimliliklerini art›rmak, de¤i-

flen toplumsal ve ekonomik rollerine uyumlar›n› sa¤lamak için onlar›n e ¤ i-
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timine duyulan gereksinim insanl›k tarihi kadar eskidir. ‹lk devirlerden

itibaren büyük insanlar, filozoflar ve peygamberler hep yetiflkinlerin

e¤itimi üzerinde durmufllard›r (Knowles, 1990). Yetiflkinlere yönelik e¤i-

tim uygulamalar›n›n bu kadar uzun bir tarihî geçmifli olmas›na ra¤men,

dünyada yetiflkin e¤itimi yak›n zamana kadar, yetiflkinlere örgün e¤iti-

min eksikliklerini gidermek amac›yla sunulan bir sosyal hizmet olarak

anlafl›lm›flt›r (Bülbül, 1991).

Bafllang›çta dinî amaçl› etkinlikler olarak bafllayan ve sanayi devrimiyle bir-

likte iflçilerin e¤itilmesine ve meslekî becerilerinin art›r›lmas›na yönelik ola-

rak devam edegelen yetiflkin e¤itimi faaliyetleri, yirminci yüzy›ldan itibaren,

sistemli ve bilimsel bir anlamda ele al›nmaya bafllanm›fl ve yetiflkinlik dö-

nemi ile ilgili bilimsel araflt›rmalar›n da art›fl göstermesiyle, yetiflkinlerin,

çocuklardan ve gençlerden farkl› özelliklerinin oldu¤u ve yetiflkin e¤itiminin

bu do¤rultuda ele al›nmas› gerekti¤i vurgulanmaya bafllanm›flt›r.

Çocuk ve genç geliflimi ile ilgili çok say›da ve detayl› çal›flma bulunmas›na

ra¤men (Mehmedo¤lu, 2001), yetiflkin geliflimi ve ö¤renmesi ile ilgili çal›fl-

malar›n oldukça yeni olmas› nedeniyle (Lowe, 1985) yetiflkinlerin e¤itimin-

de birtak›m yanl›fl kanaatler etkin olmufltur. Örne¤in, uzun süre yetiflkinlik-

te fiziksel gerilemeyle birlikte zekân›n da geriledi¤i, onlar›n yeni fleyleri ö¤-

renemeyecekleri, ö¤renmenin gençlerin ifli oldu¤u varsay›lm›flt›r (Kidd,

1973; Cross, 1981). Yetiflkinlik dönemi iyi bilinmedi¤i için, onlar›n e¤itimin-

de de çocuklara ö¤retme sanat› ve bilimi anlam›na gelen “pedagojik model”

uygulana gelmifltir (Knowles, 1990).

Ancak yetiflkin psikolojisiyle ilgili araflt›rmalar göstermifltir ki, zekâ düzey-

leri yaflla birlikte belirgin bir flekilde düflmemekte, yeterli zaman ve uygun

ortam haz›rland›¤›nda yetiflkinler de gençler kadar etkili ö¤renebilmektedir

(Onur, 1997; Duman, 2000; Köylü, 2000a; K›lavuz, 2003). Yetiflkinlerin ge-

liflim ödevleri, ö¤renim gereksinimleri ve ö¤renmeye iliflkin özellikleri çocuk

ve gençlerinkinden farkl›d›r. Bu farkl›l›k, yetiflkin din e¤itiminin amaçlar›-

n›n belirlenmesinde, konular›n seçiminde ve uygulanacak ö¤retim yöntem

ve tekniklerinde de farkl›laflmay› zorunlu k›lmaktad›r. Aksi hâlde yetiflkin-

lerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyen, onlar›n geliflim ve ö¤-

renme özelliklerine dayanmayan e¤itim etkinliklerinden istenilen sonucun

elde edilmesi mümkün olmayacakt›r.

32

de¤erler

e¤itimi

dergisi
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Bu makalede yürütülen yetiflkin din e¤itimi etkinliklerinin, yetiflkinlerin ilgi,

ihtiyaç ve beklentilerine ne ölçüde cevap verebildi¤ini ortaya koyabilmek

amac›yla, onlar›n yetiflkin din e¤itimi uygulamalar›na ve din görevlilerine

iliflkin de¤erlendirmeleri ele al›nm›fl ve bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda yetiflkin

din e¤itimini daha etkin k›l›c› öneriler ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Yöntem

Örneklem

Araflt›rman›n örneklemini, Samsun’da yetiflkinlik döneminde bulunan tesadü-

fî örnekleme yöntemiyle seçilmifl 435 yetiflkin birey oluflturmaktad›r. Örnek-

lem seçimi yafl kotas›na göre yap›lm›flt›r. Örneklemi oluflturan yafl gruplar›n›n,

1985 ve 1990 y›llar› nüfus say›m› ortalamas›na göre oransal da¤›l›m› flöyledir:

20-29 yafl %20, 30-39 yafl %15, 40-60 yafl %18, 60 ve yukar› yafl %7.5.

Bilgilerin Toplanmas›

Araflt›rmada, bu alanda yap›lm›fl teorik çal›flmalar›n yan›nda as›l veri kay-

na¤› olarak anket tekni¤i kullan›lm›flt›r. Problem alan›na iliflkin yeterli ve-

rileri sa¤layaca¤› düflünülen sorularla oluflturulan anket formu haz›rlan-

d›ktan sonra bir ön uygulamaya tabi tutulmufl, böylece denekler taraf›n-

dan anlafl›lmayan, yanl›fl anlafl›lan ya da verilen cevaplar›n araflt›rmaya

hizmet etmedi¤i görülen sorular ç›kart›lm›fl veya düzeltilmifltir. Ayr›ca uz-

man görüflleri do¤rultusunda anket formuna son flekli verilmifltir. Anket-

lerin uygulamalar› 1999-2000 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. Anketlerin uygu-

lanmas› araflt›rmac› taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Uygulama yap›lmadan önce deneklere araflt›rman›n amac› ve anket formu-

nun nas›l doldurulaca¤› hakk›nda aç›klamalar yap›lm›fl, uygulama s›ras›n-

da deneklerin sorular› cevapland›r›lm›flt›r.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanmas›

Yetiflkinlere uygulanan anketlerden elde edilen veriler tasnif edildikten

sonra bilgisayara kodlanm›fl ve SPSS istatistik program›yla de¤erlendiril-

mifltir. Ankete kat›lan yetiflkinlerin yafl gruplar› dikkate al›narak karfl›laflt›r-

ma tablolar› al›nm›flt›r. Tablolar›n yorumlanmas›nda, önce frekans bilgile-

ri verilmifl daha sonra da gruplar aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›-

na bak›lm›flt›r. Verilerin analizinde de¤iflkenler aras›nda anlaml› bir iliflki

olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla X2 (Kaykare) tekni¤i kullan›lm›flt›r.
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De¤iflkenler aras›ndaki fark›n önem kontrolü için manidarl›k düzeyi asga-

rî p=0,05 olarak al›nm›flt›r. Ancak daha yüksek (0,01 ve 0,001) manidarl›k

düzeylerinde önemli olanlar da tablolarda belirtilmifltir.

Bulgular ve Yorum

Ankete Kat›lan Yetiflkinlerle ‹lgili Bilgiler

Yafllara Göre Da¤›l›m

Ankete kat›lanlar›n % 41.1’ini 20-29 yafl, % 29’unu 30-39 yafl, % 20.7’sini

40-59 yafl, % 3.7’sini de 60 ve yukar› yafl grubu oluflturmaktad›r. Bu s›n›fla-

ma yetiflkinlik döneminin geliflim basamaklar›na göre yap›lm›flt›r. Bu ba¤-

lamda 20-29 yafl grubu ilk yetiflkinlik geçiflini, 30-39 yafl grubu ilk yetiflkin-

lik, 40-59 yafl grubu orta yetiflkinlik, 60 ve yukar›s› yafl grubu da son yetifl-

kinlik (yafll›l›k) dönemlerini temsil etmektedir (Levinson, 1988).

Cinsiyete Göre Da¤›l›m

Ankete kat›lanlar›n yaklafl›k % 70’ini, erkekler, % 30’unu kad›nlar olufltur-

maktad›r. Yetiflkin din e¤itimi uygulamalar› daha çok vaaz ve hutbe a¤›r-

l›kl› oldu¤undan ve bu etkinliklere daha çok erkekler muhatap oldu¤un-

dan, onlara daha fazla yer verilmesinin uygun olaca¤› düflünülmüfltür. Ni-

tekim bu yürütülmekte olan din e¤itimi etkinliklerinin de¤erlendirilebil-

mesi aç›s›ndan da gereklidir.

Ankete kat›lan deneklerin % 1.6’s›n› okur-yazar olmayanlar, % 22.6’s›n› il-

kokul mezunu, % 13.4’ünü ortaokul mezunu, % 28.3’ünü lise mezunu, %

34.1’ini ise üniversite mezunu olanlar oluflturmaktad›r.

Yetiflkinlerin ‹badet Hayat›

Burada sadece yetiflkinlerin ibadet durumlar› ve ibadetler aras›nda uygula-

ma farkl›l›klar› olup olmad›¤› noktas›nda bize yeterli fikir verece¤i düflünü-

len namaz ve oruç ibadetleri ile ilgili veriler de¤erlendirilmifltir.
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Namaz

1-Her gün befl vakit namaz› k›lar›m.

2-Vakit namazlar›n› ara s›ra k›lar›m.

3-Sadece Cuma ve bayram namazlar›n›
k›lar›m.

4-Hiç namaz k›lm›yorum.

Oruç

1- Ramazan ay›n›n tamam›nda ve baz›
kutsal günlerde tutar›m.

2-Sadece Ramazan ay›nda oruç tutar›m.

3-Ramazan ay›nda ara s›ra oruç tuta-
r›m/Oruç tutmam.



Yetiflkinlere Göre Yetiflkin Din E¤itimi

Seçenekler

Namaz k›lma ile ilgili soruya cevap veren deneklerin % 50.7 gibi büyük bir
k›sm› her gün befl vakit namaz› k›ld›¤›n›, % 29.4’ü, vakit namazlar›n› ara s›-
ra k›ld›klar›n›, % 10.6’s› sadece Cuma ve bayram namazlar›n› k›ld›klar›n›,
vakit namaz› k›lamad›klar›n› ifade ederlerken, % 9.3’ü ise hiç namaz k›lma-
d›klar›n› söylemifllerdir. 

Yap›lan Kaykare analizi sonucu (0,01) manidarl›k düzeyinde, namaz k›lma
durumu ile yafl gruplar› aras›ndaki iliflkinin anlaml› oldu¤u ve namaz k›lma
durumu aç›s›ndan yafl gruplar› aras›nda görülen farkl›l›¤›n önemli oldu¤u
ortaya ç›km›flt›r. Tablonun karfl›laflt›rma verilerine bak›ld›¤›nda, toplumda
var olan yayg›n kanaate uygun olarak, yafl yükseldikçe, befl vakit namaz k›l-
ma oran›n›n artt›¤› görülmektedir. 

Oruç ibadeti konusunda ise deneklerin % 58.6 gibi büyük bir k›sm› ramazan
ay›n›n tamam›nda ve baz› kutsal günlerde oruç tuttuklar›n› söylerken, %
37.5’i ise sadece ramazan ay›nda oruç tuttuklar›n› ifade etmifllerdir. Rama-
zan’da ara s›ra oruç tuttu¤unu ya da hiç oruç tutmad›¤›n› söyleyenlerin ora-
n› ise % 3.9’dur. Buna göre ankete kat›lan deneklerin neredeyse tamam›na
yak›n›n›n (% 96.1) oruç tuttu¤u söylenebilir. Yap›lan Kaykare analizi sonu-
cu oruç tutma ile yafl gruplar› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r.

Namaz k›lma aç›s›ndan yafl büyüdükçe namaz k›lma oran›n artmas› ya da bu-
nun tersine yafl küçüldükçe namaz k›lmama oran›n›n artmas› ve bu konuda yafl
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Namaz Oruç
Yafl N/%

20-29

30-39

40-59

60 ve yukar›

Toplam

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

1
72

40,7
62

49,2
53

59,6
32

80,0
219
50,7

2
61

34,5
40

31,7
21

23,6
5

12,5
127
29,4

3
21

11,9
13

10,3
10

11,2
2

5,0
46

10,6

4
23

13,0
11
8,7
5

5,6
1

2,5
40
9,3

1
108
60,3
67

53,2
53

58,9
27

67,5
255
58,6

2
65

36,3
54

42,9
33

36,7
11

27,5
163
37,5

3
6

3,4
5

4,0
4

4,4
2

5,0
17
3,9

Tablo: 1
Ankete Kat›lanlar›n Namaz K›lma ve Oruç Tutma ‹le ‹lgili Durumlar›

Namaz: X2 =25,836 SD=9 p=0,00 p<0,01 Önemli

Oruç:    X2 =3,714 SD=6 p=0,715 p>0,05 Önemsiz
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gruplar› aras›ndaki fark›n önemli ç›kmas›na karfl›l›k oruç tutma aç›s›ndan tüm

yafl gruplar›nda oruç tutma oran›n›n yüksek ç›kmas› fazla flafl›rt›c› olmamal›d›r.

Zira Ramazan aylar›nda ve bayram namazlar›nda camilerin dolup taflmas› bunun

aç›k bir göstergesidir. Nitekim farkl› örneklem gruplar› üzerinde yap›lan bilimsel

araflt›rmalar da bireylerin namaz ibadetinin aksine oruç ibadetine karfl› daha has-

sas olduklar›n› ortaya koymaktad›r (F›rat, 1997; Karaman, 2000; Uysal, 1996).

Oruç ibadetine ba¤l›l›¤›n, namaza olan ba¤l›l›¤a oranla daha fazla olmas›n-

da kuflkusuz namaz›n günlük yaflay›fl›n belli alanlar›nda düzenli olarak tek-

rar edilmesine karfl›l›k, orucun y›lda yaln›zca bir ay olmas›n›n pay› büyük-

tür (Günay, 1978). Ayr›ca oruç ibadetine ba¤l›l›¤›n yüksek oranda ç›kmas›n-

da, orucun toplumsal boyutunun daha yo¤un hissedilmesinin yan›nda, bu-

nun halk taraf›ndan dindarl›¤›n en önemli ve yeterli göstergelerinden birisi

olarak alg›lanmas›n›n da pay› olsa gerektir.

Yetiflkinlerin Dinî Bilgi Durumlar›na ‹liflkin Alg›lar›

Dinî tutum ve davran›fllar›n en önemli boyutunu dinî bilgi oluflturmaktad›r.

Birey, formal ve informal e¤itim süreçlerinde edinmifl oldu¤u dinî bilgilerinin
üzerine dinî tutum ve davran›fllar›n› oluflturmaktad›r. Kiflinin sahip oldu¤u di-
nî bilginin mahiyeti onun dinî tutum ve davran›fllar›n›n olumlu veya olumsuz
yönde geliflmesine etki etmektedir. Kiflinin dinî bilgileri ne kadar yeterli ise
dinî tutumu da o derecede gerçekçi ve sa¤lam olacakt›r (Kaya, 1998).
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Tablo: 2
Ankete Kat›lanlar›n Dinî Bilgi Durumlar›na Göre Da¤›l›m›

Yafl N/% Dinî Bilgi Durumu Toplam

X2 =12,193 SD=6 p=0,058 p>0,05 Önemsiz

20-29

30-39

40-59

60 ve yukar›

Toplam

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Yeterli

18
10,1
24

19,0
21

23,3
7

17,5
70

16,1

K›smen
Yeterli

105
59,0
65

51,6
52

57,8
20

50,0
242
55,8

Yetersiz

55
30,9
37

29,4
17

18,9
13

32,5
122
28,1

178
100,0
126

100,0
90

100,0
40

100,0
434

100,0
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Ancak flunu ifade etmek gerekir ki yetiflkinlerin sahip olduklar› bilgilerin
düzeyini ve gerçeklere dayan›p dayanmad›¤›n› ölçmek araflt›rma s›n›rlar›-
m›z dahilinde de¤ildir. Bu nedenle araflt›rmaya kat›lanlar›n kendilerine gö-
re dinî bilgi durumlar›n› nas›l de¤erlendirdiklerini ortaya koymaya çal›flt›k.
Elde edilen bulgular tablo: 2’de gösterilmifltir.

Tablonun frekans da¤›l›m›na göre; deneklerin % 16.1’i dinî bilgiler aç›s›n-
dan kendilerini yeterli görürken, % 55.8 gibi büyük bir ço¤unlu¤u k›smen
yeterli görmekte, % 28.1’i ise kendisini yetersiz görmektedir. Buna göre
ankete kat›lan yetiflkinlerin büyük bir k›sm›n›n dinî bilgi aç›s›ndan kendi-
lerini yeterli görmedikleri ve önemli ölçüde ö¤renme gereksinimi içinde
bulunduklar› söylenebilir.

Yap›lan Kaykare analizi sonucu 0,05 manidarl›k düzeyinde yetiflkinlerin di-
nî bilgi durumlar›yla yafl gruplar› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. 

Ankete Kat›lan Yetiflkinlerin Yetiflkin Din E¤itimi Faaliyetlerine

‹liflkin De¤erlendirmeleri

Ülkemizde, yayg›n din e¤itimi kapsam›nda yürütülen yetiflkinlerin din e¤i-
timi görevini resmî olarak Baflbakanl›¤a ba¤l› Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› yü-
rütmektedir. 22.6.1965 tarih ve 633 say›l› kanunla yeni bir düzenlemeye ta-

bi tutulan Baflkanl›k, “‹slâm dininin inançlar›, ibadet ve ahlâk esaslar› ile il-

gili iflleri yürütmek, din konusunda toplumu ayd›nlatmak ve ibadet yerleri-

ni yönetmek”le yükümlüdür.1 Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› toplumu ayd›nlatma
görevini camilerde ve cami d›fl›nda yürüttü¤ü çal›flmalarla yerine getirmeye
çal›flmaktad›r. Camilerde hutbe ve vaazlarla, cami d›fl›nda da Kur’an kurs-
lar›, hizmet içi e¤itim faaliyetleri, cezaevi vaazlar›, irflat ekipleri, konferans-
lar ve yay›n hizmetleriyle bu görevini yerine getirmektedir.

Modernleflme süreciyle birlikte kitle iletiflim araçlar›n›n kullan›m›n›n yay-
g›nl›k kazanmas› sonucu, kitle iletiflim araçlar› da toplumun dinî kültürü-
nün geliflmesinde önemli bir etken hâline gelmifltir. 

Bu bölümde yetiflkinlerin, yetiflkin din e¤itimi faaliyetlerini nas›l de¤erlendir-
diklerine iliflkin görüflleri ve de¤erlendirmeleri tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Yetiflkinlerin, Din Görevlilerini Meslekî Aç›dan Yeterli Bulma Durumu

Tablonun frekans verilerine göre deneklerin % 12’si din görevlilerinin mes-
lekî aç›dan yeterli oldu¤unu ifade ederken, % 43.1’i k›smen yeterli oldu¤u-
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nu, % 33.9’u ise yeterli olmad›¤›n› söylemifllerdir. Deneklerin % 11.1’i bu
konuda fikirlerinin olmad›¤›n› beyan etmifllerdir. 

K›smen yeterli bulman›n yetersizli¤i de içerdi¤i göz önüne al›nd›¤›nda de-
neklerin büyük bir k›sm›n›n, din görevlilerini meslekî aç›dan yeterli bulma-
d›klar› söylenebilir. Buyrukçu’nun araflt›rmas›nda, hem din görevlileri hem
de cemaat, din görevlilerini meslekî aç›dan yeterli bulmamaktad›r (Buyruk-
çu, 1995). Keyifli de araflt›rmas›nda, imam-hatiplerin sadece % 24.8’inin gö-
revlerini yerine getirmede e¤itim düzeylerini yeterli buldu¤unu, di¤erleri-
ninse yetersiz veya k›smen yeterli bulduklar›n› tespit etmifltir (Keyifli,
1997). Baflka araflt›rma sonuçlar› da bu bulgular› desteklemektedir (Uygun,
1992; Y›lg›n, 1997). Bu durum yetiflkin din e¤itimi sürecinde ele al›nmas› ge-
reken en önemli hususlardan birisini teflkil etmektedir.

Her ne kadar frekans olarak, din görevlilerini yeterli bulma oran› yafl düze-
yi yükseldikçe, yeterli bulmama oran› da yafl düzeyi düfltükçe art›yor görün-
se de, Kaykare analizi sonucuna göre 0,05 manidarl›k düzeyinde anlaml› bir
iliflki bulunamad›¤› için, din görevlilerini meslekî aç›dan yeterli bulma du-
rumu ile yafl gruplar› aras›nda bir farkl›l›¤›n oldu¤u söylenemez.

Yetiflkinlere Göre Din Görevlilerinin Yetersizlik Alanlar› ve Nedenleri

Yetiflkinlerin, din görevlilerini yetersiz bulmas›n›n nedenlerini ve hangi aç›-
lardan yetersiz bulduklar›n› tespit edebilmek amac›yla aç›k uçlu bir soru so-
rulmufltur. Yetiflkinlerin, din görevlilerini yetersiz buldu¤u hususlar flunlard›r:
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20-29

30-39

40-59

60 ve
yukar›

Toplam

N
%
N
%
N
%
N

%
N
%

Evet
14
7,9
12
9,5
17

18,9
9

22,5
52

12,0

Hay›r
67

37,6
45

35,7
26

28,9
9

22,5
147
33,9

K›smen
74

41,6
56

44,4
39

43,3
18

45,0
187
43,1

Fikrim yok
23

12,9
13

10,3
8

8,9
4

10,0
48

11,1

178
100,0
126

100,0
90

100,0
40

100,0
434

100,0

Tablo: 3
Ankete Kat›lanlar›n Din Görevlilerini Meslekî Aç›dan Yeterli Bulma Durumuna Göre Da¤›l›m›

Din Görevlilerini Meslekî Aç›dan 
Yafl N/%              Yeterli Buluyor musunuz? Toplam

X2 =14,718 SD=9 p=0,099 p>0,05 Önemsiz
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(i) Bilgi, Kültür ve Hitabet Eksikli¤i: Din görevlilerini meslekî aç›dan yeter-

siz olarak nitelendiren deneklerin büyük bir ço¤unlu¤u (% 45) onlar›n,
alan bilgisi, genel kültür ve hitabet yetene¤i aç›s›ndan yetersiz oldukla-
r›na dikkat çekmifllerdir. Yetiflkinlerin bu konuda verdikleri cevaplar›n

bir k›sm› flu flekildedir: “Bir çok hususta yeterli bilgiye sahip de¤iller/
Kendilerini yenilemiyorlar/ Bilgilerini unutuyorlar, tazelemek zahmetin-
de bulunmuyorlar, sorulan sorular karfl›s›nda güç duruma düflüyorlar/
Çok yüzeysel ve genelde bilinen fleyleri aktar›yorlar/ Hitabet sanat›n› pek
bilmiyorlar; dinî bilgilerini topluma güzel sunam›yorlar.”

(i i) Formasyon Eksikli¤i: Yetiflkin din e¤itimi faaliyetini yürüten kiflilerin sahip
olmas› gereken en önemli niteliklerden birisi de formasyondur. E¤itimde
alan bilgisi kadar, o bilgiyi hedef kitleye aktarabilme becerisi de önem arz
etmektedir. Formasyon sahibi e¤itimci, hedef kitlenin bilgi birikimini, kül-
türünü, yafl›n›, zekâs›n› ve psikolojik durumunu dikkate alarak elindeki bil-
giyi en iyi flekilde aktarmaya çal›fl›r (Köylü, 2002). Yayg›n din e¤itimi ala-
n›nda çal›flan din e¤itimcisinin, örgün din e¤itimi alan›nda çal›flan din e¤i-
timcisine göre daha fazla formasyon ihtiyac› oldu¤u söylenebilir. Çünkü
örgün e¤itim kurumunda çal›flan din e¤itimcisinin muhatab› çocuklar ve
gençlerdir. Bu nedenle yüksek ö¤retimde ald›klar› pedagojik formasyon on-
lar›n bu gereksinimlerini önemli ölçüde karfl›lamaktad›r. Ancak yayg›n din
e¤itimi alan›nda çal›flan din e¤itimcisinin muhataplar› ise çocuklar, genç-
ler ve yetiflkinlerdir. Bu nedenle onlar “çocuklara ö¤retme sanat› ve bilimi”
anlam›na gelen pedagojik formasyon kadar hatta daha fazla “yetiflkinlerin

ö¤renmelerine yard›m etme sanat› ya da bilimi” demek olan andragojik for-
m a s y o na gereksinim duymaktad›rlar. Ancak mevcut duruma bak›ld›¤›nda

daha fazla formasyona ihtiyac› olanlar›n çok az formasyon sahibi oldukla-

r›n› ya da hiç formasyona sahip olmad›klar›n› görmek oldukça üzücüdür.

Din görevlilerini meslekî aç›dan yetersiz bulan deneklerin yaklafl›k %
35’i onlar›n formasyon eksikli¤ine dikkat çekmifltir. Deneklerin verdikle-

ri cevaplar›n bir k›sm› flöyledir: “Bilgileri olsa bile insanlara yaklafl›m
hususunda kesinlikle çok yanl›fltalar/ Bildiklerini tam anlam›yla aktara-
m›yorlar, iletiflim kurma yetersizli¤i var/ ‹nsanlara nas›l yaklafl›laca¤›n›n
bilinmedi¤ine inan›yorum/ ‹nsanlara psikolojik olarak uygun bir tarzda
yaklaflam›yorlar, karfl›s›ndakileri yarg›layarak konufluyorlar.”

(i i i) Söz-Davran›fl Uyumsuzlu¤u: Ankete kat›lan yetiflkinlerin din görevlilerin-

de müflahede ettikleri en önemli eksiklerden birisi de söz-davran›fl uyum-
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suzlu¤udur. Deneklerin yaklafl›k % 23’ü, din görevlilerinin sözleri ile dav-
ran›fllar› aras›nda uyumsuzluk oldu¤unu ifade etmifltir. Bildi¤ini, inand›¤›-
n› ve söyledi¤ini yapmak ve yaflamak, davran›fllar›yla insanlara örnek ol-
mak baflta din görevlilerinin en çok riayet etmeleri gereken husustur (2/Ba-
kara, 44; 61/Saf, 2-3; 33/Ahzab, 21). Çünkü kifli ne kadar bilgili olursa ol-
sun, karfl›s›ndaki insana ne kadar etkili bir flekilde sunarsa sunsun, e¤er
söyledi¤ine kendisi uymazsa etkili olmas› pek mümkün olmayacakt›r. Bu
nedenle Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, eleman seçerken sadece bilgi aç›s›ndan
de¤il, kiflilik ve karakter aç›s›ndan da bir de¤erlendirme yapmal›d›r.

Deneklerin, din görevlilerinin söz ve davran›fllar›n›n uyuflmad›¤›na iliflkin

ifadelerinin bir k›sm› flöyledir: “ ‹mamlar itikat, ahlâk ve bilgi yönünden
çok zay›f; bize söylediklerini kendileri yapm›yorlar/ Kifli ilâhiyat fakültesi-
ni bitirmifl, namaz bile k›lm›yor; ‘cumartesi-pazar ezan okumam, benim
hafta tatilim’ diyen hocalar var/ Davran›fllar›yla topluma örnek olmas› ge-
reken din görevlilerinin bu görevin sorumluluklar›n› bilmeleri gerekiyor.”

(i v) Olumsuz Meslek Alg›s›: Din görevlilerini meslekî aç›dan yetersiz ola-

rak de¤erlendiren deneklerin % 12’si, din görevlilerinin mesleklerini
sevmediklerini ve gereken önemi vermediklerini ifade etmifllerdir. Oy-
sa bir iflte baflar›l› olman›n ve ilerlemenin yolu o ifli sevmekten ve be-
nimsemekten geçer. Yapt›¤› ifli sevmeyen kiflinin kendini gelifltirmesi,
baflar›l› olmas› ve insanlara yararl› olmas› mümkün de¤ildir. Yetiflkin-
lerin, din görevlilerinin meslek alg›lar›na iliflkin elefltirilerini flu flekil-

de özetlemek mümkündür: “Bu görevi meslek olarak görüyorlar ve pa-
ra için yap›yorlar/ ‹flimiz bitse de eve gitsek diye düflünüyorlar/ Yeterli
ilgi ve alâka göstermiyorlar/ Günümüzde meslek seçimi mecburiyetten
yap›ld›¤› için bu ifli zorunluluktan yapan din görevlileri ister istemez
yetersiz ve itici oluyorlar.”

(v) Sosyal ‹liflki Yetersizli¤i: Temel görevi toplumu din konusunda ayd›nlat-

mak olan din görevlilerinin, do¤al olarak içinde bulunduklar› toplumu
çok iyi tan›malar›, aralar›nda hiçbir ay›r›m yapmaks›z›n, sürekli, samimi
ve yak›n iliflki kurarak onlar›n her türlü sorunlar›yla yak›ndan ilgilenme-
leri gerekmektedir. Ancak ankete kat›lan yetiflkinlerin ifadelerinden, din
görevlilerinin sosyal iliflkiler noktas›nda da önemli eksikliklerinin oldu¤u

anlafl›lmaktad›r. ‹flte baz› örnekler: “Cemaat ve toplumla iliflkileri zay›f/
‹nsanlarla iliflki kurma metotlar›n› bilmiyorlar, bilgisizlikten kaynaklanan
kendine güvensizlik var/ Cemaatle iliflkileri eksik. Toplumun problemleri
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ile ilgilenmiyorlar/ Din görevlilerini namaz harici bulmak zor / ‘‹nsanlar
camiye niye gelmiyorlar?’ diye hiç soruyorlar m› acaba? Cemaatten d›flar›
ç›kmalar› gerekiyor.”

(vi) K›s›tlanma: Ankete kat›lan yetiflkinler, din görevlilerinin gerek devlet

memuru olmalar›ndan, gerek ba¤l› olduklar› kurumdan gerekse baflka

nedenlerden kaynaklanan çeflitli s›n›rlamalar ve çekinceler nedeniyle gö-

revlerini tam manas›yla yerine getiremediklerini ifade etmifllerdir. ‹flte

baz› örnekler: “Sorulara kaçamak cevap veriyorlar/ Kanunî s›n›rlamalar
sebebiyle yetersiz kal›yorlar/ Gerçekten inan›lan ve söylenmesi gerekenler
söylenmedi¤i için yapmac›k kal›yor/ Baz› fleyleri konuflmaktan çekiniyor-
lar. Kimi zaman ‹slâm’la ba¤daflmayan fleyler söylüyorlar/ Din adamla-
r› bask› ve ceza korkusuyla dini oldu¤u gibi anlatam›yorlar.”

(vii) Günün fiartlar›na Göre Çözüm Getirememe: Yetiflkinlerin, din görevli-

lerini yetersiz bulduklar› hususlardan birisi de onlar›n, sorunlar›na günün

flartlar›na göre çözüm getirememeleridir. Yukar›da da ifade edildi¤i gibi

e¤itim düzeyi, bilgi ve kültür seviyesi yeterli olmayan kiflinin, sorunlara

içinde bulunduklar› flartlara göre do¤ru, ak›lc› ve gerçekçi çözümler getir-
mesi beklenemez. Art›k günümüzde salt anlamda çok fley bilen, bilgileri

ezberleyen de¤il, bilgiyi iflleyebilen, dönüfltürebilen ve farkl› durumlarda

kullanabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktad›r. Din görevlilerini meslekî

aç›dan yetersiz olarak de¤erlendiren yetiflkinler gerekçelerini flöyle ifade

ediyorlar: “Din ile ilgili sorunlar› içinde bulunduklar› zaman›n flartlar›n›
göz önünde bulundurarak çözemiyorlar/ Özellikle imamlar lise mezunu
olduklar› için olaylar› dar bir çerçevede de¤erlendiriyorlar. Sonuçta aray›fl
içindeki insanlara cevap veremedikleri için onlar›n camiden uzaklaflmas›-
na neden oluyorlar. Onlar sadece kal›plaflm›fl olarak camiye gelenlere hi-
tap edebiliyorlar.”

Görüldü¤ü gibi yetiflkinlerin büyük ço¤unlu¤u, din görevlilerini meslekî

aç›dan yeterli bulmamakta, bu durum da, yetiflkin din e¤itimi faaliyetlerini

etkisiz ve verimsiz k›lmaktad›r. Ancak burada flunu da ifade etmek gerekir

ki, din görevlilerinin meslekî yeterliliklerini de¤erlendirirken tek tarafl› yak-
laflmamak gerekir. Din görevlilerinin bütün bu eksikliklerini söylerken, on-

lar›n içinde bulunduklar› flartlar› da de¤erlendirmek ve dikkate almak gerek-

mektedir. Örne¤in maddî yetersizlikler meslekleri ile ilgili geliflmeleri takip

edememelerine, ilgi ve isteklerinin azalmas›na, gelir getirici ek ifllerde çal›fl-

malar›na, mevlit, cenaze, nikah gibi dinî etkinliklerin parayla yap›lmas›na
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vb. pek çok sorunlar›n yaflanmas›na bir gerekçe teflkil edebilmektedir (Köy-
lü, 2000b; Bayraktar, 1997; Buyrukçu, 1996). Bu nedenle bir taraftan din gö-
revlilerini gelifltirici ve seviyesini yükseltici tedbirler al›rken di¤er taraftan
da onlar›n karfl› karfl›ya bulunduklar› problemleri çözüme kavuflturmak ge-
rekmektedir. Bunun için de her fleyden önce bu mesle¤in toplum nezdinde-
ki itibar›n› yükseltmek gerekmektedir. 

Yetiflkinlerin Dinî Konularla ‹lgili Karfl›laflt›klar› Problemlerin
Çözümü ‹çin Müracaat Ettikleri Yerler

Seçenekler:

(i) Müftülü¤e sorar›m.

(ii) Cami görevlilerine sorar›m.

(iii) Çevremde dinî bilgisine güvendi¤im kiflilere sorar›m.

(iv) Kitaplardan kendim araflt›r›r›m.

“Dinî konularla ilgili herhangi bir problemle karfl›laflt›¤›n›zda bunun çözü-
mü için ya da yeni bir fleyler ö¤renmek için en çok nerelere müracaat edi-
yorsunuz?” fleklindeki soruya deneklerin % 38.6’s› öncelikle kendisinin
araflt›rarak bu ihtiyac›n› gidermeye çal›flt›¤›n› söylemifl, % 37’si çevresinde
dinî bilgisine güvendi¤i kiflilere sordu¤unu, % 12.6’s› cami görevlilerine, %
11.9’u ise müftülü¤e sordu¤unu ifade etmifltir. 
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Tablo: 4
Ankete Kat›lanlar›n Dinî Konularla ‹lgili Karfl›laflt›klar› Problemlerin Çözümü ‹çin
Müracaat Ettikleri Yerlere Göre Da¤›l›m›

Dinsel Problemlerin Çözümü ‹çin 
Yafl N/% Müracaat Yeri Toplam

X2 =25,543 SD=9 p=0,002 p<0,01 Önemli

20-29

30-39

40-59

60 ve yukar›

Toplam

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

1
13
7,3
16

12,9
16

18,0
6

15,0
51

11,9

2
15
8,5
11
8,9
18

20,2
10

25,0
54

12,6

3
73

41,2
44

35,5
30

33,7
12

30,0
159
37,0

4
76

42,9
53

42,7
25

28,1
12

30,0
166
38,6

177
100,0
124

100,0
89

100,0
40

100,0
430

100,0
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Yap›lan Kaykare analizi sonucu, yetiflkinlerin dinî konularla ilgili herhangi bir
problemle karfl›laflt›klar›nda bunun çözümü için müracaat ettikleri yerler ile
yafl gruplar› aras›ndaki iliflki, 0,01 manidarl›k düzeyinde anlaml› bulunmufltur.

Tablonun frekans verilerine göre, din ile ilgili herhangi bir problemle karfl›-
laflt›klar›nda bunun çözümü için öncelikle “kitaplardan kendim araflt›r›r›m”
diyen yetiflkinlerin oldukça yüksek ç›kmas› sevindiricidir. Zaten yetiflkin
din e¤itiminin temel hedeflerinden birisi de, yetiflkinlere çeflitli dinî bilgi ve
beceriler kazand›rman›n yan›nda, onlar› ö¤renmeyi seven ve kendi kendile-
rine ö¤renme becerisini kazanan kifliler olarak yetifltirmektir. Sonucun böy-
le ç›kmas›nda örneklem grubumuzun genel olarak e¤itim seviyesinin yük-
sek olmas›n›n bir pay› olabilir. Ancak burada dikkat çekici olan ve üzerin-
de durulmas› gereken husus, din görevlilerine gösterilen ilginin ve duyulan
güvenin düflüklü¤üdür. Genel olarak ankete kat›lanlar›n her hangi bir ö¤-
renme ihtiyac›nda müftülü¤e ve cami görevlilerine ya üçüncü s›rada müra-
caat ettikleri ya da hiç müracaat etmedikleri anlafl›lmaktad›r. 

Yetiflkinlerin, Vaaz ve Hutbeleri  Bilgi Aç›s›ndan 
Tatmin Edici Bulma Durumu

Yetiflkinlerin, din görevlilerine iliflkin düflüncelerini ald›ktan sonra on-
lar›n, yetiflkin din e¤itiminin en önemli iki unsuru olan vaaz ve hutbe-
ler konusundaki düflüncelerini ve de¤erlendirmelerini de almak istedik.
Elde edilen veriler tablo 5’de gösterilmifltir. 
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N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

20-29

30-39

40-59

60 ve yukar›
Toplam

Evet
40

23,3
30

24,4
30

34,9
13

32,5
113
26,8

Hay›r
47

27,3
29

23,6
11

12,8
5

12,5
92

21,9

K›smen
85

49,4
64

52,0
45

52,3
22

55,0
216
51,3

172
100,0
123

100,0
86

100,0
40

100,0
421

100,0

Tablo: 5
Ankete Kat›lanlar›n Vaaz ve Hutbeleri  Bilgi Aç›s›ndan Tatmin Edici Bulma Durumuna ‹liflkin Da¤›l›m›

Vaaz ve Hutbeleri Bilgi Aç›s›ndan

Yafl N/% Tatmin Edici Buluyor musunuz? Toplam

X2 =11,262 SD=6 p=0,081 p>0,05 Önemsiz
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Deneklerin % 26.8’i, dinledikleri vaaz ve hutbelerin, kendilerini bilgi aç›s›n-
dan tatmin etti¤ini söylerken, % 21.9’u tatmin etmedi¤ini, % 51.3 gibi bü-
yük bir ço¤unlu¤u ise k›smen tatmin etti¤ini belirtmifllerdir. 

Kaykare analizi sonucuna göre, yetiflkinlerin dinledikleri vaaz ve hutbeleri
bilgi aç›s›ndan tatmin edici bulma durumu ile yafl gruplar› aras›nda 0,05 ma-
nidarl›k düzeyinde anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. Buna göre, deneklerin
büyük ço¤unlu¤unun vaaz ve hutbeleri yeterli bulmad›klar› söylenebilir. 

Yetiflkinlerin Vaaz ve Hutbeleri  Bilgi Aç›s›ndan 

Yeterli Bulmama Nedenleri

Dinlenilen vaaz ve hutbelerin, yetiflkinleri bilgi aç›s›ndan ne derece tatmin

edip etmedi¤ini ö¤rendikten sonra, tatmin etmedi¤ini söyleyenlerin, tatmin

etmeme gerekçelerini ö¤renmek amac›yla aç›k uçlu bir soru sorulmufltur.

Dinledikleri vaaz ve hutbelerin kendilerini tatmin etmedi¤ini söyleyen de-

neklerin % 30 gibi önemli bir k›sm› hutbe ve vaaz konular›n›n hep ayn›, bi-

linen, basit, kal›plaflm›fl, güncel olmayan, do¤rudan din ile ilgili olmayan, ih-

tiyac› karfl›lamayan konular olmas›n› en önemli gerekçe olarak göstermifller-

dir. Yetiflkinlerin konuyla ilgili baz› görüflleri flöyledir: “Din adamlar› toplu-
mun sorunlar›ndan çok gereksiz konular iflliyorlar/ Faydas› olmayan, çok es-
ki bilgilerden bahsediliyor/ Halk›n anlayaca¤› dilden ve günlük hayatta kul-
lan›labilecek fleylerin üzerinde durmalar›n› isterim/ Vaaz konular›n› baflkala-
r› belirledi¤i için, flu anla ilgili fleyler söylemiyorlar/ Biraz kendilerini geliflti-
rip cemaata yeni bilgiler verilirse daha sa¤l›kl› olur/ Hutbede K›z›lay, trafik,
orman haftas› gibi fleyler istemiyorum, bana dinimi iman›m› ö¤retsinler/ Ko-
nular çok klâsik, küçüklükten beri duydu¤umuz fleyler tekrarlan›p duruyor;
ayn› fleyleri duymaktan b›kt›m/ Vaaz konular› benim problemlerimden çok
uzak; konular günümüze göre yorumlanm›yor.”

Görüldü¤ü gibi yetiflkinlerin büyük bir ço¤unlu¤u vaaz ve hutbe konula-

r›ndan memnun de¤ildir. Daha önce de belirtildi¤i gibi vaaz ve hutbe ko-

nular›n›n seçiminde güncel olmas›na, bireylerin ilgi ve ihtiyaçlar›na uy-

gun olmas›na dikkat edilmelidir. Bunu gerçeklefltirebilmek için de her il

ve ilçe müftülü¤ü, bunun yan›nda her caminin imam-hatibi ve vaizi ken-

di bölgesindeki halk›n ö¤renim gereksinimlerinin tespit edilmesi için ge-

rekli çabay› göstermelidir. Aksi hâlde yap›lan faaliyetler, bir formalitenin

yerine getirilmesinden öteye geçmeyecektir.

44

de¤erler

e¤itimi

dergisi



Yetiflkinlere Göre Yetiflkin Din E¤itimi

Bunun yan›nda yetiflkinler, din görevlilerinin bilgilerinin yetersiz oluflunu,
iyi hutbe ve vaaz haz›rlayamamalar›n›, hitabet tarzlar›n›n etkileyicilikten
uzak oluflunu, olumlu flahsiyet ve karakter örnekleri sergileyememelerini,
söyledikleri fleylere kendilerinin uymamalar›n› ve merkezî sistemle vaaz
edilmesini vaaz ve hutbelerin etkinli¤ini azaltan sebepler olarak göstermek-
tedirler. Deneklerin bir k›sm›, bazen konular›n yeterince anlafl›lmad›¤›n›,
bu nedenle soru sorma imkân› sa¤lanmas› gerekti¤ini de ifade etmifllerdir.

Yetiflkinlerin Kur’an-› Kerim ve Temel Dinî Bilgilerin Ö¤retimi

Amac›yla Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Taraf›ndan Aç›lacak

Bir Kursa Kat›l›p Kat›lmama Durumu

Ankete kat›lanlara, “Kur’an-› Kerim ve temel dinî bilgilerin ö¤retimi ya da
dinî konularla ilgili ö¤renim gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan cami veya cami d›fl›nda herhangi bir ortamda
kurs aç›lsa devam etmeyi düflünür müsünüz?” fleklindeki soruya deneklerin
% 17.9’u “düzenli olarak kar›l›r›m” % 60.6 gibi büyük bir ço¤unlu¤u ise “za-
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260
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6
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Tablo: 6
Ankete Kat›lanlar›n Kur’an-› Kerim ve Temel Dinî Bilgilerin Ö¤retimi Amac›yla Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› Taraf›ndan Aç›lacak Bir Kursa Kat›l›p Kat›lmamalar›na Göre Da¤›l›m›

Kur’an ve Temel Dinî Bilgilerin Ö¤retimi
Amac›yla Diyanet Taraf›ndan Aç›lacak Bir

Yafl N/% Kursa Kat›l›p Kat›lmama Durumu Toplam

X2 =7,649 SD=9 p=0,570 p>0,05
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man›m oldukça kat›lmak isterim” cevab›n› vermifltir. Kat›lmay› düflünmedi-
¤ini söyleyenlerin oran› ise, % 18.4’tür. Deneklerin % 3’ü ise, ‘baflka’ seçe-
ne¤ini iflaretlemifltir. ‘Baflka’ seçene¤ine yaz›lan düflünceler ise s›ras›yla
flöyledir: Konusuna göre, ilgimi çekerse kat›l›r›m/ kursu veren kiflilere ve se-
viyeye bakar›m/ Mollalar gelmeyecekse kat›l›r›m.

Yap›lan Kaykare analizine göre, Kur’an-› Kerim ve temel dinî bilgilerin ö¤-
retimi amac›yla Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lacak bir kursa ka-
t›l›p kat›lmama durumu ile yafl gruplar› aras›nda 0,05 manidarl›k düzeyin-
de anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r.
Tablonun frekans›na göre deneklerin % 80 gibi çok büyük bir k›sm›n›n, Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenecek böyle bir kursa kat›labilece-
¤i anlafl›lmaktad›r. Bu önemli bir potansiyel olup, imkânlar ölçüsünde de-
¤erlendirilmesi gerekir. Ancak bu tür kurslar formalite gere¤i, bir faaliyet
yapm›fl olmak için yap›lmamal›, amaçl›, plânl› ve programl› olmal› ve yeter-
li dinî bilgiye, kültüre ve formasyona sahip kifliler taraf›ndan yürütülmeli-
dir. Aksi takdirde kat›l›m fazla olmaz. Zaten deneklerden birisinin “Diyanet
yetkililerine bu taleple (kurs talebi) gitti¤imizde ‘bu tür kurslara ifltirak ol-
maz’ fleklinde saçma ve gerçek d›fl› bir cevap vermifllerdi” fleklindeki aç›kla-
mas› bunu aç›kça gösteriyor. Nitekim Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 2000 y›l›n-
da il ve ilçe müftülükleri taraf›ndan merkezî camilerde yürütülmek üzere
halka ve din görevlilerine (imam-hatip ve müezzin-kayy›m) “Cami Dersleri”
ad› alt›nda çok güzel bir proje bafllatm›flt›r.2 Ancak görüfltü¤ümüz din gö-
revlileri, bu projenin, camilerde akflam dersi olarak bir süre uyguland›¤›n›,
kat›l›m›n az olmas› ve kat›lanlar›n da zaten caminin sürekli cemaati olmas›
nedeniyle uygulamadan vazgeçildi¤ini ifade etmifltir.

Yetiflkinlerin Televizyon Kanallar›ndaki Dinî ‹çerikli Program-
lar› Yeterli Bulma Durumu

Tabloda da görüldü¤ü gibi deneklerin % 10.3’ü televizyon kanallar›ndaki
dinî içerikli programlar› yeterli bulurken % 34’ü k›smen yeterli oldu¤unu, %
55.7’si ise yetersiz oldu¤unu söylemifltir. 

Bu verilere göre ankete kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤u, televizyon kanallar›n-
daki dinî içerikli programlar›n yetersiz oldu¤unu düflünmektedir. Tablonun
karfl›laflt›rma verilerine göre televizyon kanallar›ndaki dinî içerikli programla-
r› yeterli bulanlar›n oran› yafl düzeyi yükseldikçe artmakta, buna karfl›l›k ye-
tersiz oldu¤unu söyleyenlerin oran› da yafl düzeyi azald›kça artmaktad›r.
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Yap›lan Kaykare analizi sonucuna göre televizyon kanallar›ndaki dinî içe-
rikli programlar› yeterli bulma durumu ile yafl de¤iflkenleri aras›ndaki iliflki
0,05 manidarl›k düzeyinde anlaml› bulunmufltur. 

TV, Radyo ve Gazetelerdeki Dinî ‹çerikli Programlar›n ve Ya-
z›lar›n Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Televizyon, radyo ve gazetelerdeki dinî içerikli program ve yaz›lar›n, yetifl-
kinlerin dinî duygu, düflünce ve davran›fllar› üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkilerinin neler oldu¤unu ö¤renmek amac›yla aç›k uçlu bir soru sorulmufl-
tur. Verdikleri cevaplar› flu flekilde tasnif etmek mümkün olmufltur:

Olumlu De¤erlendirmeler:
- Bilgilerim artt›.
- Yanl›fl bildi¤im fleyleri düzeltme imkân› buldum.
- Daha kolay anlamay› sa¤l›yor.
- Olaylara farkl› aç›lardan bakabilme yetisi kazand›rd›.

Yetiflkinlerin konuyla ilgili de¤erlendirmelerinden baz› örnekler: “ B i l m e d i ¤ i-
miz veya merak etti¤imiz baz› sorulara cevap buluyoruz/ Araflt›rma f›rsat›
bulamad›¤›m konular› onlar vas›tas›yla ö¤renmifl oluyorum/ Gazetelerdeki
din ile ilgili fleylerden bir fleyler ö¤reniyorum / Eskiye göre daha bilinçli olma-
m› sa¤lad›. Her söylenene inanmamam gerekti¤ini anlad›m/ Her konuda ol-
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du¤u gibi dinî konularda da çok seslili¤in öne ç›kmas› iyi oldu. ‹nsanlar fark-
l› bak›fl aç›lar›yla dinî de¤erleri sorgulamaya bafllad›lar/ ‹nsan› belli bir tarz-
da düflünmekten kurtar›yor.”

Olumsuz de¤erlendirmeler:
- Herkesin farkl› görüfller öne sürmeleri nedeniyle kafam›z kar›fl›yor.
- Dinden ve din adamlar›ndan so¤utuyor.

Yetiflkinlerin olumsuz de¤erlendirmelerinden baz› örnekler: “Ayn› konuda
farkl› yorumlar yap›l›yor, bu da insanlar›n kafas›n› kar›flt›r›yor/ Dinî bilgi-
ler ve konular tart›fl›l›rken konunun çok iyi belirlenmesi lâz›md›r. Büyük bir
kitleye ulaflan yay›nlarda, akademik çevreleri ilgilendiren konuflmalara yer
verirken, dinî bilgileri yeterli olmayan insanlar› düflünüp, kafalar›n› kar›fl-
t›rmamak lâz›m/ Genelde nerede de¤iflik yorumlara aç›k konular var; onlar
tart›fl›l›yor. Onlar kesin ve net olmad›¤› için dinî bilgisi eksik olan insanla-
r›n kafas›n› kar›flt›r›yor/ Cuma akflamlar› Yasin-i fierif okurdum. Baz› hoca-
lar›n aç›klamalar›ndan sonra bunu azaltt›m/ Din ad›na uzman olmayanla-
r›n ç›kmas› dinî duygularda s›k›nt› yarat›yor/ ‹nsanlar› dinden so¤utuyor/
Kimlik aray›fl›nda olan gençlerin kafas›n› kar›flt›r›yor ve dinden so¤umalar›-
na neden oluyor. Olumlu bir yönünü görmedim/ Reyting u¤runa televizyon-
da konuflturulanlar (x, y, z) bizi kahrediyor.”

Yetiflkinlerin, Televizyon ve Radyolarda Olmas›n› ‹stedikleri Din

E¤itimine Yönelik Program Türleri

Yetiflkinler, öncelikle radyo ve televizyonlarda iman, ibadet ve ahlâk
esaslar›na yönelik, halk›n anlayabilece¤i tarzda ve halk›n ö¤renim ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak biçimde ve sansasyonel de¤il, sahas›nda uzman
olan kiflilerin kat›laca¤› programlar›n olmas›n› istemektedir. Bunun d›fl›n-
da olmas› istenen programlar s›ras›yla flöyledir: Halk›n soru sorabilece¤i
sorulu cevapl› programlar, dinî içerikli filmler ve diziler, aile e¤itimine
yönelik programlar, çocuk programlar›, sohbet tarz›nda programlar, aç›k
oturum, skeç türü programlar, güncel problemlerin ele al›nd›¤› program-
lar, dinî içerikli yar›flma programlar›.

Sonuç ve Öneriler

1- Örneklem gurubumuzdaki yetiflkinlerin genel olarak dinî inanç ve davra-
n›fllar›n›n yüksek oldu¤u görülmektedir. Ancak baz› ibadetlere her yafl guru-
bundan kat›l›m›n çok yüksek düzeyde olmas›, baz› ibadetlere ise genelde ka-
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t›l›m›n düflük düzeyde gerçekleflmesi ve bunlar›n da daha çok yafll› kesim-

den oluflmas›, bu inanç ve davran›fllar›n daha çok geleneksel ve al›flkanl›k
boyutunda oldu¤u izlenimini veriyor. Dolay›s›yla yetiflkinlerin, dinî bilgi,
inanç ve davran›fl boyutlar›nda daha da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

2- Yetiflkinlerin büyük bir bölümü dinî bilgi aç›s›ndan kendilerini yeterli gör-

mediklerini ve çeflitli bak›mlardan ö¤renme gereksinimi içerisinde olduklar›-
n› belirtmifllerdir. Ayr›ca bu ö¤renim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere aç›lacak
bir kursa yine büyük bir ço¤unluk baz› flartlarla kat›labileceklerini söylemifl-

lerdir. Bu da yürütülen yetiflkin din e¤itimi faaliyetlerinin hem nicelik hem de
nitelik yönünden yetersiz kald›¤›n›n bir göstergesidir. Yetiflkinlerin bilgi ek-

sikliklerinin fark›nda olmas› ve ö¤renme iste¤i duymalar› önemli bir motivas-
yon imkân›d›r. Günümüzün ça¤dafl e¤itiminde ö¤renenlerin neyi ö¤renecek-
lerinden çok, neyi ö¤renmek istediklerine önem verilmektedir. Bu da güdü-

lenmeyi oluflturmaktad›r (Z.Kaya, 2002). Bu motivasyon imkan›, yetiflkin din
e¤itimi faaliyetlerinde mutlaka de¤erlendirilmelidir.

3- Yetiflkinler taraf›ndan, yetiflkin din e¤itimi hizmetini sunmakla görevli
din görevlileri meslekî aç›dan oldukça yetersiz görülmektedir. Yetiflkin din

e¤itimi görevi, örgün e¤itim kadar önemlidir ve ondan daha güçtür. Her
fleyden önce gönüllü kat›l›ma dayanmaktad›r; dolay›s›yla kifli, memnun ol-

mad›¤› takdirde e¤itimi kolay bir flekilde terk edebilmektedir. Hedef kitle
çok heterojendir. Her yafltan, e¤itim düzeyinden, meslek gurubundan, sos-
yo-kültürel durumdan oluflan bir hedef kitlenin ö¤renim gereksinimlerini

karfl›lamak oldukça güçtür. Diyanetin, bu yükün alt›ndan kalkabilmesi için
çok kalifiye elemanlara ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyac› karfl›lamak üzere;

a- Mevcut personelin e¤itim seviyesi yükseltilmelidir. Bu amaçla yürütülen
hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim seminerlerinde, a¤›rl›kl› olarak alan bilgisi-

ne yönelik dersler yer almakta, e¤itimcilik formasyonuna, ö¤retim yöntem ve
tekniklerine iliflkin dersler yer almamaktad›r. Beflerî münasebetler gibi s›n›rl›
say›daki derslere de ayn› alan derslerine giren hocalar girdi¤inden istenilen ve-

rim al›namamaktad›r. Bu nedenle, Hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim seminer-
lerinde, alan derslerinin yan›nda, halkla iliflkiler, insan psikolojisi, ö¤retim

yöntem ve teknikleri, e¤itim araç ve gereçleri gibi konularda dersler konulma-
l› ve bunlar›n yürütülmesinde ilâhiyat fakültelerinden yararlan›lmal›d›r .

b- Belirli aral›klarla denetimler yap›lmal›d›r. Ancak bu denetimler mevcut
uygulamada oldu¤u gibi, sadece din görevlisinin zaman›nda görevine gelip

gelmedi¤ine ya da caminin temiz olup olmad›¤›na iliflkin olmamal›, bunla-
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r›n yan›nda, din görevlilerinin halkla iliflkilerinin iyi olup olmad›¤›, halk›n
kendilerinden memnun olup olmad›¤›, ne gibi eksikliklerinin görüldü¤ü tes-
pit edilip mutlaka de¤erlendirilmelidir .

4- Din görevlileri meslekî yeterliliklerini art›rmak, daha etkili ve verimli
bir din hizmeti sunabilmek ve halk›n gözündeki imajlar›n› düzeltebilmek
için flu hususlara dikkat etmelidirler:

a- E¤itim düzeyi düflük olanlar, e¤itim düzeylerini yükseltmek için gayret
göstermeli, fakülte mezunu olanlar, mümkün oldu¤u kadar yüksek lisans
ve doktora yapman›n yollar›n› aramal›d›rlar. Sürekli okumal›, araflt›rmal›
ve güncel olaylar› takip etmeye çal›flmal›d›rlar. ‹çinde bulunduklar› toplu-
mu daha iyi anlayabilmek, anlaflabilmek ve yararl› olabilmek için özellik-
le psikoloji, sosyal psikoloji ve ö¤retim yöntemleri gibi alanlarda kendile-
rini gelifltirici çal›flmalar yapmal›d›rlar. 

b- Bir iflte baflar›l› olman›n temel flart›, kiflinin yapt›¤› ifli sevmesidir. Din görev-
lisi de yapt›¤› görevin ulviyetinin fark›nda olarak mesle¤ini sevmeli ve önem ver-
melidir. Mümkün mertebe ek iflle u¤raflmamal›, e¤er u¤raflmak zorunda kal›yor-
sa bunu görevini olumsuz yönde etkilemeyecek flekilde yapmal›d›r.

c- Din görevlileri “memur zihniyeti” ile hareket etmemelidir. Her ne kadar resmî
olarak memur statüsünde olsalar da, halk›n gözünde onlar namaz k›ld›rma me-
muru de¤il, din görevlisidir. Din görevlileri de sorumluluklar›n›n bilincinde ola-
rak –her  ne kadar haklar› olsa da–, tatil ve izin demeden halk›n hizmetinde ol-
mal›, “Bu gün izinliyim, ezan okumam” fleklinde bir düflünce tafl›mamal›d›rlar.

5- Deneklerin büyük ço¤unlu¤u, vaaz ve hutbeleri bilgi aç›s›ndan yeterli
bulmamaktad›rlar. Yetiflkinlerin vaaz ve hutbeleri yetersiz bulma nedenleri
olarak; hutbe ve vaaz konular›n›n hep ayn›, bilinen, basit, kal›plaflm›fl, gün-
cel olmayan, do¤rudan din ile ilgili olmayan, ihtiyac› karfl›lamayan konular
olmas›n›, din görevlilerinin bilgilerinin yetersiz oluflunu, iyi hutbe ve vaaz
haz›rlayamamalar›n›, hitabet tarzlar›n›n etkileyicilikten uzak oluflunu,
olumlu flahsiyet ve karakter örnekleri sergileyememelerini ve söyledikleri
fleylere kendilerinin uymamalar›n› göstermektedirler. Bu nedenle hutbe ve
vaaz konular› seçilirken dikkatli olunmal›, merkezden belirlenmifl, ya da ön-
ceden haz›rlanm›fl, basit, bilinen, sürekli tekrar edilen, din ile do¤rudan il-
gili olmayan vaaz ve hutbeler sunulmamal›, kesinlikle bölgenin özellikleri
ve cemaatin ihtiyaçlar› dikkate al›nmal›d›r. Bu amaçla uzun vadede yetiflkin
din e¤itimi alan›nda ihtiyaç saptayacak, program gelifltirecek, de¤erlendir-
meler yapacak ve mevcut imkânlar› düzenleyecek yetiflkin din e¤itimcisi uz-
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man kadrolar oluflturulmal›d›r. Ancak k›sa vadede flu tedbirler al›nmal›d›r:

a- Müftülük veya cami görevlileri, kendi bölgelerindeki halk›n ö¤renim ih-
tiyaçlar›n› anket, mülâkat, görüflme vb. yöntemlerle tespit etmelidir. Bu-
nunla birlikte, her caminin girifline bir “istek kutusu” konulabilir ve cema-
atin ö¤renmek istedi¤i konular› ve sormak istedi¤i sorular› yazarak burala-
ra koymalar› istenebilir. Vaaz ve hutbe konular› ya da di¤er ö¤retim etkin-
liklerinin muhteviyat› buradan elde edilen sonuçlara göre belirlenebilir.

b- Konular belirlendikten sonra ayr›nt›l› bir plân yap›lmal›; ne zaman han-
gi konulardan bahsedilece¤i belirlenmelidir. Böylece, hem tekrarlar›n önü-
ne geçilmifl, hem de konu atlamas› yap›lmam›fl olur.

c- Her caminin girifline ve bölgede belirli merkezlere hutbe ve vaazlar-
da hangi camide hangi konular›n ele al›naca¤›n› gösteren bir liste as›la-
bilir. Böylece herkes, hangi konu ilgi ve ihtiyac›n› karfl›l›yorsa onu din-
leme imkân›na kavuflmufl olur. 

6- Yetiflkinlerin önemli bir k›sm›, dinî konularla ilgili baz› problemle-
rini, utand›¤› ya da gizli kalmas›n› istedi¤i için din görevlilerine sora-
mad›¤›n› ifade etmifltir. Teknolojik imkânlardan yararlan›larak bu
sorun giderilmeye çal›fl›lmal›d›r.

7- Kitle iletiflim araçlar›yla yetiflkin din e¤itimi faaliyetlerine daha çok önem
verilmeli, bu ba¤lamda dinî içerikli yay›nlar›n say›lar› ve kaliteleri art›r›l-
mal›d›r. Dinî konulara sadece Ramazan’da de¤il, her zaman yer verilmelidir.
Ayr›ca, özellikle televizyonlarda karfl›l›kl› at›flma ve sataflmalar›n yafland›¤›,
sürekli birbirine z›t fikirlerin ileri sürüldü¤ü dinî tart›flmalar halk›n kafas›n›
kar›flt›rmakta, yarar yerine zarar vermektedir. Böyle ihtilafl› konular,
akademik çevrede tart›fl›ld›ktan sonra halk›n önüne ç›kar›lmal›d›r. Burada as›l
sorumluluk televizyon programlar›na kat›lan kiflilere düflmektedir. 

8 - Dinî içerikli konferans, seminer, sohbet, kurs vb. etkinliklerin
say›s› art›r›lmal›, yeri ve saati konusunda herkese ulaflacak flekilde
ilân ve duyurular yap›lmal›d›r.

9- Etkin ve verimli bir yetiflkin din e¤itimi verebilmek için, mevcut uy-
gulamalar›n eksik yönlerinin giderilmesi yan›nda, yeni yöntem aray›fllar›na
da gitmek gerekiyor. Bu ba¤lamda flunlar yap›labilir:

a- H›zl› teknolojik geliflmelerle birlikte kiflisel bilgisayarlar›n say›s›nda
görülen büyük art›fl ve bilgisayar a¤›n›n h›zl› geliflimi, yetiflkin din e¤itimi
aç›s›ndan bilgisayar› önemli bir araç hâline getirmifltir. E¤itim ve ö¤retim
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amaçl› olarak haz›rlanan CD ve paket programlar vas›tas›yla çok miktarda
bilgiye, sesli ve görüntülü bir flekilde ulaflmak mümkündür. Bunlar, sponsor-
lar vas›tas›yla ücretsiz olarak veya çok az bir maliyetle halka ulaflt›r›labilir.

Tek yönlü iletiflim sa¤lamas›n›n yan›nda çift yönlü iletiflime de imkân sa¤-
layan ve son zamanlarda ülkemizde oldukça yayg›nl›k kazanan internet ise,
yetiflkin din e¤itimine ça¤dafl bir boyut kazand›racakt›r. E¤iticiler ya da
kurumlar, kazand›rmak istedikleri bilgi ve becerileri metin, ses ve görüntü
olarak haz›rlam›fl olduklar› web sayfalar›na aktar›rlar. Böylece ö¤renenler de
istedikleri an bu bilgilere ulaflabilirler. Bu ba¤lamda, Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›n›n web sayfas›n›n buna göre dizayn edilmesi yararl› olacakt›r.

Elektronik posta (e-mail) sistemi, internette kifliler aras›nda haberleflme im-
kân› sa¤lar. E-mail yoluyla ö¤renenler sorunlar›n›, isteklerini, duygu,
düflünce ve beklentilerini ö¤reticilere ya da kurumlara bildirebilir ve onlar-
dan gerekli aç›klamalar› yine ayn› yoldan alabilirler. E-mail kifliye özel ol-
du¤u ve yüz yüze bir iletiflim sa¤lamad›¤› için birey hiç çekinmeden istedi¤i
soruyu ve konuyu sorabilir. Çünkü baz› durumlarda kifli, çeflitli çekinceler-
le yüz yüze konuflmaktan çekinebilir. Ayn› durum e¤itimci için de geçer-
lidir. O da çeflitli çekincelerden dolay› cevap vermekte veya aç›klama yap-
makta zorlanabilir. Bu aç›dan e-mail önemli bir imkân sa¤lamaktad›r.

Ayr›ca, internette yaz›flmaya dayal› çift yönlü senkron iletiflimin yan›nda,
sesli ve görüntülü çift yönlü iletiflim imkân› sunan programlar da mevcut-
tur. Bunlardan da yararlanma yoluna gidilmelidir.

Bu çerçevede her il ve ilçe müftülükleri bir web sayfas› haz›rlamal›d›r. Böy-
lece kendi bölgelerinin sorunlar›na, bölge flartlar›n› da göz önüne alarak
daha iyi çözüm getirebilirler. Bununla birlikte il müftülükleri ilçe müftülük-
leriyle daha iyi bir koordinasyon ve iflbirli¤i imkân› elde etmifl olurlar.

b- Halk›n dinî bilgi ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n›n yan›nda, psikolojik ve
sosyal pek çok konuda dan›flmanl›k hizmeti vermek üzere müftülüklerde
bir “alo müftülük” sistemi kurulabilir. Böylece çeflitli nedenlerle evinden
ç›kamayan ve evinde dinî bilgi almak isteyenler, nikah›, cenazesi olanlar
ve herhangi bir nedenle dinî dan›flmanl›¤a ihtiyac› olanlar, bu
numaradan rahatl›kla söz konusu hizmetlere ulaflabilir. Ancak bu hizmet-
ler karfl›l›¤› ücret talep edilmemelidir.

c- Halk› dine ›s›nd›racak ve din görevlileriyle halk aras›ndaki iliflkileri güç-
lendirecek bir etkinlik olarak müftülüklerde bir “sosyal servis birimi” kuru-
labilir. Müftülük, camilerdeki din görevlilerini görevlendirerek kendi böl-
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gelerindeki a¤›r hastalar›, kimsesi olmayan ya da bak›ma ve yard›ma muh-
taç olan yafll›lar› tespit ettirerek onlar›n dinî ihtiyaçlar›n›n yan›nda yiyecek,
giyecek, yakacak vb. sa¤l›k sorunlar›yla ilgilenebilir. Söz konusu etkinlik,
her ne kadar onlar›n resmî görevleri aras›nda yer almasa da, bunu dinî ve in-
sanî-vicdanî bir görev olarak alg›lamak gerekiyor. Ayn› zamanda yaln›z ve
bak›ma muhtaç kimseler, gerekli görüldü¤ü takdirde cemaate de bildirilerek
onlar›n da konuya duyarl› olmalar› ve kiflisel ilgi göstermeleri sa¤lanabilir.

d- Caminin yak›n›nda, halk›n rahatl›kla girip ç›kabilece¤i kültür merkezi
niteli¤inde bir birim oluflturulmal›, imam-hatipler ço¤unlukla burada
bulunmal›, zaman zaman müftüler de u¤ramal›d›r. Çünkü halk, genellikle
namaz haricinde din görevlilerini bulman›n çok zor oldu¤undan yak›nmak-
tad›r. Böylece karfl›l›kl› tan›flma, çeflitli konularda görüflme, tart›flma ve bil-
gi alma imkân› do¤acakt›r. Ayr›ca bu merkeze, kütüphane imkân› da sa¤-
lanarak, insanlar›n bofl zamanlar›n› de¤erlendirmelerine f›rsat tan›nmal›d›r.

e- Vaazlarda veya di¤er etkinliklerde teknolojik e¤itim araçlar›ndan yarar-
lan›lmal›d›r. Bu ba¤lamda, tepegöz, bilgisayar ortam›nda konuya uygun
olarak haz›rlanm›fl slaytlar vb. pek çok e¤itim arac› çok rahat ve etkili bir
flekilde sunulabilir. Bu hem konuflmac›n›n yükünü hafifletecek hem de din-
leyicilerin ilgisini ve dikkatini çekerek motivasyonlar›n› yükseltecektir.
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Abstract– This paper aims to explore the ideas and expectations of adults
on religious educational activities for adults and the proficiencies of the
religious staff who are charged with educating the adults. The sample of the
study 435  people in Samsun. The result of the study showed that adults
have a high sense of devotion whereas  they differ in practice of religious
duties. In addition, they are in need of further religious education. Yet,
they indicated that they suffer from the insufficiency of religious staff in
terms of their methodology of education, human relations as well as their
career as well as the insufficiency of their practice of religious education.

Key Words– Adult Religious Education, Common Religious Education,
Religious Staff, Adults.
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