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Özet- Hayata anlam verme, insan›n kendisi, yaflad›¤› dünya ve etraf›ndaki âlem hakk›nda aray›fl-
lar›na tatminkâr cevaplar bulmas›n› ifade etmektedir. Bu aray›fllara olumlu cevaplar bulan insan için

hayat›n bir de¤eri olmaktad›r. Hayatta olumlu bir anlam bulamayanlar, anlams›zl›k duygular› içeri-
sinde olumsuz tav›rlar sergileyebilmektedir. ‹nsan›n özellikle metafizik konulardaki aray›fllar›na ce-
vap verme ve hayat›n› flekillendirecek de¤er yarg›lar› ortaya koyma yönüyle din, anlam aray›fllar›n›

tatmin etmede önemli bir rol üstlenmektedir. Vahiy yoluyla gelen bilgi, kayna¤›n›n kutsal olmas›

sebebiyle güvenilir ve tatmin edici bir niteli¤e sahiptir. Ö¤retim faaliyetleri bireyi bütün yönleriyle

gelifltirmenin yan›nda, ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› da hedefler. Hayata anlam verme insan›n önemli bir

ihtiyac› oldu¤una göre, ö¤retim faaliyetlerinde bu düflünceye yer vermenin gereklili¤i kabul edil-
melidir. Dinin hayata anlam verme bak›m›ndan rolü düflünülürse, din ö¤retimi bu konuda önemli

bir katk›da bulunabilir. Böylelikle din ö¤retimi, genel ö¤retimin hedeflerini gerçeklefltirmesine de

yard›mc› olacakt›r.

Anahtar Kelimeler- Anlam, Anlam Aray›fl›, Hayata Anlam Verme, Din Ö¤retimi. 

Ñ

Anlam kavram› zihinsel bir süreç olarak “bir kelimenin, sembolün, iflaretin,
anlat›m›n, teorinin tafl›d›¤› biliflsel veya duygusal içerik” (Demir & Acar, 1997:
28) veya baflka bir ifadeyle kifliyi, bir nesneye, bir duruma gönderen ve sözcük
olarak ortaya konan fley; bir özneyle nesne aras›ndaki iliflkiye içerik kazand›-
ran ba¤ (Büyük Larousse, 1986; Cevizci, 1999) fleklinde tan›mlanabilir.

Varoluflsal bir içerik do¤rultusunda anlam kavram›; hayat› anlamada, haya-
t›n kendisi üzerine bina edilece¤i bir doku ya da çat›; insan›n kendi hayat
tarz›na yön veren, hayattaki olaylara belirli bir flekilde cevap vermesini sa¤-
layan bir modeldir. Böyle bir anlam, dünyaya bütüncül bir bak›fl aç›s› kazan-
d›ran, insan›n hayat›n› tutarl› hâle getiren bir kaynak konumundad›r
(Mckenzie, 1986).
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‹nsan›n bütün aray›fllar›na ve varl›¤› anlama gayretlerine “anlam aray›fl›” de-
nilebilir. “‹nsan›n anlam aray›fl› hayat›ndaki temel bir güdüdür. Bu anlam sa-
dece kiflinin kendisi taraf›ndan bulunabilir olmas› yönüyle eflsiz ve özel bir
yap›dad›r. Baz› otoritelere göre anlamlar ve de¤erler, savunma mekanizma-
lar›ndan, tepki oluflumlar›ndan ve yüceltmelerden öte bir fley de¤ildir”
(Frankl, 1997: 97). Ç›k›fl noktas› konusunda bu farkl› de¤erlendirmelerin
yan›nda, anlam aray›fl›n›, insan›n hareketlerine yön veren temel etkenlerden
birisi olarak da belirtmek mümkündür. 

‹nsan›n temel ihtiyaçlar›ndan birisi olan hayata anlam verme, evrenin ve ev-
rendekilerin varl›k sebebini anlaman›n yan›nda, insan›n varl›k âlemi içinde-
ki yerini anlamaya yönelik bir aray›flt›r. ‹nsan, var olmas›n›n amac› konusun-
da tatmin edici bilgi ve yorumlara ulaflmak ister. Ayn› zamanda insan, haya-
t›na yön verecek de¤erlerin ve ilkelerin aray›fl› içindedir. 

Anlam verme, insan›n zihinsel, ruhsal ve toplumsal yap›s›n› belirleyecek dü-
zenlemelerin yan›nda, bu alanda ç›kacak problemlere çözüm olabilecek
prensipler ortaya koymakla mümkün olacakt›r (Bahad›r, 1999). Öncelikle
merak etti¤i sorular›n cevab›n› elde eden insan, zihinsel olarak tatmin ola-
cakt›r. ‹nsan, maddî ihtiyaçlar›n› gidermenin yan›nda ruhunu da doyurmay›
ister. Ayn› zamanda ö¤rendi¤i bilgileri ve benimsedi¤i de¤erleri uygulay›p bu
yönde hayat›n› flekillendirmeyi ve davran›fllar›na yön vermeyi arzu eder. Bu-
nunla beraber kendisi için bir ideal ve amaç edinmeye çal›fl›r. 

Anlama yönelik aray›fllara cevap olabilecek farkl› düflünce ve idealler bulun-
maktad›r. Bazen insan, varl›¤› tan›ma konusunda bilimsel bilginin ortaya
koydu¤u gerçekler do¤rultusunda merak›n› gidermeye çal›flmakta, bazen de
bunu yeterli bulmay›p metafizik dünyaya ait aray›fllar›n› tatmin edecek bir
düflünce sistemine veya bir dine sar›lmaktad›r. Bütün çabalar›na ra¤men, ha-
yatta kendini tatmin edecek bir anlam bulamayanlar›n yaflama direnci k›r›l-
makta ve s›k›nt›larla mücadele etmeleri zorlaflmaktad›r. 

Yaflad›¤› sürece insan, çeflitli problemler ve eksiklikler içerisinde hayat›n› de-
vam ettirir. ‹nsan›n yaflad›¤› s›k›nt›lar ve yokluklar bazen yo¤unlaflarak için-
den ç›k›lmaz bir hâl alabilir. Bunun sonucunda anlam aray›fl›n›n engellen-
mesi ve boflluk duygular› yaflanabilir. Anlam aray›fl›n›n engellenifli, hayatta-
ki her fleyin insan için anlams›zlaflt›¤› düflüncesinin oluflmas›d›r (Frankl,
1994). Anlams›zl›k düflüncesinin devam etmesi durumunda insan hayattan
uzaklaflarak yaln›zl›¤a düflerse, boflluk dedi¤imiz durum meydana gelir
(May, 1998). Kendisini herhangi bir flekilde tatmin edemeyen insan ruhsal
problemler içine girer. Böyle bir durum hayattan zevk alamama, de¤er kay-
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b›, varolufl bunal›m›, manevî açl›k, baflar›s›zl›k, amaçs›zl›k gibi baz› kavram-
larla ifade edilmektedir (Schaub, 1970). 

Anlama yönelik aray›fllarda insana yard›mc› olmak ve bu aray›fllar› uygun bir
flekilde yönlendirmek, öncelikle ö¤retim faaliyetlerinin bir görevi olmal›d›r.
Bu faaliyetler, hayat›n anlam› konusunda insanlar›n tatmin edici sonuçlara
ulaflmalar›nda, çeflitli alternatiflerden yararlanmas› için gerekli yol ve yön-
temleri göstermelidir. Birçok konuda istenilen anlam referanslar›na ulaflma-
n›n yolu, güçlü bir etkileflim içine girmektir. Ö¤retim faaliyetleri, hayattaki
anlam›n keflfedilmesine katk›da bulunmal›, bu anlamlar› uygulamaya geçir-
me konusunda yard›mc› olmal›d›r. 

Hayata Anlam Verme

‹nsan›n hayatta karfl›laflt›¤› her türlü hâdiseye bir aç›klama ve yorum getir-
me, içinde yaflad›¤› âlemi anlama ihtiyac› içerisinde bulundu¤u, çeflitli flekil-
lerde dile getirilmifltir. Hiçbir fleyi d›flar›da b›rakmadan, zihinsel olarak bü-
tün olaylar› anlayabilecek genel bir anlama sistemine sahip olma iste¤i, insa-
n›n temel ihtiyaçlar›ndan birisidir (Hökelekli, 1993). Bir grup denek üzerin-
de yap›lan bir araflt›rmada, deneklere hayatta gerçeklefltirmek istedikleri en
büyük arzu sorulmufl, deneklerin % 90’› “anlaml›, huzurlu, amaç ve hedefle-
ri olan bir hayat” cevab›n› vermifltir (Bahad›r, 1999). Böyle bir sonuç, insa-
n›n bu konudaki ihtiyac›n› ifade etmektedir. 

‹nsan›n anlam ihtiyac›n› di¤er ihtiyaçlar›ndan ay›rmak gerekir. Bu ihtiyaç,
di¤er ihtiyaçlara indirgenemeyecek kadar özgün bir ihtiyaçt›r. Farkl› ölçüler-
de her insanda bulunur ve insan›n bütün varl›¤›n› kuflat›r. ‹nsandaki bu yü-
ce ihtiyac›n bilinmesi, bu ihtiyaçlar›n canland›r›l›p harekete geçirilmesi de-
mektir (Frankl, 1994). Böyle bir ihtiyac›n tatmini, insan›n ruhunun doyurul-
mas› fleklinde de ifade edilebilir. Bunun için anlam ihtiyac›n›n do¤ru bir fle-
kilde yönlendirilmesi önemli bir çaba olarak görülmelidir. 

‹nsan›n anlama yönelik aray›fllar› onun varl›k flartlar›n› ifade etmektedir. ‹n-
san, “belirli anlarda evrenin bütünlü¤ünü, onunla birleflmifl oldu¤unu ve ev-
renin içinde var oldu¤unu alg›layan ve birlik olma arzusu ile dolu oldu¤u an-
da tamamen doyum bulmufl bir varl›kt›r.” (Maslow, 1996: 110) Sadece insa-
na has bir faaliyet olan anlama yönelik aray›fl, içinde bulundu¤u zamana ait
olabilece¤i gibi, geçmifl ve gelece¤e dair bir aray›fl veya ilgi de olabilir. Bu ara-
y›fllar, insan›n kendisini tan›ma çabas› olabilece¤i gibi, hayat› ve varoluflu ta-
n›maya ve anlamaya yönelik bir faaliyet de olabilir. 
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Hayatta bir anlam arama, bazen hayat›n amac›n› belirleme fleklinde anlafl›l-
m›flt›r. Anlam, mana ya da tutarl›l›¤a iflaret eder. Amaç ise niyet, hedef ve ifl-
leve iflaret eder. Bir fleyin amac› denildi¤inde, rolü ya da ifllevi kastedilir. Bu-
nunla birlikte hayat›n anlam› ve hayat›n amac› bazen birbirinin yerine kulla-
n›l›r (Baier, 1971; Yalom, 1999). Bu ba¤lamda hayata anlam verme “hayatta
bir amaç bulup onu gerçeklefltirmeye yönelik olarak benli¤in d›fl›na uzanma
iste¤i” (Yalom, 1999: 696) fleklinde ifade edilmifltir. Bu düflünceye göre, va-
roluflun anlam›n› arama çabalar›, amaçlara ulafl›ncaya kadar devam eder,
amac›na ulaflan insan›n hayat› anlaml›d›r (Schlink, 1991). 

Baz›lar› “hayat›n anlam›” ifadesini, “hayat›n de¤eri” olarak anlamaktad›r.
Böyle bir yaklafl›ma göre anlaml› hayat, de¤erine inand›¤›m›z bir hayat tar-
z›yla gerçekleflebilir. Fakat hayat›n de¤erinin nelere ba¤l› oldu¤u ve de¤erli
hayat›n formatlar› konusunda genel geçer ilkeler bulman›n da zor oldu¤u
kabul edilmelidir (Rogers, 1971). Hayat›n anlam› “onun k›sa veya uzun ol-
mas›ndan daha çok, de¤erli olup olmad›¤›yla ilgilidir” (Baier, 1971: 809). 

Genelde hayat›n› anlaml› buldu¤unu söyleyen insanlar flu konular› ön plan-
da tutarlar: Sa¤l›k, herhangi bir konuda tatmin, baflar›l› olma, amac›na ulafl-
ma, di¤er insanlar için bir fley yapabilme, çok önemli gördü¤ü bir gerçek için
hayat›n› feda etme, ilâhî emirleri yerine getirme (Wohlgennant, 1991). Ge-
nel bir ifadeyle anlaml› hayat, insan›n bireysel potansiyellerini gelifltirmesi
ve kendini aflarak baflkalar› ile kurdu¤u iliflkileri içinde bulunduran bir bü-
tünlük olarak de¤erlendirilebilir (Bahad›r, 1999). 

Genel bir bak›fl aç›s›yla, hayat›n anlam› terimini iki flekilde anlamak müm-
kündür. Birincisi, insan›n dünyadaki flahsî hayat›n›n anlam›; ikincisi ise ken-
disi d›fl›ndaki varl›klar›n, evrendeki düzenin ve iflleyiflin anlam›d›r. Birinci-
sini, insan›n hayat›n› bir amaca, bir faaliyete, bir ideale sahip olarak yaflama-
s› fleklinde anlayabiliriz. ‹kincisini ise kiflinin d›fl›nda var olan düzenin, ev-
rendeki iflleyiflin anlam› olarak düflünebiliriz. Bu ikisinin birbiriyle yak›n ilifl-
kisi vard›r. Bu anlay›fl do¤rultusunda hayat›n anlam›, genelde yarat›l›fl›n ve
insan hayat›n›n tümüyle tutarl› bir örüntü içinde olmas›d›r. Bunun anlam›
fludur: Varl›k âleminde bir anlam bulan insan, kendisine bu anlama uygun
bir yol, bir hayat tarz› çizer. Varl›kta ve var olmakta buldu¤u anlam› kendi
hayat›nda gerçeklefltirmeye çal›fl›r (Yalom, 1999). 

Bu çal›flmada, hayat›n anlam› kavram›ndan, genel manada var olman›n anla-
m›, insan›n bu anlam› ö¤renip kavrayabilmesi, buna uygun yaflamas› ve kifli-
sel hayat›nda sahip oldu¤u anlam kastedilmektedir. Dolay›s›yla anlaml› ha-
yat, hem insan›n flahsî dünyas›n›n, hem de içinde bulundu¤umuz varl›k âle-
minin anlaml› olmas› demektir.
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Hayata anlam verme, bir kimsenin dünyadaki varl›¤›na ve gerçekli¤ine karfl›
tutumunu belirleyen yorumlay›c› bir yaklafl›md›r. Bu gerçekli¤e karfl› tutu-
munu belirleyen insan, hayat›n› o çizgide sürdürecektir. Bu do¤rultuda ya-
flant›s›na ve davran›fllar›na flekil verecek ilkeleri belirleyecektir. Dolay›s›yla
hayata anlam verme, insan›n davran›fllar›n› yönlendirecek öncelikli prensip-
ler olan de¤erler ve inançla ilgili tasdikleri de içerir (Mckenzie, 1986). De-
¤erler ve inançlar, hayat› anlay›p yorumlamada ve davran›fllar›n flekillenme-
sinde rehberlik eder. Böylelikle insan, hayata ve olaylara karfl› bir bak›fl ge-
lifltirmifl olur. 

Bir baflka aç›dan, hayata anlam vermeyi “de¤erlerin gerçekleflmesi için insan-
lar›n ortaya koyduklar›” fleklinde ifade edebiliriz. Burada amaç ve de¤erler kay-
boldu¤unda yerine baflka de¤erler koyulam›yorsa, böyle bir durumda anlam
yok demektir. ‹nsan, tan›d›¤› ve kabul etti¤i de¤erlerden yoksun bir hayata iti-
bar etmeyecektir (Wohlgennant, 1991). Hayata olumlu bakabilen ve dengeli
bir insan için ilkeli ve bilinçli bir yaflay›fl, anlaml› bir dünyaya götürecektir. 

‹nsan›n benimseyece¤i de¤erler ve ilkeler, flahsî hayat›na yön vermenin ya-
n›nda, toplum yap›s›n› da flekillendirmektedir. Sosyal hayattan uzak olma-
s› düflünülemeyen insan için, toplumun huzurunu sa¤layacak, birlikte ya-
flamaya katk›da bulunacak de¤er ve ilkelerin olmas›, anlaml› bir dünyada
yaflamak demektir. 

De¤erler insan kiflili¤inin oluflmas›n› sa¤lar. De¤erlerin kayb› veya zarara u¤-
ramas›, kiflili¤in ve benli¤in sars›lmas›na ve güvensizlik hislerine sebep ol-
maktad›r. Bu durumda insan her fleyin sona erdi¤ini düflünür ve kendisini
yaln›z hisseder (Öner, 1999). Birçok insanda görülen kiflilik sorunlar›n›n al-
t›nda ahlâkî belirsizlik oldu¤u görülmektedir. “Nas›l yaflamal›y›m?” konu-
sunda kendisine ahlâkî bir yol çizemeyen insan kiflilik problemleri yaflamak-
tad›r (May, 1967). 

Bu de¤erlendirmeler sonucunda, hayata anlam vermeyi flöyle ifade edebiliriz:
‹nsan›n hayat ve varl›kla ilgili zihinsel ç›kar›mlara ve yorumlara ulaflmas›,
dünyadaki varl›klara ve olaylara bütüncül bir bak›fl aç›s› gelifltirebilmesi,
olaylar›n arkas›ndaki gerçekleri kavray›p de¤erlendirebilmesi ve bu do¤rul-
tuda hayat›na yön verecek de¤erleri belirleyebilmesi süreci (Ak›nc›, 2002).

Hayata Anlam Vermede Din

Hayat›n manas› ile ilgili aray›fllar farkl› yollarla karfl›lanabilir. Allah’›n pey-
gamberler vas›tas›yla gönderdi¤i dinlerin ortaya koydu¤u bilgi ve de¤erler
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aray›fllar›n cevab› olabilece¤i gibi vahyin d›fl›ndaki bilgi ve düflünce sistem-
lerinin ortaya koydu¤u ilkeler de bu konuda belirleyici olabilir. Hayat›n an-
lam› ile ilgili insan›n aray›fllar› metafizik konulara yönelebilir. Bu konular
yarat›l›flla ilgili olabilece¤i gibi, geçmifl ve gelecekle, ölüm ve ölüm sonras› ile
de ilgili olabilir. Böyle konular, dinî verilerin yard›m› ile aç›klanabilecek ko-
nulard›r. Bilimin ve düflünce sistemlerinin hayat›n anlam› konusunda yeter-
siz kald›¤› birçok yerde vahiy insana yard›mc› olur. 

Burada dinden kast›m›z, Allah’›n peygamberleri vas›tas›yla insanlara gönder-
di¤i kutsal kitaplarda ortaya koyulan sistemdir. Bu anlamda “din” ile ilâhî
dinler kastedilmektedir. Dinler aras›nda, yarat›l›fl, hayat›n amac› ve anlam›,
insanlar›n uymas› gereken emir ve yasaklar, ahlâkî de¤erler, ölüm ve ölüm
sonras› gibi konularda birtak›m farkl›l›klar olmakla beraber, temel konular-
da benzerlikler mevcuttur. Fakat nas›l olursa olsun her din, hayat›n anlam›-
na dair konularda, kendi inan›rlar›na birtak›m aç›klamalarda bulunarak na-
s›l yaflamalar› gerekti¤i hakk›nda yol gösterir. 

Anlamland›rma, baz›lar›na göre dine ait temel bir e¤ilim, kesin bir inanç ba¤-
l›l›¤›na dayan›r. ‹nsan›n davran›fllar›n› yönlendirecek öncelikli prensipler
olan de¤erler ve inançla ilgili tasdikleri içerir (Mckenzie, 1986). Bu görüfl,
anlam aray›fl›nda din temelli bir yaklafl›m› ifade etmektedir. Buna göre,
inançlar hayat› yorumlayarak hayat›n anlam› konusunda insan›n zihnini ay-
d›nlat›r. Dine ait de¤erler ise bu do¤rultuda davran›fl gelifltirme konusunda
belirleyici durumdad›r. Bu aç›dan dinden gelen ilkeler ve yorumlar anlam
aray›fl›nda büyük ölçüde rehberlik etmektedir. 

Ak›l yoluyla elde edilen bilgi hayat›n anlam›n› verme konusunda yeterli ola-
mamaktad›r. Büyük insan topluluklar› bu anlam›, akla dayand›r›lmam›fl bir
bilgide bulmaktad›r. Bu da Allah’a ve bir dine inançt›r. ‹nanç, insan›n haya-
t›na ölümle son bulmayacak bir anlam verir, ölüm ötesini ayd›nlat›r (Tols-
toy, 1997). ‹nsan› anlams›zl›¤a götüren ve büyük s›k›nt›lara yol açan en bü-
yük problemlerden birisi de ölüm endiflesidir. ‹nsan›n ölüme bir anlam ve-
rebilmesi, hayata anlam verme konusunda belirleyicidir.

Hayat›n iyi bir fley oldu¤unu düflünen ve kendisini hayata ba¤layan de¤erleri
olan bir insan için hayat› kaybetmek yeterince büyük bir ac›d›r (Mothersill,
1991). Bu durumda insan, “Ölümün anlam› var m›d›r?” diye sorar. E¤er ölü-
mün anlam› yoksa hayatta kalman›n da kesinlikle bir anlam› yoktur, diye dü-
flünebilir. Çünkü anlam› böyle rastlant›ya ba¤l› olan bir hayat yaflanmaya de¤-
mez (Frankl, 1997). Ölüme anlam verememe insan hayat›n› derinden etkile-
mektedir. Yok olma ve ölüm düflüncesi insandaki stresin en önemli sebebidir.
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Böyle bir stresten kurtulmada dinî inanc›n önemli bir yeri vard›r (Öner,
1999). ‹nsanda ölüm ve yok olma korkusunu yenebilecek veya azaltabilecek
fley, ölümle insan›n yok olmayaca¤›, yani ruhun ölümsüzlü¤ü fikridir.

Hayat› anlamland›ran dinin d›fl›ndaki düflünce sistemleri ölüm düflüncesine
aç›kl›k getirmekte zorluk çeker. Ölüm ötesini izah edemeyen bir anlam, in-
san hayat›na gerekli de¤eri kazand›ramaz (Tolstoy, 1997). Ölüm endiflesi ve
korkusu insan hayat›n› önemli ölçüde sarsmaktad›r. Ölüm endiflesi içerisin-
de yaflayan insan için hayat çekilmez bir hâl alacakt›r. Ölüm endiflesini azalt-
ma konusunda dinin önemli bir etkisi oldu¤u sonucunu ortaya koyan arafl-
t›rmalar vard›r. Bu araflt›rmalara göre dindar tipli insanlar›n dindarl›¤›yla
ölüm kayg›s› aras›nda olumlu bir iliflki vard›r (Schulz, 1978). Bu konuda
dinlerin ortaya koydu¤u ölümden sonraki hayata olan inanç ve ölümle yok
olmama düflüncesi, ölümü olumlu anlamland›rmakta ve insan›n endiflelerini
hafifletmektedir.

Ölüm ve benzeri metafizik konularda insan›n endifle ve korkular›na çözüm
olma noktas›nda din insana çeflitli izahlar sunar. Bilimin ilgi alan› fizik âlem
oldu¤u için, metafizik alana ait izahlar› bilimde bulmak mümkün de¤ildir.
Bu alan bilimin yetersiz kald›¤› bir aland›r ve insan bu konuda dinin izahla-
r›na ihtiyaç duyar. Bu izahlar dine inanan insanlar için tatmin edici olabilir.
Ayr›ca insanlar›n hayat›na yön verecek ahlâkî ilkeler ortaya koyma noktas›n-
da da dinin önemli bir etkisi olmaktad›r. Çünkü dinin ortaya koydu¤u ilke-
ler ilâhî kaynakl› olmas› yönüyle bir inan›r için ba¤lay›c› olmaktad›r. Din d›-
fl› sistemlerin ortaya koydu¤u ilkeler ayn› etkiyi yapamamaktad›r.  

Bilim mevcudu aç›klamakla beraber, kendili¤inden bir de¤er ortaya ç›karma-
maktad›r. ‹nsan›n aray›fllar›na ve sorular›na cevap vermekte yetersiz kal›r.
Din ise zaman ve mekân d›fl› olan fleyleri insana sezdirir (Bilgin, 1980). ‹n-
san›n yeryüzünde varolufl sebebini, hayat›n, ölümün, ac›n›n ve zorluklar›n
anlam›n›, bilim, mant›k ve hiçbir geliflme aç›klamaya yetmemifltir. Bunlar,
insan›n hayatta daha mutlu olabilmesi için uymas› gereken temel davran›fl
kurallar›n› etkili olacak bir biçimde ortaya koyamam›flt›r. Fakat dinler, tarih
boyunca her türlü sosyal flartlarda, hayat›n temelindeki anlamlar› ortaya
koymufl ve bu konuda insanlara ›fl›k tutmufltur (Küng & Kuschel, 1995).

Din, insan›n do¤ru düflünmesine, kendi varl›¤›n›n fark›nda olmas›na ve en
iyi flekilde kendini gerçeklefltirmesine katk›da bulunan bir araçt›r (Onat,
1997). Ayn› zamanda din, kâinat, hayat, insan›n s›rr› ve ölüm ötesiyle ilgili
sorular› cevaplayan, hayata yön vererek insan› rahatlatan ve duygular›n› tat-
min eden bir kurumdur (Tümer, 1996). Bu aç›dan din, insan hayat›n›n ger-
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çek amac›na ulaflmas›nda ve varoluflunun anlam›n› ifade etmede, yüce de¤e-
re ait gerçe¤i anlatan bir inanç sistemi ortaya koyar (Ward, 2002). Bu sistem,
Allah’a karfl› insan›n tutumunu belirleyecek, kâinat›n niçin var oldu¤u ve in-
san›n kâinattaki yeri konusunda bir fikir verecektir. Dolay›s›yla din, hayata
anlam verme konusunda temel argümanlar› sunmaktad›r. 

‹nsan kendi varl›¤›, dünyan›n manas›, nereden gelip nereye gitti¤i sorular›-
na cevap olarak “Allah”› koymaktad›r (Vergote, 1999). Bir dine inanma, afl-
k›n olanla aram›zda yaflanan iliflkidir. ‹nanan insan, aflk›n bir varl›¤›n mev-
cudiyetini düflünerek bu varl›¤›n evrenle ve insanla iliflkisi hakk›nda bir ka-
naate var›r. Hayat›n en soylu amac› aflk›n olanla yaflanan iliflkiyi güçlendir-
mektir (Ward, 2002). Dolay›s›yla insan›n hayata anlam verme sürecinde
inanma kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. 

Hayat›n anlam› ve amac› konular›na dinlerin verdi¤i cevap, Allah’a olan
inanç merkezindedir. “Allah bizi yarat›rken belli bir amaçla yaratm›flt›r. Bu
amac› biz, hem bireyler olarak hem de ortak varl›¤›m›zla yerine getirmek du-
rumunday›z. Bu amac›n yerine getirilmesi varl›¤›m›z›n sebebi olacakt›r. Bi-
reyin ve bütün insanlar›n varl›¤›n›n anlam› bu kutsal amac› yerine getirme-
ye ba¤l›d›r” (Stern, 1971: 6). Her fleyi Allah’›n yaratt›¤›na ve bu yarat›l›flta bir
amaç oldu¤una inanan insan, bu amac› yerine getirmenin varl›¤›n›n sebebi
oldu¤unu düflünecektir. Böylelikle insan, niçin yarat›ld›¤›n› kavrayacak ve
yarat›l›fl gayesine uygun olarak nas›l davranmas› gerekti¤i konusunda yolu-
nu çizecektir. 

‹nanç, eflyalarda gizli olan manay› ortaya ç›kar›r. ‹nsan› hayat›n karmafl›kl›¤›
içerisinde Allah’›n aç›k olan iflaretlerini okumaya davet eder (Vergote, 1999).
Çünkü inanma, metafizik âlemle ilgilidir. Gördü¤ümüz bütün varl›klar›n ha-
kikatini anlama, onlar›n metafizik boyutunu kavramaya ba¤l›d›r. Varl›¤a an-
lam verme, Allah’›n yarat›fl›na anlam verme demektir. Allah’›n varl›¤›, yarat›l›-
fl›n sebebi ve varl›klar›n dünyada bulunmalar›n›n hikmetleri, dinler taraf›ndan
farkl› flekillerde ortaya koyulmaktad›r. Herhangi bir dine inanan insan, inan-
d›¤› dinin kutsal kitab›nda bu konularda bir aç›klama bulacakt›r. 

‹nsan›n bir dine, kendisini adayabilece¤i yüce bir varl›¤a ve hayat›na rehber
olabilecek de¤erler sistemine olan ihtiyac› birçoklar› taraf›ndan ifade edil-
mifltir. ‹steklerinin gerçekleflmesi ve içinde bulundu¤u s›k›nt› durumundan
kurtulma arzusuyla Allah’a yönelen insan, kendisini ifade flekilleri aramak-
tad›r. Bunun sonucu olarak kendisini ibadete adayan insan, böylelikle tatmin
olmakta ve kendini güven içinde hissetmektedir. Anlaml› bir hayat, insanda-
ki arzu ve ihtiyaçlar›n tatminiyle mümkün olaca¤› için, dine ba¤lanma ve di-
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nin esaslar›n› yerine getirme bu amac› sa¤layabilmektedir. 

Güven ve cesaret duygular›n›n yok olmas› gibi birçok insan› bunal›ma ve
psikolojik hastal›klara iten birtak›m problemlerin afl›lmas› konusunda, bir
dine ve yüce bir varl›¤a inanman›n yap›c› bir etkisi olmaktad›r. Dinlerin or-
taya koydu¤u flekilde, Allah’›n yaratt›¤› ve onun kontrolü alt›ndaki bir evre-
ne güvenme, di¤er varl›klara da güven duymaya sebep olacakt›r. Böylelikle
insan, yaflamas› için gerekli olan güven ve cesareti kazanm›fl olacakt›r (May,
1967). Gençler üzerinde yap›lan bir araflt›rmada, deneklerin % 50’si dinin
kendilerine ruh huzuru verdi¤ini ve bir güvenlik duygusu sa¤lad›¤›n› ifade
etmektedirler. Ayn› zamanda % 50’den fazlas› dini, kendisine dayan›lacak
tek realite olarak görmektedir. % 64’ü de e¤er Allah’a imanlar›n› kaybedecek
noktaya gelselerdi, art›k hayatlar›nda hiçbir rahatl›k kalmayaca¤›n› belirt-
mifltir (Hökelekli, 1993). Jung, y›llarca ilgilendi¤i hastalar› üzerinde yapm›fl
oldu¤u gözlemler sonucunda flu tespite ulaflm›flt›r: “Dinî bir bak›fl aç›s›na sa-
hip hiçbir hastan›n son dönemlerinde psikolojik rahats›zl›k yaflad›¤›na rast-
lamad›m” (aktaran, May, 1967: 214). Bu tecrübelerden hareketle yaflamak
için inanç, umut ve sevgiye ihtiyac›m›z oldu¤u sonucuna varabiliriz. 

Allah’a ba¤lanmakla ve itaat etmekle insan, nefsine ve anlams›z isteklerine
bir s›n›r koyabilir. Kendi basit duygular›n›n ve hayallerinin arkas›ndan ko-
flarak hayat›n› bofla geçirmek yerine, sayg› duyaca¤› mutlak bir varl›k tara-
f›ndan kendisine sunulmufl olan de¤erlere ba¤lanarak hayat›n› bu do¤rultu-
da flekillendirebilir. Bu onun için anlaml›d›r, çünkü kaynak kutsald›r ve be-
nimsedi¤i de¤erler ilâhî ilkelerdir. Hayata yön veren bir Allah inanc› yoksa
ve herkesin kabullenece¤i ahlâk ilkeleri kalmam›flsa, böyle bir durumda,
suçlar› ve kötülükleri engellemek zor olabilir.

‹nsanlar› birbirine ba¤layan unsurlar içinde en kuvvetlisi olan din, insan ha-
yat›nda her fleyin üzerinde düzenleyici bir rol oynamaktad›r. Din, ferdin ha-
yat›n›, ferdi aflan mutlak de¤erlere ve anlamlara göre düzenler. Bu anlamla-
r›n ve de¤erlerin birçok insan taraf›ndan paylafl›lmas›yla insanlar aras› iliflki-
lerin bu çerçevede düzenlenmesi mümkün olmaktad›r (Berger, 1995). 

Din Ö¤retiminin Temel Amaçlar›ndan Hayata Anlam Verme

Din ö¤retiminin genel ö¤retim içinde okulda verilmesinin üç önemli ama-
c›ndan bahsedilebilir. Bunlar; insanî, kültürel, toplumsal amaçlard›r. ‹nsanî
amaç, ö¤retim faaliyetlerinin insan› bütün kabiliyetleriyle bir bütün olarak
yetifltirmek görevinden kaynaklanmaktad›r. ‹nsan, hayat› yorumlamak ve
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yaflant›s›na bir anlam kazand›rmak ister. Onun bu konudaki ihtiyaçlar› ve
sorular› insan olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹nsan›n bu duygusunun kar-
fl›lanmas›, doyurulmas› ve gelifltirilmesi gereklidir. Bu anlamda ‹slâm dinin-
den gelen cevaplar, ‹slâm dininin inan›r› olan kiflilere verilmek durumunda-
d›r (Bilgin, 1995). ‹nsanî amaç, din ö¤retiminin hayata anlam verme görevi-
nin oldu¤unu ifade etmektedir.  Bu görev di¤er dinler için de söz konusu-
dur. Kültürel ve toplumsal amaç ise hangi kültürden ve toplumdan bahsedi-
liyorsa, o toplumun benimsemifl oldu¤u dinin ö¤retilmesini ifade etmekte-
dir. Bu aç›dan, Müslüman bir toplumda, ö¤retimin kültürel ve toplumsal
amaçlar›ndan bahsedildi¤inde, ‹slâm dininin ö¤retilmesi anlafl›lmal›d›r.  

Hayata anlam verme düflüncesi, insan›n varl›¤› için çok önemlidir. Ayn› za-
manda din ö¤retiminin hedeflerinin belirlenmesi konusunda gereklidir. Din
ö¤retimi, hayat›n anlam kazanmas› konusunda insana flunlar› sa¤lar: (i) An-
lam› kazanmak, (ii) anlam› incelemek ve geniflletmek, (iii) üretken bir bi-
çimde anlam› ifade edebilmek. Bu do¤rultuda din e¤itimcisi, insanlar›n an-
lam› kazanmalar›nda, incelemelerinde, mana yap›lar›n› geniflletmelerinde ve
bunlar› etkili bir biçimde hayatlar›nda ifade etmelerinde kolaylaflt›r›c› rol oy-
nayan insand›r (Mckenzie, 1986).

Din ö¤retiminin amac›, insanlar›n hayatlar›nda bir anlama sahip olmalar›n›
sa¤layarak bu dünyadaki varl›¤› izah etmede bir ön çat› ya da temel vazifesi
görmektir. Bir insan hayat›nda herhangi bir anlama sahip olabilir, fakat o da-
ha fazla anlam araflt›racakt›r. Din e¤itimcisi, bireylerin bu anlam› anlamas›n-
da, inançlar›n›n gelifltirilmesinde önemli bir fonksiyona sahip olabilir. Bu da
üç türlüdür: (i) Kiflilere kendi dinî miras›n› keflfetme konusunda yard›mc›
olmak, (ii) kiflilere sahip olduklar› dini, hayatlar›na uygulamada yard›mc› ol-
mak ve (iii) dinî gelene¤i sorgulama ve elefltirme yetisi kazand›rmak
(Mckenzie, 1986). Burada din e¤itimcisi dengeyi sa¤lamal›, sa¤l›kl› düflün-
me ve karar vermelerine yard›mc› olmal›d›r.

Genelde din ö¤retiminde, öncelikli amaçlar olarak, entelektüel amaç, ahlâkî
amaç ve integralist (bütüncül) amaç olmak üzere üç önemli durumdan bah-
sedilebilir. Entelektüel amaç, ö¤rencinin dinle ilgili konularda zihin gelifli-
mini sa¤lamakt›r. Ahlâkî amaç ise dinî bilginin, ö¤rencinin daha erdemli ol-
mas›n› sa¤lamaya yönelik kullan›lmas›d›r. Bunun ötesinde dinî bilgi, çocu¤u
Tanr› sevgisine götürmelidir. ‹ntegralist (bütüncül) amaç da din ö¤retiminin
ö¤renciye, uyumlu, bütüncül, geliflime aç›k, kendine yeten bir yap› kazan-
d›rmas›d›r. Böyle bir amaç, ö¤renciye, varl›¤a bütüncül bakma özelli¤ini de
kazand›racakt›r (Lee, 1973). Din ö¤retimi için bahsedilen bütün bu amaçlar,
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ayn› zamanda hayat›n anlam›n› arama çabas›na yard›mc› olabilecek amaçlar-
d›r. Dolay›s›yla din ö¤retiminin bu amaçlar› gerçeklefltirmesi, insanlar› an-
laml› bir hayata götürmeye yarayacakt›r. 

Ö¤retim faaliyetlerinin temel amac›, insan› bütün kabiliyetleriyle, maddî ve
manevî yönüyle bir bütün olarak yetifltirmektir. Ö¤retim insan› bütün yön-
leriyle gelifltirerek hayata haz›rlar ve toplum içinde yaflayabilmesi konusun-
da gerekli donan›m› elde etmesini sa¤lar (Bilgin, 1995). Yeni ö¤renmelerle
insan›n kapasitesi geliflir, önceden yapamad›¤› fleyleri yapabilir hâle gelir.
Ö¤renme sonucu birey, içinde bulundu¤u evrene yeni bir anlam yükler ve
evrendeki konumunu yeniden tan›mlar (Özden, 1999: 21). 

Baz› ö¤renme kuramlar›, ö¤renmenin bir anlam yükleme çabas› oldu¤unu
belirtmekte ve anlam aray›fllar›na cevap vermede temel teflkil edecek ilkeler
ortaya koymaktad›r.  Bunlar›n bafl›nda biliflsel ö¤renme kuram› gelmektedir.
Bu kurama göre ö¤renme, bireyin çevresinde olup bitenlere bir anlam yük-
lemesidir. ‹nsanlar gördüklerini bir bütün olarak alg›larlar. Bütünü olufltu-
ran parçalar›n, bütünle ve birbirleriyle olan iliflkisini anlamaya çal›fl›rlar. Yi-
ne insanlar çevrelerini bir ahenk içinde görme e¤ilimindedirler. Eflya ve olay-
lar parças› olduklar› bütün içinde anlam kazan›r. Biliflsel ö¤renme kuram›n-
da önemli olan, kiflinin olaylar› ve durumlar› anlamas›, eflyaya ve olaylara an-
lam yüklemesidir. Piaget’ye göre bu anlam bulma ö¤rencinin deneyimine, sa-
hip oldu¤u kültüre, ö¤renmenin gerçekleflti¤i etkileflimin do¤as›na ve ö¤ren-
cinin bu süreçteki rolüne göre de¤iflmektedir. Bu konuda Senge, ö¤renme ile
bireyin dünyaya iliflkin alg›s›n›n de¤iflti¤ini ve dünya ile olan iliflkisinin ye-
niden düzenlendi¤ini kabul etmektedir (aktaran, Özden, 1999: 25-27).

Nörofizyolojik temelli ö¤retim kuram›nda, beynin kendisine ulaflan verilere
anlam yüklemeye çal›flt›¤› belirtilir. ‹nsan beyni hayat›n› sürdürme arzusu-
nun do¤al bir sonucu olarak çevresinde olup bitenlere anlam kazand›rmaya
çal›fl›r. Bu anlam yükleme ise örüntüleme yoluyla olur. Beyin etraf›ndaki
örüntüleri ortaya ç›karmaya çal›fl›r. Etkili bir ö¤renme için birbiriyle iliflkili
ve anlaml› bir örüntü oluflturulmal›d›r (Özden, 1999: 39). 

Psikobiyolojik ö¤renme kuram›nda, ö¤renciye sadece okulda gerekli olan
çok say›da bilgi ö¤retildi¤i, bunun sonucu olarak okulda baflar›l› olan birçok
ö¤rencinin hayatta baflar›s›z oldu¤u belirtilmektedir. Bunun için okullarda
ö¤rencilere kendi kendilerini anlamland›rabilecekleri bir ö¤renme alan› b›-
rak›lmal› ve hayatta ifle yarayacak bilgilere a¤›rl›k verilmelidir. Bu kurama
göre, eski yaflant›larla çevreden gelen yeni etkiler uyumlu bir flekilde iliflki-
lendirilmeli, ferdin ihtiyaçlar› ile çevrenin beklentileri aras›ndaki denge ko-
runmal›d›r (Do¤an & Tosun, 2002: 29-30). 
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Duyuflsal kuramlar ise ö¤renmenin do¤as›ndan çok sonuçlar›yla ilgilidir. Bu
kuramlar, sa¤l›kl› bir benlik ve ahlâk geliflimiyle bireyin kendisini de¤erli bir
insan hissetmesi, kapasitesine güvenmesi ve farkl›l›klara de¤er vermesi üze-
rinde durmaktad›r. Benlik geliflimi sayesinde insan kendini gerçeklefltirmek-
te, ahlâk geliflimiyle de toplumsal de¤er yarg›lar›n› edinerek içinde bulundu-
¤u çevreye uyum sa¤lamaktad›r. Böylelikle bireyler, kendi ilke ve de¤er yar-
g›lar›n› oluflturmaktad›rlar (Özden, 1999).

Yukar›da ele ald›¤›m›z ö¤renme kuramlar› hayata anlam verme konusunun
ö¤renmedeki yeri ve önemi üzerinde durmakta ve bu konuda temel olabile-
cek ilkeler ortaya koymaktad›r. Bu kuramlar, insan›n yap›sal özelliklerine
dikkat çekerek onun ihtiyaçlar› ve yönelifllerinden hareket etmektedir. ‹nsa-
n›n baflta gelen ihtiyaçlar› zihinsel, duygusal ve toplumsal olabilir. Bu ihti-
yaçlar›n tatmini konusunda dinden gelen bilgi ve yorumlar›n önemli bir ro-
lü vard›r. Bu bilgi ve yorumlar›n fertlere amaçl› ve programl› bir flekilde ve-
rilmesini sa¤lama yönüyle din ö¤retimi, hayata anlam verme konusunda
önemli bir fonksiyon üstlenmifltir. 

Genel ö¤retim çerçevesinde, insan›n hayat› olumlu anlamland›rmas› amac›yla,
de¤iflik felsefî görüfller ve ideolojiler, insan›n varl›¤›, gelece¤i ve mutlulu¤u ile
ilgili de¤iflik yorumlar getirirken, dinin getirdi¤i yorum bir imkân ve farkl› bir
seçenek olarak sunulmal›d›r. Böylece dinden gelen cevab›, di¤er alanlardan ge-
len cevaplarla karfl›laflt›rma ve farkl› görüflleri elefltiri konusu yapabilme imkâ-
n› sa¤lanm›fl olacakt›r (Bilgin, 1995). Okul ö¤renciye her alanda genifl imkân-
lar sunman›n yan›nda, anlam aray›fl›n› yönlendirme konusunda da dinin yap›-
c› etkisini kullanmal›d›r. Bu aç›dan yaflanan hayatla ilgili do¤ru anlamlara ve
yorumlara ulaflmada ö¤retim sistemi dinden yararlanmal›d›r.

Din ö¤retimi, hayat›n manas›n› aramaya ça¤›racak ve bu aray›fl› canl› tuta-
cak, ayn› zamanda onun süreklili¤ini sa¤layacakt›r. Bu konuda düflünme yo-
lunun aç›lmas› ve bu alanda bir geliflmenin sa¤lanmas› gerekmektedir. Böy-
le bir geliflme kendi hâline b›rak›lmamal› ve din ö¤retimi yoluna girilmelidir
(Bilgin, 1995). Din ö¤retimi, insan›n inanma ihtiyac›n› karfl›layacak bir nite-
likte verilmeli ve bu do¤rultuda program haz›rlanmal›d›r. Hayata anlam ver-
mede insan›n temel ihtiyaçlar›n›n tatmini önemli bir yer tutmaktad›r. ‹nsa-
n›n en önemli ihtiyaçlar›ndan olan inanma ihtiyac›n› karfl›lama fonksiyonu
ile din ö¤retimi, hayata anlam vermeye katk›da bulunmaktad›r. 

‹nsan›n aflk›n sorular›yla dinî inanç aras›nda sürekli bir ba¤ vard›r. Din ö¤-
retimi dinin ortaya koydu¤u muhtevay› dikkate alarak inanan insana pozitif
cevap bulmaya çal›fl›r. Sorgulayan insanla ö¤retim aras›ndaki diyalog ö¤reti-
min amac› olacakt›r (Williams, 1960). 
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‹nsan›n f›trat›nda olan baz› duygular ve özellikler insan› aray›fla itmektedir.
Özellikle çocuklarda bu aray›fl ve merak duygusu tabiî bir kabiliyet olarak ken-
dini gösterir. Çocuk, etraf›nda gördü¤ü her fleyi sorar ve anlamak ister. Çünkü
onun dünyas› bilinmeyenlerle doludur. F›trat›ndaki ö¤renme ve merak duygu-
lar› onu aray›fla sürüklemektedir. Din ö¤retimi, çocu¤un bu f›trî kabiliyetinden
istifade etmeli ve onu doyurmaya yönelmelidir (Pazarl›, 1968). Bu da din ö¤re-
timinin kifli için anlaml› olacak sorulara yol gösterme görevini ifade eder. Din
ö¤retimi ayn› zamanda korkular›n ve endiflelerin temelini ortaya koyma konu-
sunda beceri kazand›racakt›r. Varl›¤›n merkezinde olan insana, varl›kla ilgili,
hayatla ilgili endifle, korku ve meraklar›n›n temelinde olan etkenleri keflfetme
konusunda yard›mc› olacakt›r. Ayn› zamanda din ö¤retimi, gizli, bilinmeyen
baz› s›rlar›n aç›klanmas› konusunda insana yard›m edecektir. Varl›k hakk›nda-
ki gerçekleri arama, insan›n bulundu¤u her yerde geçerlidir. Bu konuda nas›l
yard›m edilece¤i konusu ise kiflinin içinde bulundu¤u kültürün gerçeklerine
uygun olmal›d›r (Williams, 1960). Dolay›s›yla bizim kültürümüzün ve inançla-
r›m›z›n temelinde yer alan ‹slâm dini, genel ö¤retim içinde anlam aray›fl›na hiz-
met edecek bir tarzda verilmelidir. 

Din ö¤retiminin gaye ve hedefleri, insan›n hayatta ulaflmak istedi¤i gaye ve
hedeflerle benzer bir özellik tafl›maktad›r. Bu gayeler; insan›n tabiat›, haya-
t›n manas›, dünya ve ahirette mutlu olman›n yollar› hakk›nda tatmin edici
bilgilere ulaflmakt›r (Bayrakl›, 1997). Bu do¤rultuda din ö¤retimi, inanç sa-
hibi olan kiflilere, insan›n amac›n›n ve görevinin bu dünyaya bir anlam ka-
zand›rmak oldu¤unu kavrama konusunda yard›mc› olmaktad›r. Ayn› za-
manda din ö¤retiminin eylem yönü vard›r. Din ö¤retimi, kiflilere sadece dün-
yay› anlama kabiliyeti kazand›rmakla kalmaz, inand›klar› do¤rultuda yaflaya-
bilme ve inanc› çerçevesinde yaflad›¤› hayata anlam verme konusunda onla-
r› teflvik eder (Mckenzie, 1986). Din ö¤retiminin birçok amac›n›n yan›nda,
nihaî amac› ö¤rencinin, Tanr›’n›n istekleri do¤rultusunda davran›fl kazanma-
s›na yönelik dinî bilgisini art›rmakt›r (Lee, 1973: 12). Bu bilgi, ö¤renciyi Al-
lah sevgisine götürecektir. Ayn› zamanda din ö¤retimi, bireyde “Allah’a kar-
fl› dinamik bir sadakat” (Wieman & Wieman, 1971: 459) oluflturacakt›r.
Din, insan›n sadece Tanr›’yla de¤il, baflka insanlarla olan iliflkilerini de dü-
zenler. Ö¤retim de insanla var olanlar aras›ndaki iliflkinin bir türüdür (K›l›ç,
1999). Din ö¤retimi ise din temeline dayanarak var olanlar aras›nda bir ilifl-
ki kurmay› hedeflemektedir. 

Ö¤retimde ö¤rencinin s›n›ftan d›flar›ya uzanabilmesi için, verilen bilgilerin
gerçek hayat içinde de¤erlendirilmesi gerekir. Ö¤renci için bu bir ihtiyaçt›r.
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Ö¤retmen mutlaka bunu yapmal›d›r. Ö¤retmen yapmasa da ö¤renci bunu

yapmak isteyecek, fakat do¤ru yard›m almad›¤› için yanl›fl yapabilecektir

(Bilgin, 1995). Ö¤retim faaliyetlerinin hayata yönelik olmas›, yaflanan haya-

ta ait problemleri içermesi, gerçek hayatla uyum içinde olmas› istenir. 

Hayata anlam vermenin bir ihtiyaç olarak alg›lanmas› ve dinin bu konudaki

katk›s›n›n bilinmesiyle, din ö¤retimi programlar›nda yeni yönelifllere gidil-

mifltir. Türkiye’de din ö¤retiminde yeni yönelifller, ilkö¤retim din kültürü ve

ahlâk bilgisi dersinin ö¤retim program›na da yans›m›flt›r. 2000 y›l›nda yü-

rürlü¤e giren programda, dinin hayata anlam kazand›rmas› konusuna yer ve-

rilmifltir. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n, Ekim 2000 tarihli ve 2517

say›l› Tebli¤ler Dergisinde yay›nlanan, 19.09.2000 tarih ve 373 say›l› karar›-

na göre ilkö¤retim din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi ö¤retim programlar›nda

temel al›nan ilkeler aras›nda “dinin, insan hayat›na anlam kazand›rmas›” he-

def ve içerikle ilgili bir ilke olarak yer almaktad›r (Tebli¤ler Dergisi, 2000).

Burada, ilkö¤retim din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi programlar›n›n fikrî alt

yap›s›n› teflkil eden ve “Nas›l bir din ö¤retimi?” sorusunu cevaplamada bize

ipucu veren, Selçuk’un (1997) düflüncelerine yer vermek istiyoruz. Selçuk’a

göre din ö¤retimi, ö¤rencinin kabiliyetlerini gelifltirmeyi ve ö¤renciyi hayata

haz›rlamay› amaçlamal›d›r. Bu amaçla din ö¤retiminde, insana, düflünceye,

hürriyete, ahlâka ve kültürel mirasa sayg› temelinden hareketle programlar›

düzenlemek ve ö¤retime flekil vermek gerekecektir. Bu temelden hareketle ö¤-

rencide gelifltirmeyi hedefledi¤imiz kabiliyetler, kendi bafl›na düflünme, eleflti-

rel zihniyet, seçme kabiliyeti, hayat›n anlam›n› keflfetme ve inanc›n› akl›yla bü-

tünlefltirme olarak s›ralanabilir. Bu programda “Nas›l din ö¤retimi?” konusun-

daki yaklafl›m, “ö¤rencinin bilincinin geliflmesini sa¤layacak koflullar› olufltur-

mak ve ö¤renciye, hayat›n çözebilmesinde yard›mc› olacak yollar› göstermek”

(Do¤an & Tosun, 2002: 35) fleklinde ifade edilebilir.

Sonuç olarak denilebilir ki din ö¤retiminin temel hedefi, dinî bilgileri insan

için anlaml› hâle getirerek hayat› anlamaya ve olumlu anlamland›rmaya yar-

d›mc› olmakt›r. Bu sayede ö¤rencinin kabiliyetlerinin geliflmesi sa¤lanacak

ve ö¤renci hayat›n problemleriyle yüzleflebilmeye haz›rl›kl› olacakt›r. Bir an-

lamda din ö¤retiminin hedefleri, hayata anlam vermeye katk› sa¤layacak he-

deflerdir. Dolay›s›yla sa¤l›kl› bir din ö¤retimi, bireylerin hayata anlam ver-

meleri konusunda önemli bir bofllu¤u doldurabilir. Din ö¤retiminde, müfre-

dat programlar›n› haz›rlamada ve muhtevay› belirlemede bu amaçlar dikka-

te al›nmal›d›r. 
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Sonuç

Hayata anlam verme, insan›n temel ihtiyaçlar›ndan birisidir. ‹nsan, içinde
yaflad›¤›n› evreni, evrendeki konumunu, nereden gelip nereye gitti¤ini, nas›l
yaflamas› gerekti¤ini sorgulamadan yaflayamaz. Onun bu aray›fllar›n›n bir
k›sm› zihnini ve merak›n› tatmine yönelik olabilece¤i gibi, bir k›sm› da ru-
hunun ihtiyaçlar›n› tatmine yönelik olabilmektedir. Bunun yan›nda insan,
nas›l yaflamas› gerekti¤i, hayat›n amac›n›n ne oldu¤u konusunda da tutarl›
cevaplar aramaktad›r. 

Anlama yönelik aray›fllara dinin verdi¤i cevaplar, özellikle metafizik alana ait
olan bilgiler, baflka bir flekilde karfl›lanmas› mümkün olmayan cevaplard›r. Bu
yönüyle hayata anlam verme sürecinde dinden gelen bilgi ve yorumlar göz ar-
d› edilemez niteliktedir. Ayr›ca din, kutsal bir kayna¤a dayanan de¤erler siste-
miyle insanlar›n hayat›n› flekillendirmekte, ilkeli yaflamalar›n› sa¤lamaktad›r. 

Ö¤retim sistemi bireyi bütün yönleriyle gelifltirmenin yan›nda, onun ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamay› hedefler. Hayata anlam verme insan›n önemli bir ihtiyac›
oldu¤una göre, ö¤retim faaliyetlerinde bu düflünceye yer vermenin gereklili-
¤i kabul edilmelidir. Ö¤retimin amaçlar› aç›s›ndan hayata anlam verme ko-
nusunun önemine inan›yorsak ve bu esas›n öncelikli amaç olmas›n› istiyor-
sak, ö¤retim programlar›n› bu amaca göre düzenleme gere¤i ortaya ç›kacak-
t›r. Dolay›s›yla ö¤retimde kullanaca¤›m›z bilgi, metot ve materyali amac›m›-
za göre seçmemiz gerekecektir. Öncelikle insan›n hayat›na anlam vermede
etkili olan bilgi ve metotlar›, yararlan›labilecek felsefe ve düflünce sistemle-
rini tespit ederek ifle bafllamak gerekecektir. 

Hayat› anlamaya ve istendik yönde anlamland›rmaya yönelik bir ö¤retim an-
lay›fl› -ki bu anlay›fl her zaman mevcut olmufltur- bu konuda dinden yard›m
almal› ve dinin ö¤retilmesini program›na almal›d›r. Bireyin her yönüyle ihti-
yaçlar›n› karfl›lamada ve kabiliyetlerinin gelifltirilmesinde etkili olan, toplu-
mun de¤er yarg›lar› üzerinde yap›c› rolü olan bir dinin, ö¤retim sisteminin
genel amaçlar›n› karfl›lamada etkili olaca¤› bir gerçektir. 

‹nsan›n hayat›n› olumlu anlamland›rmas›nda dinin katk›s›n›n en somut bir
biçimde flekillenebilmesi, din ö¤retiminin bu anlay›fl do¤rultusunda planlan-
mas›yla olacakt›r. Bunun için öncelikle din ö¤retiminin temel ilkelerini ve
amaçlar›n› araflt›rarak bu çerçeve içinde hayata anlam verme konusunu bir
yere koymak gerekecektir. E¤er bu do¤rultuda hayata anlam verme konusu-
nun din ö¤retiminin bir amac› ve görevi oldu¤u ortaya koyulursa, din ö¤re-
timinde bu düflünce do¤rultusunda bir yap›lanmaya gidilebilir. Din ö¤retimi
hayata anlam verme konusunda ö¤rencilere yol göstererek genel ö¤retime
katk›da bulunacak ve insanlar› hayata haz›rlama görevini yerine getirecektir. 
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Abstract — The search for the meaning of life is trying to find sat-
isfying answers to queries about man himself, the world he lives
in and the universe he is surrounded with. Life will have a mean-
ing, only if positive answers to these questions are found. Those
who are not able to find satisfying answers to these questions
might fall into the feelings of emptiness. Religion plays a signifi-
cant role in the search for meaning, especially by answering ques-
tions related to metaphysical issues and providing value judg-
ments. Knowledge that comes through divine revelation is of reli-
able and convincing quality due to its sacredness. In addition to
helping individuals develop fully, all educational activities target
fulfilling man's needs as well. It should be accepted that learning
activities should cover issues related to the search for the mean-
ing of life because it is one of the important needs of mankind. If
the role of religion is considered in interpreting the meaning of
life, religious education can make significant contributions.
Therefore, religious education can also help the general objectives
of education.  
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