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Önsöz

Geçmişten bugüne öğretimi konu alan eserlerin ilk vurgu yaptığı husus, bugün yöntem so-
runu olarak ifade ettiğimiz “usul” meselesidir. “Nasıl?” sorusunun cevabı olan yöntem konu-
sunu netleştirmeden herhangi bir öğretim faaliyetinde başarılı olunamayacağını söylemek 
abartı olmasa gerektir. Yöntem seçiminde temelde tercih edilen öğretim yaklaşımının be-
lirleyici bir rolü olduğu malumdur. Öğretim yaklaşımı tercihi konusunda ülkemizde 2000’li 
yılların başında köklü bir değişim yaşanmış ve Yapılandırmacı yaklaşıma geçilmiştir. Bu se-
beple önce ilköğretim sonra ortaöğretim programları bu yaklaşım doğrultusunda yeniden 
düzenlenmiştir. Öğrenmenin merkeze alındığı bu düzenleme, yöntemlerin çeşitlendirilme-
sini, öğretim teknolojilerinin kullanımını ve farklı farklı materyallerin üretilmesini zorunlu 
kıldığından bu tarihlerden itibaren din öğretiminde özel öğretim yöntemlerine dair eser 
sayısının arttığı görülmektedir. Din Eğitimi alanındaki akademisyenlerin öncülüğünde ge-
rek öğretmen adaylarına gerekse öğretmenlere yönelik olarak din öğretimi alanında kul-
lanılabilecek güncel yöntemleri, uygulamaya dair örnekleriyle birlikte ele alan akademik 
toplantılar düzenlenmiş, sonrasında bu toplantılar yayın hayatımıza kazandırılmıştır. Bunun 
yanı sıra konuyla ilgili bireysel ve müşterek çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak din öğretiminde özel öğretim yöntemlerine yönelik söz konusu çalışmalarda toplu-
mun genelini ilgilendirmesi vb. sebeplerle olsa gerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin 
esas alındığı, daha çok bu derslere yönelik eserler ve materyaller üretildiği görülmektedir. 
Öte yandan ülkemizde din öğretimi denilince belki de akla ilk gelen kurum olan İmam Ha-
tip Liselerindeki (İHL) meslek derslerinde kullanılabilecek yöntem ve materyalleri doğrudan 
konu alan çalışma sayısı oldukça azdır.1

Meslek dersleri İHL’lerin kimliğini oluşturan temel derslerdir. Eğitim-öğretim alanında ya-
şanan gelişmeler doğrultusunda, öğretim programlarında yer alan diğer derslerde olduğu 
gibi bu derslerde de yeni öğretim yaklaşımları ve yöntemlerinin birlikte ve dengeli bir bi-
çimde işe koşulması gerekmektedir. İHL’lerde görev yapan öğretmenlerimizin çoğunun bu 
konuda yol gösterilmesine ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu ihtiyaca binaen son yıllarda 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hizmetiçi programlarda İHL meslek dersleri öğretmen-
lerine yöntem ve materyal konusunda destek olacak çalışmalara ağırlık verdiği görülmek-
tedir. Müdürlüğün çalışmalarına katkı sağlamak, İHL’lerde görev yapan meslek dersi öğret-
menlerinin yöntem ve materyal konusunda başvurabilecekleri bir eser oluşturmak ama-
cıyla harekete geçen YEKDER Din Eğitimi Akademisi, 2016’nın Ağustos ayında “İmam Hatip 
Liselerinde Meslekî Din Öğretimi” konulu projeyi başlatmıştır.

1 İmam Hatip Liselerinde meslek derslerinin öğretimi konusunda iki eser dikkat çekmektedir: Mahmut Z. (der.) İmam hatip 
liselerinde eğitim ve öğretim, İstanbul: DEM, 2005; İmam hatip liselerinde meslek dersleri öğretimi nasıl olmalı, (Kolektif ), 
İstanbul: DEM, 2006.



YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ile Arife Gümüş’ün koordina-
törlüğünde, altısı akademik çalışmalarını Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda yürütenlerden, ikisi 
Fıkıh ve Dinî Mûsikî alanında doktorası bulunanlardan, geri kalan ikisi İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM) ile bağlantılı, alanında birikim ve tecrübe sahibi öğretmenlerden müteşekkil on bir 
kişilik bir proje ekibi oluşturulmuştur.

Projeye Kur’an-ı Kerim, Meslekî Arapça ve Osmanlı Türkçesi dışında İHL’lerde zorunlu olarak 
okutulan tüm meslek dersleri ile seçmeli olarak okutulan İslam Tarihi ve Dinî Mûsikî ders-
leri dâhil edilmiştir. Kitaptaki bölümlerin birbiriyle uyumunu temin etmek amacıyla yazım 
aşaması öncesinde yazarlara, derslerin öğretiminde karşılaşılan güçlükler, kritik konular, 
kullanılabilecek yöntem ve teknikler gibi konuların öne çıkarılmasının istendiği esnek bir 
çerçeve sunulmuştur. Ancak projenin İHL’lerin meslek dersleri öğretim programının yeni-
lenmesi sürecine denk gelmesi sebebiyle yazarların büyük kısmı yazdıkları bölümü tekrar 
tekrar gözden geçirip yeniden düzenlemek durumunda kalmış, bu durum eserin planlanan 
tarihten sonra yayımlanmasına sebebiyet vermiştir. Yazım aşamasının tamamlanmasının ar-
dından bölümlerin/derslerin sınıflarda okutulduğu sıraya göre dizilmesi suretiyle eser son 
şekline kavuşmuştur.

Temennimiz, İHL meslek dersleri öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına özel öğretim yön-
temleri konusunda yararlanabilecekleri bir başvuru kitabı oluşturma niyetiyle kaleme alı-
nan bu eserin amacına ulaşmasıdır. Bu vesileyle başta böyle bir esere olan ihtiyacı fark edip 
projeleştiren Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ve Arife Gümüş olmak üzere, yazım aşamasında 
görev alan ve bu görevi titizlikle yerine getiren tüm bölüm yazarlarına ayrı ayrı teşekkür 
ederiz. Yine yayına hazırlık aşamasını sabırla yürüten Hafsa Nur Aslanoğlu’nun şahsında 
basımda emeği geçen tüm YEKDER Din Eğitimi Akademisi çalışanlarına da teşekkürü borç 
biliriz. Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

 Emine KESKİNER
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