




YEKDER 
Din Eğitimi 
Akademisi

YEKDER Din Eğitimi Akademisi  
(DEA) Hakkında
DEA Din Eğitimi Akademisi, İslami bir perspektifle eğitim 
ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendirmek, organi-
ze etmek, bu amaçla eğitimle ilgilenen kişi ve kurumların 
pedagojik ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
2015 yılında YEKDER bünyesinde kurulmuştur. DEA, genel-
de eğitim özelde din eğitimi alanında çalışan kamu kurum-
ları, yerel yönetimler ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet 
veren eğitimcileri destekleyerek eğitim ve din eğitiminin 
kalitesinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrı-
ca eğitim alanında yürüttüğü akademik araştırmalar ve ilmî 
toplantılarla da eğitim uygulamalarına fikrî bir derinlik ve 
perspektif katmayı hedeflemektedir. DEA, kurulduğu gün-
den bu yana yayınlar, araştırma raporları, çalıştaylar, semi-
nerler ve eğitimler ile alana nitelikli katkıda bulunmaktadır. 

Çalışmalarını organize ederken kendi düşünce gelene-
ğimizi referans alarak dünyadan da haberdar olmayı şiar 
edinen DEA, bu amaçla ilkini 2018 yılında gerçekleştirdi-
ği Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi’ni düzenlemektedir. 
Ülke çapında ilki düzenlenen bu kongreye eğitimciler, 
uzmanlar, akademisyenler ve yaygın eğitim alanında çalış-
ma yürüten araştırmacılar katılım sağlamaktadır. Genelde 
eğitim özelde din eğitimi alanında saha tabanlı çalışmalar 
yürüten DEA, teknoloji çağının bir getirisi olan öğretim 
materyallerine dair din eğitimi alanında üretilen materyal-
lerin özenle seçilip tasnif edildiği DEMA (Din Eğitimi Ma-
teryal Arşivi) Projesini yürütmektedir. Her seviyeden yaş 
grubunun ve çeşitli kitlelerin kolay kullanımını esas alan 
DEMA sitesi ile din eğitiminin aktörlerine önemli bir hiz-
met sunmaya hazırlanmaktadır. Yaptığı çalışmalarla Türki-
ye eğitim alışkanlıkları ve uygulamalarına derinlik ve güçlü 
bir yön tayin etmeyi hedefleyen DEA, bu amaçla çeşitli 
konularda raporlar hazırlamaktadır. YEKDER bünyesinde 
komisyon olarak faaliyetlerini sürdüren DEA, kurumsal bi-
rikimin verdiği özgüvenle eğitimin her kademesinde telif 
ve tercüme yayınlarla çeşitli akademik platformlarda alana 
katkı sunmaya devam etmektedir.



YEKDER 
Din Eğitimi 
Akademisi

About YEKDER Religious Education 
Academy (DEA) 
Academy of Religious Education (DEA), was found in 2015 
in order to contribute to the paediatric and academic devel-
opment of individuals and institutions who are interested 
in education and training from an Islamic perspective.

DEA aims to improve the quality of education and reli-
gious education by supporting the public institutions, 
local governments and NGOs working in the field of re-
ligious education and educators who provide services in 
these institutions. In addition, it aims to add intellectual 
depth and perspective to educational practices through 
academic researches and scientific meetings in the field 
of education. Since its inception, DEA has contributed to 
the field with publications, research reports, workshops, 
seminars and trainings.

DEA prepares their works by referring to their own tradi-
tion of thought and at the same time by observing the 
contemporary developments in the rest of the world. DEA 
organised the first International Congress on Islamic Edu-
cation which was held in 2018 with this motivation. This 
congress was the first one which was held in this area in 
Turkey. Educators, experts, academicians and researchers 
working in the field of non-formal education participated 
to this congress. DEA conducts field-based studies in the 
field of education in general and religious education in 
particular and carries out the DEMA (Religion Education-
Material Archive) project, where materials are produced in 
the field of religious education, carefully selected and clas-
sified in the field of teaching materials. The DEMA website, 
which is based on the easy usage of all age groups and 
people from all areas prepares itself to provide an impor-
tant service to religion educators. DEA prepares varies 
reports with the aim to provide a better education in Tur-
key. DEA, which carries out its activities as a commission 
within the structure of YEKDER, continues to contribute to 
the field in various academic platforms with copyright and 
translation publications in all levels of education with the 
confidence given by the institutional accumulation.



Uluslararası İslam Eğitimi 
Kongresi (ICIE) Hakkında

Tarihsel kökenlerine bakıldığında modern eğitimin sana-
yi devrimi ve uluslaşma hareketlerinin hemen ardından 
gelişen, kitlesel dönüşümü amaçlayan, ideolojik ve pragma-
tik saiklerin öne çıktığı bir yapısının olduğu görülmektedir. 
Eğitimin bir insan yetiştirme mekanizması olarak toplu-
mun inşasındaki önemi düşünüldüğünde, kitlesel eğitim 
ve beraberinde getirdiği diğer sistemler, farklı prob lemleri 
de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar ise eğitimin tüm 
süreçlerini yeniden anlamlandırmaya ve çıktıları üzerinde 
köklü arayışlara neden olmuştur.

Dünya genelinde eğitim alanındaki hâkim kuram ve uygu-
lamalar, Batılı sosyal bilim paradigması içerisinde üretilen 
pozitivist ve davranışçı yaklaşımların ağırlığını koruduğu, 
Batı toplumlarının eğitsel sorunlarını çözmek amacıyla 
geliştirilmiş bir karaktere sahiptir. İslam dünyasında ise 
kültür ve medeniyet kodlarına uygun bir eğitimin teşekkül 
etmesi ve organizasyonunun yeniden yapılandırılması için 
kavram- sal ve kuramsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, uzun yıllardır üzerinde 
tartışılan ve hep eleştiri konusu hâline getirilen Batı mer-
kezli eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile 
uyumlu aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar 
olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sis-
teminin imkânını tartışmayı hedeflemektedir. Kongre, ken-
di iç dinamiklerimizden beslenen, İslam’ın insan anlayışı 
ile uyumlu bir eğitim sisteminin teşekkülünde yol haritası 
oluşturmayı amaçlamaktadır.



About International Congress on
Islamic Education – ICIE

Considering the historical roots of modern education it 
seem that it has a structure that has developed immedi- 
ately after the industrial revolution and the nationalization 
movements, and which stands for ideological and prag-
matic motives aiming mass transformation. When impor-
tance of education is considered as a mechanism of raising 
people to build society, mass education and other systems 
brought with it have conveyed different problems. These 
problems have led to radical rethinking of education pro- 
cess, and fundamental quests for their output.

Prevailing educational theories and practices around the 
world have a characteristics aiming to solve the educa-
tional problems of western societies, where positivist and 
behavioral approaches produced within the western social 
science paradigm maintains its domination. In the Islamic 
world, conceptual and theoretical studies are needed to re-
construct the organization and to consist suitable training 
to the culture and civilization codes.

The International Islamic Education Congress (ICIE) aims to 
discuss the possibility and roadmap of an educational sys-
tem that is compatible with Islamic culture, civilization hu-
man concept of Islam.

international 
congress on 
islamic education



12 NISAN 2019 CUMA
10:00 - 11:00 Selamlama Konuşmaları
11:00 - 12:00 Açılış Konuşmaları

 MOHAMMAD TALIB
 Madrasah in its Own and Others Terms:  
 Contesting Narratives between Community and State

*

14:00 - 18:00 Paralel Oturumlar

13 NISAN 2019 CUMARTESI
10:00 - 11:00 Özel Oturum
 Moderatör: Lütfi Sunar

 NECDET SUBAŞI
 Yeni Bilme Biçimleri

 MUSTAFA GÜNDÜZ
 Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri

11:30 - 18:00 Paralel Oturumlar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yenikapı Yerleşkesi

PROGRAM

* Türkçe tercümesi gerçekleşecektir.



12 APRIL, 2019 FRIDAY 
10:00 - 11:00 Greeting Talk 
11:00 - 12:00 Opening Speeches 

 MOHAMMAD TALIB
 Madrasah in its Own and Others Terms: 
 Contesting Narratives between Community and State

14:00 - 18:00 Parallel Sessions 

12 APRIL, 2019 SATURDAY 
10:00 - 11:00 Special Session
 Moderator: Lütfi Sunar

 NECDET SUBAŞI
 Yeni Bilme Biçimleri

 MUSTAFA GÜNDÜZ
 Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri

11:30 - 18:00 Parallel Sessions

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yenikapı Yerleşkesi

PROGRAM
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1. Oturum  |  1. Session
Modern Eğitim ve  
İslam Eğitimi
Modern Education and  
Islamic Education
Moderator:
M. Ali Büyükkara

3. Oturum  |  3. Session
İslami İlimler Öğretimi

Teaching Islamic Sciences
Moderator:
Nurullah Altaş

2. Oturum  |  2. Session
İslam Eğitimi Bağlamında 
Program Geliştirme

Curriculum Development
Moderator: 
Banu Gürer

4. Oturum  |  4. Session
İslam Eğitimi 
Perspektifinden Sosyal 
Bilimler Eğitimi

Social Science Education From 
Islamic Education Perspective
Moderator:
Teyfur Erdoğdu

Rethinking Ghazzali 
Combating The Educational 
Backwardness of Muslim 
Community
Muhammedshariff Tk

Islamic Ethics of Teaching
Khosrow Bagheri 
Noaparast

Evolving Nature of Qalam 
with Respect to Learning 
Materials and Digitally 
Mediated Environment
Mujahidul Islam

İngiltere’de İslam Eğitimi 
İrfan Erdoğan

Din Öğretiminde Örnek 
Olaylar
Mehmet Okutan

Hoca-Talebe-Kitap Esaslı 
Bir Eğitim-Öğretim Metodu 
Olarak Kıraat-Arz
Rahile Kızılkaya Yılmaz

Hakların Sınırlandırılması 
Bağlamında Din Eğitimi 
Tecrübesinin Türk Eğitim 
Sistemindeki Yerinin Analizi 
Yusuf Ziya Öğretici

Günümüz “Medrese” 
Eğitiminde Arap Diline Dair 
Bir “Ders Başı” ve “İcâzet” 
Örneği
Osman Yılmaz
Rahile Kızılkaya Yılmaz

Çocukluk Dönemi Din 
Eğitimine Bilimsel Temelli Bir 
Yaklaşım Denemesi
Aslıhan Atik

İslam Eğitiminde Program 
Geliştirmede Yeni Bir 
Metodoloji: Amerika Terbiye 
Projesi Örneği
Sümeyra Uzun

Development of Islamic 
Boarding School (Pesantren) 
Curriculum: Maintaining 
The Good Tradition and 
Accommodating Better 
Modernity
Rofiq Hamzah 

Curriculum as Discourse: 
Bridging Cultures and 
Creating Responsiveness 
Through Muslim Children’s 
Literature
Antum Panjwanı

Ahmed Remzi (Akyürek) 
Dede’nin “Nuhbe-i Vehbî” Ve 
“Şerh-i Nuhbe-i Vehbî” İçin 
Hazırladığı “Üslûb-ı Mergûb” 
Adlı Fihrist
Güler Doğan Averbek

Sosyal Bilgiler Eğitiminde 
Değer Ölçütü Olarak Îtidâl 
Feride Ersoy

Negative Effects of İnterest in 
Our Social Development and 
Its Solution Through Islamic 
Finance Concepts
Syed Magfur Ahmad

İslami Eğitim Açısından, 
Fransa’da Uygulanan Ahlak ve 
Vatandaşlık Dersleri
Halim Yalçın

1 - 4. OTURUMLAR  |  1 - 4. SESSIONS
12 Nisan 2019 Cuma  |  12 April 2019 Friday  |  14:00 – 15:30
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5. Oturum  |  5. Session
Modern Eğitim ve  
İslam Eğitimi

Modern Education and  
Islamic Education
Moderator: 
Mustafa Gündüz

7. Oturum  |  7. Session
İslam Düşüncesinde Eğitim

Education in Islamic Thought
Moderator:
Cihad Demirli

6. Oturum  |  6. Session
İslam Eğitimi Bağlamında 
Öğretim Metodları

Teaching Methods
Moderator: 
Hamit Er

8. Oturum  |  8. Session
Eğitim Düşünürleri

Thinkers of Education
Moderator:
Melike Günyüz

“Görünme, Görme, Gösterme-
Hayy bin Yakzan Çerçevesinde 
İslam Eğitim Felsefesine Dair 
Çeşitli Mülahazalar”
Ali Öncü

İslam Eğitimine Yön Veren 
Öncüler Doğrultusunda 
Bireyin Eğitimine Holistik 
(Bütüncül) Yaklaşım
Safinaz Asri

Islamic Education in The 
Modern Educational 
Environment: Traditions and 
Innovations
Ravilya Zianshina

İslami Eğitimde Disiplin 
Anlayışı
Mehmet Okutan

Sûfîlerin Eğitim Metodu 
Sevda Aktulga Gürbüz

İslam Eğitim Anlayışının 
Bütünlüklü, Kapsayıcı 
ve Diğer Medeniyetlerle 
Etkileşime Açık Yapısı 
Abdulkadir Macit

Eğitimde İnsanı Keşfetmenin 
Önemi -Âşıkpaşa Örneği- 
Nuran Döner

Ibn ‘Arabi’s Theory of 
Education in Contemporary 
Perspective
Bushra Furqan

Eğitim Hedeflerinin 
Belirlenmesinde Öğretim 
Alanları ve İslam Eğitim 
Tarihindeki Dayanakları 
(Gazâlî Örneği)
Bülent Uğur Koca

Probleme Dayalı Öğrenme 
Yaklaşımının Kuran Kursları 
Programındaki Dini Bilgiler 
Dersinin Amaçlarının 
Gerçekleşmesine Etkisi 
Rüveyda Durmuş &  
Cemal Tosun

A Proposal for an Inclusive 
Religious Education with 
Musical Applications for 
Values Education
Yusuf Ziya Öğretici

Educational Technology and 
Its Implementation in Arabic 
Language Teaching and 
Learning
Md Rafiqul İslam Rafiq

Modern İslam Düşüncesinde 
Mahiyeti ve Unsurları 
İtibariyle Eğitim 
(Fazlurrahman, Muhammed 
İkbal ve Cemaleddin Afgani 
Örneği)
Tülay Yücel

Türk Aydınına Göre Din 
Eğitiminin İçeriği
Ali Kemal Acar

Ghazali Children’s Series 
Saadia Ismail

5-8. OTURUMLAR  |  5-8. SESSIONS
12 Nisan 2019 Cuma  |  12 April 2019 Friday  |  16:00 – 17:30



??????

??????

9 - 12. OTURUMLAR  |  9 - 12. SESSIONS
13 Nisan 2019 Cumartesi   |  13 April 2019 Saturday   |  11:30 – 13:00

9. Oturum  |  9. Session
Modern Eğitim ve  
İslam Eğitimi

Modern Education and  
Islamic Education
Moderator: 
Emine Keskiner

11. Oturum  |  11. Session
İslami İlimler Öğretimi

Teaching Islamic Sciences
Moderator:
M. Faruk Bayraktar

10. Oturum  |  10. Session
İslam Eğitiminde Teori ve 
Metodoloji

Theory and Methodology of 
Islamic Education
Moderator: 
İsmail Demirezen

12. Oturum  |  12. Session
İslam Eğitimi 
Perspektifinden Fen 
Bilimleri Eğitimi
Science Education From 
Islamic Education Perspective
Moderator:
Yusuf Alpaydın

“Zorunlu Okul Öncesi Eğitim” 
Gündeminde Din ve Ahlak 
Eğitimi Meselesi
Emre Altıntaş & 
Ahmet Koç

Kur’an Kıssalarının Okul 
Öncesi Din ve Değer 
Öğretiminde Kullanımı 
(Zülkarneyn Kıssası Üzerinden 
İyilik Değerinin Öğretimine 
İlişkin Uygulamalı Bir 
Araştırma)
Duygu Kaçaranoğlu & 
Nurullah Altaş & 
Hasibe Özuygur & 
Ertuğrul Bayram Erdoğan

Okul Türlerine Göre Dindarlık 
Düzeyi: Türkiye’de Kadınlar 
Üzerine Bir Araştırma
Cahit Aslan

Erken Çocukluk Dönemi 
Din Eğitiminde Eğitim 
Programlarının Karşılaştırmalı 
Değerlendirilmesi: Türkiye ve 
Amerika Örnekleri
Sümeyra Uzun

Kur’an’da Eğitim Kavramları 
Yusuf Batar

Hamdullah B. Hayruddin ve 
Kıraat İlmine Katkıları
Yıldız Hızal

Din Öğretimi Sürecinde 
Ön Plana Çıkan Dini Bilgi 
Anlayışları Üzerine Nitel Bir 
Araştırma
Gülşen Sayın & 
Cemal Tosun

Kur’an Öğretimine -Asr-ı 
Saadet’teki Gibi- Bütüncül 
Yaklaşım
Veysel Akkaya

Education and 
Modernization: Darul Huda 
Model of Educational System 
in Kerala 
Ahammed İshac 
Chembirika Ebrahim

Knowledge, Embodiment and 
Discipline of Linear Thinking- 
The İmagination of Ethical 
Self-Making in Traditional 
Muslim Religious Schools at 
South India/Kerala 
Noorudeen Pattasseri

İslam Eğitimi Perspektifinden 
Değerler Eğitiminde Özne 
Problemi
Bülent Uğur Koca

Constructing The Taxonomy 
of Educational Objectives 
in Light of The Role of The 
Messengers of God in Islam 
Khaırıl Husaını Bın Jamıl

Tabiattaki Tasarım
Ümit Güneş

Veri Bilimi Modellerinin Perde 
Arkası
M. Zahid Güneri

Yaşam Bilimlerinde Yeni 
Eğilimler
M. Erkan Karabekmez
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13 - 16. OTURUMLAR  |  13 - 16. SESSIONS
13 Nisan 2019 Cumartesi   |  13 April 2019 Saturday   |  14:00 – 15:30

13. Oturum  |  13. Session
Modern Eğitim ve  
İslam Eğitimi
Modern Education and  
Islamic Education
Moderator: 
Abdülkadir Macit

15. Oturum  |  15. Session
İslam Eğitimi 
Perspektifinden Fen 
Bilimleri Eğitimi

Science Education From 
Islamic Education Perspective
Moderator:
Ahmet Akın

14. Oturum  |  14. Session
İslam Eğitiminde Teori ve 
Metodoloji
Theory and Methodology of 
Islamic Education
Moderator: 
Ahmet Koç

16. Oturum  |  16. Session
İslam Düşüncesinde 
Eğitimin Ana Kurumu 
Olarak Aile
Moderator:
Arife Gümüş

Seküler ve Çoğulcu Bir 
Toplumda İslam Eğitimi: 
İngiltere ve İslam Eğitimi - 
Abdurrahman Hendek
Türkiye’nin Eğitim 
Serencamını Hatıratlardan 
Okumak: 1923-1950
Fatma Aksu

Dini Bilgiye Bakışta İlâhiyat 
Eğitiminin Rolü
H. Sinem Uğurlu & 
Ayşe Çalal

Dini Bilgi Üretiminin İki 
Farlı Konteksti: Medrese ve 
İlahiyatlar
Mehmet Furkan Ören

Tıp Fakültesinde İslami Eğitim 
Mümkün müdür? Malezya 
Örneği
Elif Afra Eroğlu

The Urgency of Integrated-
Curriculum in Islamic 
Economics Education at 
Undergraduate Program in 
Indonesia
Muhammad Rizki Siddiq & 
İrfan Bagus Rachmanto & 
Muhammad Rizky 
Radhianityawan

Islamic Education Curriculum 
Development in Higher 
Education Referring 
Kknı-Snpt in Prodi Paı Fıtk 
Iaın Lhokseumawe (Paı 
Curriculum Development 
Refers to Kknı-Snpt Iaın 
Lhokseumawe)
Aida Hayani

Islamic Education in West 
Africa in The 15th and 16th 
Centuries, Case of Timbuktu
Zongo Saidou

Ahlak Eğitim Dinamikleri 
Hacer Çetin

İslami Değerler Sınıflaması 
Üzerinden Değerler Zinciri 
Oluşturmak ve Değerlerin 
Kavramlaştırılması
Faruk Kanger

Eco-Spırıtualısm Pesantren in 
Indonesıa as Mental Health 
Development Approach 
Muhamad Abdul Aziz & 
Diyah D. & 
Hayat Hayat

İbnü’l Hacc el Abderi’ye Göre 
Öğretmen Nitelikleri
M. Faruk Bayraktar

21. yy.’da Ailede Din Eğitimine 
Meydan Okumalar ve Çözüm 
Yolları
Bilal Yorulmaz

Örnek Aile Eğitimi 
Uygulamaları Çerçevesinde 
ADEP
Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Türkiye’de ve Dünya’da 
Devletlerin Aile Politikalarına 
Bakışı
Merve Akkuş Güvendi
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17 - 20. OTURUMLAR  |  17 - 20. SESSIONS
13 Nisan 2019 Cumartesi   |  13 April 2019 Saturday   |  16:00 – 17:30

17. Oturum  |  17. Session
Modern Eğitim ve  
İslam Eğitimi
Modern Education and  
Islamic Education
Moderator: 
Sedat Özgür

19. Oturum  |  19. Session
İslam Düşüncesinde Eğitim

Education in Islamic Thought
Moderator:
Şükran Fazlıoğlu

18. Oturum  |  18. Session
Eğitim Materyallerinin 
ve Faaliyetlerinin 
Geliştirilmesi
Developing Training Activities 
and Materials
Moderator: 
Gülsüm Pehlivan Ağırakça

20. Oturum  |  20. Session
Eğitim Düşünürleri

Thinkers of Education
Moderator:
Kurtuluş Öztürk

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersi Çerçevesinde “Din 
Kültürü” Kavramı Üzerine Bir 
Analiz
Ahmet Çakmak

Eğilimler ve Eğitim
Elif Çakır

Gelişim Dönemleri 
Teorilerinin Mekanizmacı 
Arka Planı: Gelişim, İlerleme 
ve İnsan
Aykut Karahan

Çağdaş Eğitim Sisteminde 
Sorunlar ve Arayışlar: Nakib 
El-Attas’ın İslâmî Üniversite 
Teklifi
Sıracettin Aslan & 
Muhammed Öz

Abdul Razak Hajjooz

Secure Attachment to God as 
a Key Component in Islamic 
Education
Zohreh Khosravi

Comparative Study of Middle 
and High School Islamic 
Studies in Indonesia, Nigeria 
and Turkey
İfeoluwa Siddiq Oyelami

 

Dif Khelassi Ghania

Ebru Sanatının Genel Lise ve 
Engelli Eğitimi İşlevselliği: 
Ulusal ve Uluslararası Proje 
Uygulama Örnekleri
Rabia Mercimekci Çemrek

Yaratıcı Drama ve Oyunla 
İbadetlerin Öğretimi
Ahmet Güzer

Karakter ve Değer Eğitimi’nde 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Rolü
Nurdal Güngör

Materyal Hazırlamada 
Öğrencinin Rolü “Eclipse 
Crossword Örneği” 
Ubeydullah Taş

Jean Jacques Rousseau’nun 
“Emile” Adlı Eseri ile İbn-i 
Tufeyl’in “Hayy bin Yakzan” 
Adlı Eserinin Fıtrat ve 
Din Eğitimi Çerçevesinde 
İncelenmesi Züleyha Demir

Sadreddin Konevi’de Eğitim 
Düşüncesi
Muhammed Esat Altıntaş

Kırgız Aydını Nurmoldo 
Narkuloğlu’nun Eğitim 
Hakkındaki Görüşleri
Sayfulla Bazarkulov

Kırgız Eğitim Düşünürü Olarak 
Moldo (Molla) Niyaz ve Onun 
Eserleri
Sabırbek Börübay

حول أفكار وآراء مالك بن 
نبّي الّتبوّية

التبية يف التاث اإلسالمي 
ابن طفيل أنموذجا



Tebliğ Özetleri





1. Oturum | 1. Session
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi – Salon I 

12 Nisan 2019 Cuma | 12 April 2019 Friday | 14:00 – 15:30

Rethinking Ghazzali Combating The Educational Backwardness of  
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Educational backwardness of Muslim community in present world has been discussed worldwide in different 
aspects. After the fall of Ottoman Empire, the Muslim umma is struggling to find their way forward in educa-
tional scenario, especially in modern sciences. The so-called secular education among Muslim community has 
been a matter of debate and talks in finding the reason of the backwardness in educational and social fabric. 
The concept of imam ghazzali regarding the approach towards ilm is innovative and progressive in constituting 
a community based on educational renaissance.

How a community which enlivened the science and all other disciplinary in its golden age was thrown from the 
mainstream. It was mainly due to the approach of this community in classifying the knowledge on the basis of 
religious and secular. To take such an approach, many social and religious environments have prompted them. 
Apparently, this approach of classifying the knowledge and keeping off the science and other academics has 
really driven the Muslims to the quagmire of the backwardness. But this approach is totally against the concept 
of imam ghazzali in classifying knowledge and approaching it.  

Imam ghazzali in his masterpiece, ihya ulumudheen has put forward his apparent view regarding the knowledge 
and its classification. He tries to approach the concept of ilm as a driving force for both spiritual and material 
upliftment. He never considered the ilm on the basis of religious and secular. On the contrary, he classified the ilm 
as individual and social responsibility to be observed to the development of the community. He went so far as to 
say that having doctors and engineers at a locality is fard kifayath (collective responsibility) which means that if 
any one fails to be in such position, all people of that locality will be punished. This progressive and comprehensive 
outlook of imam ghazzali has a great role in combating the backwardness of Muslim community. 

OK Usthad Research Instıtute, Teacher

Muhammedshariff Tk

Rethinking Ghazzali Combating 
The Educational Backwardness of Muslim Community



Exploring the ethical nature of teaching is a necessity in confronting the overwhelming market orientation in 
education. This is because education, in general, and teaching, in particular, is going to be normalized at the 
atmosphere of strong trends such as marketization of knowledge. This necessity requires that ethics of teaching 
is supported even though in terms of different indigenous languages. This exploration can and should be done in 
terms of international as well as indigenous efforts in philosophy of education. This paper introduces an Islamic 
ethics of teaching.  

In this essay, Islamic viewpoint is taken as the basis for dealing with ethics of teaching. Even though ethics of 
teaching involves prescriptions, these prescriptions presuppose relevant descriptive and explanatory accounts of 
human facts as a premise of the entire premises needed for deducing the prescriptions.          

Principles in Islamic ethics of teaching are divided here in terms of teachers’ tripartite relationships with them-
selves, pupils, and significant others (peers, parents, and authorities). As for the first kind of relationship, the 
following principles are suggested: transcending one’s intention for teaching in terms of getting near to God and 
becoming Godlike; Maintaining one’s dignity; and persistency of action and consistency of personality. In the 
case of teachers’ relationship to pupils, these principles are at stake: care about pupils’ development; attending 
to different levels of need in pupils; paving the ground for rationality; keeping pupils’ dignity; providing equality 
and celebrating inequalities derived from personal attempts; and paving the ground for choice. Finally, in terms 
of teachers’ relationship with the significant others, the two following principles are suggested: keeping others’ 
dignity; and empathy and fairness. By appealing to these two principles teachers will not only be able to keep 
their treatments with the significant others as moral, but also will be able to decentralize their viewpoints and 
get a balanced appraisal of their pupils.

University of Tehran, Prof. Dr.

Khosrow Bagheri Noaparast

Islamic Ethics of Teaching



This paper is a theoretical inquiry into the nature of Qalam with respect to Learning Materials and evolving 
technology of media and communication. The centrality of Qalam in our learning and acquisition of knowledge 
as per Quran (Alladhi Allama bil Qalam -Who taught by the pen) demands a re-look into the way we understand 
Qalam as we are creating and accessing learning materials differently in the Digitally Mediated Environment i.e. 
through computing devices etc.

When the learning materials are evolving digitally does it affect the way we understand and make mean-
ing about ourselves and this world? Bring the transmission and access technologies into this picture and the 
question becomes more complex. Earlier it was through direct interactions with teachers and handwritten (or 
handmade) materials that learning took place, then with the advent of print, printed books started shifting 
the learning culture and now with Internet and computing devices there is again a shift in the way one learns 
through various learning devices. What are these shifts?

As Qalam popularly signify writing, we will delve deeper into the nature of writing (not only as an aid to mem-
ory and for transmission of knowledge) and the issues associated with it. Then we will discuss the limitations of 
various modes of representation (not only writing) and the need for multi-modality in enriching our meaning 
making experiences through Learning Materials and the opportunities created for the same in the Digitally 
mediated environment.

Further we will try to find a relationship between the Islamic philosophy of knowledge, the involvement of mul-
tiple senses in learning, the nature of learning materials and the need for multi-modality by taking examples 
from Quranic text as multi-modal text.

The need to understand the technological and multi-modal aspect of a learning material is crucial for the teach-
ers, learners and those who create these learning materials and that demands understanding the intricacies of 
these technologies and media in a better manner.

Azim Premji University, Expert

Mujahidul Islam

Evolving Nature of Qalam with Respect to  
Learning Materials and Digitally Mediated Environment



İngiltere’de Müslüman nüfusu içerisinde, özellikle işçi olarak gelen ilk nesilden sonra orada doğan gençlerin din eği-
timi ihtiyaçlarına göre çeşitli kurumsal yapılarda İslam din eğitimi ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. 2011 yılı 
nüfus sayımı sonuçlarına göre 2.7 milyonluk Müslüman nüfusun %33’ünün 15 yaşın altında olması da bu ihtiyacı 
daha net ortaya koyan bir veridir (Office for National Statistics). Yaklaşık 24.000 okulda 9 milyon öğrencinin eğitim 
gördüğü İngiltere’de devlet okulları (state founded schools), bağımsız okullar (independent schools) ve özel okullar 
(special schools) başlıca örgün eğitim kurumlarını oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık 500.000 tanesi ise Müs-
lüman öğrencilerdir. Her okul türünde Müslüman öğrenci bulmak mümkün iken bu öğrencilerin büyük çoğunluğu 
(yaklaşık %95) (Kaynak: Association of Muslim Schools) yerel eğitim otoritesi tarafından işletilen devlet okullarına 
(community school), geri kalanı ise kilise okulları (church schools) ve İslam eğitimi sunan İslâmî okullara (Islamic 
schools) devam etmektedirler (Muslim Association of Britain). Bu İslamî okulların ise %5’i devlet kontrolünde olup, 
%95’i bağımsız okullardır.

İngiltere’de, bütün devlet okullarında 5-18 yaş arası bütün öğrenciler için din eğitimi zorunludur. Ancak çok kültürlü 
bir yapıya sahip olan ülkede, aileler isterlerse çocuklarının din eğitimi derslerinden muaf olmasını isteyebilirler. Din 
eğitiminin amacı özetle, öğrencilerin farklı dinleri ve dünya görüşlerini tanıması, toplum içindeki farklılıkları anla-
yışla karşılaması, farklı bireylerin ve toplulukların hepsinin refahı için saygı çerçevesinde birlikte yaşamasının nasıl 
mümkün olacağını kavramalarını sağlamaktır, şeklinde ifade edilebilir. Müslüman öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
devam ettikleri devlet okullarındaki din eğitimi müfredatı, gerek İslam inanç esasları gerekse ibadetler ve ahlak ko-
nuları bakımından, Müslüman öğrenciler ve ailelerinin İslam eğitimi ihtiyacını karşılamada elbette yeterli değildir. 
Bu gerçekten hareketle, farklı eğitim kurumları ve yapıları ortaya çıkmıştır. Devlet okulları ve özel okulların yanı sıra 
tamamlayıcı eğitim mekanları olarak medreselerde İslam eğitiminden bahsetmek mümkündür. Medrese  (madra-
sa) olarak isimlendirilen bu tamamlayıcı eğitim mekanları için bazen mektep (maktab) ifadesi kullanılmaktadır. Yak-
laşık 250.000’den fazla öğrenci Arapça öğrenmek, Kur’an ezberlemek, temel dini bilgileri ve ibadetleri öğrenmek için 
sayılarının yaklaşık 2.000 olduğu ifade edilen bu mekânlarda öğrenim görmektedir. Temel İngiliz değerlerine uygun 
bir eğitim yapılmadığı, radikalizme yol açtığı, devlet kontrolüne alınması gerektiği gibi tartışmalar devam etmekle 
birlikte, örgün eğitim sistemi içerisinde din eğitimi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını düşünen Müslüman aileler ço-
cuklarını, İslam eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu mekânlara göndermektedirler. Bildirimizde örgün ve yaygın 
eğitim veren bu eğitim kurumlarının özellikleri, yapısı ve müfredatının yanı sıra karşılaşılan problemlerle ilgili mevcut 
durum literatürden yararlanılarak betimsel olarak sunulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, çok 
kültürlü bir toplumda azınlık konumundaki Müslümanların İslam eğitimi ihtiyaçlarını karşılama tecrübesini İngiltere 
özelinde incelemektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Arş. Gör. Dr.

Irfan Erdoğan

İngiltere’de İslam Eğitimi
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Değişen dünya koşulları ve eğitim paradigmaları, artan bilimsel araştırmalar din eğitiminde de yeni arayışları ve farklı 
yöntemleri gündeme getirmektedir. Özellikle psikoloji ve pedagojideki çalışmaların da etkisiyle yaklaşık yüz yıldır dini 
gelişim ve din eğitimi alanlarında hem niteliksel hem de niceliksel bir dizi gelişme yaşanmıştır. Bu değişikliklerin daha 
çok din eğitimi uygulamalarının gelişimsel bir zemine oturmasını ve daha sağlıklı bir işleyişe kavuşmasını sağladığı 
söylenebilir. Çocukların dini düşüncelerini psikolojik ve pedagojik açıdan sistematik bir şekilde araştıran David Elkind 
ve Ronald Goldman gibi eğitimciler, din eğitimi çalışmalarının çocukların gelişim dönemleri ile uygunluk göstermesi 
gerektiğini ortaya koymuşlardır. Günümüze kadar farklı eğitim yaklaşımlarının din eğitimine uyarlandığı bu çalışma-
larda, bilgiyi almaya dayanan din eğitimi uygulamalarının yerine, dini bilgi ve duyguyu günlük yaşam deneyimleri ile 
ilişkilendirerek hayatta karşılığı bulunan alanlara öncelik vermek ve her yaş döneminin temel ihtiyaçları doğrultusun-
da dini içerikli temaları günlük yaşam ve bilimsel veriler ile desteklemek gibi hem eğitimin hem de din eğitiminin or-
tak yönlerine vurgu yapılmıştır. Bu yaklaşımlara günümüze kadar farklı isimlendirmeler yapılmıştır. Öğrenci merkezli, 
yaşam merkezli, bilim merkezli gibi farklı isimlendirmelerin tamamı din eğitimine pedagojik bir zemin hazırlamıştır.

Bu çalışmanın amacı mevcut din eğitimi uygulamalarına alternatif olarak (gelişimsel temelli din veya yaşam merkezli 
din anlayışını temel alarak) din eğitiminin en temel kavramlarından olan Allah inancını evrende var olan düzen ve 
işleyişten yola çıkarak sorumluluk ve sevgi değerleri ile anlatmayı amaçlayan örnek bir öğretim programı oluşturmak 
ve bunun işlevselliğini ortaya koymaktır.

Bu amaçla daha önce kurumsal anlamda din eğitimi almamış ilköğretim 3. sınıfta eğitimlerine devam eden 12 çocuk 
ile 10 günlük 20 saatlik bir uygulama gerçekleştirilecektir. Bu uygulama öncesi çocukların yeryüzü, gökyüzü, hayvan 
çeşitlilikleri, ağaçlar vb. ile ilgili resimler gösterilerek ilişkilendirdikleri kavramlar tespit edilecektir. Sonrasında Allah 
ile ilgili ne düşündükleri hem kavram haritaları hem resim yaptırmak yolu ile tespit edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra 
araştırmacı tarafından oluşturulan toplam 20 saatlik etkinlikler atölye çalışmaları şeklinde uygulanacaktır. Etkinlikler 
sonrası başta yapılan çalışmalar tekrar uygulanarak aradaki fark, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yönte-
miyle yorumlanacaktır. Çalışmamız din eğitimi ile bilim eğitiminin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğu 
varsayımına dayanmaktadır. Din eğitimi uygulamaları ile bilimsel süreçlerin birlikte işletildiği durumlarda çocukların 
hem evrende neden-sonuç ilişkisine dayanan bilimsel süreçleri hem de bunların bir Yaratıcı ile olan ilişkisini daha iyi 
kurabildikleri varsayılmaktadır. Çalışmamızdan daha sağlıklı sonuç almak için daha önce resmi anlamda din eğitimi 
almamış bir örneklem grubu seçilmiştir. Araştırmacı tarafından farklı disiplinlerdeki uzmanlar ile hazırlanacak etkin-
likler öncesinde ve sonrasında çocuklarla gerçekleştirilecek mülakatlarda varsayımımız test edilecektir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Dr.

Aslıhan Atik

Çocukluk Dönemi Din Eğitimine  
Bilimsel Temelli Bir Yaklaşım Denemesi



Modernleşme ve beraberinde gelen sekülerleşme ile birlikte, bütün dünyada din eğitimi veren okulların sayısı hızla 
azalırken modern eğitim veren okulların sayıları artmıştır. Bu durum karşısında İslam dünyası modern okullarda İslam 
din eğitiminin nasıl verileceğine dair çözüm yolları aramaya başlamıştır. 

Avrupa ve Amerika’da yaşayan Müslümanlar bu sorunu çözmek için İslam eğitimi ile pozitif bilimleri bir arada veren 
ve bütünleşmiş eğitim programı (integrated curriculum) olarak isimlendirilen eğitim programları geliştirmişlerdir. 
Bütünleşmiş eğitim programları İslami eğitimle modern eğitimi bütünleştirme yöntemleri açısından çeşitlilik arz 
etmektedir. Bütünleşmiş eğitim programlarının bir kısmı İslami eğitimi modern eğitimin yanında ayrı bir eğitim 
programı ile vermeyi tercih ederken bir diğer kısmı ise sadece İslami eğitim derslerinin değil modern eğitimin bü-
tün derslerinin İslami bir perspektifle planlanmasını gerekli görür. Amerika’daki IQRA Vakfı’nın, İngiltere’deki Yusuf 
İslam Okulları’nın, Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nin  eğitim programları İslami eğitimle modern eğitimi ayrı ayrı 
derslerde vermeyi planlayan programlara örnektir. Bütün okul programının İslami perspektif temelli hazırlanmasını 
öngören eğitim programları çok yaygın olmamakla beraber Davud Tevhidi tarafından geliştirilen Terbiye Projesi bu 
alandaki program geliştirme çalışmalarına örnek gösterilebilir.  Terbiye Projesi modern pedagojik yöntemlerle, İslami 
metodolojiyi sentezleyerek okul öncesinden lise son sınıfa kadar her düzeyde ve her branşta Tevhid anlayışını esas 
alan eğitim programlarının hazırlanmasına yönelik tasarlanmış bir çerçeve eğitim programıdır. Terbiye Projesi çerçe-
vesinde hazırlanan eğitim programları başta Amerika’daki Crescent Academy okulları olmak üzere dünya genelinde 
İslami eğitim veren özel okullar tarafından kullanılmaktadır.

Amerika Terbiye Projesi, eğitim programı hazırlanırken İslami perspektifi her düzeyde ve her branşta dikkate alma-
yı öngören bir çerçeve eğitim programıdır. Terbiye Projesi İslami bilginin eğitim sistemine ya da eğitim programına 
yansıtılmasının esaslarını belirleyen bir eğitim projesidir. Program küresel perspektife dayanan, Tanrı merkezli, geniş 
tabanlı bir bakış açısı geliştirmiştir. Programın en önemli hedefi insan fıtratını tekâmüle erdirmektir. Terbiye Projesi 
öğrenmenin salt bilgilendirici bir süreç olmaktan ziyade dönüştürücü bir süreç olduğunu savunur.

Terbiye Projesi, Davud Tevhidi tarafından geliştirilen Birleştirilmiş Öğrenme Modeli (Integrated Learning Model – 
ILM) ne dayalı bir program önerisi sunmaktadır. Bu program önerisi temelde tevhid ve terbiye ilkelerine dayanan, 
eğitimin “ne öğretelim?” ve “nasıl öğretelim?” gibi temel sorularının cevaplarını bünyesinde barındıran bütüncül bir 
İslami eğitim modeli sunmaktadır. Terbiye Projesinde önemli olan içeriğin ve içeriğe en uygun öğrenme ve öğretme 
metotlarının tespit edilmesine yardımcı olan bir çerçeve program yer almaktadır. Bu çerçeve program Tanrı merkezli 
bakış açısından ortaya çıkan yedi temel konu üzerine kurulmuştur. Bu konular şunlardır: Tanrı bilinci, asil bir karakter, 
faydalı bilgi, sağlıklı yaşam, insan ilişkileri, iman temelli hareket ve kamusal hizmet.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Sümeyra Uzun

İslam Eğitiminde Program Geliştirmede  
Yeni Bir Metodoloji: Amerika Terbiye Projesi Örneği



The Islamic Boarding School (Pesantren) is indigenous Islamic education institution from Indonesia. Pesant-
ren has special characteristic compared to the Kuttab, Ribath, Zawiyah, Khanaqah and ( Islamic School) Ma-
drasah which have emerged earlier in the Middle East. Pesantren is an adaptation of Hinduism and Buddhism 
education institutions developing in Indonesia, Mandala and Asyrama. In the same manner as Mandala and As-
yrama, Pesantren has been the center of religious teaching, in the case of Sunni-Islam, which respected local cul-
ture. Pesantren still survives until nowadays because of their ability to continue the tradition and also respond to 
the challenges of modernity. In this context, Pesantren is developed continuously. Pesantren is still studying the 
yellow holy book by using Sorogan and Bandongan method, and also the technique of translating from Arabic to 
Java language and Pegoncharacter. Yellow book was written by Ulama Salaf in middle age. Yellow book cocerning 
about tauhid, syari’ah, ahlaq, tasawwuf and some topic as tool, like tajwid, nahwu, sharf and balaghah. Some 
of Pesantren even stay to maintain closeness with Java tradition, such as Wayang and Macapat song.

In addition, Pesantren conducts curriculum development at least in three cases. Firstly, they put the general 
science into the religion sciences by establishing elementary schools until universities or inserting the general 
curriculum into Madrasah. Secondly, Pesantrenteaches the business skill to students, in order that they can be 
independent alumni economically. Lastly, Pesantren carries out economic and environment development in the 
community leading to the empowered community. Because of these cases, Pesantrencan be aligned with the 
common school, universities, the center of vocational training and NGOs. These institutions are able to support 
the pillar of Indonesia being the prosperity country. Finally, by these curriculums, Pesantren will be the active 
main role in developing Indonesia being the prosperity and great country.

Iain Tulungagung, Lecturer

Rofiq Hamzah Rofiq Hamzah

Development of Islamic Boarding School (Pesantren) 
Curriculum: Maintaining The Good Tradition and  
Accommodating Better Modernity



Situated in the context of multiple challenges and possibilities faced by Muslim students and communities in 
the global, specifically, the Western socio-political and educational contexts, this paper examines promises and 
prospects of curriculum development in the context of Islamic Education in public and private educational sec-
tors. It is situated in the larger umbrella of significantly creating specific theory and methodology for Islamic 
education consistent with Islamic culture and civilization codes. Curriculum perceptions pertaining to Muslim 
children’s literature is explored through a study of Ontario Curriculum and beyond in order to initiate critical con-
versations around various international educational challenges that development and dissemination of Islamic 
education faces today. Some of these are: near absence of customized curriculum resources particularly in Eng-
lish language for elementary students, Islamophobia and stereotyping of Muslims, the negligible presence of 
Muslim content or characters, misrepresentations of Muslims, limited authors writing Muslim stories, little liter-
acy and reading culture amongst immigrant Muslims, lack of publishers, and not enough recognition of Muslim 
children’s literature, as well as authors worldwide. I make a case for development and use of Muslim Children’s 
literature to combat the above-mentioned challenges and also to strengthen Islamic education worldwide. The 
proposition also has the potential to create roadmap for a robust repertoire for Islamic education internationally.    

The issue of enrichment of curriculum resources at elementary level through an engagement with representa-
tions of Muslim cultures and societies touches several chords within curriculum studies, teacher development 
and schooling in general, therefore, an integrated framework combining insights and concepts from critical 
pedagogy, anti-racism, post-coloniality, multiculturalism, as well as, anti-orientalism are applied to guide 
the research. Additionally, my own situatedness within the study as a minority Muslim woman educator and 
educational leader with experiences from East and West plays a critical role in engaging and deconstructing 
the complex webs of Muslim representations in curricular resources. The use of Muslim children’s literature as 
curricular resources has the capacity to promote bridging of cultures, create responsiveness around Muslim 
students’ background, alleviate misconceptions in the students and promote confidence in parents of Muslim 
children, especially those in the public schools. The understanding created through engagement with the above 
exploration generate opportunities for relevant conversations and awareness for both Muslim and non-Muslim 
stakeholders. Within this is also the promise of equipping elementary teachers with the significant knowledge 
to validate experiences of elementary children through stories and of dealing with diverse classrooms with in-
clusive practices.

Algonquin Canadian College, Dr.

Antum Panjwanı

Curriculum as Discourse: Bridging Cultures and  
Creating Responsiveness Through  

Muslim Children’s Literature
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Örnek olay yöntemi kültürümüzde “kıssadan hisse almak” tabiri ile bilinen, “hikâye, rivayet, olay, anlatış, anlatış 
tarzı” anlamına gelen bir yöntemdir. Örnek olay yöntemi, hem araştırma modellerinden biri, hem de öğretim 
yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Örnek olay yöntemi, bir öğretim yöntemi olarak ilk defa 1920’li 
yıllarda Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda uygulamaya konularak günümüze kadar çok sıkça kullanıla-
gelmiştir. Örnek olay çalışması, öğretimde günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak bilinmektedir. Öğ-
retimde kullanılan örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin, sınıf ortamında tartışılarak, 
konuya ilişkin çözüm önerilerinin geliştirildiği bir yöntem olarak bilinmektedir. Öğrencilerin sorunlu bir olaya 
aktif olarak katılmalarını gerektiren bu yöntem, özellikle sosyal bilimlerde, bu arada din eğitiminde de pek çok 
konunun, örnek olay biçiminde sınıfa getirilip, incelenme fırsatı yakalanması mümkündür. Eğitim araştırmala-
rında örnek olay yöntemi, eğitim-öğretim uygulamalarında ortaya çıkan sorunların, olayların, nedenlerini ve 
nasıllarını kolayca gösterebilecek niteliktedir. Bu yöntem, eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunların gerçek ve 
nesnel bir şekilde açığa çıkmasına fırsat verir. Eğitimde ortaya çıkan sorunların derinlemesine anlaşılmasına 
uygun bir yöntem olan örnek olay yöntemi, öğretmenlerin öğretim liderliği konusunda önemli ipuçları vermeye 
de uygundur. Öğretmenlerin kalitesi ile ilgili gerçekçi bilgilere, örnek olay yöntemi ile ulaşma ihtimali yüksektir.

Bu çalışmanın amacı, din öğretimini yürüten öğretmenlerin uygulamalarından yola çıkarak, din öğretiminin ne 
olduğu, nasıl uygulandığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilmektir.

Bu amaca örnek olay yöntemi marifetiyle ulaşılmaya çalışıldı. Araştırma, din kültürü ahlak bilgisi dersi ile ilgili 4 
örnek olay üzerinden gerçekleştirildi. Bu örnek olaylar, eğitim bilimlerinin bulguları ile yorumlanmaya çalışıldı.

Bu araştırma sonuçları, din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin, çağdaş eğitim bilimleri bulguları ile örtüşme-
yen öğretmenlik tarzları geliştirdiklerini göstermektedir. Bu örnek olayların ortaya koyduğu en önemli sonuçlar-
dan biri, din öğretiminde sevgi değil, korkunun egemen olduğu gerçeğidir.

Bu oturumda din öğretiminin sorunları, bu örnek olaylardan yola çıkılarak tartışılacak ve sorunun çözümüne 
ilişkin öneriler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Trabzon Üniversitesi, Doç. Dr.

Mehmet Okutan

Din Öğretiminde Örnek Olaylar



Hadis ilmini, İslami ilimler içerisinde öğrenimi ve öğretimi konusunda çeşitli metodlar geliştirerek bunların uy-
gulanması hususunda vazgeçilmez kurallara sahip bir disiplin şeklinde sunmak mümkündür. Hatta geliştirdiği 
önemli prensipler ve ayrıntılarını tartıştığı zengin literatürle eğitim-öğretim yöntemlerini, metodolojisinin mer-
kezine koyduğu söylenebilir. Zira nakledilen herhangi bir hadisin sıhhatini tespit etmek, ilgili rivayetin hangi 
yöntemle alındığı ile doğrudan bir ilişkiye sahiptir. Hadis rivayet lafızları vasıtasıyla formülize edilen bu ilişki, 
her hadis için ciddi bir önem arz etmekte ve rivayetin güvenilir yöntemlerden biriyle alınıp alınmadığı tespit 
edilebilmektedir.

Söz konusu yöntemler arasında hoca-talebe-kitap üçlüsünün bir bütün şeklinde etkin olduğu ve hadis alma-
nakletme usullerinin en muteber kabul edilenlerinden biri olan “kıraat-arz” metodu, bu tebliğin konusunu teşkil 
etmektedir. Kıraat, hadis talebesinin, önceden elde ettiği hadisleri tashih için hadis otoritesi bir şeyhe sunması 
anlamına gelirken arz ya bizzat râvînin kendisinin ya da bir başka şahsın, şeyhe hadislerini okuması manasın-
dadır. Hadislerin günümüze kadar güvenilir yöntemlerle intikali ve anlaşılıp yorumlanması konusunde önemli 
bir fonksiyon icra eden kıraat-arz yöntemi, özellikle yazıya geçirilmiş rivayet malzemesine yönelik bir teminat 
hükmündedir. Hadis alimlerinin hadislerin sonraki nesillere güvenilir bir şekilde aktarılması konusunda geliş-
tirdikleri bir yöntem olarak kıraat-arz metotunun uygulanması, mevcut hadis literatürünün şekillenmesinde 
önemli bir katkı sağlamıştır.

Hadis ilminin erken dönemlerinden itibaren dikkate alınan ve özellikle hadislerin tedvini ve tasnîfi aşamasında 
sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak kıraat ve arzın önemine, uygulanma şekillerine, hoca-talebe ilişkisi üze-
rindeki etkisine, yazılı telifatın ortaya çıkmasını sağlama gibi pratik sonuçlarına yoğunlaşmayı amaçlayan bu 
çalışmada hadis usulü eserleri başta olmak üzere, bu konuda kaleme alınan müstakil çalışmalara müracaat 
edilecektir. Bilginin sadece korunmasını ve nakledilmesini esas almayıp özellikle hoca tarafından denetimini 
de mümkün kılan bu yöntem, günümüzde de pekçok özelliği sebebiyle yeniden hatırlanmalı ve belli yönleri 
itibariyle eğitimin çeşitli kademelerinde örnek alınmalıdır. İlgili eğitim-öğretim yönteminin hoca-talebe-kitap 
birlikteliğini nasıl tesis ettiğinden hareketle bu metodun orijinal veçheleri ön plana çıkarılacak, böylece farklı 
disiplinlerin eğitim-öğretiminde de uygulanma imkanına sahip olup olmadığı tartışılacaktır.

Marmara Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Hoca-Talebe-Kitap Esaslı Bir Eğitim-Öğretim Metodu 
Olarak Kıraat-Arz



Hak ve özgürlüklerde, özgürlük asıl, sınırlama ise istisnadır. Fakat her hakkın da doğal bir sınırı vardır. Hakların 
sınırlandırılmasının sadece bir engelleme olarak anlaşılmamalıdır. Eğer sınırlama, gerekli, ölçülü ve kanunla ya-
pılıyor ise; bu sınırlama, olumlu bir uygulama olarak kabul edilebilir. Sınırlamada amaç, devlet düzenini, sosyal 
yaşamı ve bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak olmalıdır. Sınırlamaların, bunların dışında başka bir amaca 
yönelmesi düşünülemez. Din eğitimi, bir insan hakkı olarak ele alındığı zaman konunun yasal çerçevesi Avrupa 
İsan Haklari Sözleşmesi ve Anayasa’nin din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim hakkını düzenleyen maddeleri tarafın-
dan belirlenmektedir. Ancak her ne kadar insan haklarının varlığı felsefi/teorik tartışmalar ile temellendiriliyor; 
güvencesi yasalar yoluyla sağlanıyorsa da bir hakkın hak sahiplerine tam olarak verilebilmesi için uygulama 
boyutunun da eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye eğitim tarihinde, din 
eğitimi alanında ortaya çıkan değişik uygulamalarla din eğitiminin sınırlandırılması konusundaki deneyimleri 
sunmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma modeliyle kurgulanmıştır. Belgesel gözlem ve dokuman inceleme tek-
niğiyle, konuyla ilgili literatür taranmış; çalışmanın amacıyla uyumlu biçimde betimsel analiz ve değerlendir-
meler yapılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de din eğitimi hakkının sınırlandırılmasının her zaman hukukî anlamda 
bir sınırlandırma olmadığı ifade edilmiştir. Din eğitimi hakkının sınırlandırılması, Türk Eğitim sistemi içinde ‘(1) 
Din derslerinin eğitim sistemi içindeki varlığı, (2) İmam-Hatip Liselerinin ve İlahiyat Fakültelerinin durumu, (3) 
amaçları, ders kitapları ve öğretmen kadrosu açısından din öğretimi ve (4) okul dışında-özel öğretim kurumla-
rında din eğitimi’ bakımından ele alınmıştır. Bu plan dahilinde, din eğitimi tarihini aktarmak yerine; tarihi seyir 
içinde din eğitiminin hangi sınırlamalara maruz kaldığı açıklanmıştır.

University of Glasgow, Doktora Öğrencisi

Yusuf Ziya Öğretici

Hakların Sınırlandırılması Bağlamında Din Eğitimi  
Tecrübesinin Türk Eğitim Sistemindeki Yerinin Analizi



Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile birlikte başlayan İslam eğitim öğretim faaliyetleri, sahabe (r.anhüm) eliyle 
devam etmiş asırlar boyunca içinde yaşadığımız ana kadar süregelmiştir. Sistematik bir biçimde öğretim faali-
yetleri yazılı bir metinden hareketle dil üzerinden gerçekleşmiştir. Çünkü ilk dönemde eğitim öğretime konu 
somut bir husus vardır o da Kur’ân-ı Kerîmdir. Her ne kadar başlangıçta ilim ifadesi hadis için kullanılsa da metne 
dönük çalışmalar özellikle dil çalışmalarında tezahür etmiştir. Bu da daha çok Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân üzerinden 
gerçekleşmiştir.

Zamanla nesilden nesile, hocadan talebeye, muhitten muhite, eserden esere ve çeşit çeşit yazım usulleri ile 
belirli bir düzen içinde ele alınmaya başlanan İslamî ilimler, standartları net bir eğitim öğretim modeline dönüş-
meye başlamıştır. Zaman ve zeminde yaşanan değişkenlerle doğrudan bağlantılı olmak kaydı ile kimi farklılıklar 
arz etse de medrese vazgeçilemez bir gelenek oluşturmuştur.

Dört duvarı aşan boyutuyla medreseler bilginin satırlardan çok sadırlara işlenmesine evrilmeye başlamış ve za-
manla değiştirilmesi değil yerinden oynatılması dahi çok fazla kayıp yaşatacak sabiteler meydana gelmiştir. 
Ya nesli, ya üstadı ya coğrafi konumu veya eseri yahut da telif yöntemi gibi çeşitli özellikleri ile ortaya çıkan 
bu sabitelerden birisi okutulan ilim dalıdır. İlgili ilim dalına göre medrese kavramının da içeriği de kısmen bir 
tanımlamaya ihtiyaç hissettirmektedir.

Muhtevası ve yöntemi ne olursa olsun tanımlanan medrese aynı zamanda bir sonuç ortaya koymalıdır. Girdisine 
göre çıktısı belirlenen ve ölçülen medreselerde sonucun ilk yahut son neticesi icâzettir. Bu bağlamda girdi ve 
çıktının bir arada resmedilmeye çalışılması önem arz etmektedir. İşte bu gerekçeden hareketle bu çalışmada 
olumlu ve olumsuz yönleri ile içinde yer aldığımız zaman ve mekân bağlamında bir medresede bir derse nasıl 
başlanıldığı ve sonuç itibari ile icra edilen icâzet merasimi tasvir edilmeye gayret edilmiştir.

Bu araştırmada “ders başı” yapmanın ve icâzetin ne anlama geldiği, bunun nasıl gerçekleştiği, bu iki icranın 
öncesi ve sonrası ile bağlantısı ve maddi manevi değeri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışma gözlem ve bağlamsal 
değerlendirmeye dayalı olduğundan bulguların tikelliği medrese kavramının yeniden tanımlanmasıyla ele alın-
mıştır. Sonuç itibarı ile -olumlu ve olumsuz unsurları bir arada değerlendirilerek- “ders başı”ndan icâzete, başı ve 
sonu bir bütünü resmeden medrese tecrübesi ortaya konmaya gayret edilmiştir. İlgili tespit ve değerlendirmeler 
İslami ilimler perspektifinden ele alınsa da örneklem özellikle Arap Dili hakkındaki eserlerden seçilmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi & Marmara Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Osman Yılmaz & Rahile Kızılkaya Yılmaz

Günümüz “Medrese” Eğitiminde Arap Diline Dair Bir 
“Ders Başı” ve “İcâzet” Örneği
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Bu çalışmada, Türk-İslâm coğrafyasında eğitim-öğretim aracı olarak kaleme alınan ve dillerinden biri Türkçe olan 
manzum sözlüklerden bahsedilerek bu sözlüklerin etki sahası üzerinde durulacak, manzum sözlükler üzerine 
hazırlanan şerhlere değinildikten sonra elsine-i selâse kültürünün son manzum sözlüğü sayılabilecek Tuhfe-i 
Remzî adlı Türkçe-Farsça manzum sözlüğü kaleme alan Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin bu sahadaki çalışma-
ları ele alınacaktır.

Çalışmanın esasını ise Sünbülzâde Vehbî’nin Nuhbe-i Vehbî adlı Türkçe-Arapça manzum sözlüğünde ve bu söz-
lüğe şerh olarak Yayaköylü Ahmed Reşîd tarafından yazılan Şerh-i Nuhbe-i Vehbî’de yer alan Arapça ve Farsça 
kelimeler için Ahmed Remzi Dede tarafından hazırlanan ancak neşrine ulaşılamayan Üslûb-ı Mergûb adlı fihrist 
teşkil edecektir. Yayınlandığına dair bir kaynakta bilgi olan bu eserin baskısına ve baskı kaydına dair detaylara 
ulaşılamamıştır. Sadece adını ve hangi amaçla kaleme alındığını bildiğimiz bu eserin, manzum sözlükler saha-
sındaki çalışmalarımız esnasında özel bir koleksiyonda kayda girmemiş bir nüshası tespit edilmiştir. Çalışma ve 
yöntemle ilgili bilgi veren kısa bir mukaddimenin yer aldığı bu nüshada evvela Nuhbe-i Vehbî’de ve şerhinde ge-
çen Arapça kelimelerin kıta ve beyitleri gösterilmek suretiyle alfabetik indeksine yer verilmiş, ayrıca çalışmanın 
sonuna her iki eserde bulunan Farsça kelimelerin indeksi dercedilmiştir. Bu çalışmada, fihristin hazırlanmasında 
etkili olan sebepler üzerinde durulacak, ayrıca fihristte sözlüğün kaynak dili ile hedef dili haricinde bir dilden 
kelime bulunmasının sebepleri irdelenecek ve söz konusu fihristle ilgili istatistiki bilgilere yer verilecektir. Arap 
harfleriyle yazılan ancak düşülen tarih kaydına göre harf inkılâbından sonra tamamlandığı anlaşılan bu fihrist, 
manzum sözlüklere duyulan ilgiyi göstermesi bakımından önemlidir. Bu tebliğde ders kitabı olarak kullanılan 
manzum sözlüklerin fihristine neden ihtiyaç duyulduğu sorusu ayrıca ele alınacaktır.

Manzum sözlüklerin Mevlevilik kültüründe önemli bir yeri vardır. Mevlevilerin özellikle Türkçe-Farsça manzum 
sözlüklere sundukları katkılar dikkat çekicidir. Çalışmaya konu fihristi hazırlayan Ahmed Remzi Dede’nin Türkçe-
Arapça manzum bir sözlükteki Farsça kelimeleri indeksleme ihtiyacı hissetmesi de ayrıca mühimdir. Çalışmanın 
son bölümünde bu durumun Ahmed Remzi Dede’nin Mevlevî oluşuyla irtibatı sorgulanacak ve son olarak Ah-
med Remzi Dede’den hareketle Mevleviliğin manzum sözlük tarihine katkısına temas edilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Güler Doğan Averbek

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin “Nuhbe-i Vehbî” ve 
“Şerh-i Nuhbe-i Vehbî” İçin Hazırladığı  
“Üslûb-ı Mergûb” Adlı Fihrist



İnsan davranışlarının temelinde değer yargıları bulunmaktadır. Hangi davranışın iyi hangi davranışın kötü olduğuna 
birey sahip olduğu değer yargılarıyla karar vermektedir. Davranışlar değer yargılarına göre ahlaki veya ahlak dışı bir 
düzlemde değerlendirilmektedir. Davranışın düzeyini ahlaki düzlemde bir sayı doğrusu üzerinde düşünürsek iki uç 
noktadan bahsedebiliriz: İfrat ve tefrit yani aşırılık ve gereğinden aşağı kalma dur umu. Her iki durumda da birey 
gerçek anlamda olumlu bir davranışta bulunmuş sayılmayabilir. Aşırı cömert biri savurganlığa doğru eğilim gösterme 
riski taşımakta aksine cömertliğin bulunmadığı biri cimrilik sıfatıyla insanları kendinden uzaklaştırmaktadır. Bunun 
gibi ahlakın çok önemli bir parçası olan birçok değerin aşırı uç noktalarda davranış olarak ortaya çıkması bireyde o de-
ğerin ahlaki olarak olumlu görülmemesine neden olabilmektedir. Doğruluk olumlu bir değerdir. Doğru bildiği herşeyi 
ortaya konuşmak ise boşb-oğazlık olarak nitelendirilebilir. Doğru olmamak ise yalancılık olarak isimlendirilmektedir. 
İşini sevmek, çalışkanlık güzeldir fakat aşırıya kaçan çalışkanlık hırs eğilimdedir. Hırs ise kişiyi kendi gerçekliğinden 
uzaklaştırıp sadece amaca yönelterek ahlaki eylemlerinden uzaklaştırma potansiyeli içermektedir.  Dolayısıyla  her bir 
değerin aşırı veya gereğinden az olma durumu ahlaki açıdan hoş karşılanmaz iken dengeli bir tutum içinde davranışa 
yansıması ise beklenen ve istenen bir durumdur. İtidal kavramı bu anlamda ölçülü olma, dengeli olma, varlıkta ve 
yoklukta aşırıya kaçmama  durumunu ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır.

İnsan davranışlarında  öfke kontrolsüzlüğü, israf,  şiddet, cinayet, oburluk, kibirlilik, sahtekârlık ve bunun gibi birçok 
ahlaki zafiyetin  temelinde nefsine  hâkim olamama, irade eksikliği,  uygulamada gereğinden az veya çok  aşırılığa yö-
nelme gibi unsurlar  yer almaktadır. Davranışta ölçülü ve dengeli olamama, haber bültenlerinde yer alan üzücü  olayla-
rın temel kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Davranışta aşırılıklar çağını yaşadığımız günümüzde bireyin değer-
lerinde dengeli bir tutum içinde olmasına, bu dengeli tutumun toplum geneline yayılmasın a ihtiyaç bulunmaktadır.   
Eğitim, değerler eğitimi boyutuyla bireyin iyi/kötü davranış kalıplarının oluşumuna katkı sağlarken aynı zamanda 
değerlerin orta yolu, ölçütü olarak “itidal” kavramını vurgulayarak davranışta ölçülü olmaya dikkat çekebilecektir.  

Günümüzde değerler eğitimi, öğretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretim 
programında  birçok önemli değere  yer verilmektedir. Temelde bu  değerlerle donanmış vatandaşlar yetiştirmeyi ve 
onları yaşama hazırlamayı  hedefleyen sosyal bilgiler, özellikle bireyin değerlerini, kişilik ve kimliğini inşa ettiği ergen-
lik döneminde ortaokul düzeyinde yer verilen önemli bir derstir.  Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler eğitiminde yer 
verilen değerlerin bir ölçütü olarak itidal kavramını  incelemeye  çal ışmaktır. Bu amaçla çalışma konusunu oluşturan 
“itidal” kavramı hakkında geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır.  Veri analizinde nitel çalışmalarda kullanılan 
betimsel analiz tercih edilmiştir.             Bulgular sosyal bilgiler eğitiminde yer alan değerler bağlamında bütüncül bir yak-
laşımla sunulmuştur.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Dr.

Feride Ersoy

Sosyal Bilgiler Eğitiminde 
Değer Ölçütü Olarak Îtidâl



In the current world context, economics has played a vital role to solve the various economic problem related 
to human society. Particularly, in issues like social justice and social welfare. From the historical background of 
economic thought, every unethical activity was not supported by any economic system but later they lost their 
main ideology. The establishment of uncontrolled capitalism system and the exploitation of capitalism and fas-
cism has established interest-based economic management in the world. Moreover, it has also expanded the 
path of exploitation among the society’s people. All the ways of social exploitation have been invented so far, 
interest as well as the best way to make the rich richer and the poor poorer. Strategies, methods, results, and the 
ultimate mischief of the economy in all the judgments there is no anti-social tool near the interest.

This paper will define how interest system affects our social development and how it drives the society to injus-
tice situation? And how living people are suffered by this system facing many social existing problems? Finally, 
this paper also suggests some solution against interest-based financial system considering the Islamic finance 
concept. Descriptive and Qualitative research methodologies (One-on-One Interview method) are used in 
this paper regarding of reading many research papers, books, journals some personal experience. This paper also 
explores the relationship between interest and social development.

In the international financial markets, from last two decades İslamic finance has enabled to show as a fast-
growing segment in the business sectors that operates the basis of core principles from the Quran and the 
Sharia. The primary objective of Islamic finance is to establish a more equitable financial and economic order 
considering prohibition of interest with transaction-friendly times. According to the analysis of negative effects 
of interest in our social development, most of the researchers recommended that exploits people, burden of 
debt, unemployment rise, increase price of the commodity, reduce investment, reduce business cycle, Lower 
inflation & increase risk etc are happening by the interest. And they also recommended the solution through 
İslamic finance concepts like mudaraba, musharaka, murabaha, Islamic microfinance etc.

İstanbul Üniversitesi, Student

Syed Magfur Ahmad

Negative Effects of Interest in Our Social Development 
and Its Solution Through Islamic Finance Concepts



1958 anayasası belirttiği gibi, Fransa “bölünmez, laik, demokratik ve sosyal” bir cumhuriyettir. Laiklik ilkesi-
nin ikinci sırada bulunması manidardır. Kesin olarak 1905 kanunu ile devlet ve din işlerinin ayrılması, eğitim 
alanında 1881-1882 Jules Ferry’nin laik, zorunlu ve ücretsiz eğitim kanunlarını tamamlamasına rağmen yeni 
sorunlar doğurmuştur. Özellikle ahlaki değerlerin çocuklara aktarılması konusunda kilise ve laiklik taraftarları 
arasında uzun tartışmalar yaşanmıştır. Dinden ayrılmış laik ve daha ötesi seküler bir devlet, ilk anlamda dine 
bağlı olmasına karşın, nasıl ahlaki değerleri kendi prensipleri doğrultusunda yorumluyor ve çoçuklara aktarıyor?

1882’den itibaren cumhuriyetçi ahlak dersleri, dini ahlakın yerine konulmasına rağmen, dünya ve Fransa tari-
hinin yaşadığı krizler ve çalkantılar doğrultusunda sürekli yeni koşullara uyum sağlamakta zorunda kaldı. 1968 
ayaklanmasının doğurduğu yeni toplum ahlak kelimesine negatif bir anlam yüklemiştir. Ama 1980’lerden sonra, 
bir taraftan postmodernizmin getirdiği derin felsefi ve sosyal sorunlar, diğer yandan İslam’ın Fransa’da ikinci en 
yaygın din olması ve yeni nesil müslüman gençlerin İslam’ı üst kimlik görmeleri, ve son olarak 2015’deki terör 
saldırıları, Fransa cumhuriyeti tarafından yeni bir ahlaki eğitim stratejisi uygulanmasına yol açtı.

Bu çalışmada, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi müfredatındaki, Education Moral et Civique (EMC), yani 
Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi, dersinin amaçlarını ve uygulamalarını ele alacağız. Ilk aşamada, bazen isim ba-
zen de uygulama değişiklikleri ile, EMC dersi 1882’den itibaren sürekli güncellenip, her devrin getirdiği sorulara 
ve sorunlara karşı nasıl kullanıldığını inceleceğiz. Ardından, 2015’den bu yana EMC dersinin neyi amaçladığını, 
hangi değerlerle önem verdiğini, teorik ve pratik olarak hangi pedagojik uygulamalarla işlendiğini göstermeye 
çalışacağız. Son olarak, işlenen değerler açısından, Cumhuriyetçi ahlakın İslami ahlakla örtüşüp örtüşmediğini 
sorgulayıp konuya İslami perspektif açısından bakacağız.

Sonuç olarak, EMC dersinde işlenen birçok cumhuriyetçi ahlaki değerin aslına bakılırsa İslami değerlere pek ters 
düşmediğini görebiliriz. İslam’ın evrensel bir din olması sebebiyle bünyesinde barındırdığı ilkeler açısından ken-
disi ile mücadele eden veya en azından rekabet içinde bulunan rejimler dahi onun 1400 yıl önce benimsediği 
ahlaki değerleri kendilerine mal etmektedirler. Bu açıdan, iyi bir müslüman yetiştirmek için iyi ve yararlı vatan-
daş yetiştirmek gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Halim Yalçın

İslami Eğitim Açısından, Fransa’da Uygulanan  
Ahlak ve Vatandaşlık Dersleri
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Modern birey; yaşam felsefesini, gün geçtikçe, “görünme” üzerinde temellendirmektedir. Dünyayla ilişkisini 
“görünme” üzerine kurmak, bir anlamda, bireyin kendi kendisini nesne haline getirmesine sebep olmaktadır. 
Bu durum da onun önce kendi benliğine ardından da çevresine karşı yabancılaşmasına neden olmaktadır. 
Oysa modern eğitim programları, öğretim etkinlikleri içindeki öğrenci merkezli yaklaşımlarıyla, bireyin gün-
lük hayatın içinde aktif olmasını beklemektedirler. Fakat bu aktifliğin sonucunda elde edilen kazanımların ne 
işe yarayacağı sorusuna yeterli cevabı verememektedirler. Yani öğretim süreçleri içinde aktif olarak yetişen ve 
başarılı olan öğrencilerin hayat felsefeleri nasıl olmalıdır? Başkalarından daha başarılı, daha fazla kazanan ve 
bu sebeple daha fazla “görünür” hale gelen bireyler haline geldikçe kendilerini gerçekleştirmiş sayılırlar mı? Bu 
soruların cevabı, kuşkusuz, modern -hatta postmodern- bireyin davranışlarına temel oluşturan değer dizgesiyle 
oldukça yakından ilgilidir. Biz, bu bildiride, modern bireyin davranış tarzına şekil veren değer dizgesinin “gö-
rünme” değil, önce “görme”, ardından da “gösterme” düşüncesi çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini, İslam dü-
şüncesinin önemli isimlerinden İbn Tufeyl’in “Hayy bin Yakzan” isimli eseri çerçevesinde tartışmayı amaçlıyoruz. 
Çünkü “görünme” ne kadar bireyi nesne haline getirmekteyse, “görme” de onu tekrardan ilahi teklife muhatap 
halife haline getirmektedir. Derrida’nın ifadesiyle “görünme” kibir ile ilgiliyken, “görme” insanın kul olmasıyla, 
Kuran’daki ifadelerden ilhamla, şahit olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla, günümüzde yeniden teşekkül edecek bir 
İslam eğitim düşüncesinden bahsetmenin yolu, dünya ile olan ilişkilerini “görünme” değil “görme” üzerine ku-
ran bireyler yetiştirmekten geçmektedir. Ancak gerçekten gören bireyler “gösterme” yeteneğine sahip olurlar. 
Tebliğdeki “gösterme” kavramıyla ifade edilen anlam eğitimcilerin halini imlemektedir. Gerçek bir eğitim için 
öğretmenin konuları sadece bilmesi değil aynı zamanda anlaması da lazımdır. Anlamak ise “görünme” amacıyla 
kazanılmış bilgiyle değil, “görme” gayesiyle edinilmiş bilgi vesilesiyle mümkündür. İşte “görme” ve “gösterme” 
kavramları anlamayı da içine alarak yeni bir eğitim felsefesinin ipuçlarını oluşturmaktadır. Çalışmada, bütün 
bu değerlendirmeler, “Hayy bin Yakzan”ın geçirmiş olduğu dönüşüm çerçevesinde ele alınarak günümüz İslam 
eğitim düşüncesinin, kendisini, modern eğitim paradigmalarından hangi noktalarda ayırması gerektiği tartışı-
lacaktır. Çünkü, “Hayy bin Yakzan”, küçük bir çocuğun dünya ile olan ilişkisini “görme” üzerine kurduğunda nasıl 
gelişeceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Pamukkale Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Ali Öncü

“Görünme, Görme, Gösterme-Hayy Bin Yakzan 
Çerçevesinde İslam Eğitim Felsefesine Dair 

Çeşitli Mülahazalar”



Son yıllarda eğitim ve din eğitimi ile ilgili çalışmalar, bireyi öne çıkarırken aynı zamanda onun çok yönlü bir geli-
şimini gerçekleştirecek şekilde kurgulanmaktadır. Bu bağlamda eğitimde, iyi vatandaş ve ekonomik hayata katkı 
sağlama yanında değerleri, doğal çevreye saygıyı ve sosyal adalet duygusunu beslemek; yaratıcılık, hayal etme, 
şefkat, kendini bilme gibi nitelikleri kazandırmak öngörülmüştür. Asırlar boyu insan yetiştirme adına önemli bir 
deneyim ve bilgi birikimini ortaya koyan İslam eğitimi, günümüz din eğitimi çalışmaları ve bakış açılarını yön-
lendirmede büyük önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak din eğitiminin öncelikli araştırma alanlarından olan 
İslam eğitim tarihinde, bireylerin eğitimine bütüncül yaklaşım noktasında nasıl tutum takınıldığının bilinmesi, 
sahip olunan eğitsel bilgi birikiminin farklı açıdan değerlendirilmesi için bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca bu, alanda bütüncül eğitim yaklaşımı hakkında farkındalık oluşturulması, yeni gerçekleştirilecek din eği-
timi çalışmaları ile gereksinimleri karşılayacak din eğitimi önerilerinin ortaya konulması açısından da önemlidir.

Belirtilen gerekçeler ve önemi doğrultusunda İslam eğitiminde yetiştirilecek bireyler için esas alınan eğitim 
anlayışlarının ve ulaşılmak istenilen amaçların son yıllarda öne çıkan bütüncül bakış açısı bağlamında değer-
lendirilmesi, bu bildirinin ana konusunu oluşturmaktadır. İslam medeniyetinin inşasında yadsınamaz değeri ve 
katkısı olan eğitimin, bireyin farklı yönleriyle yetiştirilmesi yani topluma ve çevresine etkin katılımını hedefleyen 
bütüncül eğitim bağlamında sergilediği yaklaşım ve bunun tarihsel süreçte aldığı şekil de temel problem olarak 
ele alınmaktadır.

Konusu ve problemi ana hatlarıyla yukarıdaki şekilde ifade edilen bildiride ilk olarak bütüncül eğitimin neliği 
ortaya konulacak daha sonra İslam eğitim tarihini yönlendiren ve kendi dönemlerindeki eğitim algısını farklı 
boyutlarıyla ortaya koyan öncüler doğrultusunda İslam eğitiminde bütüncül yaklaşım ele alınacaktır. Sınırlı-
lıkları ve özelliği göz önünde bulundurularak çalışmanın bu aşamasında öncelikle süreç içerisindeki değişimin 
anlaşılması için İbn Sahnun’la başlayan, eğitim hakkında doğrudan görüş ve etkisi olduğu tespit edilen klasik 
İslam eğitimcileri üzerinde durulacaktır. Ardından Cumhuriyet dönemi din eğitimi anabilim dalında yapılan ça-
lışmalarda konuyu ele alan modern dönem din eğitimcileri ve görüşleri incelenecektir. Son kısımda ise klasik 
ve günümüz din eğitimine yön veren kişilerin konuyla ilgili ortaya koydukları; eğitim/din eğitimi düşünceleri, 
belirledikleri amaçlar, yetiştirmek istedikleri birey ve özellikleri bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendiri-
lecektir. Problem hakkında ne yapıldığını göstererek yol haritası çizilmesine yardım eden, alandaki boşlukları 
ve gereksinimleri göstererek bulguları ileriye taşıyan nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme, konu 
yukarıdaki şekilde işlenirken faydalanılacak ana araştırma tekniği olacaktır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dr. Öğr. Gör

Safinaz Asri

İslam Eğitimine Yön Veren Öncüler Doğrultusunda  
Bireyin Eğitimine Holistik (Bütüncül) Yaklaşım



Recently, more and more attention has been paid to issues of spiritual and moral education, personal devel-
opment and the formation of humanistic value orientations, which is especially important in the era of in-
formatization and the development of telecommunication technologies. Today, knowledge becomes the most 
significant resource, acquiring the highest value in the market for goods and services. Innovative technologies 
penetrate into all spheres of human activity, thereby simplifying the process of obtaining information and com-
munication between subjects, exerting the same influence on the ways of receiving education, popularizing 
technologies of open learning.

It is important to understand and evaluate the role of Islamic education in the system of new values and global 
landmarks. Islam in a culture where the main thesis is education and continuous development. Carrying hu-
manistic values in the Ummah, Islamic education must meet the challenges of the times and keep up with 
technological progress, thus forming a new generation of Muslims who will socialize in the new conditions and 
confront those negative stereotypes entrenched in society. The report examines the state of the Islamic educa-
tion system today in the context of globalization and the widespread introduction of innovative and information 
technologies that are integrated into all spheres of human activity.

The pedagogical potential of the ideological content of Islamic culture fulfills the communicative, ideological, 
educational, cognitive, humanistic function and the main task of the educational process was the development 
of religiosity and morality, the study and transmission of canonical wisdom along with its interpretation. Rais-
ing true Muslims is the education of people loyal to Islam and the state system built on it.

The process of preservation, accumulation and transfer of knowledge was the basis of Muslim culture at the 
very early stages of its formation. The characteristic social structure of the Muslim Ummah (society), connect-
ing together all spheres of human activity, as well as the educational system, contributed to lifelong learning, 
both in the biography of one person and the custodian of tradition, the development of Arabic as a language of 
canonical texts , possession and transmission of truth. Summarizing all the above, it can be noted that Islamic 
education faces a choice of development trajectory, either to remain a closed system focused only on meeting 
internal needs, or to look for ways to integrate into modern social conditions and prepare competitive graduates 
with adequate competencies in accordance with the requirements of information societies.

The Institute for Strategy of Education Development of The Russian Academy of Education, Research Assist.

Ravilya Zianshina

Islamic Education in The Modern Educational  
Environment: Traditions and Innovations



İslami eğitimin kaynakları olan Kur’an, sünnet ve İslâmî eğitim alanyazını, öğretmenlerin öğretimdeki disiplin anla-
yışlarına ilişkin çok açık önerileri barındırmaktadır. Buna göre, öğretmenlerin, özellikle de din eğitimi vermekle yü-
kümlü öğretmenlerin tutum ve davranışlarında bu önerilerin somutlaşması beklenir.

İslami eğitimin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnete göre, Allah Resulü(S.A.) Müslümanlara gönderilmiş bir eğitimci, 
bir öğretmendir. Bir öğretmen olarak gönderilen Allah Resulü(S.A.V.), merhamet ederek öğretmenlik yaptığının altını 
çizerek, öğretmen olarak merhamet edersek, öncelikle öğrencilerden olmak üzere, herkesten merhamet göreceğimi-
ze vurgu yapılmaktadır. Hz. Muhammed(S.A.) Müslümanların her türlü sorunlarını açabildikleri ve güven duydukları 
öğretmenleriydi. Onun öğretiminin genel yöntemi, tatlı sesiyle istiğrak ve vecd içinde önce Kur’an’dan ayetler oku-
mak,  sonra da bunları tefsir edip açıklamak ve kendisini dinleyenleri inanmaya davet etmekti. Kendisini dinleyenler, 
aynı zamanda onun öğrencileriydi. Görülüyor ki, öğrencileri ile arasında çok önemli bir güven ilişkisi söz konusu idi. 
Otoritenin olduğu yerde, aynı zamanda disiplinin de egmen kılınması İslami eğitim geleneğinde çok önemli bir durum 
olarak değerlendirilmektedir. Kur’an Allah Resulü’nü “Allah’tan gelen bir merhamet sayesinde çevresindekilere karşı 
yumuşak huylu bir kişi olarak anlatır. Çevresindekilerden kasıt, aile efradından başlayan ve bütün ashabını kapsayan 
bir topluluktur. Buna göre, onun öğretimindeki disiplin anlayışında etkili olan en önemli unsur, merhamet olarak 
ortaya çıkmaktadır. Merhamet, öğretimin yönetilmesinde, “sevgi” kültürünün hayat bulmasına katkı yapan en önemli 
duygudur. Allah Resulü, “Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı değil, lakin eğitimci(muallim/öğretmen) ve kolaylaştırıcı 
olarak göndermiştir” buyurmak suretiyle onun eğitiminde merhametin önemine vurgu yapmıştır. Başka bir hadiste, 
“Herhangi bir yönetici yönetme görevi ile görevlendirildiği topluma yumuşaklıkla muamele ederse, Allah da hesap 
gününde ona aynı şekilde muamele eder” diye buyrulmuştur. Bu durum da sınıfta olumlu bir disiplin anlayışının sağ-
lanması ile gerçekleştirilebilir.

İbni Sina’ya göre bütün dikkatin çocuğun ahlakını korumaya sarf edilmesi gerekir. Bu da çocukta aşırı sinir, şiddetli 
korku, üzüntü ve uykusuzluk bırakacak davranışlardan sakınmakla olur. Böylesi bir davranış, sınıftaki öğretim hizme-
tinin olumlu disiplin marifetiyle ortaya çıkarılabilir. İslami eğitimde disiplinin sağlanması amacıyla, çocukların ceza-
landırılabileceğine ilişkin ruhsat olmasına rağmen, cezanın İslami eğitimde kullanılması önerilmez. Hz. Peygamber’in 
çocukların -yaptıkları yanlış hareketten sonra bile- başını okşaması son derece önemlidir. Bu çalışmanın yöntemi, 
alanyazın taraması olarak belirlenmiştir. İslami eğitimin alanyazında kaydelmiş kaynakların taranması ve eğitim 
sisteminde İslami eğitimi vermekle yükümlü öğretmenlerin uygulamaları bu çalışmanın yöntemi olarak tespit edil-
miştir. Bu oturumda İslami eğitimdeki disiplin anlayışının, günümüz eğitimindeki disiplin uygulamaları ile karşılaştı-
rılması yapılmaya çalışılacaktır.

Trabzon Üniversitesi, Doç. Dr.

Mehmet Okutan

İslami Eğitimde Disiplin Anlayışı
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İnsan ve öğrenme söz konusu olduğunda, belki de belirleyici en önemli etken insanı ne şekilde tanımladığı-
mızdır. Eğer insanı biyo-sosyal bir varlık olarak düşünürsek, öğrenme doğaya ve topluma uyum sağlama süreci 
olarak karşımıza çıkar. İnsanı sürekli gelişen ve değişen bir varlık olarak ele aldığımızda; öğrenmeyi değişimi 
ve gelişimi denetleme, kendini gerçekleştirme süreci olarak kabul ederiz. Eğer insanı evrenin yaratıcısına karşı 
sorumlu bir varlık olarak ele alırsak; onun öğrenmesini, sorumlulukları kavrama, hakikati bulma ve yaratıcının 
rızasına ulaşma süreci olarak tanımlarız. Kısaca insanı ontolojik olarak nasıl ele alıyorsak, onun öğrenmesini 
de ona göre kurgularız. İnsan ve öğrenme kavramları şekil olarak her bir düşüncede aynı olsa da içerik ve kap-
sam olarak oldukça büyük farklılıklar gösterebilir. Bu şekilde, eğitim felsefeleri öğrenme teorilerini etkilemiş, 
ardından her ikisi birden öğretim programlarının yapısının belirlenmesinde temel unsurlar olarak yer almış-
lardır. Aslen eğitim amaçlarının ve kazanımların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenen öğrenim alanları da 
ister istemez bu farklılıklardan etkilenmiştir. Her bir düşüncenin insan tanımına göre farklı isimlendirmelerle 
karşımıza çıkan ve içinde bulunduğu felsefenin düşünsel örgüsüyle sınırları belirlenen öğrenim alanları, son 
dönem eğitim programlarında amaçların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.  Öğrenim alanları 
oluşturulurken belirli soruların cevaplandırılması gerekmektedir. Bu alanlar hangi insan algısı üzerinden be-
lirlenecektir? Bu alanların belirlenmesinde etkin olacak öğrenme teorisi ne olmalıdır? Bu teori kabul edilirken 
belirleyici ölçütler neler olacaktır? İnsanın öğrenmeye ihtiyaç duyan yönlerini belli kategoriler içinde ele almak 
mümkün müdür? İnsanın her bir özelliği aynı düzeyde eğitime ve gelişime ihtiyaç duymakta mıdır? Bu özellikler 
arasında öne çıkanlar veya ihmal edilenler olabilir mi? Eğitim bilimleri çerçevesinde insanı sadece biyo-sosyal bir 
varlık olarak tanımlayan ekol, kendi içindeki farklı düşünsel biçimlendirmelerle öğretim alanları konusunu ele 
almış bu konuda çeşitli taksonomiler geliştirilmiştir. İslam düşünce sistemi içerisinde ise bu konu çoğu zaman 
ayrı bir başlık içerisinde sistematize edilmemiş; insanı, eğitimi, bilgiyi, ilişkileri ve toplumu konu edinen eserler 
içerisinde dağınık olarak ele alınmıştır.  Bu çalışmada İslami perspektiften öğretim alanları konusu irdelenerek, 
Kur’an ve sünnetteki bu konu ile ilgili veriler ele alınmış, İslam eğitim tarihinde Gazali’nin eserleri ele alınarak 
öğretim alanları için bir altyapı oluşturabilecek görüşler ve çalışmalar gerekli literatür taranarak incelenmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Bülent Uğur Koca

Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesinde Öğretim Alanları 
ve İslam Eğitim Tarihindeki Dayanakları (Gazâlî Örneği)



Probleme dayalı öğrenme günümüz eğitiminin önemli yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda öğrenciyi öğrenme 
sürecine katarak, aktif öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğrenilenlerin gerçek yaşamda kullanabilmeleri amaç-
lanmaktadır. Bu yaklaşım Kur’an kurslarındaki İslam dininin esaslarının öğretiminde de aynı amaçla kullanılabilir. 
Kuran kursları öğrencilerinin İslam Dini bilgilerini probleme dayalı yaklaşımla, kendi yaşantıları yoluyla öğren-
meleri, öğrenmelerini olumlu yönde etkileyecektir. Çalışmanın problemi; probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 
Kur’an kursları programındaki dini bilgiler dersinin amaçlarının gerçekleşmesine etkisi var mıdır? Buna etki eden 
faktörler nelerdir?” soruları üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın amacı; probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 
Kur’an kursları programındaki dini bilgiler dersinin amaçlarına ulaşma düzeyine etkisini ortaya çıkarmaktır.

Araştırma deneysel bir çalışma olup Ankara ili Keçiören Müftülüğü’ne bağlı Ayvalı Merkez, Eyüp Sultan ve Yük-
seltepe Sancak Kur’an kurslarında gerçekleştirilmiştir. Her bir kursta kontrol ve deney grupları oluşturulmuş ve 
72 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada gruplara çoktan seçmeli öntest sontest uygulanmıştır.

Uygulama sonuçlar için varyans analizleri SPSS 16.0 iki faktörlü ANOVA (Two-Way ANOVA for Mixed Measures) 
modeli üzerinden analiz edilmiştir. Ayvalı Merkez kursu için bireylerin başarılarında anlamlı fark bulunmuştur. F 
(1,24) = 9,054, p < 0,05. Grup ayrımı yapılmaksızın öntestten sonteste başarı puanlarında anlamlı fark vardır. 
F (1,24) = 57,097. p < 0,05. Tekrarlı ölçümler faktörlerinin başarısı üzerindeki ortak etkileri anlamlıdır. F(1,24) 
= 18,927, p< 0,05. Eyüp Sultan kursu için bireylerin başarılarında anlamlı fark vardır. F (1,24) = 6,468, p<0,05. 
Grup ayrımı yapılmaksızın öntestten sonteste başarı puanlarında anlamlı fark vardır. F (1,24) = 44,493. p<0,05. 
Tekrarlı ölçümler faktörlerinin başarısı üzerindeki ortak etkileri anlamlıdır. F(1,24) =13,732, p< 0,05. Yükseltepe 
Sancak Kursu için bireylerin başarılarında anlamlı fark vardır. F (1,18) = 5,105, p<0,05. Grup ayrımı yapılmak-
sızın öntestten sonteste başarı puanlarında anlamlı fark vardır. F (1,18) = 16,833. p<0,05. Tekrarlı ölçümler 
faktörlerinin başarısı üzerindeki ortak etkileri anlamlı çıkmamıştır. F(1,18) = ,016, p<0,05.

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına uygun olarak yapılan öğretimde öğrencilerin uygulamanın her aşama-
sında aktif derse katıldıkları, ders içi etkinlikler sayesinde ilgi düzeylerinin arttığı, yeteneklerinin daha çok farkı-
na vardıkları gözlenmiştir. Problemin ortaya konmasından çözümüne kadar etkin katılım olması başarıyı olumlu 
etkilemiştir. Bu sonuçlardan hareketle PDÖ yaklaşımının etkin ve verimli öğretim olduğu ve yetişkin eğitimi üze-
rinde etkisi ortaya konmaktadır. Aynı zamanda geleneksel yöntemdeki sıkıcılık ve monotonluktan uzak oluşuyla 
da bireyleri öğretimin içine katarak öğrenmeyi daha kaliteli ve kalıcı kılmıştır.

Ankara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi & Ankara Üniversitesi, Prof. Dr.

Rüveyda Durmuş & Cemal Tosun

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının  
Kuran Kursları Programındaki Dini Bilgiler Dersinin 

Amaçlarının Gerçekleşmesine Etkisi



One can easily argue that music is forbidden in Islam. Yet, it is very spread throughout Muslim communities. 
Even if that case is worth to be discussed, prohibition-permission pendulum is just a side of the issue, namely 
a problem of fiqh (a branch of Islamic sciences), the main aim of which is to specify one’s rights and respon-
sibilities in terms of Islam. However, the statue of music in Islamic thought might be evaluated, for instance, 
theoretically with philosophy and practically with Sufism from different points. Using music for its benefits in 
other disciplines (as it is argued in this paper), there is a need to change the perspective to music. In this paper, 
it is firstly summarised the discussion among Muslims whether music is prohibited or permitted. That discussion 
is treated in the current paper as a ‘misrepresentation’ that prevents to comprehend all dimensions of Islamic 
thought on music. After that, different accounts for music in Islamic history in philosophy (al-Kindi, al-Farabi), 
Sufism (Mawlawism), health practices (Ibn Sina), and artistic insights (Safiyyuddin al-Urmawi) have been in-
terpreted by reading certain thinkers. The rationale of including different perspectives of these scholars is not to 
legitimate their stance; but to present the possibility to deal with music in an independent thinking than halal-
haram dilemma. Finally, in this paper, respectively new perspective, studying music for educational benefits in 
religious education, will be introduced. There are many substantial areas bridging between music, education, 
and Islamic thought. What creates a challenge in using music for religious education in class environment is, 
for example, lyrics of music, instruments, musical genre, attitudes towards music in society, national/cultural 
connections to music, and religiously important dates like Mawlid and Ramadan. The purpose of this paper is 
to provide a layout firstly for the grounds that how it was/is possible to study music in Islamic thought, and (2) 
secondly, for the future researches and applications, to apprehend how Muslims may have extended perception 
to use music for its benefits in religious education.

University of Glasgow, PhD Student

Yusuf Ziya Öğretici

A Proposal for an Inclusive Religious Education with 
Musical Applications for Values Education



Technology has a key role in modern education system where it has got a definitive term as Educational tech-
nology. Teaching and learning of Arabic language has become more convenient and available for people as 
for the development of Technology in Education. This study aims to figure out the potential sources of Educa-
tional Technology for Arabic teachers and learners. Educational Technology is an instrumental and programmed 
framework which enhances teaching and learning procedures effectively and is updated with the latest inven-
tion of research and development. The idea of this study confirmed by considering the natural study of common 
lifestyle of Arabic teachers and learners. It is known to all that knowledge is written in papers for future records 
and better representation for the next generation with various perspectives. For the development of human 
life, technology has covered most part of our daily life where information has become available and open to all 
with various technological substances. Therefore, it is the demand of time to take proper step to make available 
the teaching and learning resources of Arabic language for all and with more effective ways for the help of edu-
cational technology. Arabic is a rich language for its origin and linguistic phenomena. And Learning the Arabic 
language can open doors to employment in the oil and travel industry. Knowing the Arabic language can help 
us find a career  in a variety of fields such as  journalism, business and industry, education, finance and banking, 
translation and interpretation, consulting, foreign service and intelligence  This study will find out the modern 
approaches and trends in the educational technology for Arabic teachers and learners as non-native. We are 
watching for the following key findings of this study.

Learning about Educational Technology 

Implementation in Arabic teaching and learning

Figuring out challenges as global data sources

Potential solutions to overcome the challenges and Future possibilities

Assist. Prof. Dr.

Md Rafiqul Islam Rafiq

Educational Technology and Its Implementation in 
Arabic Language Teaching and Learning
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Köklü bir geleneğe dayanan tasavvuf, özünde bir eğitim müessesesidir. Birey, tasavvufî terbiyenin nihayetinde, 
potansiyelinde var bulunan eşref-i mahlûkat niteliğini açığa çıkarır. Tasavvuf eğitimi, İslam’ın arzuladığı en ideal 
şahsiyeti yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yüzden tasavvuf eğitimini tamamlamış insanlara “insan-ı kâmil de-
nilmektedir. Tasavvufî eğitim, bu ideal şahsiyeti yetiştirmek için de pek çok esaslar ortaya koymaktadır. Bunun 
için öğrenciyi (mürid) hedefe ulaştırmak için izlenen yolu belirlemek için bir takım metodlar uygulanmaktadır. 
“Gönül eğitimi” öngören tasavvuf, gerek kişisel yani dikey ve derinlik boyutunda gerekse toplumsal yani yatay 
genişlik boyutunda sohbet, zikir, tefekkür, murakabe, hizmet ve rabıta gibi çok çeşitli terbiye metotları kullan-
maktadır. İslam’ın arzuladığı en ideal şahsiyeti yetiştirmeyi hedefleyen tasavvuf eğitiminin ana gayesi “insan-ı 
kâmil” yetiştirmektir. Tasavvufî eğitim, bu ideal şahsiyeti yetiştirmek için de pek çok esaslar ortaya koymaktadır.
Tasavvuf disiplininin eğitim öğretime sağlayacağı katkılar;  zihin- kalp ve nefis kavramlarının kavratılması ile 
sevgi, hoşgörü ve gönül kavramının kavratılması açısından önem arz etmektedir.

Özünde bir eğitim müessesesi olan tasavvufun, din eğitimi hedefleriyle örtüştüğü noktalar bulunmaktadır. Ta-
savvuf bu manada geçmişte olduğu gibi günümüzde de din eğitiminin bu alanına önemli katkılar sağlamakta-
dır. Tasavvufî okulların insan eğitimi metotları bulunmakla beraber öncelik zikir ve sohbet gelmektedir. Aynı za-
manda Hz. Peygamberin de sahabeyi yetiştirme metodu olan sohbet, hal transferi ve toplumun bilgilenmesine 
katkılar sağlamıştır.  Tasavvufun gayesi ahlâki insan  yetiştirmek olduğuna göre ahlâkın zirvesi olan şahsiyetlerin 
hayat hikâyelerinin anlatılması ve örneklemenmesi metod olarak eğitime katkı sağlamıştır.    Tarîkat ekolleri 
içerisinde yataktan kalkıştan, günlük hayatın her an ve alanına edebin hakim olmasını öngören grup içi görerek 
ve yaşayarak öğrenmeyi tatbik eden terbiye usulleri toplum içi muaşeretin yerleşmesini sağlamıştır.

İslam ilimleri içerisinde önemli bir yeri olan Tasavvuf ve uyguladığı eğitim;  Yüksek Motivasyon (Tam teslimi-
yet), Kötü alışkanlık ve davranışları yok etme,Bir Mürşide Bağlanma,Şahsiyet Transferi ve Kalbe yönelme gibi 
yöntemlerdir. Tasavvufî eğitim, ilk andan itibaren ferde yönelik eğitim uygulamaktadır. Ancak şahsiyet eği-
timini kazandırmak için dini yönden mükellef sayılan kimseleri eğitmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda asıl 
muhataplar ergen ve yetişkinlerdir. Tasavvufî eğitimde tecrubî bilgiler kazanılmasına gayret edildiği için, akılla 
izahı mümkün değildir. Ayrıca eğitimde verilen bilgilerin davranışa dönüşmesi beklenirkrn Tasavvufî Eğitimde 
davranışlar vasıtasıyla bilgiye ulaşılmaktadır. Din eğitiminin bir parçasını teşekkül eden tasavvuf eğitimi,dinin 
şuurlu bir şekilde yaşanmasına ve dinin bir hâl olarak da uygulanmaya konulmasına  vesile olması yönüyle çok 
önem arz etmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Sevda Aktulga Gürbüz

Sûfîlerin Eğitim Metodu



Son iki asırdır dünyaya egemen olan modernizm iktisadi, siyasi ve içtimai eşitsizlikler üretmekte; insanlığın ihti-
yaç duyduğu adaleti getirmek bir yana zulmün ve ifsadın temelini oluşturmaktadır. Bu temel ile birlikte Batılılar, 
İslam dünyasının tahrifatı ve ardından işgali neticesinde modernitenin unsurları olan hümanist, rasyonel, sekü-
larist, ilerlemeci ve pozitif bilim anlayışını İslam dünyasına zerk etmişlerdir. Bütün bunlardan dolayı Müslüman-
lar birkaç asırdır bir aşağılık kompleksi ve özgüven problemi içinde yaşamaktadır. Modernitenin insanlığa verdiği 
bu zararlar Müslümanların ilmî sahadan geri çekilmesiyle de katlanarak artmaktadır. Bu artışı durdurmak için 
insanlığın modernite ile birlikte kopardığı hakikatlere yeniden bir dönüş gerekmektedir. Bunun için öncelikle 
insanlık tarihinde 800 yıl büyük bir rol oynayan bir medeniyetin mensubu olan insanların, bütün bunların nasıl 
olduğunu ortaya koyması ve bu medeniyeti geliştiren bilginleri, ekolleri ve süreçleri bilmeleri gerekmektedir. 
Bunun için eğitim ve kültür algısında eğitim kurumlarında verilenlerden daha öte makro bir anlayış geliştirmek 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden eğitim-öğretim sadece maddi ve dünyevi ilimlerin öğretileceği bir sis-
temden daha öte ahlaki ve vicdani değerlerin de eğitiminin verilmesini kapsamalıdır. Toplumda tüm bu zihinsel 
dönüşümleri sağlayan bir eğitim anlayışını ortaya koyan bir milli eğitim politikası sürdürülmelidir. Eğitimden 
kastedilen salt sistematik örgün bir talim değil zihniyetlerin her yaşta ıslah edilmesi ve modernitenin ifsadına 
maruz bırakılmamasıdır. Bu noktaya ulaşmada eğitimde temel parametre olarak ahlakı, hak anlayışını, manevi/
maddi kalkınmayı, doğru bir açıyı/istikameti ve her alanda amaca matuf düşünce kalıplarının oluşturulmasının 
zarureti öngörülmelidir. Geçerli bir ilmî perspektif için çağın ilmî gelişmelerini de takip etmek gerekmektedir. 
Elbette bu yapılırken ne moderniteye göre (muhafazakâr modernleşme çabaları) ne onun için (batıcı modern-
leşme çabaları) ne de ona karşı (muhafazakâr çabalar) tavır içine girmeden İslam’da özgün olanı ortaya koyabilir, 
ayrıca modern olan da kullanılabilir ise modernitenin ifsadı izale edilmiş olacaktır. Zira Müslümanlar uygarlık 
kurduklarında kendilerinden önceki bütün tecrübelerden faydalandılar. Kendilerini onlara göre veya karşı dur-
mak zorunda konumlandırmamışlardır. O süreçte dünya toplumlarından bilinçli olarak beslendiklerini kavra-
mamız gerekmektedir. Bu çalışmada İslam’ın mevzubahs ettiğimiz hayatın tamamını bütün yönleriyle kuşatan 
eğitim anlayışı ve diğer medeniyetlerle girdiği etkileşim boyutu ele alınacak, Hz. Peygamber’den beri devam 
eden sürecin takdimi ile birlikte son asırdaki eğitim ve bilim anlayışımıza yönelik kritikler gerçekleştirilecektir.

Kocaeli Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Abdulkadir Macit

İslam Eğitim Anlayışının Bütünlüklü, Kapsayıcı ve  
Diğer Medeniyetlerle Etkileşime Açık Yapısı



İnsanın bedeninin eğitimi kadar zihin ve gönül dünyasının eğitimi de oldukça önemlidir. 14 .yüzyılın önemli sufi şah-
siyetlerinden olan Aşıkpaşa’nın sufî ve mürşid hakkındaki mülahazaları, günümüz eğitimcilerine ve eğitimde amacın 
ne olması gerektiğine dair yol gösterecek bilgiler ihtiva etmektedir. İnsanın kainattaki değerini ve diğer varlıklardan 
farkını “insan, içinden Allah’a yol açılan kimseye denir” sözleriyle ifade eden Âşıkpaşa, bu kıymetli varlığın ancak eği-
timle değerini koruyacağı kanaatindedir.  O, İnsanın eğitiminde bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulayarak, 
insanın tüm yönlerine hitaben farklı ilimlerin olduğunu belirtmektedir. Bunlar, yeri nefs olan zâhir ilmi, akılda kemâl 
bulan ibret ilmi, gönlü mesken tutan hikmet ilmi, câna yerleşen esrâr ilmi ve zâtı kuşatan kudret ilmidir. Bu ilimlerden 
insana doğru yolu gösteren ve onu hata yapmaktan koruyan zâhir ilminin, Kur’an ve peygamber sözü olmak üzere iki 
delilinin olduğu belirtilmektedir. İnsanı ve zaaflarını çok iyi gözlemleyen biri olarak Âşıkpaşa, onun nefsinin sadece 
Allah ve peygamber sözü karşısında susacağını vurgulamaktadır. İnsanın edindiği bilgiyi içselleştirmesinin önemine 
dikkat çeken Âşıkpaşa, amelsiz ilmin büyük bir sorumluluk olduğunu ve bilginin kişiyi kalpte ve beyinde amellerle 
ilgili bir bütünlüğe götürmesi gerektiğini söylemektedir. Ona göre ilim, kişinin hem kendine,hem de insanlığa faydalı 
olmalıdır. Bilgiyi içselleştiremeyen  kişileri zâhir âlim olarak niteleyen Âşıkpaşa, bu kimselerin bir fayda elde etme 
veya bir zararı def etme şeklindeki bir karşılık için ilim öğrendiklerini ifade etmektedir.

Âşıkpaşa, eğitimcilerin özellikleri ve onların eğitimde kullanacakları yöntemler hakkında da son derece önemli bilgiler 
vermektedir. İnsanın fıtratında olmayan özelliklerden arınıp saflaşma süreci olan eğitimde ona yol gösterecek mür-
şidin, görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için belli şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir. Yeryüzünü 
dengede tutacak, zulmü ortadan kaldıracak bir neslin yetiştirilebilmesi için eğitimci, öğrencisinin kabiliyetlerini bil-
meli ve onun yeteneklerini ortaya çıkarabilmesine yardımcı olmalıdır. Eğitimde kişiliğin geliştirilmesinin ve çeşitli er-
demlerin kazandırılmasının asıl olduğunu düşünen Âşıkpaşa, eğitimin söz konusu hedefine ulaşması için eğitimcinin 
öğrencisini tüm yönleriyle tanıması yanında, öğrencisine Yaratan’ın nazarıyla bakması,onu dış görünüşüne, yaşantısı-
na ve maddî durumuna göre değerlendirmemesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca eğitimde öğrencinin hocasının sa-
mimiyetine ve bilgisine güven duymasının önemine de dikkat çekmektedir. Çalışmamızda Garibnâme  adlı eserinden 
hareketle Âşıkpaşa’nın günümüz eğitimcilerine rehberlik edebilecek, insanın eğitim sürecine ışık tutacak tavsiyelerine 
yer verilecektir. İnsana bütüncül yaklaşım, öğrencinin tüm yönleriyle tanınması, yeteneğe  göre eğitim, eğitimci-öğ-
renci birlikteliği, insan tabiatına uygunluk, bilginin eyleme dönüşmesi ve eğitimcinin yetkinliği ve samimiyeti onun 
eğitim anlayışında öne çıkan unsurlardır. Bu hususlar ele alınırken, literatür taraması yöntemi kullanılarak, hoca ve 
öğrencinin aktif oldukları bir eğitim metodu sunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca günümüz eğitimine tasavvufî terbiyenin 
sunabileceği imkanlara Âşıkpaşa’dan hareketle anlama yöntemiyle işaret edilmeye çalışılacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Nuran Döner

Eğitimde İnsanı Keşfetmenin Önemi  
-Âşıkpaşa Örneği-



‘In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful’
The present study will introduce the Educational theory of Ibn ‘Arabi (1165- 1240 CE). A theologian, philosopher and Sufi 
entitled “The Greatest Master”. He developed the theory of Education, based on Islamic philosophy. The main purpose of his 
theory to achieve the progressive principles of education. It is grounded in the methods of realization, new technique of 
trainings and on the new active perspective of practical spirituality rather than the passive concept of spiritual practices. He 
emphasized to establish the relationship among seekers, instructors, government, jurists, judges and common people. It 
covers all the fields of Islamic Sciences that responsible for peace and harmony in the Islamic as well as Non-Islamic socie-
ties. The Main features of his approach will enhance the student knowledge in the following ways:
The Synthesis: The synthesis of his theological, jurisprudential, philosophical and mystical thinking will represent the 
Islamic education as the perfect way to achieve the purpose of human creation.  
Methodology of Mediation: The inclination of Ibn Arabi’s educational philosophy towards mediation and integration  of 
various intellectual schools of thought of revealed religions particularly and of unrevealed religions generally. The under-
standing of the socio-political necessity of consensus and co-operation will enhance the student knowledge that how to 
get the solutions of conflicts.             
 The Pragmatic Rationalistic Spiritual Approach: This idea is strongly embedded in revealed tradition and its accept-
ance of creativity and flexibility of interpretation.
The Science of Intellect: The Reality of Intellect - Intellectual Knowledge
The Science of Self- Realization: The process of self-evident, knowing Himself through metaphysics, cosmology, spir-
itual psychology and Ethics.
The Science of Spirituality: The Spiritual Practices - Practical Spirituality
It will develop the aesthetic sense, providing reasons, ability to control the global issues and re-strengthens the traditional 
rich concept of relativity.
The aesthetic dimension of Educational theory: The Inner Knowledge of Education
The preserver of natural environment and establishment of Justice
Understanding of the unpredictable transformation of Global tendencies due to integration of different cultures.
The interfaith, political, traditional and spiritual dimension
The Science of Ethics: Thus, to formulate the right educational infrastructure to train future professionals in the field of 
Islamic sciences, could possible through the Ibn Arabi’s educational theory to bring together a strong community of Muslim 
students, faculty and inventors who share a common vision and passion. Who can work across the borders between tradi-
tional and scientific disciplines.

Quaid-i Azam University İslamabad, Lecturer

Bushra Furqan

Ibn ‘Arabi’s Theory of Education in  
Contemporary Perspective



Modern İslam Düşüncesinde Mahiyeti ve Unsurları İtibariyle Eğitim  
(Fazlurrahman, Muhammed İkbal ve Cemaleddin Afgani Örneği) 

Tülay Yücel

Türk Aydınına Göre Din Eğitiminin İçeriği
Ali Kemal Acar

Ghazali Children’s Series
Saadia Ismail

Eğitim Düşünürleri
Thinkers of Education  

Moderator: Melike Günyüz

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi – Salon IV 
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XIX. ve XX. Yüzyıllar İslam dünyasında sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda fikri, ahlaki, dini, ekonomik, 
kültürel alanlarda da çözülmelerin yaşandığı bir döneme tanıklık etmiştir. İslam dünyasının bu buhranlı dö-
neminde mevcut duruma tepkilerini gösteren ve Müslümanları uyandırmaya, onların medeniyet seviyelerini 
yükseltmeye, Müslüman ülkeleri Avrupa’nın siyasi ve iktisadi nüfuzundan kurtarmaya çalışan çeşitli mütefekkir, 
grup ve fikir akımları ortaya çıkmıştır. Modern İslam Düşüncesi veya İslam’da Reformist Düşünce bu akımlardan 
biri olan İslamcılık fikir hareketi içerisinde yer alan gruplardan biridir. Batı düşünce kategorilerinin hakim olduğu 
bir ilerleme çağında İslam’ın hayat görüşü unsurlarını karantinaya almak isteyen Modern İslam düşünürleri, din 
ve ilim arasında meydana gelen çelişkiyi doğuran eğitim esaslarının irdelendiği bir tartışma sahasının kapılarını 
açmışlardır. Nitekim Modern İslam Düşüncesine göre İslam, ilimle barış halindedir ve gerçekte ilk yüzyıllarda 
ilmi ruhun gelişmesinin doğrudan müsebbibidir. Fazlurrahman, Muhammed İkbal ve Cemaleddin Afgani, İslam-
cılık hareketi içerisinde farklı konulardaki düşünceleriyle birlikte eğitime dair görüşleri ile öne çıkan düşünürlerin 
başında yer almaktadır.

Belirtilen önemi ve İslam eğitimi için taşıdığı değer dikkate alınarak araştırmamızda, Fazlurrahman, Muham-
med İkbal ve Cemaleddin Afgani’nin eğitimde ıslahat ile neyi hedefledikleri, dolayısıyla eğitim-öğretim görüş-
leri, bu görüşlerini dayandırdıkları temel ilkeler, geleneksel ve modern eğitim sitemine yönelik tenkit ve teklif-
ler, İslam dünyasının ihtiyaçları bağlamında yetiştirmek istedikleri insan modelinin ne olduğu tespit edilerek 
eğitim-öğretimin günümüzde gelmiş olduğu nokta itibariyle mevcut eğitim problemlerine ne derece bütüncül 
ve tutarlı çözümler getirdikleri incelenecektir. Bu kapsamda Modern İslam Düşüncesinde yer alan, İslam birliği, 
çağdaşlaşma, milliyetçilik, ıslahat gibi temel kavramlara da konu ile ilişkileri bağlamında yer verilecektir. Konu 
belirtilen şekilde ele alınırken tarihi süreç içerisinde din eğitimi alanında boşlukları, ihtiyaçları ve ulaşılanlar 
çerçevesinde elde edilen bulguları ileriye taşıyacak nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve doküman 
inceleme tekniklerine başvurulacaktır.

Bildiri Modern İslam Düşüncesinin Fazlurrahman, Muhammed İkbal ve Cemaleddin Afgani örneğinde İslam eği-
tim tarihi için önem arz eden Modern İslam Düşüncesi ve onun temsil ettiği eğitim görüşlerine dikkat çekmesi, 
alanda çalışacak kişilere oluşturacağı yeni problemlerle din eğitiminde yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ön-
cülük etmesi, sınırları ve imkanları ölçüsünde konu ile ilgili bir ihtiyacı karşılaması itibariyle önem taşımaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Tülay Yücel

Modern İslam Düşüncesinde Mahiyeti ve  
Unsurları İtibariyle Eğitim  
(Fazlurrahman, Muhammed İkbal ve Cemaleddin Afgani Örneği)



Bu çalışma Cumhuriyet döneminde yaşayan, din eğitimi konusunda görüşleri bulunan, dünü ya da bugünü kıs-
men de olsa fikirleriyle ya da uygulamalarıyla etkilemiş yaklaşık 40 Türk aydınının görüşlerinden yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Cumhuriyet dönemi kendi içinde ilk (1920-1946), orta (1946-1980) ve son dönem (1980-
2019) olmak üzere üç alt başlıkta ele alınmıştır. Dönem boyunca aydınların üzerinde durdukları ve öne çıkan 
hususlara, dönem karşılaştırmalarına sonrasında ilahiyat eğitimi alan ve almayan tasnifiyle aydınların görüşle-
rine yer verilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmalarda 
yaygın olarak kullanılan bilgi toplama tekniklerinden ise doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın 
analiz aşamasında verilerin incelenmesinde ise betimsel analizin yanısıra daha yakından incelemeyi ve bu ve-
rileri açıklayan kavram ve temalara ulaşmayı gerektiren içerik analizi yapılmıştır. Buradan da ortak kavramlara 
ve ilişkilere ulaşılmaya, veriler açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulguların analizi sürecinde tema 
kullanımı işlevselliği nedeniyle tercih edilmiştir. İçerik analizi ile birlikte aydınların din eğitimi içeriği konusunda 
ele aldıkları kavramlar çıkarılmış bununla birlikte din eğitimi literatüründe ele alınan başlıklar da göz önünde 
bulundurulmuştur. Din eğitiminin içeriği genel olarak inanç, ibadet ve ahlak konularıyla ele alınabilir. Çalışmada 
doğrudan ana konular yerine aydınlarca öne çıkarılan başlıklara odaklanılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede aydın-
larca öne çıkarılan; Kur’an’ın içeriği, yanlış dini tutum ve davranışlardan arındırma, tasavvuf ve konuları, çağdaş 
meselelere çözümler ve son olarak da din ve mezhepler başlıkları değerlendirilmiştir.

Türk aydınında din eğitiminin içeriği ya da din eğitiminde Kur’an’dan yararlanma çoklu bir amaçla ele alınan bir 
husustur. Kur’an’ın anlaşılması bir başka ifadeyle dinin doğru anlaşılması için Kur’an’ın tercümesinden okunması 
ve muhtevası üzerinde durulur. Türk aydının tespitiyle toplumda var olan batıl inançlar ya da yanlış dini tutum 
ve davranışlar da din eğitimi içeriği bağlamında ele alınır. Öncelikli olarak aydınlarca dinin değil de dinin yanlış 
öğretilen/öğrenilen hususlarının öne çıkarılması, halk arasında yaygınlık kazanması şikayet edilir. Bir diğer içerik 
tasavvuf ya da tasavvuf konularıdır. Bunun ele alınması kısmen yanlış dini tutum ve davranışlarla kısmen de 
tasavvufun bir terbiye aracı olarak görülmesi yönüyle ele alınabilir. Türk aydınlarınca din eğitiminin konuları 
arasında yer alması istenen çağdaş meselelere çözümler ise ihtiyaçlar, hayata hazırlayıcılık ve din-dünya dengesi 
kriterleriyle ele alınır. Aydınlarca istenen; ihtiyaçlardan hareket etme, içeriğin ilgi ve istek uyandırması ayrıca 
din-birey ve hayat üçlüsünün kesiştiği hususlar olarak formülize edilebilecek bir yaklaşımdır. Son alt başlık ise 
din eğitimi içeriğinde din ve mezheplere yer verilmesidir. Burada ise çok kültürlülük, ötekine saygı, birlikte ya-
şama gibi kavramlara gönderme yapılarak günümüzde sıklıkla dile getirilen din içi ya da din dışı farklı gruplara 
karşı yaklaşım ele alınır.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Uzman

Ali Kemal Acar

Türk Aydınına Göre Din Eğitiminin İçeriği



Al Islah Institute, Researcher

I assisted my Sheikh as part of the Islamic Group Al Islah- aimed at reformation of Youth and Women, to revise 
a curricum for both the mothers and the youth in our quest to reinvigorate the Islamic education offered in our 
town.

The result was great and provide the necessary stimulus needed by the youth and women.

Thus it became clear the upliftment of the mothers went hand in hand with their children as they both needed 
to be on the same page in order to progress in the journey of Islamic knowledge. This paper  proposes the in-
troduction of the Al Ghazali Children’s series created by Sister Gray, Director of Fons Vitae to be introduced at all 
Islamic educational institutes for children between the ages 7-10.

We find a reservoir of methodology in the works of Imam al-Ghazali who spent years studying and formatting 
these concepts relating to our spiritual practices and their link to the spiritual heart  into an orderly methodol-
ogy in a simplified yet perfect manner.

Alhamdulillah, the Ghazali   Project has the done the work for us and the ball is in our court to transmit this 
information to the receptive minds of our children. If these are digested and implemented at an early age, the 
caliber of youth that we will help bring into being will be a great asset to any society and may plant the seeds 
for the Islamic character revolution which we await. A generation of children, who love and understand the 
profound meanings of their faith, will grow up with both self-observation and self-correction as a normative 
way of living.

Saadia Ismail

Ghazali Children’s Series



“Zorunlu Okul Öncesi Eğitim” Gündeminde Din ve Ahlak Eğitimi Meselesi
Emre Altıntaş & Ahmet Koç

Kur’an Kıssalarının Okul Öncesi Din ve Değer Öğretiminde Kullanımı  
(Zülkarneyn Kıssası Üzerinden İyilik Değerinin Öğretimine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma)

Duygu Kaçaranoğlu & Nurullah Altaş & Hasibe Özuygur & Ertuğrul Bayram Erdoğan

Okul Türlerine Göre Dindarlık Düzeyi:  
Türkiye’de Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

Cahit Aslan

Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitiminde Eğitim Programlarının  
Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: Türkiye ve Amerika Örnekleri

Sümeyra Uzun

Modern Eğitim ve Islam Eğitimi
Modern Education and Islamic Education  

Moderator: Emine Keskiner

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi – Salon I 
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Okul öncesi dönemin bireyin hayatındaki önemi konuyla ilgili herkes tarafından malumdur. Buradan hareketle 
son yıllarda okul öncesi eğitimle ilgili ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Ekim 
2018’de açıkladığı vizyon belgesinde okul öncesi eğitimin 2019 yılında zorunlu eğitim kapsamına alınacağını 
açıklamıştır. İlk bakışta olumlu olan bu yaklaşımda ülkemiz gerçekleri açısından göz ardı edilen önemli bir husus 
vardır: Din ve ahlak eğitimi. Mevcut resmi okul öncesi öğretim programlarında din ve ahlak eğitimi hususi bir 
öğrenme ve etkinlik alanı olarak yer almamakta, değerler eğitiminin programa entegre edildiği belirtilmektedir. 
Özel okul öncesi eğitim kurumları da bu programı esas almakla birlikte kendi anlayışlarına göre değerler eğitimi 
adı altında bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Öte yandan bu çerçevede bir de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 
olarak 2013’ten beri uygulanan 4-6 Yaş Kur’an Kursları Öğretim Programı bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitimin zorunlu olması halinde, okul öncesi din ve ahlak eğitimi ile ilgili muhtemel bazı sorunlar 
ortaya çıkacaktır. Bunlardan birkaçı söyle sıralanabilir:

Din ve ahlak eğitimi için en önemli kurum olan ailenin etkisi büyük oranda azalacaktır. Buna karşılık öğrencinin 
devam edeceği kurumlarda bu işlevi yerine getirecek bir imkan oluşturulmamaktadır. Ne programlarda din ve 
ahlak eğitimine yer verilmekte, verilse bile böyle bir durumda bunu verecek öğretmenlerin yetişmesi için ted-
birler düşünülmemektedir.

Diğer yandan Diyanet İşleri başkanlığının yaygın din eğitimi çerçevesinde verdiği 4-6 yaş grubu kursların duru-
mu ne olacaktır? Bu kurslara devam edenler zorunlu eğitime dahil edilecekler mi? Edilmeyecekse bu kursların 
durumu ne olacaktır?

Özel okul öncesi kursların programları, uygulamaları, buralarda eğitim veren kişilerin okul öncesi eğitime ve 
bilhassa din ve ahlak eğitimine ehliyet ve liyakati nasıl denetlenecektir?

İlkokullarda 4. sınıfa kadar din ve ahlak eğitiminin programlarda yer almaması da bu programların devamlılığı 
ve bütünlüğü açısında başlı başına başka bir sorundur.

Bu bildiride, öncelikle ülkemizde okulöncesi eğitimin durumu betimlendikten sonra zorunlu okul öncesi eği-
tim içinde din ve ahlak eğitiminin yeri ele alınacak, konuya ilişkin sorunlar ortaya konulacak ve bu sorunların 
çözümüne yönelik öneriler sunulacaktır. Bu çalışmanın güncel ve önemli bir hususu böyle bir sempozyumda 
gündeme getirmiş olması zorunlu olacak okul öncesi eğitimde, din ve ahlak eğitiminin imkânlarının yeniden 
gözden geçirilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen & Marmara Üniversitesi, Prof. Dr.

Emre Altıntaş & Ahmet Koç

“Zorunlu Okul Öncesi Eğitim” Gündeminde  
Din ve Ahlak Eğitimi Meselesi



Kur’an, muhataplarına mesajlarını iletirken çeşitli yöntem ve teknikler kullanır. Bu yöntem ve tekniklerden birisi de 
kıssalardır. Kur’an kıssaları, ağırlıklı olarak yetişkinlere yöneliktir ve hitap ettiği toplumsal yapının içindeki anlatılara 
dayalıdır. Bu karakteristiğine rağmen vahyin ilk yıllarından itibaren söylem değişerek, dönüşerek ve gelişerek hem 
yetişkin eğitiminin hem de çocuk eğitiminin önemli araçlarından birisi olarak kullanılagelmiştir. Din ve değerler eği-
timinde okul öncesi de içinde olmak üzere örgün eğitimin her aşamasında ve yaygın eğitimde Kur’an kıssalarının 
kullanıldığı ve kullanımın etkileri üzerine araştırmaların bulunduğu bilinmektedir. Araştırmamızın amacı, 4-6 yaş gru-
bu çocuklara verilen programlı din eğitimi içinde Kur’an kıssalarından yararlanmanın imkânını Zülkarneyn kıssasına 
ilişkin uygulama çerçevesinde tartışmaktır. Bu bağlamda kıssanın din eğitiminde nasıl kullanılabileceğini, kıssanın 
din eğitiminde bir eğitim materyali olarak kullanılmasının öğrenmeyi kolaylaştırıcı hangi yönleri içerdiğini, ahlaki il-
kelerin ve değerlerin özelde iyilik değerinin aktarılmasında oynadığı rol ve bunu içselleştirme ve yaşantıya geçirmede 
etkisini Zülkarneyn kıssasındaki “duvar yapımı” anlatımından yola çıkarak ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin kıssayı 
ne kadar ve nasıl anladıkları, kıssadan hareketle iyilik yapmayı nasıl tarif edip açıkladıklarını anlayıp tespit etmek 
amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşabilmek için şu sorulara cevaplar aranmıştır. Çocuklar;

1. Zülkarneyn kıssasıyla ilgili iyilik değer kazanımını nasıl anlamış ve ifade etmişlerdir?
2. Zülkarneyn kıssasındaki mesajları fark edebilme düzeyleri nedir?
3. Çocukların öngöremediğimiz değerlere ulaşmaları mümkün olabilmekte midir?

Araştırma iki aşamalı olarak desenlenmiştir. İlk aşamada Zülkarneyn kıssasının geçtiği kutsal kitaplar ve kıssanın diğer 
kültürlerde değerler eğitimi açısından nasıl ele alındığı incelenmiştir. İkinci aşamada, kıssanın değerler öğretimindeki 
yeri nitel desenli bir alan araştırmasıyla yapılmıştır. Uygulama Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rize ili merkezde bulunan 
Sahil Camii 4-6 yaş grubu Kur’an Kursuna devam eden 43 çocuk üzerinde yapılmıştır. Uygulamada, Zülkarneyn kıssası 
çocuklara anlatıldıktan sonra kıssa, drama yöntemiyle çocuklar tarafından canlandırılmıştır. Dramatizasyondan sonra ço-
cuklarla grup görüşmesi yapılmıştır. Son aşamada ise çocuklardan Zülkarneyn kıssası ile ilgili resim yapmaları istenmiştir.

Sonuç olarak farklı kültürlerin edebi metinlerinde efsanevi karakter olarak yer alan Zülkarneyn kıssası vahiy kaynaklı 
kutsal kitaplarda da anlatılmaktadır. Tevrat metinlerinde Zülkarneyn kıssası ile güçlü olmanın önemi vurgulanırken, 
Kur’an-ı Kerimde maddi karşılık beklemeden zor durumda olanlara yardım etmek ve adaletli olmak gibi farklı değerler 
öne çıkarılmaktadır. Uygulama sonucunda, 5-6 yaş grubu aralığında bulunan 43 çocuğun Zülkarneyn kıssası ile iyilik/
yardımlaşma değerine ilişkin bir farkındalık sağlandığı ve yardım etmenin güzel bir davranış olduğunu anladıkları 
tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların kıssada verilmek istenen kazanımları büyük ölçüde algıladıkları ve 
kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek anlamlandırdıkları ortaya çıkmıştır.

Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi & Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. & Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi & Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Duygu Kaçaranoğlu & Nurullah Altaş & Hasibe Özuygur & Ertuğrul Bayram Erdoğan

Kur’an Kıssalarının Okul Öncesi Din ve  
Değer Öğretiminde Kullanımı  

(Zülkarneyn Kıssası Üzerinden İyilik Değerinin Öğretimine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma)



Dindarlık tartışmaları seküler/laik yaşamın toplumda boy göstermesi ile beraber yoğunlaşmış ve Türkiye’nin 
siyasal hareketlerinin ana damarını oluşturmuştur. Özellikle eğitim kurumları üzerinden yoğun tartışmaların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin mevcut siyasal iktidarın “dindar nesil yetiştirme” arzusu ve projesi top-
lumun önemli seküler/laik bir kesiminde “toplum dindarlaşıyor” kaygılarında artışa neden olmaktadır. Gerçek-
ten kurumsal din eğitim ile dindarlık arasında mutlak bir ilişki var mıdır? Eğer etkili ise kurumsal din eğitiminin 
bireylerin dindarlaşması üzerinde ne kadar etkilidir? İşte bu çalışma kurumsal din eğitimiyle dindarlaşma ara-
sındaki ilişkiyi kandınlar üzerinden ortaya koymayı amaçlamıştır. Özellikle “imam hatip ortaokulu”, “ imam hatip 
liseleri” ve “ilahiyat fakülteleri”nde eğitim görmüş kadın bireyler ile bu eğitim kurumlarının dışındaki eğitim 
kurumlarında eğitim görmüş kişilerin dindarlık eğilimleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Dindarlık ölçeklerine bakıldığında ise dindarlığın çok boyutlu ele alındığı görülecektir. Bu çalışmanın varsayımı-
na göre Türkiye’de dindarlık her boyutta yaşanmamaktadır. Acaba, bahsi geçen eğitim kurumlarında öğrenim 
görmüş bireyler dindarlıklarını hangi boyutlarda ve düzeydelerde yaşamaktadırılar ve diğer eğitim kurumların-
da öğrenim görmüş bireylerden ne düzeyde farklılaşmaktadırlar?

Bu araştırmanın genel evreni Türkiye toplumu ve kadınlardır. Özel evreni ise Adana’da yaşayan kadınlardır. Ve-
riler tabakalı tesadüfi örnekleme tekniğiyle tespit edilen 389 kişiden yapılandırılmış anket çalışması yaparak 
toplanmıştır. Sonuçlar betimsel ve ilişkisel olarak analiz edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre kurumsal din eğitimi alan bireyler ile bunların dışında eğitim alan bireyler arasında 
yüksek düzeylerde anlamlı farklar yoktur. Dindarlığın her boyutunda ve total dindarlık düzeyinde bireylerin eği-
timi arttıkça dindarlıkları da düşmektedir. Adeta aralarında ters orantılı korelasyon vardır. Yalnızca dindarlığın 
“Bilgi” boyutunda anlamlı farklar azalmaktadır. 

Hemen hemen dindarlığın bütün boyutlarında imam hatip lisesinde okumuş olanların dindarlık seviyeleri diğer 
lise türlerinde okumuş olanlardan daha yüksektir. İmam Hatipleşme dindarlaşmayı getiriyor denilebilir. 

Regrasyon analizleri sonuçlarına gör ise bireylerin dindarlıkları üzerindeki etkili olabilecek bağımsız değişken-
lerden yaş, medeni durum, doğum yeri, eğitimi, okul türleri, gelir düzeyi, tarikat üyeliği ve mezhep gibi değiş-
kenler içinde “mezhep” ve “tarikat üyeli” temel belirleyici olduğu tespit edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi, Doç. Dr.

Cahit Aslan

Okul Türlerine Göre Dindarlık Düzeyi:  
Türkiye’de Kadınlar Üzerine Bir Araştırma



Araştırmanın Problemi ve Önemi: Modernleşmenin beraberinde gelen ve tüm dünyayı etkileyen sekülerleşme 
ile birlikte dünya genelinde kilise okullarının ve medreselerin yerini modern okullar almıştır. Batıda kilise okulları 
kısmen dönüşerek varlıklarını muhafaza ederken, İslam dünyasında medreseler yerlerini modern okullara bırakmıştır. 
Bu durum neticesinde, “modern okullarda İslam din eğitiminin yeri ve metodolojisi” konusu Müslümanların yaşadığı 
bütün coğrafyalarda yeni bir problem alanı olarak ortaya çıkmıştır.  Dünya Müslümanları bu problemi “integrated cur-
riculum” bütünleştirilmiş eğitim programları ile çözebilmişlerdir. Ülkemizde ise erken çocukluk döneminden lise son 
sınıfa kadar İslam din eğitimi ile modern bilimleri, pedagojik ilkeleri dikkate alarak sentezleyen bir eğitim programı 
henüz hazırlanabilmiş değildir. Ülkede var olan erken çocukluk dönemi din eğitimi ihtiyacı, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından karşılanmayıp, özel kurumlar da bu konuda yetersiz kalınca, Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 yılında 4-6 Yaş 
Kur’an Kurslarını hizmete açarak var olan ihtiyacı karşılamayı hedeflemiştir. Başkanlığın 4-6 Yaş Kur’an Kursları halk 
nezdinde “din eğitimi veren okul öncesi eğitim kurumları” olarak algılanıp, büyük teveccüh görmüştür.  Diğer taraftan 
dünya genelinde Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda Türkiye’deki uygulamaya kıyasla daha köklü mazisi olan erken 
çocukluk dönemi din eğitimi uygulamaları da mevcuttur. Amerika’daki IQRA Vakfı’nın 1982 yılından beri uyguladığı 
erken çocukluk dönemi din eğitimi programı bu uygulamalara örnektir. Bu araştırmamızın amacı Türkiye’de Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın hazırlayıp uyguladığı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının Eğitim Programı ile Amerika IQRA Vakfının uzun 
süredir uygulamakta olduğu “Preschool Religious Education Program” “Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi Programı” nı 
mukayeseli olarak inceleyerek, Türkiye’de çok yeni olan bu alanın geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın genel amacı Türkiye ve Amerika’da uygulanmakta olan erken çocukluk dönemi 
din eğitimi programlarının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır.

Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşım yöntemi kullanıl-
mıştır. Yatay yaklaşımda farklı eğitim sistemlerinin ayrı ayrı unsurları paralel olarak bir bütün halinde incelenmektedir. 
Bu doğrultuda seçilen eğitim programları program geliştirmenin temel unsurları olan amaç ve kazanımlar, öğrenme 
öğretme süreçleri, içerik ve değerlendirme açısından mukayeseli olarak incelenmiştir.

Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi ise doküman incelemesi yöntemidir. Veriler alt amaçlara göre kategori-
lere ayrılarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın Temel Bulguları: Araştırmada, programlarda belirlenen öğrenme alanlarının, içeriklerin ve değer-
lendirme süreçlerinin farklılık arz ettiği tespit edilmiştir. Programların içeriklerinde yer alan en önemli farklılık; IQRA 
Vakfı’nın programında Kur’an okuma öğretimine yer verilmezken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın programının Kur’an 
okumanın öğretimini esas alarak yapılandırılmış olmasıdır.  Her iki programın da kazanımlarının büyük çoğunluğu-
nun bilişsel alanın bilgi düzeyine göre hazırlandığı ve iki programın da bilgi temelli bir erken çocukluk din eğitimini 
esas aldığı tespit edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Sümeyra Uzun

Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitiminde  
Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: 

Türkiye ve Amerika Örnekleri



Education and Modernization: Darul Huda Model of Educational System in Kerala
Ahammed İshac Chembirika Ebrahim

Knowledge, Embodiment and Discipline of Linear Thinking- The İmagination of 
Ethical Self-Making in Traditional Muslim Religious Schools at South India/Kerala
Noorudeen Pattasseri

İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde Özne Problemi
Bülent Uğur Koca

Constructing The Taxonomy of Educational Objectives in Light of The Role of The 
Messengers of God in Islam
Khaırıl Husaını Bın Jamıl

Islam Eğitiminde Teori ve Metodoloji
Theory and Methodology of Islamic Education  
Moderator: Ismail Demirezen

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi – Salon II 
13 Nisan 2019 Cumartesi | 13 April 2019 Saturday | 11:30 – 13:00

10. Oturum | 10. Session



The Muslims of Kerala, who form generally one fourth of state’s population, have a rich history and tradition 
compared to their counterparts elsewhere, especially in north India. The situation of Muslim education in Kerala, 
the southern state of India is basically following the traditional way of Islamic education. Education of Muslims 
in India especially Kerala state changes its model of teaching and learning time to time, so that Indian Muslims 
of Kerala created a model of new education system, following periods It was a stimulus to people to be educa-
tionally high because they understood the value of Islam and its views and teachings are highly touchable to 
part of their life. The Muslim leader wanted to prevent the modernist and reformist movements, the traditional 
Muslim leadership felt the need of preventing such dangerous effects to keep the inherent traditional Islamic 
culture, heritage and rituals of the region.  Sayyids, Sufis and other Sunni religious scholars who undertook 
the formation of Samasthakeralajamyiathul ulama. they worked hardly for improving the Muslim educational 
order, after some years they get the real success in their attempt to make DarulHuda model of Educational 
system through  holistic and comprehensive material education, harmonious with the Islamic principles in or-
der to foster the personal, spiritual and intellectual developments of the students and  incorporate the Islamic 
doctrinal beliefs and value into the educational practices, so as to integrate educational theories with practices, 
and extend the class room activities with real-life situations and societal experiences by  providing  academic 
excellence of highest standards to develop new trends and ideas to keep with the modernization of knowledge 
through boosting the  students evidence-based academic tools of wisdom to produce better material to build 
up the confidence of self-reliant by which they can meet the academic challenges and find happiness through 
achievements.Because of the importance of this topic decided to make an analytical study about Darul Huda 
and its impact on society and trying to focus on curriculum and positions of graduated students in the com-
munity itself.

Sakarya Üniversitesi, Student

Ahammed Ishac Chembirika Ebrahim

Education and Modernization:  
Darul Huda Model of Educational System in Kerala



Of late, numerous dialogues have been made in concern with the historically bound and dynamic textually 
cultured traditional religious schools in Muslim societies, called ‘Madrasa’, and the offshoots over the progeni-
tors which made very distinctive reflections in everyday life-world of the people surrounded such schools. This 
is a kind of centres for religious education, and spiritual exercise, which mainly generated in Muslim world. 
Everywhere in the spots of Muslim societies, Madrasa had a leading role to form, inform and reform the every-
day engagements of Islamic believers that entirely produced the sheer questions against the ethical synchronic 
manifestations of different social and political discourses in Islamic history. This paper is tends to focus on the 
genealogy of ethically anchored societal patterns of Madrasa in South India, Kerala and to explore the ways and 
means of being apolitical antagonists with questioning the linear sequences of secular modernity. Here, I would 
like to explore the essence of post-colonial production factors in the oriental perspective with making the world 
of ideas and life themselves. I seriously consider three major questions to compact during this entire paper. 1) 
What are the fundamental embodied factors which led to the thinking about a world beyond the secular mo-
dernity and questioning the ‘ethical turns’ of colonial manifestations among the traditional Madrasa system?, 2) 
How its knowledge and embodiment throughout the myriad networks helped to reproduce a community with 
the concept of ‘Adab’(discipline)?, and 3) Which are the epistemic turnings helped to re-articulate the confident 
of orient in South Indian Muslims rather than rest of the places in India particularly?

Throughout this paper I tried to prove the Muslim educational system in the South Indian region, especially in 
the Malabar region- where the majority of the Muslim population living along with centuries long historical 
global intellectual connections with various Islamic knowledge traditions and Muslim societies, including Otto-
man state and Hadarmout. I often brought some relevant examples of religious schools in South India which are 
working among the majority Muslim communities of the region, mainly Mappila Dars, Dawa Colleges, Shareea 
Colleges with specifying its pedagogy and philosophy running beyond the roots, and analyse such educational 
centres confronted with colonial western education. The paper will follows both philosophical part of Islamic 
epistemology and an ethnographic immersion of Mappila Muslim’s educational commitments since 1947’s 
post-colonial engagements.

Malaibar İnstitute For Advanced Studies, Teacher

Noorudeen Pattasseri

Knowledge, Embodiment and Discipline of Linear  
Thinking- The İmagination of Ethical Self-Making in  
Traditional Muslim Religious Schools at South India/Kerala



Modern toplumda gün geçtikçe daha da etkisini gösteren toplumsal bunalım ve ahlaki yozlaşma, aileleri ve eği-
timcileri değerler eğitimi üzerine daha fazla yoğunlaşmaya sevk etmiştir. İnsanlığın içine düşmüş olduğu değerler 
erozyonundan kurtulabilmesi için ortaya atılan çözüm yollarının büyük bir çoğunluğu, modernizmin sınırlarını 
belirlediği çerçevede ortaya konulmaktadır. Bu çözüm önerileri kimi zaman pozitivizmin buyurgan yapısı üze-
rinden kimi zaman da rölativizmin görece örgüsü üzerinden kurgulanmış bir görünüm sergilemektedir. Dola-
yısıyla değerler eğitiminde öğretim programları belirlenirken; amaçlar, içerik, yöntem ve uygulamalar modern 
paradigmanın bir ürünü olarak yapılandırılmaktadır. Gerçekten değerler eğitimi yalnızca toplumsal yozlaşmanın 
önüne geçilmesi ve toplumsal ilişkiyi düzenlemesi yönüyle ele alınması gereken bir etkinlik süreci midir yoksa 
onu zorunlu kılan çok daha önemli etkenler var mıdır?  Değerler eğitiminin gerekçesi hangi özne dikkate alınarak 
belirlenecektir? Değerler eğitiminde değer belirleyici rol üstlenen öznenin değişmesinin eğitim programları üze-
rindeki yansıması nasıl olur? Bu soruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için modernitenin çizdiği sınırların 
ötesinde farklı perspektiflerin işe koşulması gerektiği kaçınılmaz görünmektedir. Çünkü gerek modernite gerekse 
post modernite vazgeçilmez olarak kabul ettikleri pragmatist eğitim felsefesinden ödün vermeden değerler soru-
nuna yaklaşmayı ve bu doğrultuda ahlaki yozlaşmanın önüne geçmeyi esas kabul etmişlerdir.  

Bu çalışmada değerler eğitiminde temel belirleyici unsurlardan biri olan “değerlerin öznesi” konusu ilgili literatür 
taranarak araştırmaya tabi tutulacaktır. Makale yorumsamacı metodoloji çerçevesinde şekillenecektir. Yorumsa-
macı metodolojide kavramlar ve olgular faillerinin tasavvurlarından, kültürel, kimliksel ve ideolojik duruşların-
dan bağımsız olarak anlaşılmazlar. Yorumsal yaklaşım özellikle sosyal bilimlerin konusu olan olayların, öznelerin 
algılayışından bağımsız anlaşılamaması üzerine kuruludur. Bu yöntemde öznelerin düşünsel süreçlerine ağırlıklı 
olarak yer verilir.  Çalışmada küresel bir problem olarak kabul edilen insani değerlerin öğretimi sorununun bir 
kesiti, yorumsamacı bir yöntemle eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacak, ardından vahiy merkezli düşünce pen-
ceresinden çözüm önerileri sunulacaktır.  Bu bağlamda öncelikle küresel eğitim sistemlerinin temelini oluşturan 
pragmatist eğitim felsefesinin,  değerler eğitiminde esas kabul ettiği birey ve toplum temelli özne yaklaşımları 
irdelenecek, modern ve post modern görünümleri ele alınacaktır. Ardından sorun İslami perspektiften ele alına-
rak, değerler eğitiminin İslami temelleri çerçevesinde “özne” konusuna yaklaşımın boyutları incelenecektir.  Bu 
çalışmada, Araştırmanın özellikle İslami eğitim perspektifi üzerinden problemi değerlendiren araştırmacılara ve 
genel olarak değerler eğitimi literatürüne ilkesel bazda farklı bir katkı sunması öngörülmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Bülent Uğur Koca

İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde 
Özne Problemi



This paper aims at proposing a teaching and learning taxonomy that can be derived from the Qur’anic verses 
and the prophetic Hadīths that address the roles and objectives of the messengers of God as observed in Islam. 
Since messengers of God were not only perceived as the bearers of the commandments but also as educators of 
their nations, the verses and the dicta pertaining to this role may have shed some light on crafting the bases for 
the taxonomy of learning. Some of these scriptural references include the verses “Our Lord, make a messenger 
of their own rise up from among them, to recite (tilāwah) Your revelations to them, teach them the Scripture 
(al-Kitāb) and wisdom (al-Hikmah), and purify (tazkiyah) them: You are the Mighty, the Wise” (Qur’ān 2:129), 
“Just as We have sent among you a Messenger of your own to recite Our revelations to you, purify you and teach 
you the Scripture, wisdom, and [other] things you did not know.” (Qur’ān 2:151), “God has been truly gracious 
to the believers in sending them a Messenger from among their own, to recite His revelations to them, to make 
them grow in purity, and to teach them the Scripture and wisdom- before that they were clearly astray” (Qur’ān 
3:164), and “It is He who raised a messenger, among the people who had no Scripture, to recite His revelations to 
them, to make them grow spiritually and teach them the Scripture and wisdom –before that they were clearly 
astray–“ (Qur’ān 62:2). The conclusive analysis of comparison between one hundred exegetical works (tafāsīr) 
on the abovementioned verses will be presented. This paper ventures into this subject without embedding any 
previous models such as the Bloom’s taxonomy or the Anderson’s revision. However, a brief comparison may be 
provided towards the end of the article.  The ultimate aim is to understand how observant Muslims can follow 
in the footsteps of the messengers of God with regards to educational activities and endeavours. It is also hoped 
that this paper will make a significant contribution to the literature and progress of Islamic education.

Internatıonal Islamıc Unıversıty Malaysıa, Assist. Prof. Dr.

Khaırıl Husaını Bın Jamıl

Constructing The Taxonomy of Educational Objectives in 
Light of The Role of The Messengers of God in Islam
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Kur’an-ı Kerim, en genel anlamıyla bir “din öğretimi kitabı” olarak değerlendirilebilir. İçeriğiyle din eğitiminin 
muhtevasını belirleyen bu kaynak, üslubu ve konuları ele alış biçimiyle de öğretim uygulamaları için ufuk açıcı 
ilkeler sunmaktadır. Dolayısıyla din eğitimcilerinin neyi, nasıl öğretelim sorusunun cevabını bu kaynağa müraca-
atla aramaları anlamsız değildir.

Varlık nedeni hidâyet olan bir kitabın, hidâyete sevk eden muhtevasını insanla buluştururken kullandığı dil ve 
sunuş biçiminin, öğreticilik özelliği yönüyle ayrıca ele alınması gerekir. Böyle bir çalışmayı yaparken, insan eğiti-
miyle ilgili olan eğitim bilimleri, din bilimleri, psikoloji, felsefe vb. diğer bilimlerin verileri elbette ki göz önünde 
bulundurulmalıdır. Doğrusu çeyrek asra yakın bir zaman zarfında teşekkül eden ve yalnızca kendisini değil, aynı 
zamanda toplumsal bir yapıyı da inşa eden Kur’an’ın bu oluşum sürecinin ve İslam’ın temel kaynağı olarak kendi 
muhtevasını insanla buluşturma yönteminin, disiplinler arası bir bakış açısıyla analiz edilmesi önem arz eder.

Bu çalışmada İslam dininin aslî kaynağındaki mesajların insanla buluşturulmasında kullanılan dilin öğretici bo-
yutları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Kur’an’da eğitim-öğretim süreçlerini ifade etmek için kullanılan kavram-
ların neler olduğunun netleştirilmesi öncelikli konumuz olmuştur. Söz konusu kavramların analizindeki temel 
hareket noktamız, bu kavramların işaret ettiği öğrenme yaşantılarıdır. Daha doğrusu dinin hedeflediği davranış 
değişikliklerini ifade eden kavramlar, eğitimin içeriğini yansıtan kavramlar ve eğitimin yöntem ve tekniklerine 
ışık tutan kavramlar, analiz edilmektedir.

Yapılan kavramsal analiz sonucunda ilgili kavramlar iki başlık altında incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın 
birinci bölümünde, Kur’an muhtevasında içkin bulunan öğreticilik vasfı ile bu vasıfları serdeden üslup özellikleri 
ve kavramlar üzerinde durulmuştur. Bu bölümdeki amacımız, Kur’an’ın, bir din eğitimi kaynağı olarak öğren-
meyi kolaylaştırıcı ve öğrenen kişiyi zihinsel anlamda aktif kılan niteliklerinin neler olduğunu analiz etmektir.

İkinci bölümde eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili kavramlar ele alınmaktadır. Bu kavramların etimolojik yapısı 
ve değişik ayetlerdeki kullanım biçimleri, Kur’an’da öngörülen eğitim anlayışı ve öğretim yaklaşımı hakkında 
okuyucuya önemli ipuçları verecektir.

İnönü Üniversitesi, Doç. Dr.

Yusuf Batar

Kur’an’da Eğitim Kavramları



Hamdullah b, Hayreddin  bazıkaynaklarda Hamdi Efendi diye anılır. Kendisi de Mevlidü’n-Nebî adlı eserinde Hamdî 
mahlasını kullanmıştır. Keşfü’z-Zunûn’da babasının Hayrullah olduğu kaydediliyorsa da diğer kaynaklarda ve ken-
di eserlerinde Hayreddin adı geçmektedir. Babası Hayreddin ile Kanûnî Sultan Süleyman’ın hocası olarak tanıtılan 
Kastamonulu Hayreddin’in aynı kişi olması muhtemeldir. Hamdullah Efendi, Kanûnî devrinden itibaren kırk yıl kadar 
Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı için “Hatîb-i Ayasofya” diye meşhur olmuştur. 
Hatipliği yanında Ayasofya Medresesi’nde uzun yıllar müderrislik yapan Hamdullah Efendi’nin “şeyhü’l Kurrâ” oluşu ve 
eserlerinin konusu dikkate alındığında daha çok kıraat ilminde derinleştiği anlaşılır. Rusûhu’l-lisân adlı eserindeki bir 
tanıtma notunda onun 981/1573 yılında Edirne’de şeyhü’l Kurrâ olduğu belirtilir. “Teberrüken” tayin edildiği bu görev-
de yaklaşık iki yıl kadar hocalık yaptıktan sonra 983/1575 yılı civarında 70 yaşlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. 
Eserleri. 1. ‘Umdetü’l-’irfân fî vasfi ‘urûfi’l-hurûân. 948’de (1541) yazılarak Kanûnî Sultan Süleyman’a ithaf edilen eser, 
“râ” kafiyeli 260 beyitlik Arapça bir tecvid kitabıdır.
2. Cevâhirü’l-ikyân fî şerhi Umdeti’l-irfân. ‘Umdetü’l-’irfân’ın Türkçe mensur şerhi olup 956 Muharremi (Şubat 1549) 
sonlarında tamamlamıştır.
3. Rusûhu’l-lisân fî hurûfi’l-Kur‘ân. Yine tecvid konusunda “elif” redifli 143 beyitlik Arapça bir manzumedir. 959’da 
(1552) Kanûnî’ye ithaf edilen eserin yazma nüshaları vardır.
 4. Vesîletü’l-itkān fî şerhi Rusûhi’l-lisân. Rusûhu’l-lisân’ın Türkçe mensur şerhi olan ve 960’ta (1553) yazılan eserin 
çeşitli yazma nüshaları vardır.
5. Füyûżü’l-itkān fî Vücûhi’l-Kur’ân. Füyûżât fi’l-kırâ’ati’s-seb‘a adıyla da zikredilen bu eserin de çeşitli yazma nüshaları 
mevcuttur.
6. Mevlidü’n-nebî. Türkçe manzum bir mevliddir. Dîbâceden sonra tevhid, fıtrat-ı âlem, fıtrat-ı Âdem, velâdet-i nebî, mu‘cizât, 
mi‘rac, münâcât, vefat ve hâtime bölümlerinden oluşan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlıdır.
Hamdullah B. Hayruddin’in kıraat ilmi üzerine yazmış olduğu eseri olan Umdetü’l-İrfan fî vasfi hurûfi’l-Kur’an 
958/1541, Kanûnî Sultan Sultan Süleyman’a ithaf ettiği arapça tecvid kitabı olup, 956/1549 da Türkçe mensur şerhi 
olan Cevâhiru’l –İkyân Fî şerhi Umdetü’l-İrfân’ı kaleme aldığı bilinmektedir. Hamdullah B hayruddin’in Mevlûdü’n –
Nebi adlı eseri üzerine Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim üyesi Yılmaz Top 
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 19, İstanbul 2017, 345-432. bir makale çalışması vardır. Bunun dışında eserleri 
üzerinde akademik bir çalışma yapılmadığını araştırmamızda tespit ettik.
Eserleri üzerinde çalışmalar yapılabileceği ve bizlere başta kıraat ilmi olmak üzere farklı ilimlerde de çok değerli bir 
kaynak olabileceği kanaatine vardık. Bizde tebliğimizde  Hamdullah B. Hayruddin’in hayatı ve eserleri  hakkında kısa 
bir bilgi verdikten sonra kıraat ilmi üzerine yazmış olduğu eseri olan Umdetü’l-İrfan fî vasfi hurûfi’l-Kur’an adlı eserini 
kıraat ilmi açısından değerlendireceğiz.

Düzce Üniversitesi, Öğr. Gör.

Yıldız Hızal

Hamdullah B. Hayruddin ve  
Kıraat İlmine Katkıları



İnsanın bilgiye yaklaşımı ontolojik bir kaygı ile gelişim sergiler. Bilginin kazanımı sürecinde dış dünyadan elde 
edilen verilerin zihinsel süreçler ile kişi tarafından işlenmesi beklenmektedir. Öğrenmenin de bir aşaması olan 
süreç bu noktaya kadar zihnin sahip olduğu kodlar ve referanslar ile bir yönelim ve analize tabii tutulur. Süre-
cin bir sonucu da aynı zamanda bilginin üretimi ile paralel bir ilerleyiş arz eder. Eğitim ve öğretimde genel bir 
ilke olan bu durum din eğitiminde dini bilgi anlayışları ve bu bağlamda sahip olunan din anlayışı sisteminde 
dini bilginin referans noktaları ile örüntülendirilmektedir. Bu yönüyle eğitim-öğretim süreçlerinde bilgi anlayışı 
anahtar rol oynar. Öğretim programları geliştirilirken doğrudan veya dolaylı olarak bir bilgi anlayışına dayan-
dırılır. Davranışçı, yapılandırmacı yaklaşımlara dayalı öğretim programlarının dayandığı bilgi anlayışları vardır. 
Bilgi anlayışları öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını etkiler, hatta belirlemeyi hedefler. Bir öğretmenden, öğre-
timini yaptığı programın dayandığı bilgi ve bilme/öğrenme anlayışına uyması, yani o anlayışa göre öğretmesi 
beklenir.  Bütün bunlar din öğretmenleri için de geçerlidir. Öte yandan farklı bir öğrenme alanı olan din saha-
sında da bilgi anlayışları ve buna dayalı bilme, öğrenme ve öğretme anlayışları mevcuttur. Bu araştırmada dini 
öğretenlerin, ki buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ve Anadolu İmam Hatip Liseleri (AİHL) meslek dersleri 
öğretmenleri dahildir, din öğretimi süreçlerinde ön plana çıkan dini bilgi anlayışlarının öğretmenlerin perspek-
tifinden tespit edilmesi ve ders içerikleri, programlarda benimsenen bilme, öğrenme ve öğretme süreçleri açı-
sından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Dini bilginin referans noktalarından hareket edilerek dini bilgiye yaklaşımların analiz edildiği bu çalışmada; 
4’ü AİHL’de meslek dersi öğretmeni, 3’ü ise DKAB dersi öğretmeni olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda görev yapan toplam 7 öğretmen ile gerçekleştirilen mülakatlardan yararlanılmıştır. Araştırma nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın nitel çalışma grubu maksi-
mum çeşitlilik örneklemi ile belirlenmiş veri toplama aracı olarak “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kulla-
nılmıştır. Geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirlik 
stratejileri kullanılmıştır. Bu mülakatlarda öğretmenlerin dini bilgiye yaklaşımlarının görev yaptıkları kuruma 
bağlı olarak bütünüyle olmasa da bazı noktalarda farklılık arz ettiği görülmüştür. Araştırmada toplanan ve-
rilerde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sözel veriler işlenerek kodlar ve temalar düzenlenmiş ve bulgular 
tanımlanarak ‘Din öğretimi süreçlerinde hangi noktada hangi dini bilgi anlayışı ön plana çıkmaktadır?’ sorusu 
ışığında yorumlanacaktır.

İnönü Üniversitesi, Arş. Gör. & Ankara Üniversitesi, Prof. Dr.

Gülşen Sayın & Cemal Tosun

Din Öğretimi Sürecinde Ön Plana Çıkan  
Dini Bilgi Anlayışları Üzerine Nitel Bir Araştırma



Kur’an öğretimi denince genelde, harflerin okunuşu, tecvid kaideleri ve uygulanışı, kısmen veya tamamen ez-
beri şeklinde anlaşılıp, uygulanmaktadır. Kur’an’la lafzî buluşma, Kur’an öğretimin ilk aşaması olduğu kabul 
edilmekle birlikte, Kur’an Kurslarında, İmam Hatip dahil bütün ortaokul ve liselerde çoğunlukla bu aşama ile, 
öğretim sonlandırılmaktadır. Eğitimciler tarafından yapılan değerlendirmeler ve verilen notlar da bu kriterlerle 
sınırlı kalmaktadır. Kur’ân’ı yüzüne tecvid kurallarına uygun okuyuş ve istenilen ezberlerin de aynı okuyuşla tam 
puan olarak değerlendirilmesi, öğrenciler de Kur’an ile ilgili öğretimin hedefine vardığı kanaati oluşmaktadır. 
Bu tür bir öğretimin sonucu ise, öğrencilerin Kur’an’la yüzeysel denebilecek düzeyde bir ilişkisi olmakta, Kur’an 
onların hayatına yansıyamamaktadır.

Kur’an öğretiminde olması gereken ise, asr-ı saadetteki gibi bütüncül bir yaklaşımla program oluşturmak, de-
ğerlendirmeleri de yine belirlenen yeni kriterlere göre yapmak gerekir. Bütüncül yaklaşımla Kur’an öğretimi 
programının aşamaları lafız, hıfz, anlam-tefsir, tefekkür ve amel şeklinde beş temel alan olarak yeniden tasar-
lanması gerektiğini düşünüyoruz.  Hayat boyu sıklıkla kullanacakları kısa sureler öğrenci gruplarından, daha çok 
yüzüne ve ezber yapan öğrenci grupları ve sonunda hafızlık yapan öğrenci grupları ayırt edilmeden, beş aşamalı 
öğretim bütün gruplara uygulanmalıdır. Ancak, İmam Hatip Liselerindeki Kur’an öğretim programı dâhilinde 
kısa sureler, aşr-i şerifler, Yâsin, Mülk ve Secde gibi günlük okunan sûreler belirttiğimiz beş aşamalı öğretilebilir. 
Yine hafızlık programındaki öğrencilere ise, Duhâ sûresinden Nâs sûresine kadar, yine belirlenen aşr-i şerifler, 
Yâsin, Mülk, Secde, Lokman, Nahl, Kehf sureleri, anlam-tefsir, tefekkür ve hayata nasıl yansıyacağı, uygulama 
çalışmaları (amel) olarak öğretilmelidir. Tefekkür’ün din öğretiminde uygulanması ile ilgili tarafımızdan makale 
ve uygulamalı örnek kitap çalışmaları yapılmıştır. Kur’an’la Diriliş adlı çalışmamızda sûre ve âyetlerin, tahsis, 
mefhum-i muhalif ve duâ yöntemleri kullanılarak nasıl tefekkür edileceği anlatılmış, gerekli örnek uygulamalar 
yapılmıştır. Ardından, Fâtihâ suresi, Fil sûresinden Nâs sûresine kadar olan sûreler önce tefsir, ardından belirtti-
ğimiz üç yöntemle tefekkür uygulamaları gösterilmiştir.

Kanaatimizce bu şekilde bir bütüncül yaklaşım, öğrencilerin Kur’an’la nitelikli bir buluşmasını, Kur’an’ın güzel-
liklerini keşfetmelerine, Kur’an’ın en azından bir kısmının hayatlarına anlam katmasını sağlamaya büyük, şahsi-
yetlerinin Kur’an merkezli şekillenmesine büyük faydaları olacaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Veysel Akkaya

Kur’an Öğretimine -Asr-ı Saadet’teki Gibi-  
Bütüncül Yaklaşım



Tabiattaki Tasarım
Ümit Güneş

Veri Bilimi Modellerinin Perde Arkası
M. Zahid Güneri

Yaşam Bilimlerinde Yeni Eğilimler
M. Erkan Karabekmez

Islam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi
Science Education From Islamic Education Perspective  
Moderator: Yusuf Alpaydın
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Tabiat tüm zamanlarda insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Bunun nedeni sadece barındırdığı güzellik değil 
aynı zamanda yapısındaki muazzam intizamdır. Tarihin her döneminde bu düzen insanlar için merak uyandıran 
bir mesele olmuştur. Tabiatın işleyişindeki prensipleri matematiksel olarak modelleyen en önemli teorilerden 
birisi 1996 yılında Adrian Bejan tarafından geliştirilen yapısal gelişim yasasıdır (constuctal law). Bu yasa ile ta-
biatın işleyişindeki prensipler bütüncül olarak açıklanmakla kalmamış aynı zamanda tasarımların zaman içinde 
nasıl dönüşüm yaşayacağı öngörüde bulunma imkânı sağlamıştır. Biyolojik açıklamalardan farklı olarak tabiatta 
hareket eden her şey aslında yaşar, duranları ise ölür. Bizler de tabiatın bir parçası olduğumuz için yaptığımız 
araç ve aletlerin tasarımında da bu prensipler görülmektedir. Bununla beraber tabiatın sahip olduğu ve bizler 
tarafından yapılanı tasarımlarda hiçbir zaman optimum noktası olmayan, zaman içinde değişen ve her zaman 
daha iyi tasarımlara doğru giden bir süreç mevcuttur. Bu durum araç tasarımlarına bakıldığında daha iyi mu-
kayese edilmektedir. Zaman içinde hep gelişen ama hiçbir zaman bir optimum noktaya ulaşmayan bir yönelim 
vardır. Bunun yanı sıra tabiatta her bir aracın ve canlının kendine ait az sayıdaki büyüklerin çok sayıda küçük-
lerler oluşturduğu bir hiyerarşik düzen vardır. Her bir canlı ve araç boyutuna bağlı olarak bulunduğu yerde bu 
hiyerarşik düzen içinde hayatına devam eder. Bu çalışmada tabiattaki bu muazzam düzenin prensipleri kapsamlı 
olarak izah edilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Arş. Gör. 

Ümit Güneş

Tabiattaki Tasarım



Yapay Zeka, Makine Ögrenmesi ve Veri Bilimi kavramlari modern zamanların populer terimleri arasında hızla 
yükselip bir çoğumuzun gündemine girmiş durumda. Bu alanlarda kayda değer gelişmelerin olduğu açık olmak-
la birlikte özellikle populer paylaşımlarda bir kavram karmaşası olduğu da gözlemlenmektedir. Bu kavramların 
matematiksel temelleri geçtiğimiz yüzyılın ortalarında atılmış ve 90’lı yıllara kadar da büyük oranda olgunlu-
ğuna ulaşmıstır. Günümüzde düzenli olarak üretilen veri miktarının artması, bilgisayar işlemci güçlerinin hızlı 
yukselişi, ve de veri depolama teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yıllardır hazırda bekleyen bu teorik temeller 
adeta bir uygulama patlaması yaşamıştır ve insanoğlu yeni bir oyuncak sahibi olmus bir çocuk gibi bu yeni yete-
neklerini önüne gelen farklı çeşitte birçok probleme kıyasıya uygulamaya başlamıştır. Bu ani değişim karşısında 
genelde tüm müslümanların özelde ise Islam eğitimi uzmanlarının yaratılış düşüncesi ve etik gibi konularda 
üzerine düşünmesi gereken sorular ortaya cıkmıstır. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve günlük hayatımı-
zın her alanında karşımıza çıkacak oluşu bir yandan insan beynin ve aklın materyalist bir yapıya indirgenmesi 
olarak görülse dahi bir diğer yandan bizlere ve Batı dünyasına makul deliller kullanarak gayba iman etmeyi de 
öğretiyor olabilir.

Veri Bilimi Danışmanı

M. Zahid Güneri

Veri Bilimi Modellerinin Perde Arkası



Teknolojik gelişmelerle hücre içerisindeki bütün DNA dizilerinin okunmasıyla (genomik), bütün RNA miktarları-
nın tayini ile (transkriptomik) veya bütün protein miktarlarının tayini ile (proteomik) –omik veriler elde edilebi-
lir hale gelmiştir. Bütün bunlar hücre içi mekanizmaları ufak parçalar halinde anlamlandırıp birleştirerek bütünü 
anlama yaklaşımı yerine sistemi bir bütün olarak ele alıp şümullü bir şekilde değerlendirme yaklaşımının tesis 
edilmesine neden olmuştur. Bu yeni yaklaşıma sistem biyolojisi adı verilmiştir. Hücre içerisindeki ana faaliyetlere 
tekabül eden genomik, transkriptomik ve proteomik verilerin dışında daha birçok farklı büyük veri katmanları 
da mevcuttur. Biyoenformatik bu veri yoğun çağda doğan biyolojik veri bilimi olarak dikkat çekmektedir. Bu 
post-modern çağda klinik tıp da dönüşmeye başlamıştır. Artık hastalıkların değil hastanın ön plana çıktığı bir 
tıp yaklaşımına geçilmektedir. 4P tıp yaklaşımı diye formüle edilen geleceğin tıbbının öngörücü [predictive], 
önleyici [preventive], kişiye özel [personalized] ve katılımcı [participatory] olacağı düşünülmektedir. Bütün bu 
yeni eğilimler beraberinde fıkhi/hukuki ve felsefi/etik önemli tartışmalar da getirmektedir. Teknik olarak da ve-
ri-yoğun çağ birçok yeni ölçümleri yapabiliyorken beraberinde yeni teknik sorunları da gün yüzüne çıkarmakta-
dır. Eskiden hayal edemeyeceğimiz bir çok ölçümün yapılabildiği ama determinist anlamda ‘bilebilmek’ten aynı 
hızla uzaklaşıldığı bir paradigma kaymasının tam ortasında olduğumuz söylenebilir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

M. Erkan Karabekmez

Yaşam Bilimlerinde 
Yeni Eğilimler



Seküler ve Çoğulcu Bir Toplumda İslam Eğitimi: İngiltere ve İslam Eğitimi
Abdurrahman Hendek

Türkiye’nin Eğitim Serencamını Hatıratlardan Okumak: 1923-1950
Fatma Aksu

Dini Bilgiye Bakışta İlâhiyat Eğitiminin Rolü
H.Sinem Uğurlu & Ayşe Çalal

Dini Bilgi Üretiminin İki Farlı Konteksti: Medrese ve İlahiyatlar
Mehmet Furkan Ören

Modern Eğitim ve Islam Eğitimi
Modern Education and Islamic Education  
Moderator: Abdülkadir Macit
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İngiltere’de nüfusun yaklaşık yüzde beşini oluşturan Müslümanlar çoğulcu ve seküler bir toplumda yaşamakta-
dırlar. Bu topluma ilk olarak göçmen olarak katılan Müslümanlar sonraki nesillere kendi kimliklerini ve dinlerini 
aktarabilmek için ise okullaşma çabası içindedirler. Bu amaçla farklı okul modelleri uygulanmaktadır. Bunlardan 
en yaygını ‘tamamlayıcı okullar’ (supplementary schools) olarak bilinen modeldir. Kendi özel binalarında, ca-
milerde yada evde yapılan bu eğitim normal devlet okuluna devam eden çocuklara İslam’ı öğretmek için kurul-
muşlardır. Eğitim hafta içi okuldan sonra ve hafta sonu devam etmektedir. Buralarda Kur’an eğitiminin ağırlıklı 
bir yeri vardır, bununla birlikte İslam itikadı, ibadeti ve ahlakı da eğitim konusu yapılmaktadır. Bunun yanında 
herhangi bir okula devam etmeyen ve sadece ‘ev okulu’ (home schooling) sistemini uygulayan Müslümanlarda 
bulunmaktadır. Diğer taraftan ise devletten yardım alan Müslüman okulları ve yardım almayan özel Müslüman 
okulları bulunmaktadır.

Bu çalışmada bu uygulanan farklı İslam eğitimi sistemlerinin avantajları ve problemleri tartışılacaktır. Çalışma 
için konu hakkında yapılmış röportajlardan ve diğer kaynaklardan faydalanılmıştır.  İngiltere’de İslam eğitimi 
vermek isteyen Müslümanların önemli bir avantajı devlet kontrolünün düşük düzeyde olması gösterilebilir. 
Ancak son yıllarda özellikle tamamlayıcı okullar ve ev okulları ile ilgili daha fazla devlet kontrolü gündeme gel-
miştir. Her ne kadar tamamlayıcı okullar ve ev okulları sadece Müslümanlar tarafından kullanılmasa da yeni 
kontrollerin özellikle Müslümanları hedef aldığı söylenebilir.

İngiltere’de İslam eğitimi ile ilgili önemli bir husus bu farklı yerlerde verilen eğitimin Müslüman çocukları mo-
dern hayata ve İngiliz toplumuna ne kadar hazırladığı sorusudur. Bazı eleştirel sesler bu okulların dar bir çerçe-
vede eğitim yaptığını ve bu yüzden de modern hayata hazır olmayan gençler yetiştirdiğini iddia etmektedirler. 
Yine bu gençlerin okuldan aldığı bilgilerle tamamlayıcı okullardan aldığı bilgilerin birbirine zıt olması sebebiyle 
‘çift kişilikli’ yetiştiği bir diğer eleştiri noktasıdır.

Bir diğer husus ise buralarda verilen eğitimin ne kadar ‘İslami’ olduğu tartışılmaktadır. Bunun ise birbirine zıt iki 
boyutu bulunmaktadır. Bir tarafta sadece Kur’an ve dini ilimlerin öğretilmesinin İslami bir eğitim için yeterli ol-
madığını iddia edenler bulunmakta iken, diğer tarafta bazı okulların İslami eğitime daha az yerip ‘seküler’ ilim-
lere daha çok yer verdiği bu anlamda da İslami eğitimden uzaklaştığı iddiası bulunmaktadır. Seküler ve çoğulcu 
toplumda İslami bir eğitim yapabilme yolundaki bu soruların ve kafa karışıklıklarının ise sadece İngiltere’de 
yaşayan Müslümanları değil, modern zamandaki bütün Müslümanları ilgilendiren hususlar olduğu söylenebilir.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dr. Öğr. Gör.

Abdurrahman Hendek

Seküler ve Çoğulcu Bir Toplumda İslam Eğitimi:  
İngiltere ve İslam Eğitimi



İstanbul Üniversitesi, Araştırmacı

Çalkantılı başlayan 20. Yüzyıl, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ardından da İkinci Dünya Savaşı’nın ya-
şanmasıyla kanlı yüzyıl olarak adlandırılmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte dünyada ki dengeler 
alt üst olmuş, devletler yıkılmış, yeni devletler kurulmuş, yönetimler değişmiş haritalar yeniden çizilmiştir. Bu 
değişimin Anadolu topraklarında etkisi ise Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve şu an vatandaşı olduğumuz Türki-
ye Cumhuriyeti’nin 1923’te Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmasıdır. Kurulan yeni devlet laikliği bir 
ideoloji edinerek bu tutumunu devletin her kurumuna tatbik etmiştir. Devletin kurumlardan en önemlisi olan 
eğitim kurumları da bu değişime tabi tutulmuş ve yetişen bireyler vasıtasıyla etkileri hala günümüze kadar 
sürmektedir. Çünkü bireyler aldıkları eğitimle hem bir vatandaş prototipi ortaya çıkarmışlardır hem de farklı 
alanlarda görev alarak bu zihniyetin devletin kurumlarında yaşamasını sağlamışlardır. Bu çalışmanın amacı da 
Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 50’lere dek uyguladığı eğitim politikalarını analiz etmektir. Makale için özellik-
le bu tarih aralığı seçilmiştir. Çünkü bu yirmi yedi yıllık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olarak söz sahibi 
olduğundan laik zihniyet bir kesintiye uğramadan 1950’ye dek varlığını devam ettirmiştir. Belirlediğimiz zaman 
diliminde eğitim alanında birçok değişikliğe gidilmiştir. Harf inkılâbı yapılmış, Tevhid-i Tedrisat kanunu ile bü-
tün eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, karma eğitim uygulamasına başlanmış ve halkevleri 
açılmıştır. Elbette ki eğitim sistemindeki yapılan bu değişimler ve uygulamalar için tezler, kitaplar yazılmış kong-
reler düzenlenmiştir. Fakat bu çalışmanın iddiası elde edilen verilerle daha objektif çıkarımlarda bulunmaktır. 
İddianın amacını gerçekleştirebilmek için konuya farklı bir metotla yaklaşılacaktır. Bunu ise o yıllara giderek o 
zamanda yaşamış, değişimlere şahit olmuş bireylerin gözlemlerinden istifade ederek konu ele alınmaya çalışı-
lacaktır. Yani makalenin temel kaynakları belirlenen yıllar arasında yaşamış, eğitim kurumlarında öğrenci olarak 
ya da eğitimci olarak bulunmuş şahsiyetlerin hatıratları olacaktır. Ayrıca makale çıkarımların objektifliği açısın-
dan Muazzez İlmiye Çığ, Mine Urgan, Ayşe Hümeyra Ökten, Mahir İz, Belkıs Vassaf, Sabahattin Zaim gibi farklı 
çevrelerde yetişmiş ve farklı hayat görüşlerine sahip insanların hatıratları çalışmaya dahil edilecektir.

Fatma Aksu

Türkiye’nin Eğitim Serencamını Hatıratlardan Okumak: 
1923-1950



Dini Bilgiye Bakışta İlahiyat Eğitiminin Rolü İslam düşüncesinin epistemolojik arka planı üzerindeki tartışmalar 
İslam Felsefesi ve teolojisinin konuları olmaya devam etmektedir. Bu bilimsel tartışma ve öğretilerin ve hayata 
yansıyarak gelenek halini almış biçimlerinin Müslümanların günlük hayatlarındaki tezahürleri de izlenebilmek-
tedir. Hatta bunlar arasında çekişme ve çatışmalar ve bunların dini, siyasi ve eğitsel hayatlara yansımaları olabil-
mektedir. İlahiyat Fakülteleri bu alanın teorik ve pratik olarak öğrenildiği, tartışıldığı ve yaşandığı ortamlar ara-
sında yer alır. Bu noktadan hareketle ilahiyat alanında eğitim alan kişilerin bu tartışmalardaki yönelimlerinin ne 
olduğu sorusu zihinleri meşgul eden bir konudur. İlahiyat eğitimi alan kişilerinin epistemolojik yönelimlerinin 
ne olduğu kadar ilahiyat eğitiminin bu yönelimin belirlenmesinde etki ya da katkısı da üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konudur. Çağdaş ilahiyat eğitiminin İslam düşünce sisteminin tüm aşamalarını bütün boyutlarıyla 
öğrencilerine aktarması eğitimsel açıdan ideal bir durum olacaktır. Bunun yanında ilahiyat eğitimi almış kişilerin 
birey olarak bilgi üzerinde düşünmesi ve farklı yorumlara ulaşması da normal kabul edilebilir bir durumdur. An-
cak bu durum normal kabul edilebilse de bu kişilerin bir de bilim üretme ve topluma hizmet götürme işlevi var-
dır. Bu araştırma ilahiyat fakültesi öğrencilerinin epistemolojik yönelimlerinin şekillenmesinde çağdaş ilahiyat 
eğitiminin rolüne odaklanmıştır ve araştırmada şu iki temel sorudan hareket edilmiştir; Topluma hizmet götür-
me aşamasında ilahiyat fakültesi mezunları hedef kitleyle karşılaştıklarında bilgi anlayışı konusunda nesnellik 
ve öznellik dengesini kurmayı başarabilecekler mi? Öğrencilerin bilginin doğasına dair yaptıkları bu tartışmalar 
insan zihninin bilgiyi üretme sürecinin bir sonucu mudur yoksa aldıkları ilahiyat eğitiminin onlara kazandırdığı 
bilimsel bakış açısının bir ürünü müdür? Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması-
nın tek bir analiz biriminin söz konusu olduğu bütüncül tekli durum deseni kullanılmıştır. Çalışmanın bütüncül 
tekli durumunu, 2018-2019 öğretim yılı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinden 4 kadın,4 
erkekten oluşan 8 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında homojen örneklem stratejisi kul-
lanılarak gönüllülük esasına dayalı katılımcıların bir araya gelmesi sağlanmıştır. Araştırmanın verileri, 7 alan 
uzmanının görüşleri alınarak ana sorular ışığında küçük bir grup katılımcı ile belirli bir konu üzerine derinleme-
sine yapılan mülakat türü olan odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel içerik analiz modeli 
esas alınarak incelenmiş, analizinde yöntemsel olarak analitik tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre dini bilgiye bakışta ilahiyat eğitiminin öğrencilere dini bilgiyi elde etme anlamında temel bakış 
açısını ve problem çözme becerisini kazandırdığı ancak bazı konularda da yöntemsel açıdan eksik kaldığı görül-
mektedir. Bununla birlikte dini problemlerin çözümü sırasında yaşanılan; hedef kitlenin tanınması, dini bilgi 
konusunda yorum çeşitliliği, pratikte yaşanılanın teoriyle örtüşmemesi ve tarafsız olamama gibi sorunlar da 
elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi, Arş. Gör. Dr. & Ankara Üniversitesi, Arş. Gör.

H.Sinem Uğurlu & Ayşe Çalal

Dini Bilgiye Bakışta  
İlâhiyat Eğitiminin Rolü



Medreseler ve ilahiyatlar iki farklı kontekste sahip kurumlar olarak ülkemizde her zaman için tartışma konusu ol-
muştur. Esasen özünde bu tartışma, kökleri geçmişe dayanan bir tartışmadır. Yaklaşık üç asırlık bir sürece yayılan 
tartışmanın çıkış noktası “mektepli” ve “medreseli” şeklindedir. Bu bağlamda mektep aydınlanmayı, çağdaşlaş-
mayı, güncel değerlere sahip çıkmayı ifade ederken; medreseler geleneği, “gericiliği” yerelliği ve otantik olanı 
temsil etmektedir. Pek çok komplikasyona sahip olmakla birlikte kabaca medrese ve mektep şeklinde başlayan 
bu tartışma, mektep aksının kesin zaferi olan “Tevhi-i Tedrisat” süreciyle sonlanmıştır. Medrese geleneğinin ke-
sin kaybı olarak görülen bu süreç, ontolojik olarak medreseleri tamamen ortadan kaldırmamış; ancak merdiven 
altına itmiştir. Bu gün irili ufaklı pek çok medrese Türkiye’de varlığını devam ettirmektedir.  

Medreselerin kaldırılma süreci, dinsel olanın ne olacağı ve dini bilgi üretiminin hangi kurum veya kuruluşla-
ra bırakılacağı sorusunu da beraberinde getirmiştir. Nihayetinde çeşitli gelgitlere rağmen 1949 yılında Ankara 
Üniversitesi’nde açılan ilahiyat fakültesiyle temsilcilik görevi modern bir kontekstle oluşturulan, modern okullar 
gibi yapılanan ve onların işletim tarzıyla hareket eden bir kuruma bırakılmıştır. İlahiyatların dinsel bilgi üretimi-
nin merkezine dönüştürülmesiyle birlikte, öteden beri ortodoks İslam bilgi sisteminin taşıyıcısı olan medresele-
rin ne olacağı sorusunu da bir şekilde gündemde tutmuştur. Çeşitli dönemlerde kısmen de siyasal ortama bağlı 
olarak ilahiyatlar medreseler bağlamında gündeme getirilmiş ve ilahiyatlarla medreseler karşılaştırılmıştır. Ger-
çekten de ilahiyatlarla medreseler arasındaki temel fark nedir? Dinsel ağırlıklı olan medreselerin kapatılıp yerine 
ilahiyatların kurulması hangi motivasyonun bir sonucudur? Esasen buradaki soru işaretlerinin arka planını oluş-
turan temel varsayım, temsil edilen dinselin 14 asırlık bir geçmişe sahip olmasıdır. Asırlarca İslam bilgi anlayı-
şını temsil eden ve bunun üreticisi konumunda olan medreselerin eksik bırakıp da ilahiyatların tamamladığı ne 
vardır? Hiç şüphesiz ki bu ve benzeri soruların cevabı kontekst farklılığıdır. Nihayetinde kontekst farklılığı farklı 
bilgi biçiminin ortaya çıkması demektir. Bu bağlamda bu argümantasyonun ardında bilgi sosyolojisi felsefesi 
yatmaktadır. Zira bilgi sosyolojisi için bilginin kendisi değil, bilginin ortaya çıktığı kontekst önemlidir. 

İlahiyat ve medreselerin farklı olduğu tezi veya herhangi birinin ötekinden iyi olduğu söylemi kurumsal yapılan-
malarına işaret eder. Bu tür tezler hangi bağlamda gündeme getirilirse getirilsin altında yatan temel varsayım, 
kurumsal yapılanmalardaki farklılığın özünde bilgisel farklılığı da beraberinde getirdiği kabulüdür. Bu anlamda 
ilahiyat ve medreselerin sistmatik bir şekilde karşılaştırılması, yöntem ve metodolojilerinin ortaya konulması bu 
tartışmalara katkı sunacaktır. 

Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu, Dr.

Mehmet Furkan Ören

Dini Bilgi Üretiminin İki Farlı Konteksti:  
Medrese ve İlahiyatlar
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İslam, geldiği ilk günden itibaren, sonsuz hayata uzanan yönleriyle insan onuruna yakışan bir yaşamın maddi 
ve manevi unsurlarını ortaya koymuştur. İlk emri “Oku” ile de insana okuma (bilme) ve yaşama sorumluluğu 
yüklemiştir. Mutluluğun ancak bilgi ile elde edileceği gerçeği, cahil ve sapkınlığa düşmüş bir toplumu kurtaracak 
çare olarak ilahi bilgilerin gönderilmesi ile kesinlik kazanmıştır. İlahi bilgilendirmeye muhatap olan insan, bu 
bilgiyi özümsediği oranda kâinat içindeki yeri ve önemini anlayabilecektir. Ve bu oranda da ahlaklı bir yaşam 
tesis etme imkânına sahip olacaktır. İslam, bu imkânı Hz. Peygamber’in örnekliğinde hedef haline getirmiştir. 
Kabilelerle parçalanmış birlikten uzak, adaletsiz, sefalet içinde yaşam mücadelesi veren, çocuklarına cinsiyeti-
ne göre yaşama hakkı tayin eden bir toplumdan Müslüman şahsiyet ve onuru taşıyan insanların liderlik ettiği 
bir toplum inşa edilebilmesi bu imkân sayesinde olmuştur. Bu gayeye ulaşmak için Hz Peygamber, önce kendi 
evi ve ibadet mekânlarını eğitim ve öğretim mekânları haline getirmiştir. Çünkü İslam, kendisine bağlanacak-
lara doğru bilgi elde etme ve gelişmeyi emretmektedir. Müslüman olmak bilmeyi, “beyan edileni” anlamayı 
gerektirmektedir. İslam, “bilen ile bilmeyeni” birbirinden ayırmaktadır. Bilgiye kendini kapatanın dindeki ko-
numunu da açıkça şöyle ortaya koymaktadır: “Allah, hakikatleri öğrenmek istemeyenlerin kalplerini işte böyle 
mühürler.”[Rum/59]  Müslüman için, İslam’ın doğuşuyla başlayan eğitim, İslam’ın ve insanın varlığı süresince de 
devam edecektir. Kur’an: “Allah’ım bilgimi artır” ayeti ile ilmin sınırsızlığına ve devamlılığına işaret etmektedir. 
Görülmektedir ki İslam, ahlakı bir eğitim üzerine temellendirmiş ve yaşamın tümüne yaymıştır.

Kuşkusuz İslam ahlak anlayışı, dinî olanların ahlakî olana dönüştüğü bir değer sistemi öngörmektedir. Zira yaşam-
da ahlakî olarak görünür olamayan bir din, kalıplaşmış, mensuplarının sorunlarını güncellik içinde çözemeyen, 
muhataplarını ileriye taşıyamayan bir geleneğe dönüşecektir. Oysa İslam, taassuba dönüşmüş, gerçeklerden uzak, 
sorunlarını çözme yeteneği olmayan bir inancın karanlığında boğulmakta olan bir toplumun kurtuluşunu başlat-
mak üzere, insanı daha üstün hale getirme, ileriye taşıma gayesi ile gelmiş bir dindir. Bununla birlikte İslam ahlakı, 
inanç ve yaşantı arasında bütünlük, uyum ve denge kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de bugünü anlayabilmek için dünü tanımak gerekir. Dünün kuvvetli ve 
zayıf yönlerini anlayabilmek, yorumlayabilmek; bugünün anlaşılabilmesi ve geleceğe dair doğru tahminler 
için sağlam bir zemin oluşturabilir. İşte burada ilk vahiyle başlayan ve devam eden süreçlerde ahlak ve ahlaka 
dair ortaya konulmuş ana noktalardan istifade etmek önem arz etmektedir. Bu önem çerçevesinde sunulmak 
istenen bildiri ile bugünün sorunlarını çözmede sağlam bir zemin oluşturmanın imkânı ortaya konulmaya çalı-
şılacaktır. Mevlana’nın Mesnevi eseri esas alınarak İslam ahlak eğitiminde öne çıkarılması, güçlendirilmesi gere-
ken   ahlak eğitim dinamikleri üzerine bir sunum yapılacaktır.

Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Hacer Çetin

Ahlak Eğitim Dinamikleri



Bu çalışma, insanı değerlerin merkezine alan ve bütün insanlık için ortak kabul edilebilen hak ve hürriyetleri 
evrensel değerler sayan bir ön kabulden hareket etmiştir. Yine, tarih boyunca İslam ahlakçılarının tarihsel ilmî 
birikiminin bir sentezi ve özeti niteliğinde Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Âlâî’sini yani buradaki beş temel fazileti ve 
onların alt değerlerini referans alarak yola çıkmıştır.

İnsanı “Öz Değer” kabul ederek onu değerler zincirinin ilk halkasına koymuş; İslam ulemasının ‘zarurât-ı hamse’ 
olarak isimlendirip cihanşumul kabul ettiği temel hak ve hürriyetleri “Kök Değerler” olarak almış sonrasında da 
zincirin üçüncü halkası olarak insanlığın faziletlerinin esasını oluşturan beş temel fazileti yani “Temel Değerler”i 
birbiriyle bağıntısını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Kök değerlerle temel değerleri birebir eşleştirerek aralarındaki 
genel ve özel bağıntıları göstermeye çalışırken insan hakları beyannamesi, Kur’an ayetleri, mantıksal ve kültürel 
argümanlar ortaya koymaya gayret etmiştir.

Beş temel faziletin yani temel değerlerin, Ahlâk-ı Âlâî’deki alt değerleri ise “Dal Değerler” olarak zincirin dördün-
cü halkasını oluşturmuştur. Değerler zincirinin dördüncü halkasına kadar gelen bütün değer kavramları, anlam 
ve içerik bakımından tartşılmadan olduğu gibi kabul edilmiş. Aynı şey son halka olan “Uç Değerler” için mümkün 
görülmemiştir. Çünkü uç değerlerin anlam ve içerik çerçevesinin çizilmesi, onlara hangi perspektiften bakıldı-
ğıyla yakından ilgili ve çok daha görecelidir. Uç değerler günümüzün dili ve kültürü içinde anlam kazanabilecek 
nitelikte üç farklı kavramla ifade edilmeye çalışılmış ve nihayetinde kökten uca bir bakış açısıyla tek bir kavramla 
mâna ve içerik daraltılarak bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Uç değerler, belki daha çok yerel kültürel, pedagojik veya farklı disipliner yaklaşım ve bunlara bağlı amaçlarla 
kendi kavramını bulacak bir karaktere sahiptir.

Çalışmanın nihayetinde İslami bir değerler sınıflaması teyit edilmiş; beş değerler zinciri oluşturulmuş ve toplam-
da bir değerler haritası denemesi gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın, değerler sistemlerine ve İslami değerler sınıflamalarına kökten uca – uçtan köke ve daha bütün-
cül bir bakış açısını teşvik edeceği düşünülmektedir. Ayrıca değerlerin değişimi sürecinde ve değerlerin kavram-
laştırılmasında doğru bir anlam, içerik ve çerçeve çizmeye hizmet edeceği umulmaktadır. Yine değerlerin formal 
ve informal öğretiminde ve örgün öğretim programları geliştirilirken  ihtiyaç analizleri sürecinde değerlerin 
bütüncül, homojen ve dengeli olarak tespit edilmesine de imkan sağlaması öngörülmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Faruk Kanger

İslami Değerler Sınıflaması Üzerinden Değerler Zinciri 
Oluşturmak ve Değerlerin Kavramlaştırılması



The need to develop pesantren capacity to accommodate mental healthissues are not a new and uncommon 
kind of intellectual model. An effort to fill the need is an integrated part of human to God, human to human, 
and human to environment relation. In this modern era, human society is always in interchangeable situation 
consist of elements such as mind, feeling, situation, a state condition of happiness and despair,  health and dis-
ease  or what is called shortly as life problems. This paper aims to deal with hard life problems or unhealed hu-
man mental and medical problems such as mental disorder. Eco-spiritualism is not limited only as an insight but 
has to be actualized as a reform movement by education practitioners, education institution, teacher-student 
relation, and all stakeholders of pesantren education in general. Pesantren has to be viewed as a method to find 
spiritual, physical, social, and environmental (health) as well as involvement in any social activities of human 
life for the benefit of others. Based on those issues, the paper will explore eco-spiritualism as a solution for any 
kinds of mental health. The development of eco-spirituality and actualization of values can be a wise option 
amidst spiritual crisis caused by modernism. This paper takes several pesantren as a role model supported by 
eco-spiritualism awareness on each communities. This portrait of models is crucial as a foundation of pesantren 
development to build an ideal pesantren portrait in Indonesia. As a method, this paper uses field-based research 
conducted during 5 months on January-July 2018 with descriptive and critical analysis approach.

Asosiation Research Islamic Studies Indonesia, Asist. Prof. Dr. & Unj, Assoc. Prof. & Universitas Islam Negeri Malang, Student

Muhamad Abdul Aziz & Diyah D. & Hayat Hayat

Eco-Spırıtualısm Pesantren in Indonesıa as  
Mental Health Development Approach



Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed el Abderi, Fas’ta doğmuştur. Doğum tarihi hakkında farklı tarihler verilmektedir. 737/1336 da 
Kahire’de vefat etmiştir, İskenderiye, Kahire ve Şam gibi çeşitli ilim merkezlerine seyahatler yapmış, çeşitli alimlerden dersler almıştır. Tahsil 
hayatında başka hocaları olmakla birlikte kendisinden en çok etkilendiği hocası, Abdullah Ebu Muhammed b. Ebi Cemre’dir. el-Medhal adlı 
eserini hocasının teşviki ile yazmıştır.

Ömrünün son yıllarında görme yetisini kaybeden. Abderi  daha çok fıkhi konulara yer vermekle birlikte eserin ilk üç cildinin değişik yerle-
rinde eğitime ilişkin konulara da yer vermiştir. Dolayısıyla bu eserin İslam eğitiminin öncü eserleri arasında yer aldığı söylenebilir. Abderi,  
fıkhi konular ve dini sorunlara çözüm üretmenin yanında eğitim ve öğretime ilişkin görüş ve değerlendirmeleriyle günümüze ışık tutan bir 
İslam alimi, bir İslam eğitimcisidir.

Kendisine ‘’el-Fasi’’,  ‘’ el-Mısri’’, ‘’el-Maliki’’, ‘’el-Abderi’’ gibi lakaplar verilmiştir. 14. yüzyılda Fas ve Mısır’da yaşamış müderrislik yapmış eserler 
vermiş bir ilim adamı olan el-Abderi hakkında ülkemizde birkaç çalışma yapılmış olsa da bunların sayısal olarak yeterli olduğu söylenemez.

DİA da Saffet Köse tarafından kaleme alınan İbnü’l-Hacc el- Abderi maddesinin ve son olarak Klasik İslam Eğitimcileri adlı çalışmada Osman 
Taştekin tarafından yazılan konuya ilişkin bölümün kaynakçasına baktığımızda, Abderi’nin ülkemizde yeterince tanınmadığı sonucuna ula-
şılabilir. Halbuki fıkhi konularla birlikte tefsir, hadis ve  eğitimle ilgili konulara da yer verilen Kitabu’l-Medhal ve müellifi hakkında ilahiyat 
fakültelerinde daha fazla durulmadır. Ülkemizde  yapılan konuya ilişkin bilimsel çalışmaların artması yanında derslerimizde de Abderi 
gibi alimlerin görüşlerine yer vererek bu değerlerin gençlerimiz tarafından daha yakından tanınmalarına imkan vermek yerinde olacaktır.

Hiç değilse özellikle son yıllarda eğitimle ilgili teoriler ortaya koyan ve ülkemizde eğitim fakülteleri hocaları tarafından yazılan eserlerde 
yer verilen Ericson, Piaget ve Kholberg kadar tanınması gerektiğini düşünüyorum. halbuki bu bilim adamları 20-21. yüzyılda yaşamış, 
teoriler ortaya koymuşlardır. Abderi’nin ortaya koyduğu eğitim görüşleri daha değerli olmalıdır.   

Abderi’ye göre öğretmen: 

• Allah’tan korkan, takva sahibi olan,Güzel ahlak sahibi olan,
• Tevazu sahibi olan, kibirden uzak duran,
• Toplum içinde saygın, insanlara rol model olan,
• Bildiklerini yaşayan,
• Herkese güven veren, 
• Davranışlarına özen gösteren,
• Vakar sahibi olan, 
• Sabırlı ve bağışlayıcı olan.
•  Sürekli ilimle meşgul olan ve ilmi başkalarına aktaran vb. niteliklere sahip olmalıdır.
• Dinin gereklerini iyi bilen, bunları öğretmede aktif olan

KAYNAKLAR:

• Brockelmann, ‘’Abderi,, İ.A. İstanbul 1965
• İbnü’l-Hacc el-Abderi,Kitabu’l-Medhal, I-IV  Kahire,ts,
• Kırıkçı Recep, Abderi’nin Eğitim Düşüncesi, İstanbul 1992
• Köse Saffet, ‘’İbnü’lHacc el-Abderi’’DİA,2000, 21
• Taştekin Osman ‘’İbnü’l-Hacc el-Abderi’’ Klasik İslam Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü,Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul 2016

Düzce Üniversitesi, Prof. Dr.

M. Faruk Bayraktar

İbnü’l Hacc el Abderi’ye Göre  
Öğretmen Nitelikleri
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Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesinde ‘İslami İçerik (Islamic Input) Programı’ uygulanmaktadır. 
5 yıllık tıp eğitimi boyunca öğrenciler tıp derslerinin yanında bu programın derslerini almaktadır.  5 yıl boyunca 
bu program devam etmektedir. Bu program içerisinde İtikad, Tarih ve Medeniyet, ‘Temel Tıbbi Bilimler’, ‘Tıbbın 
Etik- Yasal Temeli’, ‘Tıbbi Fıkıh I’, ‘Tıbbi Fıkıh II’, ‘Sivil ve Finansal İşlemler’, ‘Toplumsal Gelişim’, ‘Kişisel Gelişim’ ve 
‘Liderlik Gelişimi’ modülleri bulunmaktadır. Tarih ve Medeniyet modülü öğrenciye tarih bilinci vermeyi amaçlar-
ken, ‘Sivil ve Finansal İşlemler’ modülü tabibin kişisel hayatında ve mali işlerinde İslami bir bakış açısı ile hareket 
etmesini hedeflemektedir. ‘Temel Tıbbi Bilimler’, ‘Tıbbın Etik- Yasal Temeli’, ‘Tıbbi Fıkıh I’ ve ‘Tıbbi Fıkıh II’ isimli 
dört modül ise doktorun alanında karşılaştığı fıkhi problemlere İslam’a uygun çözüm üretmesini amaçlamakta-
dır. Diğer yandan ‘Toplumsal Gelişim’, ‘Kişisel Gelişim’ ve ‘Liderlik Gelişimi’ modülleri tabibin toplum ile ilişkisini 
geliştirmesine, manevi olarak kendini yetiştirmesine ve işi için motive olmasına vesile olmaktadır. Tabibin ken-
dini manevi olarak geliştirmesi için Hadis Halkaları, Kuran Halkaları vb. birçok ders bulunmaktadır. Bu progra-
mın amacı doktorun, alemin Kur’an-ı Kerim gibi Allah’ın ayetleri olduğunu fark etmesini, her ikisini de okumayı 
öğrenmesini ve İslam’ı hayatının her alanına uygulamasını sağlamaktadır. Ayrıca hastalarına hasta olarak değil 
Allah’ın emaneti olarak bakmasını, Allah’ın onu her an gördüğü bilinciyle hareket etmesini ve tabibin alanında 
karşılaştığı fıkhi problemlere İslam’a uygun çözüm üretmesini sağlamaktır. Bu tebliğ Tıp Fakültesi İslami İçerik 
(Islamic Input) Programını inceleyecek ve onun olumlu ve olumsuz yönlerini analiz etmeye çalışacaktır. Bu ça-
lışma IIUM Tıp Fakültesi kurucusu Profesör Omar Kasule’nin hazırladığı müfredat sitesinden (http://omarkasule.
tripod.com/index.html) faydalanılarak yapılacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada söz konusu programın teorik kısmı 
analiz edilip, pratikte ki etkileri incelenmeyecektir. Bu müfredatın içeriğinin hayatının her alanında İslami bir 
dünya görüşüne ve uygulamasına sahip bir doktor yetiştirmek için yeterli olup olmadığı analiz edilecektir. Dola-
yısıyla bir tıp fakültesinde İslami bir eğitimin mümkün olup olmadığı Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Tıp 
Fakültesi örnekliğinde incelenecektir.

Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Elif Afra Eroğlu

Tıp Fakültesinde İslami Eğitim Mümkün müdür?  
Malezya Örneği



Islamic economics education at the undergraduate program in Indonesia has different ways in the process of 
building and developing the curriculum. Some universities pick the way based on the formation of resembling 
and adjusting from the mainstream economics concept or patchwork based curriculum, while the others choose 
the curriculum based on the genuine dimension of islamization or re-invent method. To analyze the differ-
ences and the urgency of unification, in-depth interview is conducted to gather the comprehensive informa-
tion throughout the topic. This study employs in-depth interview to selected the several interviewees based on 
their capacity as heads of undergraduate study program in Islamic economics. By conducting this method for 
gathering the data, the authors wish to explore more about the urgency to integrate the curriculum of Islamic 
Economics undergraduate program. Inevitably, this paper examines that the values of the patchwork method 
and the method of reconstructing the genuine Islamic economics are the methods which both are used to con-
duct the integrated-curriculum.  Furthermore, the authors also wish to find the best solution as a first concrete 
step to create the integrated-curriculum. In Indonesia, there is an organization (called in Indonesian as Ikatan 
Ahli Ekonomi Islam/IAEI or as adapted in English ; The Association of Islamic Economist) that has a vision for 
becoming a forum for experts in Islamic economics who are committed to develop and implement the sharia 
economics in Indonesia. This organization, which was declared in March 2004, has already showed its conclusive 
proof to develop the implementation of Islamic Economics through educational program. The IAEI held the Na-
tional Curriculum Symposium on 2005. All of the sources regarding the minutes of meeting that captured every 
single thought of the conceptual system for integrating the curriculum of islamic economics on that meetings, 
is being collected. By this conceptual meetings, the authors also wish to proof the effectiveness of this national 
symposium in order to build an integrated-curriculum.

Universitas Indonesia, Student & Universitas Indonesia, Student & Universitas Indonesia, Student

Muhammad Rizki Siddiq & Irfan Bagus Rachmanto & Muhammad Rizky Radhianityawan

The Urgency of Integrated-Curriculum in  
Islamic Economics Education at Undergraduate  
Program in Indonesia



The curriculum is very important for the development of Islamic education in universities. The curriculum can be 
an effort to develop a university that can be the best then another university because that is the identity. Since 
the reformation era, the curriculum of Islamic in public universities has gone through three modification known 
as Islamic education Curriculum of 2000, 2002 and 2013. This study aims to find the development of Islamic 
education curricula in higher education and the construction of the three curriculum as well as the paradigmatic 
change related to them comparatively and to see curriculum development at IAIN Lhokseumawe as an effort 
to develop a curriculum that refers to the Indonesian Qualifications Framework (KKNI), National Standards for 
Higher Education (SNPT). The paradigma of Islamic education curriculum  was continuity of the curriculum in 
new era  However, ironically today universities have difficulty in mapping profiles and fields of study. This dif-
ficulty is marked by the many conversations about the curriculum, especially Islamic Religious Colleges (PTKI) 
that have never been clearly defined. As a result, many study programs are groping and berijtihad academically 
on their own. The problem of unclear curriculum concept in universities that refers to the IQF, SNPT in PTKI needs 
to be solved by providing experience in compiling a curriculum which can be seen from the research findings 
as follows: first, emphasis on curriculum development (a) profile of clarity of graduates with descriptions of 
operations . (B) Learning outcomes as indicators of graduate profiles that refer to the IQF and SNPT. (C) Field 
studies disguised as strategic issues combined with the development of learning outcomes only, (d) curriculum 
development in the PAI Department also emphasizes the aspects of PAI consisting of Qur’anic Hadiths, Moral 
Morals, Fiqh, History of Islamic culture to improve the professional competence of prospective teacher.

Uın Sunan Kalijaga Yogyakarta, Student

Aida Hayani

 Islamic Education Curriculum Development in 
 Higher Education Referring Kknı-Snpt in 

 Prodi Paı Fıtk Iaın Lhokseumawe 
(Paı Curriculum Development Refers to Kknı-Snpt Iaın Lhokseumawe)



The African continent experienced the presence of Islam before the immigration of the noble Prophet saw to 
Medina and it was towards Ethiopia or some of the companions of the prophets migrated but the spread of Islam 
in the African continent was not effective until after the prophetic emigration to Medina, more precisely from 
the time of the enlightened caliphs. Several conditions favored the Islamic sciences in Timbuktu, among which 
some Muslim sovereigns contributed to Islamic education.In the 16th century, Timbuktu became the privileged 
crucible for Islamic education. Then Islamic education will know three degrees or three stages. These are basic 
education, secondary education and university education.

Intellectuals were well regarded, well treated and well supported morally, materially and financially. They also 
held high positions in the state apparatus when they left school.These teachers to further their knowledge were 
in contact with their counterparts from the great universities of the Muslim world, such as ES Sayoutti, from 
Cairo who died in (1505), Albakri Mohamed Ibn Abdrahman (1492-1545), Sheick Khalid el Ouaqqad el Azhari, 
Burhan Din Al Qalqasandi who died in 1516 and many others.But unfortunately Timbuktu will lose his place 
and rank among the illustrated Islamic centers with Moroccan domination in West Africa that led to the fall of 
Timbuktu, and then French colonization.

Université Elhouda De Ouagadougou, Prof.

Zongo Saidou

Islamic Education in West Africa in  
The 15th and 16th Centuries, Case of Timbuktu
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Aile kurumunun geleceği hakkında araştırmacılar birçok tahminde bulunmaktadırlar. Bu tahminlere göre aile kurumu 
varlığını sürdürecek olsa bile aile yapısında marjinal değişiklikler olacaktır. Aile kurumunun geleceği ile ilgili tahmin-
ler yakın gelecekte gerçeğe dönüşecek gibi görünmektedir. Bu tehditlere karşı yapılacak mücadele ise günümüzdedir. 
Bu tahminlerin güçlü bir şekilde gerçeğe dönüşmesini engellemek için hem günümüzde hem de yakın gelecekte aile 
kurumuna en büyük etkide bulunan medyaya karşı tedbir alınmalıdır. 

Modern toplumda medya ailede anne babanın yanında üçüncü bir ebeveyn olarak konumlanmaktadır. Yoğun şekilde 
kullanılan medya; çocukların ev ödevlerine, ailenin nitelikli beraberliğine, ailede yapılacak din ve değerler eğitimi uy-
gulamalarına, kitap okumaya, oyun oynamaya ayrılacak zamanı ya azaltmakta ya da tamamen ortadan kaldırmakta-
dır. Bu durum da ailede ve okulda verilmek istenen din ve değerler eğitimini engelleyici bir etki ortaya çıkarmaktadır.

Televizyonun yoğun kullanımı bile ailede verilecek değerler eğitimi için güçleştirici bir etkiye sahipken televizyon 
programlarının içeriği incelendiğinde daha büyük tehlikeler göze çarpmaktadır. Çocuklar televizyon sebebiyle yoğun 
bir şekilde cinsellik ve şiddet görüntülerine maruz kalmaktadırlar. Televizyonda sıklıkla cinsel içeriğe maruz kalan 
gençler cinselliği gözlerinde büyütmekte ve evlilik öncesi cinsel ilişkiye daha kolay ikna olmaktadırlar. Televizyonda 
şiddet görüntülerine maruz kalma ise şiddeti modelleme, korku ve kaygının artması, şiddete karşı duyarsızlaşma ve 
daha fazla şiddet görme arzusuna neden olmaktadır. 

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı interneti sosyal medyaya erişmek için kullanmaktadır. Sosyal medyanın din-
dar insanlar açısından en büyük tehlikesi gösterişçi dindarlıktır. Sosyal medyanın özü paylaşmaya dayalıdır. Paylaşılan 
yazı ya da fotoğraf ise üç tür tepki beklenilerek paylaşılır. Bunlar beğenme, yorum yapma ve paylaşma’dır. Dolayısıyla 
din söz konusu olduğunda, sosyal medyanın özü dindarı gösteriş yapmaya yöneltir. Dua, kandil ve bayram tebrikleri 
yerini namaz, umre, hac selfilerine bırakır. Kişi çocuğunun ilk namazını, ilk örtünmesini, ilk hatmini, kendi kıldığı 
namazı, tavafını, sa’yini, okuduğu duayı paylaşmaya başladığında artık dindarlık sınırlarını çoktan aşmış gösterişçi 
dindarlığa, belki de daha özel tabiriyle sosyal medya dindarlığına adım atmıştır. 

Online dijital oyunlar ise ailede din eğitimi açısından çok daha büyük tehditler barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar 
dijital oyunlarda yer alan cinsellik ve şiddet unsurlarının uygulama ve tekrara imkan tanıması sayesinde televizyon ve 
sinemadan çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin dijital oyun kullanıcıları islamofobik bir oyunda bir ABD 
askeri ile özdeşleşmekte, terörist olarak gördüğü Müslümanları öldürmekte, planlamadan eyleme kadar bütün aşa-
maları bizzat tecrübe etmekte, bu eylemi defalarca kez tekrarlamakta ve Müslüman öldürdükçe puan kazanmaktadır. 

Marmara Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Bilal Yorulmaz

21. yy.’da Ailede Din Eğitimine Meydan Okumalar ve 
Çözüm Yolları



Öğrenme, anne karnında başlayan bir süreçtir. Dünyaya gelen her çocuk, aile içerisinde zihinsel, sosyal, duygusal 
ve daha birçok açıdan olumlu veya olumsuz kazanımlar edinmektedir. Ailenin önemi, ömür boyu devam etmek-
le birlikte okul öncesi dönemde çok daha fazla kendisini hissettirmektedir. Yapılan araştırmalar da farklı gelişim 
alanlarının büyük oranda okul öncesi yıllarda tamamlandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla anne-babaların 
farkındalıklarının yüksek olması, özellikle de bebeklik döneminden itibaren çocuk eğitimi konusunda yetkinlik 
kazanması önem arz etmektedir. Bu anlamda anne-baba adaylarının ve çocuk sahibi anne-babaların bilgi ve 
becerilerini arttırmak, karşılarına çıkabilecek problemleri nasıl çözebileceklerine dair bilinç düzeylerini geliştir-
mek amacıyla kurum içi ve kurum dışı olmak üzere farklı anne-baba eğitimleri düzenlenmektedir. Değişen aile 
yapısı, teknolojik gelişmelerle birlikte uyarıcıların farklılaşması ve ailenin bütün çevre etkenlerini kuşatmakta ve 
kontrol etmekte zorlanması, ailelerin destek alabilecekleri kurum ve kuruluşlara ihtiyaç hissetmesi ebeveynlere 
yönelik eğitimleri gerekli kılmaktadır. Anne-baba eğitimleri 1950’li yıllardan itibaren önem kazanmış ve çeşitli 
ülkelerde uygulamalar yapılmaya başlanmış olmakla bitlikte, Türkiye’de aile eğitim programları farklı isimler ile 
1980’li yıllardan beri yapılmaktadır. Günümüzde halen uygulanmakta olan bu programların genel itibariyle din 
eğitiminden bağımsız olarak yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte saha araştırmaları ortaya koymaktadır ki, 
çocuklarına sağlıklı din eğitimi vermek isteyen ancak bu konuda çeşitli zorluklar ile karşılaşan aileler, din eğitimi 
ile bütünleştirilmiş aile eğitimlerine ihtiyaç hissetmektedirler.

Ailenin eğitimsel rolünün ve ihtiyacının farkında ve yaygın din eğitimi alanında, kurulduğu günden bu yana her 
yaş aralığı için hem teorik hem pratik faaliyetler yapmakta olan YEKDER (Yaygın Eğitim Kültür Derneği), 2015 
yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ile birlikte “Çocukların Dinî Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü: Beklentiler ve 
Zorlanma Alanları” adıyla bir araştırma raporu hazırlamıştır. Rapor neticesinde, ailelerin 0-18 yaş aralığındaki 
çocuklarına din eğitimi verirken ihtiyaç duydukları konularda bilgi sahibi olmaları, beceri kazanmaları amacıyla 
kazanımları ve etkinlikleri ile birlikte 8 konu başlığı belirlenmiştir. On hafta şeklinde düzenlenen eğitimler 4 
yıldır ADEP (Ailede Din Eğitim Programı) başlığı altında uygulanmaktadır. “Din eğitimi ailede başlar”, anlayışı ile 
halen devam eden Ailede Din Eğitimi Programı, bu tebliğin ana teması olarak ele alınacak, genel anlamda aile 
eğitimi uygulamaları içerisindeki yeri ve önemi değerlendirilecektir.

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Örnek Aile Eğitimi Uygulamaları Çerçevesinde  
ADEP



Birçok ülkede aile politikaları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Artan bu ilginin arkasında bugün etkileri 
hissedilen ve gelecekte yoğunlaşacak olan, nüfusun yaşlanması, doğum oranlarının düşmesi, aile biçimlerinin 
çeşitlenmesi ve iş-aile yaşamının uzlaşma ihtiyacı gibi zorluklar alanla ilgili farkındalık oluşturmaktadır. Devlet-
lerin ise karşılaştıkları demografik, ekonomik ve politik zorluklar karşısında üretilen çözümler sahip oldukları 
kurumsal geleneğe göre farklılık göstermektedir. Artan refah düzeyi ile birlikte değişen toplumsal koşullar karşı-
sında, refah dağıtımında temel aktör olan ailenin değişim sürecine girmesi 2000 sonrası Türkiye’de temel ilgi ve 
sorun alanı haline gelmiştir. Nüfus projeksiyonlarındaki somut veriler ve saha araştırmaları ise devleti aile bağ-
lamında çeşitli politikalar üretmeye ve ailenin kamu harcamalarındaki payını yükseltmeye yönlendirmiştir. Bu 
çalışma ile aile refahını arttırma amacı taşıyan politikaların dünya devletlerinde nasıl olduğu, hangi bileşenlerle 
birlikte değerlendirildiği ve uygulama sonuçlarının yansımaları ele alınacaktır. Devletlerin aile politikalarının 
temel izlencesi hakkında karşılaştırmalı değerlendirme yapabilmek için yasal düzenlemelerin yansıra izin politi-
kaları, bakım hizmetleri, nakit ve vergi yardımları kullanılacaktır. Bu somut veriler yardımıyla Türkiye’de devletin 
aile politikalarına bakışı diğer ülkelerle birlikte değerlendirilecektir.  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Merve Akkuş Güvendi

Türkiye’de ve Dünya’da Devletlerin  
Aile Politikalarına Bakışı



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Çerçevesinde  
“Din Kültürü” Kavramı Üzerine Bir Analiz

Ahmet Çakmak

Eğilimler ve Eğitim
Elif Çakır

Gelişim Dönemleri Teorilerinin Mekanizmacı Arka Planı:  
Gelişim, İlerleme ve İnsan

Aykut Karahan

Çağdaş Eğitim Sisteminde Sorunlar ve Arayışlar:  
Nakib El-Attas’ın İslâmî Üniversite Teklifi

Sıracettin Aslan & Muhammed Öz

Modern Eğitim ve Islam Eğitimi
Modern Education and Islamic Education   

Moderator: Sedat Özgür
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Türkiye’de örgün din eğitiminde çok ciddi değişimler meydana gelmiştir. Bu süreçte din dersi kimi zaman seç-
meli olmuş kimi zaman yasaklanmış kimiz zaman ise zorunlu olarak okutulmuştur. 1982 yılında dersin zorunlu 
olması belki de bu değişimlerden en kritiğidir. 1982’ye kadar seçmeli olan din dersleri, bu tarihten sonra zorunlu 
olmuş ve dersin adı da din kültürü ve ahlak bilgisi olarak tanımlanmıştır. Bu tarihten günümüze kadar ders 
zorunlu olarak okutulmuş, 2000 ve 2006 yıllarında programlarında değişimler meydana gelmiştir. En son 2018 
yılında yayınlanan program ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki dönüşüm devam etmiştir.

Kültür insanın doğal olan dışında ürettiği her suni şey olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda dersin adındaki “din 
kültürü” kavram kümesinin işaret ettiği anlamlar önemli olmaktadır. Bu tarihsel ve kavramsal zemin bağlamın-
da; bu tebliğde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerindeki “din kültürü” kavram kümesinin tarihi ve kavramsal ana-
lizinin yapılması hedeflenmektedir. Araştırmada “Din kültürü” kavram kümesinin işaret ettiği anlam zeminlerine 
işaret edilecektir. Sonrasında ise 1976, 1982 ve 1992 ders programlarında “din kültürü” kavramının göstergeleri 
aranacaktır. 

Bourdieu’nun (2016:22) düşünce üzerine düşünme olarak anlamlandırdığı düşünümsellik ve Bachelard’ın 
(2013:35) bilimsel bilgideki engelleri aşmada ilk engel olan ilk deneyim üzerine düşünme fikri, bu problemin 
hissedilmesindeki iki önemli etkendir. Çünkü bu çalışma ile birlikte Türkiye’deki örgün din eğitiminde önemli 
bir sacayağı olan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde “din kültürü” kavramı üzerine yeniden düşünme fırsatı 
olacaktır. Böylelikle din eğitimindeki bilimsel ön kabullerden birisi yeniden ele alınmış olacaktır. Bu durumda 
çalışmayı önemli kılmaktadır.

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması deseni ile yapılacaktır. Çoklu durum çalışma-
sında birden fazla durum bulunmaktadır. Durum çalışması; güncel sınırlı sistem(ler) hakkında dökümanlar, 
raporlar, mülakat gibi aracılığıyla derinlemesine bilgi topladığı durum temaları ortaya koyduğu nitel bir yak-
laşımdır (Creswell, 2015:97).  Bu araştırmada ise din kültürü kavramının analizi birinci durum kavramın göster-
gelerinin programlarda araştırılması ise ikinci durumdur. Veri toplama aracı olarak doküman analizi, verilerin 
çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılacaktır.

Atatürk Üniversitesi, Arş. Gör. Dr.

Ahmet Çakmak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Çerçevesinde  
“Din Kültürü” Kavramı Üzerine Bir Analiz



Modern eğitim paradigması içinde kavramların önemi büyüktür. Bu kavramlar hem eğitimin ne olduğu hem 
de nasıl yapılacağı konularına aydınlık getirmesi bakımından önemlidir. Ancak   eğitim alanında kullanılan 
kavramların yine bu alana ait tanımlarının yapılması gerekmektedir. Çalışmamızda “eğilim” kavramına Eğitim 
Bilimi çerçevesinde yeni bir tanımlama yaparak onu bu alanda daha işlevsel olarak kullanmayı hedeflemekteyiz. 
Çünkü insana ait doğuştan gelen veya sonradan kazanılan, duygu dışında kullanılan bazı tanımlamaları “eğilim” 
kavramı çatısında toplayabilmekteyiz.

Modern psikolojide de sıklıkla kullanılan bu kavramın içerdiği anlamlardan biri olan “eğitime dönük oluş” bu 
kavramın İslam eğitiminde de kullanılabileceği fikrini çağrıştırmaktadır. Bu nedenle İslam eğitim kültüründe yer 
alan “muhataba uygunluk” ilkesini, insan eğilimlerine uygun verilecek eğitim olarak anlayarak, eğilimlerin ne 
olduğu, nasıl ortaya çıktığı veya nasıl değişip dönüştüğü sorularına yanıt bulmaya çalışacağız.

Eğilim kavramının ortaya çıkışı ile ilgili onun doğuştan veya sonradan kazanıldığına dair görüşleri belirttikten 
sonra davranış haline dönüşmesinin de bilgi ve tecrübe yoluyla gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Çünkü din eğiti-
mine muhatap olan bir öğrencinin İslam dinine ait bilgileri yalnızca öğrenmesi değil benimsemesi istenmek-
tedir. Özellikle İslamiyet’e ait değerler eğitiminin ana teması budur. Modern eğitimde veya İslam eğitiminde 
de bireyin mevcut öğrenmelerinin üzerine bilgi ve tecrübe eklenerek yapılan eğitimler öğrencide artık yatkınlık 
durumu hasıl edecektir. Ve davranışa dökülerek özdeşleşmiş bir öğrenme gerçekleşecektir. Bu durumda öğrenci, 
eğilimlerine uygun olarak aldığı eğitimi tecrübe edecek ve kendisinde gerçek öğrenmeyi gerçekleştirerek isten-
dik sonuca ulaşarak kazanımlara uygun davranacak, aldığı eğitimi yaşantısal bir ürün haline getirecektir.

Çalışmamızda öncelikle kavramsal çalışmalara uygun olarak “eğilim” kavramının etimolojik olarak tanımlaya-
cak, ardından çeşitli yönleriyle ele alarak yeni bir eğitim kavramı olarak kullanmayı teklif edeceğiz. Bu nedenle 
bildirimiz kavramsal bir çalışma olarak görünmekle beraber hem Din Eğitimi hem de Din Psikolojisi alanları ile 
Eğitim ve Psikoloji bilimlerinin de çatısı altında yer alabilecektir. Daha sonra, eğilim kavramına göre bireyde 
gerçekleşecek istendik davranış değişikliğinin onun eğilimlerine uygun yapılması -muhataba uygunluk ilkesi-ve 
yine bu davranışların bireyde eğilime dönüşerek kazanım sağlaması hususu -süreklilik- konuları, ilişkili bilimle-
rin bakışıyla bir yöntem önermesi şeklinde açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bildirimiz, İslam dininin insana bakışındaki tutarlılığı göze alarak onun eğilimlerini göz ardı etmeden yapılması 
gereken din eğitimine ve bu eğitimden beklenen sürekliliğe verdiği önemi vurgulayan yeni bir bakış açısı olması 
yönüyle alana dahil olmayı hedeflemektedir.

Ankara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Elif Çakır

Eğilimler ve Eğitim



Avrupa’da, Rönesans ve reform ile başlayıp daha sonra bilim devrimi diye adlandırılan ve sonraki dönemlerde 
de aydınlanma fikri ve endüstri devrimi, şimdilerde ise otomasyon devrimi şeklinde nitelendirilen kırılmalar, ilk 
başlarda insanın doğadan ve özellikle de Tanrıdan özgürleştiği bir iyimser süreci ifade ediyordu taraftarlarının 
gözünde. Özellikle de sonculuk teorileri denilen fikirlerde artık tarihin, ideolojilerin ve dinlerin sonuna gelindiği 
ve batının da bu noktada bir son zirve olduğu düşüncesi oldukça hâkim bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ve bu 
noktada bu zirveye çıkmak isteyen herhangi bir toplum ya da medeniyetin yapması gereken şey(ler) batının 
koyduğu birtakım standartlara adeta bir din gibi bir kutsal kitabın ayetleri gibi inanmaktan ve uygulamaktan 
geçer. İşte burada da özellikle demokrasi ve hümanizm kavram çifti oldukça önemli iki kavram olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Aslında yaygın kanının aksine Hümanizm “İnsanları Sevmek” ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı 
kanaatindeyiz. Özetle söylemek gerekirse Hümanizmin insanın saygınlığına ve özgürlüğüne yaptığı vurgu “bi-
yolojik bir varlık olarak insan” a değil belli değerleri kabul etmiş olan İnsan’a vurgu yapar. Burada hümanizmin 
kendisine malzeme kıldığı insan biyolojik varlık olarak insana değil, belli bir kültürün değerlerini benimsemiş 
ve o eğitim süzgecinden geçmiş olan kaba tabirle barbarlıktan, medeniliğe geçiş yapmış daha da avam tabiriyle 
yontulmuş odun anlamında ele alınmaktadır. Hümanizmin arkasında yatan bu düşünceyi bilmezsek eğer bugün 
batılı devletlerin neden diğer toplum, medeniyet mensubu insanlara iki yüzlü davrandığını da anlayamayız. 
Hatta bir iddia olarak batı da yükselen ırkçılık ve islamafobia  meselesinin de direkt olarak hümanizmin bu arka 
planı ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.İşte tam da bu noktada eğitim; duygularının, isteklerinin kölesi olan 
“ilkel insan” dan aklını kullanabilen, rasyonel düşünebilen “modern insan”a geçişi sağlayacak olan bir sistem 
olarak kurgulanmaya başlayacaktır. Tabi burada aydınlanma, endüstri devrimleri ve ekonomik gelişmeler ile 
birlikte kapitalist -  sömürgeci sistemin gelişmesi aynı zamanda da eğitim boyutuyla bu işleri görecek insan gü-
cüne de ihtiyaç duyacaktır. Bu konuyu Charles Dickens “Zor Zamanlar” isimli romanında oldukça güzel bir şekilde 
işlemektedir. Bin yıllar öncesinden Aristo şöyle demiştir, “Ne zaman ki musluklar kendi kendine işlemeye başlar, 
işte o zaman kölelik ortadan kalkar.” *  İşte bu söz aslında insanlık tarihindeki kırılmaları bin yıllar öncesinden ön 
görmek anlamına gelmektedir. Çünkü batı insanının kendini doğadan ve özellikle de tanrıdan özgürleştiğini ve 
bunu da teknik vasıtasıyla işlevsel kıldıkça kendine olan güveni artmış ve ayrıcalıklı konumunu güçlendirmeye 
başlamıştır. Makalemiz açısından en önemli noktalar işte bu minvalde, organik dünya görüşünden, mekanik 
dünya görüşüne geçişte; özellikle determinist belirlenim altında fiziki yasalara tabi bir doğa anlayışı belirdiği 
gibi aynı şekilde insan anlayışının da gelişiyor olmasıdır.

*        Aristoteles, Da Anima, çev.MEB, Ankara 1996, syf 212

Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, Öğretmen

Aykut Karahan

Gelişim Dönemleri Teorilerinin Mekanizmacı Arka Planı: 
Gelişim, İlerleme ve İnsan



Bu tebliğ, İslâm toplumlarının yaklaşık iki asırdan beri devam eden eğitim perspektifi tartışmalarına, 20. yüzyılın 
son çeyreğinde Nakib el-Attas tarafından gündeme getirilen İslâmî Üniversite Teklifi(İÜT) ve bu teklifin ihtiva 
ettiği nazarî taslağın uygulanabilirliği bağlamında bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. El-Attas’ın teklif ettiği 
taslağın ilk sorunsalını, İslam toplumlarını arayışa sevk eden meselelerin de başında gelen, eğitim sistemi ve 
müfredatlarının mahiyeti ve muhtevasının ne’liği oluşturmaktadır. El-Attas’ın düşünce sistematiği içinde, küresel 
ekosistemin dayattığı eğitim anlayışı ve bu sistem içinde üretilen normlar, çağdaş bilim paradigmasının kavram-
sal kuşatması altındadır ve düalist bir zihin inşası eylemi gerçekleştirmektedir. Bu eğitim süreçlerine maruz ka-
lan bireyler ise; gelenekten (aileden) aldıkları edeb merkezli eğitim(education/te’dib/terbiye) ile resmi kurumlar-
dan aldıkları ve uzmanlık ve diploma vaat eden öğretim(instruction/training/talim/tahsil) süreçlerinin telkinleri 
arasında sıkıştıkları için dilemma halinde zihinsel bir durumla malul olmaktan kurtulamamaktadır. Neticede; 
İslam toplumları içinde yetişen bilim insanları, sermaye sahipleri, siyasi liderler, entelektüeller, öğretmenler ve 
bilumum toplum katmanları, bir yandan zihinsel savrulmalar yaşarken, diğer taraftan ürettikleri bilgi ve pra-
tiklerle mevcut ‘kaos’ iklimini istemsizce sürekli yeniden-üretmektedir. El-Attas’ın bu ve benzeri sorunlardan 
hareketle önerdiği İÜT’de insanın maddî ve manevî boyutu arasında bir denge gözetmenin zarûrîliği vurgulanır. 
Ona göre bireyin kâinat yasalarıyla çatışarak değil, bilakis bu yasaları fehmederek ve gözeterek yaşayabilen ‘iyi 
bir şahsiyetin’oluşumu merkeze alınmalıdır. Böylece gelenek ile çağdaş bilimi, iman ile rasyonel aklı, ahlâkî fe-
raset ile üretkenliği, ahlâkî değerler ve keşif gücü ile evrende mevcut kozmik adaleti bir arada idrak edebilen ‘iyi 
insan/insan-ı kâmil’in yetiştirilmesi hedeflenir. Bu bağlamda İÜT, insanın ruhunun, aklının, rasyonel benliğinin, 
duygularının ve duyularının te’dibe dilmesi suretiyle şahsiyetinin dengeli bir şekilde oluşumuna yönelik faaliyet 
gösterecek bir kurum/model önerisidir. El-Attas, insan tasavvuruna ilişkin yukarıda ifadesini bulan çerçeveyi tak-
dim edip buna nazarî bir bağlam/hafıza oluştururken (b)ilimleri ‘keşf-î kadîmden vaz-î cedide’ uzanacak şekilde 
ihtiva eden bir eğitim müfredatını da teklif eder. Tek yönlü ve indirgemeci insan tahayyülü üzerine bina edilen 
ve ‘mesleğe uzman yetiştirme’ düzeyinde seyreden çağdaş eğitim tasarımının insanlık için yol açtığı ağır bedelin 
‘bilginin islamîleştirilmesi’ sayesinde tespit ve telafi edilebileceğini vurgulayan el-Attas’ın teklifi, pragmatik ya da 
salt işlevsel bir değişim değil, paradigma düzeyinde bir dönüşümü ihtiva ediyor.

Artuklu Üniversitesi, Arş. Gör. & Artuklu Üniversitesi, Arş. Gör.

Sıracettin Aslan & Muhammed Öz

Çağdaş Eğitim Sisteminde Sorunlar ve Arayışlar:  
Nakib El-Attas’ın İslâmî Üniversite Teklifi



Ebru Sanatının Genel Lise ve Engelli Eğitimi İşlevselliği:  
Ulusal ve Uluslararası Proje Uygulama Örnekleri 
Rabia Mercimekci Çemrek

Yaratıcı Drama ve Oyunla İbadetlerin Öğretimi 
Ahmet Güzer

Karakter ve Değer Eğitimi’nde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 
Nurdal Güngör

Materyal Hazırlamada Öğrencinin Rolü “Eclipse Crossword Örneği”  
Ubeydullah Taş

Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Developing Training Activities and Materials  
Moderator: Gülsüm Pehlivan Ağırakça
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MEB 2013’de “Dinî musikî, hüsn-ü hat, ebru ve tezhip” derslerini 10., 11. ve 12. sınıflarda bir veya iki saat seçmeli 
ders haline getirerek bu alanlarda sertifikalı öğretmenlere bu dersleri vermekte öncelik sağladı. Bireysel ebru 
dersi öğretmenliğim ve müteakip ulusal ve uluslararası projeleri hazırlama ve pratiğe geçirme serüvenim böyle-
ce başladı. Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne devam eden işitme engelli öğrencilerle iletişim kurabilen 
okulumuzun işaret dilini bilen öğrencilerin katkılarıyla her iki okulun öğrencilerinin birlikte vakit geçirmeleri, 
özgüvenlerinin artırılması ve bu sanatın yaygınlaştırılması amacıyla “Ebru Sanatında Engelsiz Gönüller” adlı pro-
jemiz MEB tarafından e-twinning kapsamında 2017’de kabul edildi. Akabinde işaret dilini öğrenmek isteyen 
öğrencilerimiz için de “Ellerimiz Konuşsun, Gözlerimiz Duysun” başlıklı yeni projemiz devam etmekte olup işaret 
dilinde sertifikalı öğrenciler bu dili öğrenmek isteyen öğrencilere akran eğitimi bağlamında öğle tatillerinde işa-
ret dilini öğretmektedirler. Bu projelerimizi bir adım ileri götürme hedefiyle “Sessiz Drama” adıyla iki okul olarak 
drama etkinlikleri yaptık ve farkındalık oluşturmak için karşılıklı olarak okullarımızda sergiledik. Bu projelerimizi 
uluslararasılaştırma kapsamında “Kapsayıcı Eğitimde İşitme Engellilerin Topluma Kazandırılması ve Diğer Öğ-
rencilerin Buna İştiraki” başlıklı Erasmus+ projemizi Ulusal Ajans’a 2018 Mart’ında sunmak üzere hazırlıyoruz. 
Projemizin kabul edilip edilmediğinin 2019 Ağustos’unda öğreneceğiz. MEB’in düzenlemesiyle başlayan seçmeli 
ders uygulaması çerçevesinde vermeye başladığım Ebru dersi aşamalı olarak ulusal ve uluslararası projelerle 
taçlanırken Ebru sanatının, bir seçmeli ders olarak öğrencilerimizin hayat duyarlılığını arttırıp engelli farkındalı-
ğıyla birleşerek toplumsal bütünleşmeyi de derinleştirmesi çerçevesinde eğitim kurumları olarak öncü ve örnek 
olma fırsatı yakaladık.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Rabia Mercimekci Çemrek

Ebru Sanatının Genel Lise ve Engelli Eğitimi İşlevselliği: 
Ulusal ve Uluslararası Proje Uygulama Örnekleri



Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin, do-
ğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli 
bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğinden (spontanitiye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya 
dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Oyun Türk Dil Kurumu tarafından 
“Yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlanmıştır.

Tanımda belirtildiği gibi yaratıcı dramada doğaçlama, rol oynama ve -mış gibi yapma bizim için temel noktalar 
olmalıdır. Drama çalımalarına katılan bireyler, drama sürecinde durumları, olayları, keşfederek öğrenmektedirler. 
Bu da bizlere olayı yaşatarak öğretmeyi gerçek hayatta sonrasında karşılaşacağı bir olay karşısında deneyim ka-
zanmasını sağlamaktadır. Örneğin: “Camiye girdiğinizde nasıl davranırsınız?” sorusu öğrencilere sorularak onlar-
dan bir rol yapması istenebilir. Ya da öğrencilere önce haccı anlatıp sonrasında aralarından birine hacca gitse neler 
yapabileceğini anlattırıp sahneletebiliriz. Çocuklara bir gün zengin olduklarında nasıl zekat vereceklerini canla-
dırdığımız vakit onların ibadet bilinci ve buna ek olarak insani ilişkileri de gelişecek adeta hissederek yaşayacaktır.

Oyuna gelecek olursak yine tanımdan hareketle iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence buradaki temel noktamız 
olmalıdır. Çocuğun eğlenirken öğrenebileceği yadsınamaz bir gerçektir. Oyun tasarımcısı Raph Koster’ın deyişiy-
le “Eğlenmek sadece öğrenmenin diğer bir adıdır.” Alman yazar Erich Kastner’da dediği gibi “Oyun oynayan ço-
cuğun zamanla olan ilişkisi şahanedir, zira hiçbir ilişkisi yoktur. Çocukta bizleri hayran kılan da budur zamandan 
çıkış!” Kısaca odaklanmanın zamandan çıkacak kadar yoğun olduğu oyun ortamında öğrenilen şeyler de kalıcı 
olacak, çocukta adeta bir iz bırakacaktır.İbadetlerin öğretimi ise konsept bir oyun tasarlayarak veyahut bir oyu-
nun entegre edilmiş süreçleri olabilir. Somutlaştıracak olursak “Taş-Makas-Kağıt” gibi basit bir oyun kullanılarak 
da ibadet eğitimi yapmak mümkündür. Bu oyun oynatılıp kazanan kişiye ibadet hakkında soru sorulabilir ya da 
bir ibadeti tarif edip, göstermesi istenilebilir.

Bu bağlamda tebliğde, yaratıcı dramayla oyunun ibadetlerin öğretiminde kullanımı ele alınacak, bir oyunun 
tasarlanma süreci ve entegrasyonu hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Marmara Üniversitesi, Lisans Öğrencisi

Ahmet Güzer

Yaratıcı Drama ve Oyunla  
İbadetlerin Öğretimi



Anadolu Üniversitesi, Araştırmacı

Değerler eğitimi, bireyin temel insani değerleri kazanması, bu değerleri davranışa dönüştürebilmesi ,karakte-
rini bu değerler temelinde şekillendirilmesi için verilen hayat boyu ve her sosyal olanda süregelen bir eğitim-
dir. Aile’de başlayan okul ve çevrenin etkisiyle şekillenecek olan bu sürecin unsurlarından biri de Sivil Toplum 
Kuruluşları’dır. Bu araştırma da sivil toplum kuruluşları’nın değerler eğitimindeki sürecindeki rolü, kendi yöneti-
cilerinin görüşleri doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma katılımcılarını İstanbul ilinde faaliyet gösteren 15 STK’nın yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada ve-
riler görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda STK’ların değerler  eğitimindeki etki ve  katkısı,yapılan faaliyetlerin kazanımları ve değer eğitimi 
sürecini iyileştirmeye yönelik görüş ve önerileri belirtilmiştir. Okul-STK işbirliğinin arttırılmasıyla daha etkin ve 
verimli bir değer eğitimi sürecinin gelişeceği,STK faaliyetlerinde bulunan öğrencilerin olumlu bir karakter geliş-
tirmesine katkı sağlayabileceği tespit edilmiştir. 

STK Yöneticilerinin görüşlerinden elde edilen verilerle hazırlanan bu araştırma da,  eğitim ya da daha farklı alan-
larda faaliyet gösteren tüm STK’ların bireysel ve toplumsal değerlere önem verdiği, bu değerleri korumak ve 
yaşatmak hususunun üzerinde hassasiyetle durdukları, değerlerin aşındırılması ve kavramların içlerinin boşal-
tılması konusunda bazı endişeler taşıdıkları ve öğrencilere  değer kazanımı, karakter gelişimine katkı sağlayacak 
faaliyetlere hazır ve gönüllü oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.   Yöneticilerin; toplumda değerler ile ilgili farkın-
dalığı arttıracak, daha donanımlı bireyler yetişmesine olanak sağlayacak, aktarılan değerlerin sosyal yaşamda 
kullanımını arttırabilecek en etkili eğitimin “değerler eğitimi” olarak kabul ettikleri görülmüştür. Görüşmeler 
sonucu elde edilen verilerle değer eğitimine katkı sağlayacak birçok STK faaliyetlerinin bulunduğu açıkça ortaya 
konulmuştur.

Günümüz seküler dünyasında değerlerin etkisinin azalması, pragmatik bakış açısının yaygınlaşmaya başlaması, 
artan şiddet olayları, toplumun değerlerinin dışında olguların ortaya çıkması gibi durumların varlığı nedeniyle 
değer eğitiminin önem ve gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır. Yapılan her işin temeline “değerler”in oturtul-
ması gerektiği ve değer yargılarının varlığı ile bir işin faydaya dönüşeceği sonucuna varılmıştır.  

Görüşmeler den elde edilen verilere göre öğrencilerin, deneyimleyerek kazandığı değerlerin kalıcılık ve etkisinin 
daha yüksek olduğu vurgulanmıştır. Öğrencinin kendisini ait hissettiği bir ortamda, kendi iradesi ve gönüllülük 
duygusunun varlığı ile öğrenmeye daha açık olduğu ve böyle bir ortamda eğitim veren gönüllü bir eğitimcinin 
tesirinin çok daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Nurdal Güngör

Karakter ve Değer Eğitimi’nde  
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü



Materyal geliştirme, birçok kurumun ortak amacı haline gelmiş, kurumlar bununla ilgili çalışmalar yapmaya 
başlamışlardır. Materyal geliştirmede kurumların genellikle eğitimcilere bu görevi yükledikleri görülmüştür. 
Bununla birlikte Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde kazanımlarda yer alan kavramların öğrenciler için öğ-
renilmesinin kolaylaştırılması için materyalin etkisi üzerine bir çalışma yapılması düşünülmüştür. Bu çalışma-
nın amacı materyal geliştirmede öğretmenin yine öğreten görevinde kalıp, materyallerin öğrenci tarafından 
geliştirilebilirliğini gözlemlemek ve bu konuda bir çalışma yapmaktır. Bu bağlamda Eclipse Crossword kelime 
bulmacası hazırlama programı üzerinden yapılan bir çalışma ile materyalin öğrenci tarafından nasıl hazırlandı-
ğını ve hazırlanan materyalin öğrenciye kazandırdıklarını ortaya koymaya çalıştık. Çalışmayı yaparken Flipped 
Classroom ve Harezmi Eğitim Modelinin temellerini esas aldık.  Bu kapsamda 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde her 
bir sınıf düzeyi için kendi ders kitaplarından olmak üzere 4’er farklı konu seçilip öğrencilere okul numarasının 
son rakamlarını baz alınarak dağıttık. Sonrasında hazırlanan yönerge ve video ile öğrencilerin 4 farklı başlıkta 
materyal hazırlamalarını istedik. Çalışmada kodlama, programlama, tanım çıkarma, ünitedeki temel kazanım-
ları özetleyebilme yeteneklerini ölçtük. Eğitimci önde giden olmaktan daha çok yol gösteren şeklinde kendini 
gösterdiği için öğrenciler hazır bir materyal üzerinden çalışmak yerine kendi yaptıkları ve özgün bir materyal 
üzerinden çalıştıkları için kazanımları daha çabuk kavradıkları görüldü. Öğrencilerin çoğundan olumlu geri dö-
nüşler olduğu ve sonrasında yapılan anketlerde öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaştığı belirlendi. Sonuç 
olarak öğrencilerin kazanımlarda yer alan kavramları öğrendikleri görülmüş, bu çalışmayı da yaparken de kendi 
düzeyine ait bir materyal hazırlaması sağlanmıştır. İlgili kazanımlar sağlanırken kodlama gibi disiplinler arası 
bir çalışma öğrencinin konuya ve derse bakış açısını değiştirmiş, farklı bir metodun sağlamış olduğu öğrenme 
etkili şekilde kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın interaktif olması kâğıt israfını önlemiş ve arşivlenmesini kolaylaş-
tırmıştır. Ders kitaplarında sadece bir bulmaca örneği bulunmasına karşın tek bir çalışma ile konu hakkında çok 
daha fazla örnek bulmaca elde edilmiştir. Öğrencilerin kavram öğrenimine farklı bir bakış açısı getiren çalışma-
mız, birçok dersin farklı kazanımlarının kavratılmasında da kullanılabileceği düşünülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Ubeydullah Taş

Materyal Hazırlamada Öğrencinin Rolü  
“Eclipse Crossword Örneği”
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حول أفكار وآراء مالك بن نبّي الّتبوّية

التبية يف التاث اإلسالمي ابن طفيل أنموذجا



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Instructor

Abdul Razak Hajjooz

Mâlik B. Nebî’nin Terbiyeye Dair Görüş ve Düşünceleri
حول أفكار وآراء مالك بن نبّي الّتبوّية

عاش املفّكر اإلسالمي مالك بن نبي بني عامي 1905 – 1973 م، وهو من مواليد اجلزائر ، وعىل الّرغم 
من تلقيه التعليم وفق برنامج التعليم الفرنيس إال أّنه أمىض حياته منافحًا عن قضايا األّمة اإلسالمية ضد 
االستعامر عموما والفرنيس خصوصًا، ولعل هذا هو السبب الذي جعل أكثر كتاباته تندرج حتت مسمى 
العلوم الفلسفية واالجتامعية، وعىل الّرغم أيضا من دفاعه الطويل عن الشخصية اإلسالمية والعربية 
غري أّنه مل يتك كتابا مستقاّل يف شؤون التبية، فأفكاره التبوية متناثرة بني ثنايا كتبه ومقاالته. وتأخذ 
فكرة إنشاء احلضارة احلّيَز األكرب يف كتابات مالك بن نبي، وإلنشاء هذه احلضارة البّد من إنشاء اإلنسان 
التبوية معتمدة عىل  نبي  ابن  بالتبية، وأفكار  القادر عىل إعادة حضارة هذه األّمة وهذا ال يكون إال 
األصل القرآين والطريقة النبوية يف تربية اجليل األّول، فهو يرى رضورة العود إىل األصول األوىل هلذه 

األمة يف ميدان التبية.
   وعىل الّرغم من تلّقيه العلم يف البالد الغربية، وورود أسامء قادة الفكر الغريب يف كتبه من أمثال جون 
ديوي، وجان جاك روسو، و هيجل، وتوينبي... إال أّنه مل خيضع بفكره آلرائهم، فاستفاد منها كام استفاد 
من أفكار املصلحني واملجددين يف العامل اإلسالمي والعريب، ورّكز دائام يف كتاباته عىل أثر الفكرة الدينية 
يف العملية التبوية وإنشاء احلضارة اجلديدة، فالفكرة الدينية ال تؤثر عىل روح اإلنسان وضمريه فحسب، 

بل عىل مظهره اخلارجي عموما.
   والتبية يف فكر مالك تأخذ بعدًا اجتامعّيا، فهو ال خيص التبية املدرسّية يف حديثه بقدر ما يتكّلم عن تربية 

عامة لكل أبناء الشعب، تربية مستمرة شاملة حتقق أهداف الفكرة الدينية التي يؤمن هبا الشعب.
   ويف هذه املقالة سنحاول اإلجابة عاّم يأيت :

من هم األشخاص وما هي الظروف التي أّثرت يف تكوين شخصية وفكر ابن نبي؟
هل الفكرة الدينية التي حتّدث عنها ابن نبي هي الفكرة الدينية الساموّية فقط؟ أم أن للفكرة الدينية عنده 

مفهوم آخر؟
ماهو مفهوم التبية، والتبية االجتامعية عند ابن نبي وما العالقة بينها وبني مفهوم احلضارة؟

ما هو أثر الفكرة الدينية يف تكوين العالقات االجتامعية ؟
وما أثر الفكرة الدينية عىل التوجيه التبوي األخالقية واجلاميل والعميل يف حياة اإلنسان.



Attachment theory which was developed by Ainsworth(1973) and Bowlby (1969) is one of the famous theo-
ries of development of emotional and physical bound between infants and their caregivers. Different types of 
attachment will shape during childhood which can be divided into secure or unsecure attachment. According 
to attachment theory building a sense of belonging and acceptance along with clear boundaries and rules will 
provide the base of well-being. During the childhood warm, and accepting relation with parents along clear 
rules is the main source of secure attachment. In a family situation which parents are overprotective, permissive, 
or ignorant, unsecure attachment and consequently mental problems will happen. There are two approaches 
about effect of childhood attachment on adult life. According to the first approach attachment to parents will 
transfer to other relationship in adulthood include relation to God. In second opinion new experiences regarding 
to attachment, would cure or worsen the situation. During religious education God image play an important 
role on shaping attachment toward God. God can be considered as a safe haven and a secure base which an 
individual can rely on. A positive images of God which represent God as accepting, available and responsive to 
the people along his clear rules could provide the base of secure attachment and well-being. God is considered 
as an attachment figure in the context of Christianity, Judaism, and Islam.  The results of some studies indicated 
that positive images of God will provide the benefit for mental health and well being, while negative images of 
God is related to guilt, obsession, depression and hopelessness. In this paper the role of secure attachment to 
God as key component of healthy Islamic education will be discussed.  

Alzahra University, Prof. Dr.

Zohreh Khosravi

Secure Attachment to God as a Key Component in  
Islamic Education



For every Muslim society in the past and present age, the Islamic education is an indispensable part of life. 
Today, its importance is reflected in the fact that virtually all Muslim countries, irrespective of the position of 
religion in the state, find it crucial to set aside a subject for Islamic education in their school programme at dif-
ferent levels. In the same vein, the content of this education is as important as the education itself. As there is 
never a universal standard for the Islamic education curriculum due to change in time and location, different 
countries tend to include different topics or focus more attention on certain segments. Although, it is arguable 
that curricula are designed to fit in countries’ educational aim, values and norms, it is worthy of notice that the 
universality of İslam and the globalization of this age should reflect in countries’ Islamic studies curriculum. For 
young Muslims to get along with the challenges of the 21st century such as advanced science and technology, 
economic wars, multiculturalism and terrorism, Islamic studies in middle and high school should prepare their 
mind about these matters in the light of Islam. Thus, this study considered analysis of the the content and struc-
ture of the curriculum in three counties namely; Indonesia, Nigeria and Turkey. These countries are members of 
D8 -8 developing Muslim countries- and have the largest Muslims population in their respective geographical 
locations.  Researchers have investigated topics such as evolution and structure of Islamic studies curriculum 
in these countries. In addition, studies have also been carried out on evaluation of the contents of their Islamic 
studies curricula based on different criteria. However, none was found to have compared any of the curriculum 
with those of other countries in different geographical location, to ascertain what each does differently. In this 
paper, the curricula were evaluated based on these segments: textual concepts, belief, worship, Islamic history, 
morals and contemporary matters. This study is a content analysis and the basic references are the copies of the 
countries’ Islamic studies curricula obtained from the official websites of the countries’ education authorities. 
Data are presented in tables and bar charts and thereafter interpreted and discussed. Conclusively, recommen-
dations are made for the betterment and enrichment of the curriculum especially on contemporary matters.

Erciyes Üniversitesi

Ifeoluwa Siddiq Oyelami

Comparative Study of Middle and High School Islamic 
Studies in Indonesia, Nigeria and Turkey



Algiers University, Assist. Prof. Dr.

Dif Khelassi Ghania

التبية يف التاث اإلسالمي ابن طفيل أنموذجا

تعترب قصة  ابن طفيل »حي بن يقضان« من القصص ذات الشهرة العاملية، إذ ترمجت إىل لغات عديدة، 
وظلت طيلة قرون ومنذ القرن السادس هجري املوافق للقرن الثاين عرش ميالدي وإىل يومنا هذا  مصدر 

اهتامم وإهلام للكثري من الباحثني.
ابن  يربط  للتبية ولغاياهتا ومقاصدها  ومنهجيتها فلم  يقظان توجد  مقاربة خمتلفة  ففي قصة حي بن 
الطفيل التبية والتعليم باالجتامع اإلنساين كام فعل إخوان الصفا أو ابن خلدون أو غريهم من املتقدمني 
يف احلضارة اإلسالمية أو غريها ، بل ربط التبية والفعل التبوي بالطبيعة، ألن املجتمع رمز للفساد يف 
منظوره، وألن الطبيعة خرية، كام أن النفس اإلنسانية، خرية وليس فيها رش أصيل، وهي نفس الفكرة 

التي انطلق منها روسو لتبية إميل الحقا .
و خالصة القصة أن حي بن يقضان طفل ألقي قي جزيرة من جزر اهلند اخلالية من السكان

فأعتنت به ظبية «فشب الفتى متوقد الذكاء عظيم املهارة، فكان يصنع حذاؤه وأثوابه بنفسه من جلود 
احليوان، ودرس النجوم، ورّشح احليوانات حية وميتة، حتى وصل يف هذا النوع من املعرفة إىل أرقى ما 
وصل إليه أعظم املشتغلني بعلم األحياء ثم إنتقل من العلوم الطبيعية إىل الفلسفة  وعلوم الدين، وأثبت 

لنفسه وجود خالق قادر عىل كل يشء، ثم عاش معيشة الزهاد
إن تصور تربية اإلنسان  الذي حتمله قصة حي ليس منفصال عن املرشوع املعريف الفلسفي واالجتامعي 
الطبيعية حلي، حيث يعرض مخس مراحل  التبية  ابن طفيل كام عرضها يف مراحل  يف نسق تصورات 

لتبية حي، وتكوينه تبدأ من امليالد إىل سن اخلمسني يتدرج فيها حي يف  الرقي اإلنساين  . 
إطار  يقظان يف  بن  ابن طفيل يف قصة حي  اإلنسان كام صاغها  تربية  قراءة مرشوع  الورقة  حتاول هذه 
سياقها التارخيي والسيايس والديني  وحتى الفلسفي ، للكشف عن صورة التبية اإلسالمية املثالية من 
صياغة  خالل  من   ، طفيل  ابن  فيه  عاش  الذي  املجتمع  مشاكل  حل  عىل  قادرة  تكون  والتي  منظوره 

مرشوع اجتامعي وتربوي لصناعة اإلنسان )املسلم( العقالين الزاهد، بعيدا عن الفساد  االجتامعي



Jean Jacques Rousseau’nun “Emile” Adlı Eseri ile İbn-i Tufeyl’in  
“Hayy B. Yakzan” Adlı Eserinin Fıtrat ve Din Eğitimi Çerçevesinde İncelenmesi
Züleyha Demir

Sadreddin Konevi’de Eğitim Düşüncesi
Muhammed Esat Altıntaş

Kırgız Aydını Nurmoldo Narkuloğlu’nun Eğitim Hakkındaki Görüşleri
Sayfulla Bazarkulov

Kırgız Eğitim Düşünürü Olarak Moldo (Molla) Niyaz ve Onun Eserleri
Sabırbek Börübay

Eğitim Düşünürleri
Thinkers of Education  
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18.yüzyılın önemli simalarından, eser ve düşünceleri ile toplumu yön veren yaşadığı yüzyılın en önemli filozofla-
rından Rousseau, doğanın mükemmel düzeni ve uyumunu Tanrı’nın varlığının kanıtı olarak görmüş ve bundan 
dolayı “doğal din” taraftarı, vahye dayalı dini reddeden deist görüşleri benimsemiştir.  “Emile” adlı eserinde ço-
cuğa, 15 yaşına kadar dini eğitim verilmemesi gerektiğini,   bireyin doğanın düzenini keşfederek Tanrıyı bulma-
sının, hissetmesinin mümkün olduğunu savunmuştur.

İslam dünyasının doğaya dönük eğitim anlayışını anlatan Endülüslü ünlü filozof İbn-i Tufeyl’in (1106-1186) 
yazmış olduğu, felsefe tarihinin en önemli felsefi romanlarından biri olan “Hay Bin Yakzan” adlı romanda da 
doğadan hareketle Tanrının varlığını keşfeden Hayy’ın serüvenleri ele alınmış ve Rousseau’nun fikirleri asırlar 
öncesinden ispata çalışılmıştır.

İbn-i Tufeyl eseriyle  eğitim felsefesi bağlamında tartışmalara sebep olan başlıca üç sorunu çözmeyi amaçlamaktadır.

1. “İnsan kendi başına hiçbir eğitim ve öğretim görmeksizin doğayı inceleyerek düşünme yoluyla ‘insan-ı kâmil’ 
(yetkin insan), aşamasına ulaşabilir, başka bir deyişle insani nefs (nefs-i insan), etkin akılla (aklı faal) birleşebilir.

 2. Gözlem, deney ve düşünme yoluyla elde edilen bilgiler, vahiy yoluyla gelen bilgilerle çelişmez, yani felsefe ile 
din arasında tam bir uygunluk vardır.

3. Mutlak bilgilere ulaşmak, bütün insanların üstesinden gelebileceği bir şey değildir. Yüce gerçekliklere ulaş-
mak, bireysel bir olaydır.” (Tufeyl: 2014, 60)

Kitabın iddiası  özünde şudur: Metafizik bilgide yetkinlik, ancak birinci yöntemle ulaşılan bilgiler ikinci yöntemle 
doğrulandığı veya temellendirildiği takdirde gerçekleşebilir.

İnsandaki “fıtrî dinî eğilim, dış âlem tecrübesine bağlı olarak bir dinî tecrübeye yol açar.” Dış âlem tecrübesi, so-
mut ve gözlemlenebilir unsurlar içermesi bakımından insan için kolaylıkla anlaşılabilir bir tecrübedir. Kur’an’da 
bu tür bir tecrübeye Hz. İbrahim örneğiyle değinilmektedir. Söz konusu tecrübede Hz. İbrahim’in çevresinin et-
kisinden sıyrılarak, fıtratındaki temel prensibe uygun gelişme yolu izlediği anlatılmıştır. Putperest bir toplumda 
yetişen Hz. İbrahim’in yaşadığı bu dış âlem tecrübesi, dinî kabiliyetin akla dayalı bir gelişim yoluyla açığa çıktı-
ğını gösterir.

Bu çalışmada; farklı çağ, kültür ve inanca sahip iki filozofun eserleri, fıtrat bağlamında ele alınarak din eğitiminin 
hangi dönemde ve hangi yöntemlerle uygulanmasının bireyin doğru bir yönelime sahip olmasına olanak sağla-
yacağı araştırma konusu yapılmış ve alana katkı sağlamak amaçlanmıştır.
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Jean Jacques Rousseau’nun “Emile” Adlı Eseri ile  
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Fıtrat ve Din Eğitimi Çerçevesinde İncelenmesi



Tasavvuf geleneği içerisinde züht ve ahlak eğitimi merkezi bir öneme sahiptir. Bazı sufiler, tasavvufu bir züht ve 
ferdi ilgilendiren ahlak eğitimi olarak ele almıştır. Onlardan biri de Sadreddin Konevi’dir. Sadreddin Konevi 1210 
yılında Malatya’da doğmuştur. 13. Asırda Anadolu’da yetişmiş, İbn’ül Arabi ekolüne mensuptur. Konevi aynı za-
manda İbn’ül Arabi’nin manevi oğlu ve en meşhur talebesidir. Bu sebeple yetişmesinde, talebelik hayatında ve 
düşünce dünyasında İbn’ül Arabi’nin önemli bir etkisi vardır, onun hizmet ve sohbet halkalarında yetişmiştir. 
Onunla birlikte Şam ve Halep’e giderek derslerini ve öğrenimini sürdürmüş, kendisi de dersler vermiştir. Ders aldığı 
hocalarının Suhreverdi’ye bağlılıklarından ötürü Konevi de onun öğretilerinden etkilenip kendi felsefesini inşa 
etmiştir. Uzun süre Şam’da ikamet ettikten sonra 1254 yılında Konya’ya yerleşmiş, 1274 yılında ise vefat etmiştir.

Konevi üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında onun eğitim düşüncesini ele alan herhangi bir çalışmaya rastla-
nılmamıştır. Konevi, eserlerinde bütüncül ve kapsamlı bir eğitim teorisi ortaya koymamıştır. Konevi eserlerinde 
“eğitim” kavramını da kullanmamıştır; çünkü “eğitim” kavramı, bugünkü teknik anlamıyla onun zamanında ve 
çevresinde yaygın olarak kullanılmamaktaydı. “Eğitim” kavramı, şu anda kastedilen anlamıyla modern Avrupa 
dillerinde yakın zamanlarda kullanıldığı herkesin malumudur. Konevi’nin metinlerinde bugünkü eğitim kavra-
mına yakın başka kavramlar kullanılmıştır. Bunlar, bu tebliğde ele alınıp değerlendirilecektir.

Bu bildiride Sadreddin Konevi’nin temel eserlerinden ve onun eserleri üzerine yapılmış araştırmalardan yola 
çıkarak Konevi’de eğitim düşüncesinin nasıl ele alındığı ortaya konulacaktır. Bir düşünürün ve mutasavvıfın eği-
tim düşüncesinin arka planında onun bilgi, varlık ve değer anlayışı vardır. Bu sebeple Konevi’nin eserlerinde yer 
alan bilgi, varlık ve değer anlayışından yola çıkarak onun eğitim olgusunun mahiyetine, eğitimin amaçlarına ve 
eğitim sürecine nasıl baktığı ele alınmaya çalışılacaktır.
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Kırgızlar, Türk dili ve tarihine ait kaynaklarda adı belirtilen en eski Türk kavimlerinden biridir. Tarihi süreç içinde 
varlığını devam ettiren Kırgızlar Hokant Hanlığı’nın sükûtu ile XIX. yüzyılda Rus egemenliğine girmişlerdir.

Kırgız Türkleri esaret yıllarında dili, edebiyatı ve kültürlerini yaşatma konusunda pek çok güçlüklerle karşılamış-
lardır. 1917 yılındaki Ekim Devrimi’nden sonra yaklaşık yetmişyıllık SSCB dönemindeki engellerden, yasaklardan 
Kırgız sözlü edebiyatı da payını almıştır. Çünkü sosyalist devrimi ile birlikte Kırgız halkının hayat tarzı, düşün-
cesi kökten değişikliğe uğramıştır. Bu uygulamayla birlikte gelenek-görenek, örf-adet, inanç gibi milli değerler 
küçümsenmiştir. Kırgız halkının hayatındaki önemli noktalar kökünden sökülmek istenmiş, buna yönelik poli-
tikalar oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Bütün bunlara rağmen Kırgızlar kendilerine ait gelenek, görenek, örf, 
adetlerini, inançlarını günümüze dek sürdürmeyi başarmışlardır.

Kırgızların milli ve manevî, dinî değerlerin korunmasında ve bugüne taşınmasında eğitimci, reformist dinî şairi-
miz Nurmoldo Narkuloğlunun katkıları büyüktür.

Nurmoldo Narkuloğlu (1838-1920) kırgız şairi ve kendi zamanındaki alim ve müdderis, danışman idi. 
Nurmoldo’nun özelliği tarihte ilk olarak kırgız dilin, “Manas” destanın ve kırgız sözlü yaratıcılık (edebiyat) gelen-
ğin cami ve medrese eğitim programına sokmasıdır. Kırgız eğitim tarihinde ilk eğitimciler olarak İşenalı Arabaev 
ve Kasım Tınıstanov değil, daha önce yaşamış Nurmoldo Narkuloğlu olduğu bilinmektedir.

Nurmoldo Narkuloğlu cami ve medrese eğitimde dinî değerler ile millî ve dünyevî dersleri de katarak, gele-
cekteği eğitim perspektifini görebilen görüşleriyle sadece kendi zamanın değil, bugünün de danışmanı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Nurmoldo Narkuloğlu’nun düşünce mirası vefatından 83 yıl sonra ancak günyüzüne 
çıkmaya başlanmış ise de bugün yeterli derecede değildir. Şairin dini ilimler yanında tabiat bilimleri, manevî 
estetik yönden değerli görüşlere sahip olmasıyla değerli şahsiyettir.

 Nurmoldo Narkuloğlu Orta Asya ve Urümçü, Kaşkar, Kazan, Hindistan’ın Keşmir şehirlerini gezerek ilim öğrenmiş, 
Mekke ve Medine’ye kadar yolculuk etmiştir. Nurmoldo arap, fars, çağatay türk dilinde konuşarak yazabiliyordu. 
Onun ismi halk arasında danışman, veli, şair, eğitimci ve vatansever olarak biliniyordu. Nurmoldo ünlü kırgız şair-
lerinin üstadıdır. Büyük kırgız aydın ve şairlerin hemen hepsi Nurmoldo Nurakoğlu’ndan ders alarak yetişmişlerdir.

Bu makalede ilk eğitimci danışman kırgız şairi Nurmoldo’nun medreselerdeki geleneksel eğitim anlayışına yeni-
lik getirerek dini ve milli değerleri entegre ederek ders verilmesini, böylece zamanın adamlarını yetiştirmede ve 
müslüman kırgız aydınlarının yetişmesinde ve eğitim anlayışının şekillenmesindeki rolünü ve görüşlerini ortaya 
koymaya çalışmaktır. Bunun neticesinde kendi danışmanlarımızın görüşlerinden esinlenerek bugünkü Kırgızis-
tan’daki medrese eğitiminde öneriler sunamaya çalışmaktır.
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Kırgızlar Orta Asya’da yaşayan Müslüman Türk boylarından biridir. Kaynaklarda verilen bilgiler, Kırgızların en eski 
Türk boylarından biri olduğunu göstermektedir. İlk devletlerini M.Ö. III. asırda kurmuş olan Kırgızlar, XVI – XVII. 
yüzyıllarda Kalmuk ve Moğollara karşı mücadele vermişler. XVIII. yüzyılda Türkistan’da teşekkül eden hanlıklara 
tabi olan Kırgızlar, 1860 - 1861 yıllarında ise Ruslar tarafından toprakları işgal edilmiştir. 1990 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.

Sovyetler Birliği döneminde, Kırgız edebiyatı bilhassa dini konuları içeren eserleri (1917 Ekim Devrimi’nden ön-
ceki dönemi) kasıtlı olarak yok saymış, devrimden önceki dini eserlerin incelenmesine izin verilmemiştir.

Yine bu dönemde Rus karşıtı, Sovyet karşıtı şahsiyetlerden ve bu şahsiyetlerin eserlerinden söz edilmesi yasak-
lanmıştır. Bunlarla ilgili bilgilere dönemin ders kitaplarında rastlanmamaktadır. 1991’de Kırgızistan’ın bağım-
sızlığını ilan etmesiyle birlikte Sovyet döneminde yasaklar listesinde yer alan bu şahsiyetler ve eserleri hakkında 
makale ve kitaplar yayımlanmaya başlamıştır.

Bağımsızlıktan sonra, edebiyat tarihi kitaplarında da değişiklikler yapılmış ve Sovyet döneminde kendilerinden 
söz edilmeyen, hatta siyasi suçlu addedilerek Stalin döneminde kurşuna dizilen edebi şahsiyetlere (din eğitim-
cilere), mevcut kaynaklardan yola çıkılarak bilgiler verilmiştir.

İslâm’ın erken dönemlerden itibaren yayıldığı coğrafyalardan biri olan Orta Asya coğrafyasındaki halklar da 
İslâm’ın ilkelerini kendi günlük dillerine yansıtmışlar, bu ilkeleri edebî söyleşişlerinde dile getirmişlerdir. Bu 
coğrafyanın bir parçası olan Kırgızlar da aynı yöntemi takip etmişlerdir. Bu dönemin dini düşünürleri eserlerini 
Çağatayca, bir diğer deyişle arapça ve farsça alfabeyle yazmışlardır.

Çalışmamızda Çağatay Türkçesi son dönemine ait yazılmış Kırgız halkından çıkan XIX. yüzyılındaki temsilcisi ola-
rak Moldo Niyaz ve onun eserleri incelenmiştir. Bilhassa eserleri ve içeriği ile ilgili önemli dini hususlara temas 
edilmiştir. Bunu yaparken eserlerde geçen dini unsurları orijinal metinden örnekler eşliğinde aydınlatmaya ça-
lıştık. Ayrıca Kırgız Türklerinin İslamı kabulu meselesinde bazı noktalara değinmeyi uygun gördük.

Atatürk Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
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Kırgız Eğitim Düşünürü Olarak  
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