KURAM VE EYLEM YÖNÜYLE D N EE T M N N TEOLOJ K VE FELSEF TEMELLER
SEMPOZYUMU

Fatih ARSLAN

Selçuk Üniversitesi -lahiyat Fakültesinin organize etti&i “Kuram ve Eylem
Yönüyle Din E&itiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri” isimli ulusal sempozyum
08-09 May s 2009 tarihlerinde Konya’da yap ld .
Sempozyum aç l 8 May s 2009 Cuma sabah 9:30’da Konevi Kültür Merkezi’nde, Kur’an- Kerim tilaveti ve ard ndan protokol konu malar yla ba lad .
Daha sonra sempozyumun birinci oturumuna geçildi. Prof. Dr. M. Faruk
BAYRAKTAR’ n ba kanl k etti&i “Din E&itiminin Kavramsal Yönü Ve Temelleri”
isimli oturumun ilk tebli&cisi Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK idi. Prof. Dr. Abdullah
ÖZBEK, “Ana Kaynaklarla -rtibat Aç s ndan Dini Anlama ve Anlatma Problemi”
ba l kl tebli&inde günümüz -slâm dünyas n n, ister maddî, ister manevî ve sosyal
aç dan olsun, arzulanan seviyede olmad & n , bunun da gerek içte ve gerekse d ta,
-slâm’ n do&ru alg lanmas ve anlat lmas n güçle tirdi&ini, dolay s yla Müslümanlar, görüntü itibariyle, -slâm’ n anla lmas ve kabul edilmesinin önünde bir
nevi engel te kil ettiklerini vurgulad & tebli&inde, bunun sebebi olarak da ana
kaynaktan ç kan mesaj nakleden kanallarda bir tak m kirlenmeler ve t kan kl klar
oldu&unu belirtti. Bu yüzden -slâm’ n mesaj n n de&il ba kalar na; kendi toplumuna da sa&l kl olarak ula amad & n ifade etti. Bunun sebeplerini, Vahiy ve Akla
Gere&i Gibi Önem Vermemek, A r l klar, Allah’ n Zat Üzerinde Dü ündürme,
Sorumlulu&u Ortadan Kald ran Yorumlar, Üstün Olma Anlay , Farkl l k Gerçe&inin -yi Kavranmamas , Bid’atlar ve Hurâfeler, -deolojik Bak ba l klar alt nda
izah etti.
Oturumun ikinci tebli&cisi Doç. Dr. Uakir GÖZÜTOK ise “E&itim ve Dinin
Kavramsal Yap s ve Din E&itimi ile -li kisi” tebli&inde e&itim ve dinin kavramsal
yap s üzerinde durdu ve bu iki kavramla ili kisi olan ö&retim, ö&renme gibi di&er
kavramlar da aç klad ktan sonra bu kavramlar n Din E&itimi ile olan ili kisine
de&indi. Dinin kendi öznelinde e&itimi gerçekle tirirken, genel e&itimle ilgili ilim-
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lerden yararland & gibi, dini ilimlerin tamam ndan da istifade etti&ini, bir din
e&itimcisinin bu ilimlerden yararlanmad & takdirde arzu edilen dini e&itimin
verilmesinin mümkün olamayaca& n , ba ar l bir Din E&itiminin, kendisini teorik
ve pratikte destekleyen ilimlerden beslenmesi gerekti&i ifade etti.
Sempozyumun “Kuram Ve Eylem Yönüyle Din E&itiminin Kapsam ” ana
ba l & n ta yan ikinci oturumu, Prof. Dr. Recai DObAN ba kanl & nda saat
14:00’da ba lad .
Oturumun ilk tebli&cisi Akif AKTO “Din E&itiminde Kuram Eylem -li kisi
Üzerine Felsefi Bir Analiz” ba l kl tebli&inde Din e&itiminin hem kuramsal hem
de eylemsel bir yönünün oldu&unu, kuramsal aç dan içerdi&i ve eylemsel olarak
da ortaya koydu&u birbirinden ne çok ayr l rsa ayr ls n, her dinin e&itimi (din
e&itimi), kuram ile eylem'in birlikte yo&urdu&u bir anlam bütünü oldu&unu, dinsel dallan p budaklanmalar n bu bütünün bir özelli&i diye anla lmas gerekti&ini,
din e&itiminin ne olup ne olmad & n bilmenin, din e&itimine kuram ve eylemce
yakla may gerektirdi&ini ifade etti. Din e&itiminde kuram ve uygulaman n, dairesel biçimde birbiriyle ilgili oldu&unu; din e&itimi uygulamas kuram , kuram da
uygulamay içerdi&ini, din e&itimindeki kuram ve uygulaman n, kendilerini birbirleri üzerine in a etti&ini, kuram n, uygulaman n daha iyi anla lmas na katk da
bulunaca& n , din e&itimi uygulamas n n da din e&itimi kuram için ufuk sa&layaca& n dile getirdi.
Oturumun ikinci tebli&cisi Doç. Dr. Bayram DALKILIÇ, “Bilimler S n flamas nda Din E&itiminin Yeri” isimli tebli&inde Din E&itiminin tarihi sistematik
çerçevesinde bilimler ve din bilimleri s n flamas içinde isim olarak yer almas n n
modern zamanlara ait bir durum oldu&unu, günümüzde din e&itiminin hala tart mal bir kavram ve alan olmas n n, bir bak ma genel din fenomenine kar baz
ideolojik ve siyasal bak aç lar ndan kaynakland & n ifade etti. Ad , konusu,
amac , görevleri ve yöntemi ba&lam nda din e&itiminin dinin bilime konu olmas
göz önünde bulunduruldu&unda, ilahiyat ve e&itim bilimleri içerisinde yer alan
bir disiplin oldu&u, bu noktada e&itim felsefesi yakla m yla konular n ele al ,
de&erlendiri i ve sonuçland rmada dogmatik-normatif, ideal, rasyonel, ampirik,
pragmatik ve fonksiyonel din e&itimi yakla mlar na imkan vermesi aç s ndan,
ayr ca do&rulama, yanl lama, ameli hayata imkan tan ma, hatta bunu amaç
edinme, ampirik olarak imdi ispatlamada zorland & baz konular n eskatolojik
do&rulama imkan ile aç klama ve bireyin ya durumuna göre konunun aç klamas n yerine literal olarak yerine göre aç klay c ve yorumlay c bir noktada sunmaya çal mas n n din e&itiminin bir bilim ve ara t rma alan olarak yer almas na
imkan vermekte oldu&unu ifade etti.
Bu oturumun son tebli&i “Din E&itimi Biliminin Alt Bilim Dallar na -li kin
Bir Analiz” adl tebli&i ile Doç Dr. Süleyman AKYÜREK sundu. Akyürek tebli&inde, -lahiyat Fakültelerinin gerek akademik gerekse program yönünden yeniden
yap lanmas n n bir ihtiyaç oldu&unu, bu ihtiyaç çerçevesinde -lahiyat Fakültelerindeki bölüm ve anabilim dallar n n tart maya aç lmas gerekti&ini, -lahiyat
Fakültelerinde “Din E&itimi Bölümü” olu turularak, örgün ve yayg n din e&itimi
çal malar e güdümlü bir ekilde yürütülmesi gerekti&ini, Din E&itimi Biliminin
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yeri ve alt bilim dallar n n neler olabilece&i üzerinde dü ünce üretmenin, bu sürecin ba ar s nda önemli rol oynayabilece&ini ifade etti ve Din E&itimi Biliminin alt
dalar n n neler olabilece&ini örnek bir ema ile gösterdi.
Sempozyumun “Din Anlay ndaki De&i imler Ve Ça&da Din E&itimi Modelleri” ana ba l & n ta yan üçüncü oturumu, Prof. Dr. Cemal TOSUN ba kanl & nda saat 16:20’de ba lad .
Oturumun ilk konu mac s , Dr. Ay e Zi an FURAT, “Popüler Kültürün
Din E&itimine Yans malar ” adl tebli&inde, öncelikle popüler kültürün ne oldu&unu genel hatlar yla ele ald ktan sonra popüler kültürün neden ve nas l din e&itiminin ilgi alan na girdi&i sorular ndan hareketle konunun din e&itimi alan ndaki
yans malar n dile getirdi. Günümüzde hayat n her alan na yay lm olan popüler
kültür biçimlerinin farkl formlarda olsa da ta d klar dini mesajlar ve anlamlarla
bireylerin yayg n din e&itiminde etkin bir rol oynayabildiklerini, bu biçimlerin
kendi yap sal özelliklerini dikkate almadan din e&itimi aç s ndan kullanman n
mümkün olmayaca& n , moderniteyle birlikte insanlar n din alg lar n n ne ekilde
de&i ti&i, dini kimliklerin olu mas nda modern dünyada hangi faktörlerin etkin
rol oynad & , bu ba&lamda nas l din e&itimi yakla mlar /politikalar geli tirilmesi
gerekti&i gibi sorular üzerinde durulmas gerekti&ini ifade etti.
Oturumun ikinci tebli&cileri, Dr. Y ld z KIZILABDULLAH, Tu&rul YÜRÜK, “Din E&itimi Modelleri Çerçevesinde Türkiye'deki Din E&itimi Üzerine
Genel Bir De&erlendirme” isimli tebli&lerinde Grimmitt’in ve Hull, ortaya koydu&u “dini ö&renme(Learning Religion)”, din hakk nda ö&renme “(Learning about
Religion)” ve “dinden ö&renme (Learning from Religion)” modelleri üzerinde duruldu. Dini ö&renme, din hakk nda ö&renme ve dinden ö&renme modellerinin
olumlu ve olumsuz yönleri ele al n p, her birinin içerisine dahil edilebilecek, din
e&itimi modelleri hakk nda bilgiler verildi. Verilen bilgiler çerçevesinde Türkiye’de
uygulanan din e&itimi modeli ve bu modelin Türkiye’nin sosyo-kültürel yap s na,
dini gelene&ine, laiklik anlay na uygunlu&u üzerinde genel bir de&erlendirme
yap larak tebli& tamamland .
Oturumda üçüncü ve son tebli& -smail BÜYÜKSÜTÇÜ, -brahim
DEM-RKAN taraf ndan “Göstergebilim Aç s ndan -majinal De&erlerin Din E&itimine Etkisi” ba l & yla sunuldu. Tebli&de gerek örgün ve yayg n e&itim gerekse de
aile içi e&itimde küçük ya tan itibaren çocuklar oyalamak k smen de e&itmek
amac yla TV, sinema, tiyatro ve müzik gibi araçlardan faydalan lmakta oldu&u
fakat Din e&itimi aç s ndan -slami de&erleri ön plana ç kartacak imajinal çal malar n maalesef yok denecek kadar az olmas n n bu alandaki bo lu&u ço&altmakta
oldu&u ve çocuk ya tan itibaren zihinler bat dünyas ndan ithal imajlarla dolduruldu&u ifade edildi. Çocuklara ve gençlere yönelik yap lm din e&itiminde kullan lacak görsel-i itsel materyallere dikkat edilmesi gerekti&i, özellikle de Bat kaynakl çal malarda kullan lan görselli&in neye hizmet etti&inin iyi tespit edilmesi
gerekti&i tebli&ciler taraf ndan dile getirildi.
Sempozyum, 09 May s 2009 Cumartesi günü Prof. Dr. Nevzat Ya ar
AUIKObLU ba kanl & nda “Ailede Ve Sosyal Hizmetler Alan nda Din E&itimi”
ba l kl 4. Oturumla ba lad .
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Bu oturumda ilk olarak Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, “Anne Baban n Ergenlerin Dini Toplumsalla ma Düzeylerine Etkisi” –Dindarl k, Destek ve Kontrol
Tutumlar - konulu tebli&i sundu. Arslan, temel dini toplumsalla ma ajan olan
ailenin gencin dini kimli&inin olu umundaki etkisi ve “bu etkinin nas l olaca& ”
sorusuna cevap olarak, anne-baban n dindar olu u ile gence yönelik anne baba
tutumlar n n gencin dini toplumsalla mas na etkisi üzerinde durdu&u tebli&inde
ailenin çocu&un dini toplumsalla mas nda etkili olabilmesi için, öncelikle kendisinin dini ilke ve prensiplere uygun davranmas , ikinci olarak çocu&a yönelik davran lar nda denetleyici, k s tlay c de&il, anlay l ve destekleyici bir tav r tak nmas gerekti&i üzerinde durdu. Yapt & ara t rman n sonucunun anne babalar n,
çocu&un dini tutumlar na ancak bu ekilde etki edebileceklerini gösterdi&ini ifade
etti.
Oturumun ikinci tebli&cileri, Doç. Dr. M. Akif KILAVUZ, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Uanver, “Ku aklar Aras Din E&itimi Modeline Duyulan -htiyaç” adl
tebli&lerinde ku aklararas din e&itiminin, ya ve ilgi gruplar na ay rarak gerçekle tirilen örgün ve yayg n e&itime alternatif de&il, din e&itiminde önemli bir destek oldu&unu, bu etkinliklerin dinî ahsiyetinin uyar lmas , peki tirilmesi ve güçlendirilmesinde yard mc olan, örgün e&itimin eksikli&ini giderici, zenginle tirici
ve tamamlay c nitelikte programlar oldu&unu, -slamî e&itim anlay n n, ki iler
aras ili kilerin de&erini önemsemesi sebebiyle ku aklararas din e&itimi anlay n
benimseyici bir özelli&e sahip oldu&unu ifade ettiler.
Oturumun üçüncü tebli&cisi Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR “Kültürümüzde Ya l l k ve Huzurevi Olgusu Üzerine” adl tebli&inde toplumumuzda ya l lara de&er verilmesi bak m ndan adet ve geleneklerimizin önemli bir yeri oldu&unu, birbirinden kopuk fertlerden olu an aile, birbirinden kopuk ailelerden olu an
bir topluma do&ru gidildi&ini, ya l lar m z öne ç karan, e&itici ve ö&retici, hayat n
her safhas n ku atan, ku aklar aras ileti imi, bilgi ve tecrübe birikimini sa&layan
“ö&retici sohbet” gelene&imize tekrar dönmemiz gerekti&ini, fakir olup ya l anne
– babas na bakan ailelere maddi destek sa&lanmas gerekti&i, ya l lar m z huzur
evleri yerine evde kalmaya te vik edilmesi gerekti&ini ifade etti.
Son tebli&ci Cemil PASLI “Yeti tirme Yurdu Gençli&i ve Din E&itimi” adl
tebli&inde Yeti tirme Yurdu gençli&ine din e&itimi verilmesinin zaruri oldu&u, her
insan n bir yüce, üstün, a k n varl &a inanma, ona ba&lanma, ona dayanma ihtiyac hissetti&i, bu ihtiyac n Yeti tirme Yurdu gençli&inde en üst düzeyde hissedildi&ini ifade etti. Yurtlar ndaki gençlere; ba lar ndan geçen üzücü, travmatik
olaylar anlay p anlamland rabilmeleri için yarat l , ya am n gayesi, kader gibi
onlar birinci derecede ilgilendiren dini, imani konularda tatmin edici bilgiler verilmesi gerekti&ini bu tür bilgilerin, onlar n hayata intibaklar n kolayla t raca& n ,
kendileri ve çevresiyle uyumlu ve bar k tutum geli tirmelerine yard m edece&ini
dile getirdi.
Sempozyumun “Din E&itiminde Dini Metinlerin Kullan m ” ana ba l & n
ta yan be inci oturumu, Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ba kanl & nda saat 14:00’da
ba lad .
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-lk tebli&ci Doç. Dr. Zülfikar DURMUU, “Ayetlerin E&itsel -lkeler Yönüyle
Yorumlanmas ” adl tebli&inde Kur’an taraf ndan bir e&itim ve ö&retim arac olarak kullan lan kimi ilkelerin, pedagoglarca kabul edilen ilkelerle örtü tü&ünün
söylenebilece&ini, ça&lar üstü özelli&e sahip bu Kelam’ n kulland & ilkeleri tespit
ederek ayetlerin onlar do&rultusunda yorumlanmas n n çok daha isabetli olaca& n belirtti. Kur’an bütünlü&ü ilkesine dikkat edilmesi sayesinde hata etmekten
veya eksik ya da yanl hüküm vermekten kaç n labilece&ini, Kur’an yorumunda
en çok dikkat edilmesi gereken ilkenin bütünlük ilkesi oldu&u aksi takdirde insanlar n yanl görü , dü ünce ve sonuçlara kanalize edilebilece&ini ifade etti. Di&er
ilkeleri ise u ekilde s ralad . Birlikte Hareket Etme -lkesi, Örnek Olma/Gösterme
-lkesi, Tekrar -lkesi, Ho görü -lkesi, Kolayl k/Kolayla t rma -lkesi, Bütünlük -lkesi, Yak ndan Uza&a -lkesi, Bilinmeyeni Bilinenle Anlatma -lkesi, Somuttan Soyuta -lkesi, Te vik ve Sak nd rma / Ödül ve Ceza -lkesi, Otoriteye -taat -lkesi, Muhakeme Etmeye Yönlendirme -lkesi, Empati -lkesi, Tedricilik -lkesi.
Sempozyumun son tebli&cileri Prof. Dr. Uuayip ÖZDEM-R, Dr. -smail
ARICI, “Hadisler Ba&lam nda -leti im -lkeleri” adl çal malar nda Hz. Peygamber’in bizler için her alanda örnek al nacak üstün vas flara sahip oldu&unu, onun
hayat n n ileti im alan nda da say s z örneklerle dolu bulundu&unu belirttiler. Hz.
Peygamberin insanlarla olan ileti iminde öne ç kan unsurlar u ekilde s ralad lar:
-nsanlar n seviyesine göre hareket etmek, ki ilerin ilgi ve ihtiyaçlar n dikkate
almak, empatik yakla m, k l k k yafet düzgünlü&ü, söz davran uyumu, ho görülü olmak, insanlara sevgi ile yakla mak, yap c davranmak, jest ve mimiklerden
yararlanmak, ak c konu ma, insanlar n anlayabilece&i bir ifade tarz benimsemek.
Sempozyum, Fakülte Dekan Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL ba kanl & nda genel
bir de&erlendirmenin yap ld & alt nc oturumla sona erdi.
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