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ÖNSÖZ 

nsan, do um ile ölüm aras ndaki ömür çizgisinde yol al rken farkl geli im 

dönemlerinden geçmekte ve her bir geli im döneminde bedensel, zihinsel, 

duygusal vb. alanlarda farkl geli im özellikleri göstermektedir.  

nsan n geçirdi i geli im dönemleri içinde ergenlik

 

önemli bir yer tutar. 

Ergenlik dönemi, çocukluktan yeti kinli e ula mak için önemli bir geçi özelli i 

ta maktad r. Bireyin olumlu bir ki ilik geli tirebilmesi ve yeti kinlik ça na 

dengeli girebilmesi bu dönemin sa l kl bir biçimde geçirilmesine ba l d r.  

Ergenlik dönemi dini sorumluluklar aç s ndan ayr bir önem ta makta, 

bundan önceki dönemlerde verilen din e itimi daha çok duygusal ve zihinsel 

haz rl k amac yla yap l rken, ergenlikle birlikte dini sorumluluk da ba lam 

oldu u için, uygulamalar n yap lmas na rehberlik etmek de gerekmektedir. Din 

e itimi söz konusu oldu unda;  ergenlik dönemi gençlerine sa l kl bir din e itimi 

verebilmek için ergenlerin genel geli im özellikleri yan nda, dini geli im 

özelliklerinin de çok iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Günümüzde din e itiminin verildi i yayg n din e itimi kurumlar ndan birisi 

de Kur an Kurslar d r ve bu kurslarda ö renim gören ö rencilerin önemli bir 

k sm ergenlik dönemi gençleridir. te bu çal mada 2008-2009 ö retim y l nda 

Trabzon ve Rize illerinde Diyanet leri Ba kanl na ba l olarak faaliyet 

gösteren Kur an Kurslar ndan seçilen 399 ergen ö renci örneklem al narak Kur an 

Kurslar nda ö renim gören ergenlik ça ndaki ö rencilerin sorunlar ve 

beklentileri ara t r lm t r. 

Ara t rma, Giri k sm ndan ba ka iki ana bölüm, bir de Sonuç ve 

Öneriler

 

bölümünden olu maktad r. 

Giri

 

bölümünde, ara t rman n konusu, problemi, amac , önemi, hipotezler 

ve s n rl l klar ortaya konulmu , ara t rman n yöntemi, evreni, örneklemi ile 

verilerin toplanmas ve analizine ili kin teknik bilgiler aç klanm t r. 

Birinci bölümde, ankete kat lan ergenlik dönemi gençlerinin genel geli im 

ve dini geli im özellikleri ile ilgili bilgiler verilmek suretiyle ara t rmam zda elde 

edilen verilerin analiz ve de erlendirilmesine zemin haz rlanm t r. 
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kinci bölümde, ankete kat lan ö rencilerle bunlar n aileleri ve okuduklar 

Kur an Kurslar ile ilgili bilgilere yer verildikten sonra; bu ö rencilerin Kur an 

Kurslar ve burada yap lan e itim-ö retimle ilgili dü ünceleri, ö reticilerle ilgili 

görü leri, kurs disiplinini nas l de erlendirdikleri, ibadet hayatlar , kurstan sonra 

ne yapmay dü ündükleri, Kur an Kurslar yla ilgili sorunlar ve beklentileri 

ara t r lm t r.  

Sonuç k sm nda ise, elde edilen bulgular n genel bir özeti ve 

de erlendirmesi yap ld ktan sonra, ilgili çevrelere konuyla ilgili önerilerimiz 

sunulmu tur.  

Ekler k sm nda da, ö renci anketlerinden elde edilen verilerin farkl 

de i kenlerle ili kisini gösteren çapraz tablolar ve ara t rmam zda veri toplama 

arac olarak kulland m z anket formu verilmi tir. 

Böyle bir çal man n yürütülmesinde ve ortaya ç kmas nda ku kusuz pek 

çok ki inin eme i vard r. Öncelikle çal man n ba ndan sonuna kadar her 

a amas nda önemli katk lar olan ve deste ini hep yan mda hissetti im dan man 

hocam Doç. Dr. Ahmet KOÇ a, yürekten te ekkür ediyorum.  

Anket verilerinin çözümlenmesini sa layan istatistik program n haz rlayan 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet shak DEM R e, çal ma konumuz ile ilgili kaynaklar n 

temininde yard mc olan Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK a, çal ma boyunca 

çe itli yönlerden katk lar n gördü üm ve burada isimlerini tek tek sayamad m 

hocalar ma, arkada lar ma ve Rize Üniversitesi lahiyat Fakültesi Kütüphanesi 

çal anlar na minnettar m. 

Ayr ca ara t rma esnas nda gösterdikleri destekten dolay Trabzon ve Rize 

il/ilçe müftülerine, müftülük çal anlar na, kurs yöneticilerine ve bilhassa anketleri 

içtenlikle cevaplayan ö rencilere müte ekkirim. 

Rize, Aral k 2009    Neslihan BAYRAKTAR 
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12. leride Gereken E itimi Alarak Dini Bir Mesle i Seçmeyi Dü ünmekle 

Ö renim Durumu Aras ndaki ili ki 
13.Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilmeyle Cinsiyet Aras ndaki li ki 
14.Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilme ve Ya Aras ndaki li ki 
15.Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilme ve Ö renin Durumu Aras ndaki li ki 
16.Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup 

Olmama Durumuyla Cinsiyet Aras ndaki li ki 
17.Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup 

Olmama Durumuyla Ya Aras ndaki li ki 
18.Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup 

Olmama Durumuyla Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
19. Kur an Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Cinsiyet Aras ndaki li ki 
20.Kur an Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Ya Aras ndaki li ki 
21.Kuran Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Ö renim Durumu 

Aras ndaki li ki 
22. badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
23. badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Ya Aras ndaki li ki 
24. badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Ö renim Durumu Aras ndaki 

li ki 
25.Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
26.Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Ya Aras ndaki li ki 
27.Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
28.Moral Durumu ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
29.Moral Durumu ile Ya Aras ndaki li ki 
30.Moral Durumu ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
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G R

 
I. ARA TIRMANIN KONUSU VE PROBLEM

 
Her alanda Müslümanlar n temel kayna olan Kur an- Kerim in ö retimi 

daha ilk vahiyle ba lam ve günümüze kadar kesintisiz devam etmi tir. Kur an 

ö retiminin bu denli önem arz etmesinde, Kur an n, slâm n ana kayna ve 

insanlar için yol gösterici bir rehber olarak takdim edilmesi1 okunup üzerinde 

dü ünülmesi ve anla lmas n n istenmesi2 yan nda; Hz. Peygamber in Kur an n 

ö renilmesi, ö retilmesi ve mesaj n n anla larak ya anmas yönündeki 

te viklerinin3 önemli etkileri olmu tur. 

Hz. Peygamber, Allah taraf ndan kendisine vahyolunan eyleri 

etraf ndakilere ö retmekle görevlendirilmi

 

ve ilk i i Kur an ö retmek olmu tur. 

Hz. Peygamber Kur an ö retimine özel bir ihtimam göstermi ve bizzat kendisi 

ashaba Kur an ö retmek suretiyle bu görevi yerine getirmi tir.4 Buna ilâve olarak 

baz sahabeleri de bu i için görevlendirmi tir. Mus ab b. Umeyr i Medine ye 

Kur an ö retimi için göndermesi buna örnek te kil etmektedir.5 

Hicretten sonra Mescid-i Nebevînin in as yla bu mescidin Suffa

 

ad 

verilen bir bölümü e itim-ö retime ayr lm , Kur an ö retim faaliyeti bu ekilde 

sürdürülmü tür.6  Suffa da Hz. Peygamberin yan s ra baz önemli sahabeler de 

Kur an ö retimi yapm lard r. Ubade b. Samit, Abdullah b. Mes ud, Muaz b. 

Cebel bunlardan baz lar d r. Hz. Peygamber, burada yeti en sahabeleri 

Arabistan n çe itli yerlerine Kur an ö retimi için görevlendirmi tir. Nitekim 

Yemenlilerin iste i üzerine Muaz b. Cebel ve Ebu Musa el E ari yi oradakilere 

Kur an ö retmek için görevlendirmi tir.7 

                                                

 

1 el-Bakara 2/185; el-Nisa 4/105; Yunus 10/57; sra 17/9; Fussilet 41/44. 
2 Bakara 2/121, 219, 221, 266; Nisa 4/82; Nahl 16/44; Mü minun 23/68-70; Sad 38/29; 

Muhammed 47/24; Kamer 54/22, 40; Hadid 57/17; Müzzemmil 73/20; Alak 96/1-3. 
3 Bk. Buhari, Fedâilül-Kur ân 17, 21; Müslim, Salâtü l-Müsâfirîn 250, Zikir 38; Ebu Dâvud, Salât 

16, 349, Edeb 19; bn Mâce, Mukaddime 16; Tirmizi, Sevâbu l-Kur ân 16, 18, Edeb 79.  
4 akir Gözütok, lk Dönem slam E itim Tarihi, Fecr Yay., Ankara 2002, s. 157. 
5 Muhammed Hamidullah, slam Peygamber,i çev. Salih Tu , Ankara 2003, I, 155. 
6 Mehmet Da , H. Ra it Öymen, slam E itim Tarihi, MEB. Yay., Ankara 1974, s. 2. 
7 Hamidullah, age., II, 770, 772. 
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lk dönemlerde Kur an ö retimi için özel yerler henüz olu mam t r. 

Hicretten birkaç y l sonra Suffa yetersiz kal nca Hz. Peygamber baz e itim 

kurumlar açm t r.  Bunlardan birisi Mahreme b. Nevfel in evinde aç lan Daru l-

Kurra d r.8 Daru l-Kurra isminin Hz Peygamber döneminde mescitler d nda 

Kur an okunan ve ö retilen yerler için kullan ld belirtilmektedir.9  Bu dönemde 

Kur an ö retimi daha çok büyüklere yönelik bir faaliyettir. Bu nedenle çocuklar 

Kur an- Kerim i ya mescitlerdeki halkalarda büyükler aras na kat larak, ya da 

babalar ndan ve di er yak nlar ndan veyahut özel olarak tutulan hocalardan 

ö reniyorlard .10 Ayn dönemlerde çocuklara okuma-yazma ve basit aritmetik 

bilgiler ö reten, Küttab adl ö retim kurumlar n n mevcudiyetinden de 

bahsedilmektedir. Verilen bilgilere göre, bu kurumlar daha sonralar çocuklara 

Kur an ö retimi faaliyetini de yürütmü lerdir.11 Çocuklar bu kurumlarda Kur an 

ö renimini tamamlay nca daha üst seviyede bir e itim için mescitlere devam 

ederlerdi.12  

Hz. Peygamber den sonra Ra it halifeler döneminde de Kur an ö retimine 

büyük önem verilmi tir. Hz Ebubekir döneminde Kur an sayfalar toplanarak 

Mushaf haline getirilmi , Hz Ömer döneminde devletin s n rlar h zla 

geni lemi tir. Halife bu ehirlere Kur an ö retimi için baz sahabeleri 

göndermi tir. Nitekim Ebu Musa el E ari yi Basra valisi tayin etmi , onunla 

birlikte bir grup sahabeyi de Basra halk na Kur an ö retmek üzere göndermi tir.13 

Hz Osman döneminde ise Hz Ebubekir döneminde Mushaf haline getirilen Kur an 

nüshalar ço alt larak ana merkezlere gönderilmi tir.14 Bu dönemde en önemli 

görevlerin verilmesinde ilk aranan art, Kur an okuyup anlamada sahip olunan 

                                                

 

8 Hamidullah, age., II, s. 771. 
9 Nebi Bozkurt, Darulkurra , D A, stanbul 1993, VIII, 543. 
10Ahmet Çelebi, slam da E itim Ö retim Tarihi, çev. A.Yard m, Damla Yay. stanbul 1998, s. 29. 
11 Mehmet Da -H. Ra it Öymen, age., s. 67-68. 
12 Da -.Öymen, age., ss. 71-72. 
13 Da - Öymen, age., s. 73. 
14 Hamidullah, age., II, 702-703. 
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maharetti. Ashap ve tabiîn devrinde her müslüman n birinci derecede görevleri 

aras nda Kur an okumay ö renmek ve ö retmek yer al yordu.15  

Ra it halifeler döneminden sonra Emeviler ve Abbasîler döneminde de 

Kur an ö retimi geli erek devam etmi tir. Bu dönemlerde camilerde Kur an 

ö retiminin yap ld k raat halkalar olu mu , birçok merkezde sahabeler Kur an 

ö retimi faaliyetini yürütmü lerdir. Ashaptan sonra tabiîn ve tebeü t tabiîn 

döneminde de i ik lehçelere göre okuyu

 

tarzlar ekillenmeye ve bu konuda 

eserler telif edilmeye ba lanm t r. Zamanla say lar ona ç kan mütevatir k raatler 

daha sonra Daru l-Kurra lar n temel derslerinden olmu tur.16  

Medreselerin kurulu undan sonra, yüksek seviyede Kur an ö retimi için 

müstakil medreseler tesis edilmi tir. Bu medreseler Eyyubiler devrinde Daru l-

Kur an, Selçuklular devrinde Daru l-Huffaz ve Osmanl lar devrinde Daru l-Kurra 

eklinde adland r lm t r.17 Osmanl Devletinde S byan mekteplerinin ortaya 

ç kmas ndan sonra, yüzünden Kur an ö retimi bu müesseselere devredilmi tir. 

S byan mektebini bitiren ki iler haf zl k ve yüksek seviyede Kur an ilimlerini 

tahsil etmek için Daru l-Kurra lara devam ederlerdi.18  

Cumhuriyet tarihimize gelince, bu dönemde Kur an Kurslar n n seyri u 

ekilde olmu tur: 3 Mart 1924 tarih ve 430 say l Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

er iye ve Evkaf Vekâleti yahut özel vak flar taraf ndan yönetilen bütün medrese 

ve mektepler kapat l nca, Kur an n okutulup ezberletildi i ve baz Kur an 

ilimlerinin tahsil edildi i Daru l-Kurra lar da kapat lm oldu. Bu tarihten sonra 

medreselerin yerine ilkokula dayal dört y ll k mam Hatip Mektepleri aç ld 

halde Daru l-Kurra lar mektep olmaktan ç kar larak birer kurs eklinde 

varl klar n sürdürmü lerdir. 2 Nisan 1925 te 50 milletvekilinin verdi i takrirle 

Diyanet leri Bakanl bütçesine Haf z- Kur an yeti tirmek üzere 10 ki i için 

                                                

 

15 Emin I k, Tarihi Geli imi çinde Kur an Ö retimi , Kur an Kurslar nda E itim Ö retim ve 
Verimlilik Sempozyumu, (24-25 May s 1997, stanbul), stanbul 2000, s. 68. 

16 Bozkurt, agmd., s. 543. 
17 Bozkurt, agmd., s. 544; Cahit Baltac , Türk E itim Sisteminde Kur an Kurslar n n Yeri , 

Kur an Kurslar nda E itim, Ö retim ve Verimlilik Sempozyumu,  s. 16. 
18 Ziya Kaz c , Bir E itim Kurumu Olarak Daru l-Kurra , Kur an Kurslar nda E itim, Ö retim 

ve Verimlilik, s. 37. 
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50 bin liral k tahsisat konulmas kabul edilmi tir. 1928 y l nda Harf nk lâb

 
neticesinde Arap harfleriyle Türkçe yazma yasaklan nca 1929 da mevcut kurslar 

da kapat lm t r.19 

Medreselerin yerine aç lan mam Hatip Okullar na gelince bu okullar, 1924 

y l nda stanbul ba ta olmak üzere 29 merkezde aç lm t r. Ancak çok geçmeden 

ö rencisizlik dolay s yla 1930 da kapat lm lard r.20 Bu tarihten sonra resmi 

sahada din e itimi verilen tek kurum olarak sadece Kur an Kurslar kalm t r. 

Milli E itim Bakanl Tevhid-i Tedrisat Kanununa dayanarak bu kurslar kendi 

bünyesine almak istemi se de, dönemin Diyanet leri Reisi R fat Börekçi buna 

engel olmu  ve say lar n art rmaya çal m t r.21 

10.12.1930 da 12 ya ndan küçüklere hiçbir ey ö retilmemek, 12 ya ndan 

büyüklere ise sadece Kur an- Kerim ve namaz sure ve dualar n s k kontroller 

alt nda ö retebilmeleri için baz hoca efendilere izin verilmi tir. 22 1932 y l nda 

bütün Türkiye de resmen 9 kurs ve 9 ö retici tespit edilmi tir.23 Bundan sonra 

1950 ye kadar Kur an Kurslar n n say sal durumu öyle olu mu tur:24 

Tablo 1:1934-1950 Y llar Aras nda Türkiye de Kur an Kurslar n n Say sal Durumu 
Y llar Kurs say s

 

Ö renci say s

 

1934-35 19 256 
1935-36 15 393 
1936-37 16 409 
1940-41 56 1.689 
1941-42 65 1.763 
1943-44 38 1.552 
1944-45 46 1.953 
1945-46 61 2.765 
1947-48 99 5.751 
1949-50 127 8.706 

                                                

 

19 Cahit Baltac , Cumhuriyet Döneminde Kur an Kurslar , DEAD, stanbul 1999, sy. 6, s. 183. 
20 smet Parmaks zo lu, Türkiye de Din E itimi, Ankara 1966, s. 25; Halis Ayhan, Türkiyede Din 

E itimi, stanbul, 1999, s. 35 vd.; Ayr ca bk. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye de slaml k, çev. 
Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara 1972, s. 75.  

21 Jaschke, age., s. 75; Mustafa Ça r c , Kuran Kursu , D A, stanbul 2002,  XXVI, s. 424. 
22 Cahit Baltac , agb., s. 16. 
23 ükrü Öztürk, Kur an Kurslar n n E itim ve Kültür Hayat m za Katk lar , Kur an Kurslar nda 

E itim, Ö retim ve Verimlilik Sempozyumu, s. 179; Suat Cebeci, Din E itimi Bilimi ve Türkiye 
de Din E itimi, Akça Yay., Ankara 1996, s. 201. 

24 Jaschke, age., s. 76. 
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1950 lerden sonra Kur an Kursu say s nda sürekli bir art görülmektedir. 

Bu y llarda Kur an Kursu binalar halk taraf ndan yapt r lm , Diyanet leri 

Ba kanl maa n kendi bütçesinden verdi i bir ö retmen tayin etmi tir. 

Kurslar n maddî ihtiyaçlar da halk taraf ndan olu turulan yard m dernekleri 

vas tas yla kar lanm t r. Bu y llarda Kur an Kurslar n n çal ma eklini ve 

amaçlar n düzenleyecek herhangi bir program mevcut de ildir.25 

1965 y l nda Diyanet leri Ba kanl Kurulu

 

ve Görevleri Hakk ndaki 

Kanunun, 1971 y l nda da Diyanet leri Ba kanl Kur an Kurslar 

Yönetmeli inin26 ç kar lmas yla bu belirsizlik belli ölçülerde a lm t r. Bu 

tarihten sonra Kur an Kurslar n n say s artarak devam etmi , statülerinin 

belirlenmesiyle de yeni bir geli im sürecine girilmi tir.  

Nitekim 1949-1950 ö retim y l nda kurs say s 127, ö renci say s 8.70627 

iken, 1980-1981 ö retim y l nda kurs say s 2.610, ö renci say s 67.816; 1989-

1990 ö retim y l nda ise kurs say s 4.714, ö renci say s ise 165.416 olmu tur.28 

1990 y l nda günün ihtiyaçlar na uygun yeni bir Kur an Kurslar Yönetmeli i 

haz rlanm , bu yönetmelik 16.11.1990 gün ve 20697 say l Resmi Gazete de 

yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Bu yönetmeli in yürürlü e girdi i 1990-1991 

ö retim y l nda kurs say s 4.998, ö renci say s 164.367 olmu tur.29  

Bu geli meler devam ederken 1997 y l nda 4306 say l Sekiz Y ll k 

Kesintisiz lkö retim Kanunu 18.08.1997 ve 23084 say l Resmi Gazete de 

yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Bu kanunun yürürlü e girmesinden önceki 

ö retim y l nda Kur an Kursu say s 5.241, ö renci say s 180.823 dür.30 

Kanunun uygulamaya geçti i ilk y llarda kurs ve ö renci say lar nda 

dü ü ler olmakla birlikte birkaç y l sonra toparlanma dönemine girilmi , kurs ve 

ö renci say s tekrar yükselmi tir. Kanunun uygulanmaya ba land 1997-1998 
                                                

 

25 aban Sitembölükba , Türkiye de slam n Yeniden nki af , TDV Yay., Ankara 1995, s. 89. 
26 17.10.1971 gün ve 13989 say l Resmi Gazete de Yay mlanan Diyanet leri Ba kanl Kur an 

Kurslar Yönetmeli i. 
27 Jaschke, age., s. 76. 
28 D B, statistiklerle Diyanet leri Ba kanl ,  Ankara 1990, ss. 66-68. 
29 Ayn istatistik s. 69. 
30 D B 1996 Y l statistikleri, Ankara 1997, s. 105. 
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ö retim y l nda kurs say s 4.890 a, ö renci say s 177.120 ye31; 1998-1999 

ö retim y l nda kurs say s 3.705 e, ö renci say s 160.073 e32; 1999-2000 ö retim 

y l nda kurs say s 3.498 e, ö renci say s 108.642 ye dü mü tür.33  

2004-2005 ö retim y l nda kurs say s 4.322, ö renci say s 155.28534; 2005-

2006 ö retim y l nda ise kurs say s 5654, ö renci say s 184.983 dür.35 

2007-2008 ö retim y l sonu itibariyle Diyanet leri Ba kanl na ba l 

olarak e itim-ö retim veren Kur an Kurslar n n çe itli yönlerden ülke genelindeki 

say sal da l m öyledir:  

Tablo 2: 2008 Y l tibarîyle Kur an Kurslar n n Say sal Durumu36 

Ö renci Say s

 

Ö retici Say s

 

Yüzünden 
okuyan 

Haf zl a çal an

 

Kur an Kursu 
Say s

 

Erkek Kad n

 

Toplam

 

Erkek Kad n Erkek Kad n 

TOPLAM

 

7.230 1.082 8.693

 

9.775 15.832

 

231.767

 

5.830 11.367

 

264.796 

Ayn istatisti e göre ara t rma yapt m z bölgede Kur an Kursu ve ö renci 

say s ise u ekildedir: Trabzon ilinde toplam 150 kurs ve 6688 ö renci, Rize 

ilinde ise 69 kurs 2867 ö renci bulunmaktad r. 

Kur an ö retimi ile ilgili verilen k sa bilgilerden de anla laca gibi Kur an 

ö retimi vahyin ba lang c ndan günümüze kadar farkl artlar alt nda kesintisiz 

olarak devam etmi tir. Günümüzde Kur an Kurslar , Cumhuriyet döneminin kendi 

artlar içinde olu an ve i leyi bak m ndan önceki dönemlerden farkl l k arz eden 

yap lanman n bir devam olarak görülse de, bu dönem içerisinde pek çok 

geli meler kaydedilmi tir.  

                                                

 

31 D B 1997 Y l statistikleri, Ankara 1998, s. 111. 
32 D B 1998 Y l statistikleri, Ankara 1999, s. 115. 
33 D B 1999 Y l statistikleri, Ankara 2000, s. 115. 
34 D B 2005 Y l statistikleri, Ankara 2006, s. 87. 
35 D B 2006 Y l statistikleri, Ankara 2007, s. 187. 
36 D B 2008 Y l statistikleri, Ankara, 2009, s. 114. 
38 M. Faruk Bayraktar, E itim Kurumu Olarak Kur an Kurslar Üzerine Bir Ara t rma, stanbul 

1992, s. 7; M. Emin Ay, Diyanet i leri Ba kanl na Ba l Kur an Kurslar n n Problemleri ve 
Beklentileri, Bursa 1995, s. 45; Süleyman Zihni en, Kur an Kursu Ö renci ve Ö reticilerinin 
Beklenti ve Sorunlar , (bas lmam yüksek lisans tezi) UÜSBE, Bursa 1995, s. 8. 
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Bu kurslar günümüzde yeni artlara uygun olarak din e itimi görevini 

yürütmektedir. Milletimizin dini de erlere verdi i önem ve bunun milli 

kültürümüze katk s nedeniyle, ba lang çta çok mütevaz artlarda aç lan Kur an 

Kurslar n n yerini hem fizikî olarak geli mi yap lar, hem de içerik olarak Diyanet 

leri Ba kanl taraf ndan haz rlanan yönetmeliklerle statüsü belirginle tirilen 

sistemli e itim kurumlar alm t r.  

Bu geli meleri de dikkate alarak Kur an Kurslar n n durumunu tespit etmek 

gayesiyle ö renci ve ö retici üzerinde yap lacak olan ara t rmalar, bu kurumlarda 

yap lan e itimin daha verimli hale getirilmesi için al nacak tedbirler konusunda 

yol gösterici olabilir. Bu amaçla ara t rmam zda Kur an Kurslar nda e itim gören 

ergenlik ça ndaki ö rencilerin beklenti ve sorunlar incelenecektir. Ara t rman n 

temel problemi; ergenlik ça ndaki Kur an Kursu ö rencilerinin Kur an Kursu 

e itiminden beklentileri, kursa geli amaçlar , kurslardan memnuniyet durumlar , 

e itim-ö retim sürecinde ya ad klar

 

sorunlar, Kur an Kurslar n n ergenlerin dini 

geli imini nas l etkiledi i, ergenlerin kursu bitirdikten sonra ne yapmak istedikleri 

ile Kur an Kurslar n n beklentilerini kar lay p kar layamad na ili kin bilimsel 

veri toplamak ve bunlar n nda verimlili i artt racak öneriler geli tirmektir.  

Kur an Kurslar nda verilen din e itiminin ergenlik döneminde ya anan dini 

üphe ve bunal mlar üzerinde olumlu katk sa lad dü üncesindeyiz. Ancak bu 

e itim sa l kl bir ekilde verilmedi i takdirde ergenin dini ve ruhsal geli imine 

katk sa lamak yerine olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle çal mam zda 

ergenlik ça ndaki Kur an Kursu ö rencilerinin beklentilerine ve onlara e itim 

verilirken dikkat edilmesi gereken hususlara da yeri geldikçe dikkat çekilecektir.  

II. ARA TIRMANIN AMACI VE ÖNEM

 

Sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim kanununun yürürlü e girmesiyle Kur an 

Kursu ö rencilerinin ya seviyelerinde bir art görülmü tür. Bu durum yap lan 

ara t rmalarla da ortaya konulmu tur. Kanunun yürürlü e girmesinden önce 

yap lan ara t rmalarda ya seviyesi genellikle 15 veya daha dü üktür.38 Kanunun 
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yürürlü e girmesinden sonra ise en küçü ünün ya 15 olmak üzere, tamam bu 

ya n üzerindedir.39 Ara t rmalar n yan

 
s ra istatistikler de göstermektedir ki 

günümüz Kur an Kurslar ndaki ö rencilerin önemli bir k sm ergenlik dönemi 

gençlerinden olu maktad r.  

Ergenlik dönemi, çocukluktan yeti kinli e geçi sürecidir. Ergenlik 

kavram n psikolojiye kazand rd kabul edilen Stanley Hall e göre ergenlik, 

stres ve f rt nalar dönemi dir.40 Ergenlik döneminin hangi ya lar aras nda oldu u 

konusunda farkl görü ler olmakla birlikte, genel bir yakla mla 13-21 ya lar 

aras ndaki dönem olarak kabul edilmi tir.41 

Ergenli in tan mlar ndan da anla ld gibi bu dönem insan hayat n n 

önemli devrelerinden biridir. Bu dönemde çocukluk devresi geride b rak lm t r. 

Buna ra men henüz yeti kinlik devresine de ad m at lamam t r. Ara bir dönemi 

ya ayan, bedeninde, duygular nda ve dünyaya bak aç lar nda önemli 

de i iklikler olan genç, bunal ml bir devre geçirmektedir. Çünkü bedeni bu yeni 

ya am devresi için haz r de ildir. Bunlara ilâve olarak bu dönemde genç, 

ki ili ini, dünya görü ünü, ahlâkî yap s n da olu turmaya çal maktad r. Bu 

nedenle insan hayat n n en bunal ml devresi olarak da bu dönem kar m za 

ç kmaktad r. 

Ergenlik ça n n bu problemleriyle beraber Kur an Kursuna gelen 

ö rencilere Kur an e itimi verilirken acaba hangi hususlar göz önüne al nmal d r? 

Bu sorunun cevab çok önemlidir. Çünkü bu devrede çe itli geli im alanlar nda 

deste e ihtiyaç duyan, içindeki üpheler ve tereddütler konusunda yard m 

bekleyen bir gence nas l yakla laca bilinmiyorsa sa l kl bir e itim ortam n n 

olu mas söz konusu de ildir.  

Bu dönemin genel geli im ve dini geli im özellikleri dikkate al nmadan 

verilecek din e itimi ba ar s z olaca

 

gibi zararl sonuçlara da yol açabilmektedir. 
                                                

 

39 Mustafa Büyükdinç, Sekiz Y ll k Kesintisiz Zorunlu Temel e itim Sonras Kur an Kurslar nda 
E itim ve Ö retim, (bas lmam yüksek lisans tezi), SAÜSBE, Sakarya 2001, s. 30; Ahmet 
Koç, Kur an Kurslar nda E itim ve Verimlilik, lahiyat Yay., Ankara 2005, s. 41. 

40 Adnan Kulaks zo lu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, stanbul 2008, s. 19. 
41 Refia U urel emin, Gençlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi stanbul 1992, s. 18. 
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Bu nedenle din e itimcilerinin öncelikle dikkat etmeleri gereken husus, 

ö rencilerin geli im özellikleri ile ilgi ve ihtiyaçlar olmal d r.  

Bu husus dikkate al narak tezimizin birinci bölümünde ergenlerin genel 

geli im ve dini geli im özellikleri incelenecektir. Böylece ara t rmam zda elde 

edilen verilerin analiz ve de erlendirilmesine zemin haz rlanm

 

olacakt r.  

te bu ara t rman n amac Kur an Kurslar nda okuyan ergenlik ça 

ö rencilerinin beklenti ve sorunlar n tespit etmek ve bu konuda Kur an Kurslar 

ile ilgili birimlere bilimsel veriler sunmak, çözüm önerileri getirmek ve Kur an 

Kurslar nda yürütülen e itim ö retim faaliyetlerinin etkili ve verimli olmas na 

katk da bulunmakt r. 

III. H POTEZLER 

1. Kur an Kursuna gelen ö renciler genellikle kendi istekleriyle gelmi lerdir. 

2. Kur an Kursuna gelen ö rencilerin ço u, k rsal kesimde ya ayan kültürel 

ve ekonomik bak m ndan orta ve alt düzeyde olan ailelere mensuptur. 

3. Ara t rma evreninde ergenlik dönemindeki Kur an Kursu ö rencilerinin 

büyük bir k sm

 

haf zl k yapmay dü ünmektedir. 

4. Kur an Kursu ö reniminden sonra ö renimine devam ederek dini bir 

meslek edinmek isteyen ö renci oran yüksektir. 

5. Kur an Kursu e itimi, ö rencilerin büyük ço unlu unun dini inançlar n 

olumlu yönde etkilemekte ve ö renciler genellikle Kur an Kursu 

ö rencisi kimli ini benimsemektedir. 

6. Kur an Kursu ö rencilerinin ço unun aile ve arkada

 

ili kileri olumludur. 

7. Ö renciler, genel olarak Kur an Kursunda bulunmaktan memnundur. 

8. Ö rencilerin ço u Kur an Kurslar nda okutulan derslerden memnundur ve 

dersleri anlamada fazla sorun ya amamaktad r. 

9. Kur an Kurslar nda okuyan ergenlik dönemi ö rencileri ald klar dini 

e itimin etkisiyle, geli imsel özelliklerinin do al sonucu olarak yapm 
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olduklar baz hatal davran lardan dolay manevî-psikolojik ikilemler ve 

gerilimler ya amaktad r.  

10. Ö rencilerin ço u ö reticilerle olan ili kilerden memnun olmakla birlikte 

ergenlik dönemi bunal mlar

 

ve s k nt lar

 

ö reticilerle yeterince 

payla lamamaktad r. 

11. Kur an Kurslar nda hatal davran ta bulunan ö renciye genellikle uyar ve 

ö üt metodu kullan lmakla birlikte ö rencilere davran lar konusunda 

yeterince rehberlik yap lamamaktad r. 

12. Ergenlik dönemi genel geli iminin tabii bir sonucu olarak ö renciler 

arkada lar n yan nda uyar lma ve ö renciler aras nda ay r m yapma 

gibi davran lardan oldukça rahats z olmaktad rlar. 

13. Kurs binalar ; oyun alanlar , bilgisayar laboratuar , kütüphane gibi destek 

üniteleri bak m ndan yetersizdir. 

14. Özellikle yat l kurslarda ö renime devam eden ö renciler, derslerin yan 

s ra çe itli kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesini istemektedirler.  

IV. SINIRLILIKLAR 

Bölgesel temelli olarak yap lan ara t rmam z 2008-2009 e itim-ö retim 

y l nda Trabzon ve Rize illerinde Diyanet leri Ba kanl na ba l olarak faaliyet 

gösteren uzun süreli Kur an Kurslar

 

ve buralarda e itim gören ergenlik ça ndaki 

ö renciler aras ndan seçilen örneklem grubu üzerinde yap lm t r.  

Ara t rma; ö rencilere uygulanan anket sonuçlar , gözlem, yüz yüze 

görü me teknikleri, literatür taramas , konuyla ilgili yap lm di er ara t rma 

sonuçlar ve bunlar n de erlendirilmesi ile s n rl d r. Yaz Kur an Kurslar

 

ve 

Camilerdeki Kuran E itimi ara t rma alan m z n d ndad r. 

Elde edilen veriler de erlendirilirken uyguland tarih göz önünde 

bulundurulmal d r. Ayr ca insan merkezli olarak gerçekle tirilen Sosyal Bilimler 

için var olan s n rl l klar bu ara t rma için de geçerlidir. Bu s n rl l klara ra men 

çal ma sonunda elde edilen verilerin belli oranda ülke geneline k yaslanabilme 

imkan verece i kanaatindeyiz. 



   

23

 
V. LG L ÇALI MALAR 

Kur an Kurslar ile ilgili olarak yap lm müstakil ara t rmalar s n rl d r. 

1980 y l ndan sonra lisans tezi seviyesinde ba layan bu ara t rmalar 1990 dan 

sonra artmaya ba lam t r. Konuyla ilgili olarak bugüne kadar yap lm müstakil 

çal malardan ula abildiklerimiz tarih s ras na göre unlard r: 

- Necdet Bal, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Yayg n Din E itimi ve 

Diyanet leri Ba kanl Kur an Kurslar , (Lisans Tezi, AÜ F), Ankara 1985. 

- Haluk Karl k, Türkiye deki Kur an Kurslar n n Din E itimi ve 

Ö retimimiz çindeki Yeri, (Lisans Tezi, AÜ F), Ankara 1986. 

- Abdurrahman Güne , Malatya da Dini E itim Kurumlar n n Sosyolojik 

Temelleri, (Lisans Tezi, AÜ F), Ankara 1989. 

- Hatice K. Alio lu, Toplumsal De i me Sürecinde stanbul da Cami ve 

Kur an Kursu Derneklerinin Geli imi (1946-1987), (Yüksek Lisans Tezi, 

Dan man, Nihal Kaya, MÜSBE), stanbul 1989. 

- M. Faruk Bayraktar, E itim Kurumu Olarak Kur an Kurslar Üzerine Bir 

Ara t rma, stanbul 1992. 

- Ali R za Ayd n, Kur an Kursu Ö reticilerinin Meslekî Problemleri, 

(Yüksek Lisans Tezi, Dan man Hüseyin Peker, OMÜSBE), Samsun 1991. 

- Ya ar Yürük, Kur an Kursu Ö rencilerinin Psiko-Sosyal Problemleri, 

(Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Hüseyin Peker, OMÜSBE), Samsun 1992. 

- Vahdettin Akgün, stanbul da Kur an Kurslar ve Kur an Kursu 

Ö reticileriyle lgili Sosyolojik Bir De erlendirme-I , Din Ö retimi Dergisi, S. 

40, May s-Haziran 1993, s. 94-112; stanbul da Kur an Kurslar ve Kur an 

Kursu Ö reticileriyle lgili Sosyolojik Bir De erlendirme-II , Din Ö retimi 

Dergisi, S. 41-42, A ustos-Ekim 1993, s.116-127. 

- M. Emin Ay, Diyanet leri Ba kanl na Ba l Kur an Kurslar n n 

Problemleri ve Beklentileri, Bursa 1995. 

- Süleyman Zihni en, Kur an Kursu Ö renci ve Ö reticilerinin Beklenti ve 

Sorunlar , (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Mustafa Öcal, UÜSBE), Bursa 1995. 
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- Necla Burhan, Kur an Kursu Örencilerinde Din Duygusunun Geli imi, 

(Lisans Tezi, UÜ F), Bursa 1995. 

- Engin Ba c , Türkiye deki Kur an Kurslar n n Tarihi, (Lisans Tezi, 

UÜ F), Bursa 1995. 

- Eyüp Kirpitçi, Kur an Kurslar Ders Programlar n n Geli tirilmesi 

Üzerine Bir Ara t rma, (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Abdullah Özbek, 

SÜSBE), Konya 1996. 

- Hasan Öztürk, Camilerin Çocuk E itimindeki Yeri ve Yaz Kurslar 

Üzerinde Deneysel Bir Ara t rma, (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Mustafa 

Tavukçuo lu, SÜSBE), Konya 1996. 

- Yusuf Genç, Kur an Kurslar nda E itim ve Toplum (Sakarya Örne i), 

(Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Sami ener, SAÜSBE), Sakarya 1997. 

- Sinan C r k, Yaz Kurslar nda Din E itimi, (Yüksek Lisans Tezi, 

Dan man, Mustafa Tavukçuo lu, SÜSBE), Konya 1997. 

- Kur an Kurslar nda E itim Ö retim ve Verimlilik, SAV Tart mal lmi 

Toplant lar Dizisi-30, (24-25 May s 1997, stanbul) Ensar Ne riyat, stanbul 2000. 

- Ramazan Buyrukçu, Kur an Kurslar nda Din e itimi ve Ö retiminin 

Verimlili i Üzerine Bir Ara t rma (Göller Bölgesi Örne i), Isparta 2001. 

- Mustafa Büyükdinç, Sekiz Y ll k Kesintisiz Zorunlu Temel E itim Sonras 

Kur an Kurslar nda E itim ve Ö retim, (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Recep 

Kaymakcan, SAÜSBE), Sakarya 2001. 

- Ayhan Ergün, Kur an Kursu Ö rencilerinde Dini Tutum ve Davran lar 

(Isparta Örne i), (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Habil entürk, SDÜSBE), 

Isparta 2002. 

- Ahmet Koç, Kur an Kurslar nda E itim ve Verimlilik, lahiyat Yay., 

Ankara 2005. 

- M. Akif K lavuz, Kur an Kurslar nda Yeti kin Din E itimi, Dü ünce 

Kitabevi Yay., Bursa 2005.  
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-Mehmet Akköprü, Bir E itim Kurumu Olarak Kestanepazar Kur an 

Kursu, (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Halit Ev, DEÜSBE), zmir 2005.  

-Suat Cebeci - Ünsal Bilal, Haf zl k E itimi ve Sorunlar , De erler 

E itimi Dergisi, 4(11), stanbul 2006, s. 27-52. 

- rfan Ba kurt, Din E itimi Aç s ndan Kur an Ö retimi ve Yaz Kur an 

Kurslar , DEM Yay nlar , stanbul 2007.  

- Muhammet Fatih Genç, Kur an Kurslar nda Toplam Kalite Yönetimi, 

(Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Nevzat Ya ar A ko lu, CÜSBE), Sivas 2007. 

- ule Loras, Kur an Kursu Müfredat n n Çoklu Zekâ Tekni i le leni i, 

(Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Mustafa Tavukçuo lu, SÜSBE), Konya 2007. 

- Özlem Öztürk, Kur an Kursu Ö rencilerinde Depresyon Düzeyi Üzerine 

Bir Ara t rma (Konya Örne i), (Yüksek Lisans Tezi, Dan man, Abdulkerim 

Bahad r, SÜSBE), Konya 2007. 

- Zeynep Günayd n, Diyanet leri Ba kanl Yaz Kur an Kursu Müfredat 

II. Kur unun Çoklu Zeka Ortamlar nda lenmesi Üzerine Bir Deneme / (Yüksek 

Lisans Tezi, Dan man, Mustafa Tavukçuo lu, SÜSBE), Konya 2008. 

- M. evki Ayd n, Bir Din E itimi Kurumu Olarak Kur an Kursu, D B. 

Yay., Ankara, 2008. 

Bunlar n d nda Kur an Kurslar ile ilgili olarak yap lm baz çal malar 

daha vard r ki, bunlar bilimsel toplant larda sunulan bildiriler, makaleler ya da bir 

kitap içerisinde yer alan bilgilerden ve de erlendirmelerden olu maktad r. Bunlara 

da çal man n ilgili bölümlerinde i aret edilecektir. 

VI. YÖNTEM 

Ara t rmada Betimleme Yöntemi nin özel bir ekli olan Survey (Tarama) 

Modeli kullan lm t r. Bu yöntemle yap lan ara t rmalarda ili kiler, inan lar, 

görü ler, davran lar, geli mekte olan yön ve e ilimler üzerinde durulurken, olay 

ve olgular n, kavramlar n ne olduklar aç klanmaya çal lmakta, mevcut durum 

oldu u gibi ortaya konulmaktad r. Bu tür ara t rmalar ayn zamanda mevcut 

olaylar n daha önceki olay ve artlarla ili kilerini dikkate alarak durumlar 
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aras ndaki etkile imi de aç klamaya çal maktad r. Niteleme a rl kl olmakla 

beraber bu yöntemde verilerin analizi ve aç klanmas suretiyle yorumlama, 

de erlendirme ve yeni durumlara uygulanacak ekilde genellemelere varma gibi 

daha yüksek seviyede i lemlere yer verilmesi de beklenmektedir.42  

Bu yönteme uygun olarak ara t rmam zda, veri toplama arac olarak anket 

tekni i esas al nm olmakla birlikte, gözlem ve mülâkat tekniklerinden ve 

literatür taramas yap larak konuyla ilgili daha önce yap lm olan ara t rma 

sonuçlar ndan da yararlan lm t r. Bunlar n yan s ra istatistikî bilgilerin ve elde 

edilen bulgular n yorumlanmas ve de erlendirilmesinde çe itli kaynaklardan ve 

bilimsel çal malardan istifade edilmi tir. Böylece ara t rman n teorik bilgiler 

k sm , belge tarama metot ve teknikleri ile, uygulamal ara t rma k sm ise tarama 

modeli ile gerçekle tirilmi tir. 

Ergenlik ça n n genel özellikleri de dikkate al narak haz rlanan ankette 

ö rencilerin sorunlar

 

tespit edilmeye çal lm t r. Ankette ayr ca ö rencilerin 

kurslarda eksik gördükleri veya olmas n istedikleri faaliyetlere de bu do rultuda 

yer verilmi tir. 

VII. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Ara t rman n evreni 2008-2009 ö retim y l nda Diyanet leri Ba kanl na 

ba l olarak faaliyet gösteren Trabzon ve Rize il merkezlerinde, ilçe ve köylerinde 

e itim ö retim veren Kur an Kurslar ve buralarda e itim gören ergenlik dönemi 

ö rencileridir. 

Örneklemi ise Trabzon ve Rize il merkezleri, ilçe ve köylerdeki Kuran 

Kurslar nda e itim gören ergenlik ça ndaki ö renciler aras ndan evreni temsil 

edece i dü ünülen ve tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen grup olu turmaktad r. 

Müftülüklerden al nan resmi kay tlara göre ara t rman n yap ld 2008-

2009 e itim-ö retim y l nda Trabzon ve Rize illerinde e itim ö retime aç k 233 
                                                

 

42 bk. Saim Kaptan, Bilimsel Ara t rma Teknikleri ve statistik Yöntemleri, Rehber Yay., Ankara, ts., 
s. 65 vd.; Birgül Karata , Ara t rma Teknikleri, stanbul, 1984, s. 93 vd; Zeki Arslantürk, 
Ara t rma Metod ve Teknikleri, Çaml ca Yay., stanbul 2001, s. 101. 
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Kur an Kursu bulunmaktad r. Bu kurslarda toplam 9282 ö renci ö renim 

görmektedir. Bunlar n 6482 si yüzünden Kur an okuma program nda olup, 2634 ü 

ise haf zl k yapmaktad r. Bu say lar dikkate al narak toplam 399 ö renci örneklem 

olarak seçilmi tir. Bu say evrenin yakla k %4 üne kar l k gelmektedir. 

Tablo 3: Ara t rmada Örneklem Olarak Seçilen Kur an Kurslar n n Da l m

 

L LÇE KURSUN ADI KURSUN T P

 

Merkez Yat l Erkek 
Merkez 

Temel Aras Yat l -Gündüzlü K z 

Merkez Yat l K z 
Of 

Bölümlü Yat l Karma 

Akçaabat Derecik Yat l -Gündüzlü K z 

Arakl

 

Ye ilyurt Köyü Yat l K z 

Kuzguncuk Köyü Kevser Yat l -Gündüzlü K z 
Arsin 

Ye ilyal Merkez Yat l Erkek 

Sürmene A a Çavu lu Yat l -Gündüzlü K z 

T
R

A
B

Z
O

N
  

Çaykara Ulu Cami Köyü Yat l -Gündüzlü K z 

 

Mehmet Matarac  Yat l -Gündüzlü K z 

Güzels rt  Yat l -Gündüzlü K z 

Kömürcüler Köyü  Yat l Erkek 

Kendirli  Yat l -Gündüzlü Erkek 

Merkez 

B ld rc n Köyü Yat l K z 

Merkez  Gündüzlü K z 
Çayeli 

Büyükköy Merkez  Yat l Erkek 

Pazar Merkez  Yat l K z 

So uksu Köyü  Yat l Erkek 
Kalkandere

 

Çay rl Köyü  Yat l Karma 

Merkez  Yat l -Gündüzlü K z 

R
Z

E
 

Derepazar

 

Merkez  Yat l Erkek 

 

VIII. VER LER N TOPLANMASI VE ÇÖZÜMLENMES

 

Ara t rma ile ilgili olarak haz rlad m z anket formu genel olarak çoktan 

seçmeli sorulardan olu maktad r. Bununla birlikte deneklerin önceden belirlenmi 

olan cevap seçenekleriyle s n rland r lmamas için ba ka seçene ine ve aç k 

uçlu sorulara da yer verilmi tir.  
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Anketler deneklere uyguland ktan sonra al nan cevaplar teker teker 

bilgisayara i lenmi tir. Al nan cevaplar n bilgisayara i lenmesinden sonra düz 

tablolar olu turulmu tur. Bunlar n yan s ra farkl de i kenler aras ndaki ili kinin 

belirlenmesi için çapraz tablolar olu turulmu tur. Bunun için ki-kare (x²) testi 

kullan lm t r. Ki-kare testi, çapraz tabloda iki de i kenin birbirinden ba ms z 

olup olmad n test etmektedir ve ki-kare testinin anlaml bulunmas iki de i ken 

aras nda bir ili ki oldu unu göstermektedir.43  

Ankette yer alan baz sorularda verilerin önem s ras na göre s ralanmas n 

ve daha anlaml olmas n sa lamak bak m ndan birden fazla seçene in 

i aretlenmesi istenmi ve bu tür sorularda i aretlenen her bir seçene in toplam 

denek say s na göre yüzdelik oran ayr ayr hesaplanm ve de erlendirilmi tir. 

Bu nedenle bu tür tablolarda dikey frekanslar n toplam sat r na, o sütunun frekans 

de il, ankete kat lan deneklerin say s verilerek her bir seçene in bu toplama göre 

oranland belirtilmek istenmi tir. 

Sosyal Bilimler alan nda yap lan ara t rmalarda genellikle kabul edilen 

anlaml l k düzeyi, yani en çok yan lma pay (p) bu ara t rmada da 0.05 olarak 

al nm t r. Ancak analiz sonucu daha yüksek anlaml l k düzeyinde bulundu u 

durumlarda bunlar p<0.01 ve p<0.001 olarak belirtilmi tir. 

Elde edilen bulgularla ilgili düz tablolar metin içerisinde verilip 

yorumlanm t r. Çapraz tablolar Ekler bölümünde verilmi ve metin içerisinde 

gerekli yerlerde oraya at fta bulunulmu tur. 

Ankette yer alan aç k uçlu sorulara ö rencilerin verdi i cevaplar da ayr ayr 

i lenmi ve belli ba l klar alt nda kategorize edilmi tir.  

Elde edilen veriler konuyla ilgili çe itli bilimsel disiplinlerin deste i ile 

yorumlanmaya çal lm ve somut neticelere ula lmaya gayret edilmi tir.  

Tespit edilen önemli hususlar çal man n sonuç bölümünde vurguland ktan 

sonra genel öneriler sunulmu tur. 

                                                

 

43 Kaptan, age., s. 263; Mustafa Ergün, Bilimsel Ara t rmalarda Bilgisayarla statistik 
Uygulamalar , Ocak Yay.,  Ankara 1995, s. 85. 



 
B R NC BÖLÜM 

ERGENL K DÖNEM GENÇLER N N GEL M ÖZELL KLER

 
Ara t rmada ergenlik dönemi Kur an Kursu ö rencileri konu edinilece i 

için öncelikle ergenlerin genel geli im özelliklerinin ve bunlara ba l olarak dini 

geli im özelliklerinin ana hatlar yla incelenmesi uygun görülmü tür. Nitekim bu 

durum  ilerideki bulgular n isabetli yorumlanabilmesine katk sa layacakt r.  

I. GENEL GEL M ÖZELL KLER  

Ergenlik, genellikle çocuklu un sonu olarak kabul edilen 12. ya ile 

ba layarak yeti kinli e ad m atma ya olarak kabul edilen 21 ya na kadar devam 

eden yakla k 7-8 y ll k bir dönemdir. Bir ba ka ifadeyle ergenlik; bedence, 

boyca büyümenin hormonal, cinsel, sosyal, duygusal, zihinsel de i me ve 

geli melerin oldu u bülu ile ba layan ve bedence büyümenin sona ermesiyle 

sonland dü ünülen özel bir evredir. 1 Ergenlik k zlarda adet kanamas n n 

görülmesiyle, erkeklerde ise sperm üretimi sonunda meydana gelen uykuda 

kendili inden bo alma ile ba lar.2 

Ergenlik dönemi genellikle üç evreye ayr larak incelenmektedir: 

lk Ergenlik: K zlarda 12-14; erkeklerde 15-16 ya lar aras dönemi,  

Orta Ergenlik: K zlarda 14-16; erkeklerde 16-17 ya lar aras dönemi, 

Son Ergenlik: K zlarda 16-21, erkeklerde 17-21 ya lar aras dönemi 
kapsamaktad r.3 

Ergenlik dönemi bu ekilde gruplara ayr lm olmakla birlikte biz 

uygulamada daha yararl olaca dü üncesiyle bu evreyi geli im alanlar na göre 

incelemeyi uygun görüyoruz. Söz konusu geli im alanlar ; Bedensel geli im, 

Cinsel geli im, Duygusal geli im, Zihinsel geli im, Sosyal geli im, Ahlâkî 

geli im, Ki ilik geli imi ve Dini geli im olarak incelenecektir. Bu alanlar 

incelenirken, yer yer dönemler aras ndaki farkl l klara da vurgu yap lacakt r. 

                                                

 

1 Kulaks zo lu, age., s. 34.  
2 Kulaks zo lu, age., ss. 46-47; Cavit Binba o lu, Geli im Psikolojisi, Kad o lu Matbaas , Ankara 

1990, s. 220. 
3 Kulaks zo lu, age., s. 34. 
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A. Bedensel Geli im  

Çocuklu un sonu ile ergenli in ba lang c say lan erinlik devresi insan 

hayat n n en önemli geli im dönemlerinden birisidir. K zlar için 10, erkekler için 

12 ya lar bulu öncesi bedensel farkl la malar n ba lad y llard r.4 Bu dönemde 

beynin hipotalamus bölgesinden gelen uyar larla hipofiz bezi hormon salg lamaya 

ba lar. Salg lanan bu hormonlar n etkisiyle k zda ve erkekte erlik ve di ilik 

salg lar artarken, tüm bedende büyüme ve geli me at l m ba lar.5 Bu at l m boy 

ve kilo art ile ba lar. Ergenli in en belirgin i areti boy uzamas d r. Ergenli in 

ilk y llar

 

olarak nitelendirilen erinlik dönemi, salg lanan büyüme hormonunun da 

etkisiyle boy art n n en fazla oldu u y llard r. Bu dönemde ergenin vücudu 

yava yava yeti kinlikte alaca ekle do ru biçimlenmeye ba lam t r. Kas ve 

kemik geli imi sonucunda a rl k art boy uzamas na paralellik arz etmektedir.6 

Büyüme özellikle 11-16 ya lar nda h zlan r. Bu y llar aras nda boy uzamas 

10-30cm aras ndad r. Daha sonra büyüme yava layarak 18-20 ya na kadar devam 

eder. 20-21 ya lar nda ergenin bedeni, yeti kin bedeninin eklini alm t r. Bu 

ya tan sonra büyüme durur.7   

Ergenlik evresinde, erkeklerin kan bas nc ve kalp at , ya tlar k zlara göre 

daha yüksektir. Ergenlikten sonra k zlar n hareketli oyunlara kar ilgileri azal r. 

Erkeklerde, olgunla madan önce atletik yar malar önemlidir. Bunlar delikanl n n 

kendini göstermesi için bir f rsatt r.8 

H zl beden geli imi s ras nda gençlerin baz organlar di erlerinden daha 

önce geli ir. Meselâ beden bölgesinde eller ve ayaklar, yüz bölgesinde ise burun 

ve çene bedenin di er bölümlerinden daha çabuk geli ir. Bu durum organlar 

                                                

 

4 Kulaks zo lu, age., s. 34. 
5 Mary J. Gander - Harry W. Gardiner, Çocuk ve Ergen Geli imi, çev. Bekir Onur, mge Yay nevi, 

Ankara 1993, ss. 410-411; Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, stanbul 1994, 
s. 279-280; Atalay Yörüko lu, Gençlik Ça , Özgür Yay nevi, stanbul 1993, ss. 33-34 

6 Elizabeth B. Hurlock, Ergenlikte Beden Geli imi , çev. Gülseren Günçe, Ergenlik Psikolojisi,  
Der: Bekir Onur, Hacettepe-Ta Kitapç l k, Ankara 1987, s. 113-114; Yavuzer, age., ss. 280-
281. 

7 Binba o lu, age., s. 61; Yörüko lu, age., s. 34. 
8 emin, age., s. 28. 
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aras nda orant s zl k meydana getirir. Kas ve kemikler de ayn h zda ve zamanda 

geli medi inden bedenin kontrol edilmesi güçle ir. Bu dönemde gençlerde 

beceriksizlik ve sakarl k çok s k gözlenebilir.  Bu orant s z yap ve kontrol 

edemedikleri hareketler gençleri rahats z eder ve onlarda gerginli e yol açar. 

Ancak bu, geçici bir durumdur. Bedensel geli imin tamamlanmas yla vücuttaki 

organlar normal hale gelir ve gençlerin rahats z oldu u beden yap s normale 

döner.9 

Ergenlik dönemi gençlerinde görülen beceriksizce davran lar n ve 

sakarl n iki önemli nedeni tespit edilmi tir. Bunlardan birincisi, ergenin h zl 

büyümesi ve uzamas n n kaslar n e

 

güdümlü çal mas n aksatmas d r. Daha 

önceki y llarda kazan lan beceri ve denge yeni boyutlara uymaz. Yeni denge ve 

beceri geli tirme ise büyüme h z na yeti emez. kincisi, ergenin utangaçl d r. 

Ergen, yeni yeni girdi i topluluklarda ve ili kilerde s k lgan davran r. Deneyimsiz 

oldu unun bilincinde olan genç, önüne ard na bakmadan bir eyler devirmeye, 

tökezlemeye müsait yap dad r. Bu duruma yeti kinlerin ergenden ya na de il, 

boyuna bakarak olgun davran beklemesi de etki etmektedir.10 

Gençlerin beden geli imi s ras nda görülen geli im sorunlar ndan biri de 

kalbin büyümesi ile damarlar n büyümesi aras ndaki dengesizliktir. Gençler zor 

bir i yaparken, bedene gereken kan, kalp taraf ndan yeterince pompalanamad 

için, çabuk yorulurlar. Bu nedenle kimi kez ba lar n n döndü ü, çarp nt , 

sindirimsizlik, bay lma gibi durumlar geçirdi i görülür.11 

Büyümeyi çe itli faktörler etkilemektedir. Kal t m, beslenme, iklim 

ko ullar ve de i ik hastal klar bunlar n baz lar d r. Ergenin normal bir ekilde 

büyüme ve geli mesini sürdürebilmesi için iyi bir beslenmeye ihtiyac vard r. 

Yeterli besini alamayan geli me ça ndaki insan n büyümesi durur, sonras nda da 

bozuk beslenmenin etkileri ortaya ç kar. Karbonhidrat a rl kl beslenen çocuklar 

                                                

 

9 Kulaks zo lu, age., s. 41; Yörüko lu, age., s. 33. 
10 Yörüko lu, age., s. 38; Kulaks zo lu, age., s. 41; Gander - Gardiner, age., s. 410. 
11 brahim, Ethem Ba aran, E itim Psikolojisi, Aydan Web Tesisleri, Ankara 1998, s. 49. 
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bülu a daha geç girmekte ve bunlar n geli mesinde aksakl klar ortaya 

ç kmaktad r.12 

Beden ekli ve oranlar ndaki önemli de i iklikler ergenlik döneminde k zlar 

ve erkekler aras nda belirgin farklar ortaya ç kar r. Çocukluk döneminde k zlar ve 

erkekler aras nda ekil aç s ndan çok az farkl l k olmas na ra men ergenlik 

döneminde bu farkl l klar giderek artmaktad r. Erkek ergen bedeni genellikle 

dümdüz uzanan bacaklar, dar kalça, geni omuzlar eklinde olur. K zlarda e imli 

olarak uzanan bacaklar, geni kalçalar, dar omuzlar biçiminde olur.13  

Ergenlik ça nda gençler bedensel görünü leri aç s ndan hassas bir dönemde 

bulunmaktad rlar. Bu dönemde gençlerin bedensel görünü lerine olan ilgileri 

artm t r. Saatlerce aynan n önünde durabilir ve kendi kendilerini izleyebilirler. 

Dikkat edilmesi gereken bir durum ise, gençlerin bedensel özelliklerinin herhangi 

bir ekilde küçümsenmemesi ve e lence konusu yap lmamas d r. Geli en ve 

de i en beden özellikleri dolay s yla bunal ml bir dönem geçiren gençler, 

yeti kinlerin bu ekildeki davran lar ndan dolay daha da gerilirler ve bedensel 

özelliklerinden endi eye kap l rlar. Bundan dolay bedenlerinin baz bölümlerini 

saklamaya çal rlar. Bu endi eye kap lan gençlerin kendilerine güven duymalar 

ve çevreleriyle sa l kl bir ekilde ileti imde bulunmalar engellendi i için 

toplumsal geli imlerinde gecikmeler meydana gelir. Bu durum ergenlik boyunca 

devam edebilece i gibi bundan sonra da devam ederek yeti kinlik hayat n bile 

etkileyebilir.14 

Gençler, ba kalar n n yarg lar na hastal k derecesinde duyarl d r. Ahlâkî ve 

kültürel türden yarg lara oldu u kadar, bedensel görünümüne ili kin yarg lara 

kar

 

da a r duyarl d r.  Bu yarg lar n ya da bu ele tirilerin aç kça belirtilmesi 

gerekmez; bir bak , bir jest, bir m r lt yeter. Genç, onlar yapmasalar bile, 

ba kalar n n kendisinden söz ettiklerini dü ünür. Beden tamamen ba kalar n n 

                                                

 

12 Yörüko lu, age., s. 34; Kulaks zo lu, age., s. 38. 
13 Yavuzer, age., s. 282. 
14 Arthur Jersild, Gençlik Psikolojisi, çev. brahim N. Özgür, Gün Matbaas , stanbul 1974, s. 70-

71. 
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de erlendirilmelerine sunulmu tur. Bedenin görünümünü de i tirmek olanakl 

de ildir. O halde ki i uyumlu olmay ba arabilmek için fiziksel görünümü 

konusunda yeterli bir duygusal denge kazanmak zorundad r. Bütün bu tepkiler, 

gencin fiziksel görünümü hakk nda de erlendirmelerde bulunan ki iler taraf ndan 

etkilenir. Bu nedenle bedensel de i iminin etkisinin, kültürel, toplumsal ve ailevî 

etkenlerle belirlendi i söylenebilir.15 

Görüldü ü gibi, ergenlik ça ndakilerle ileti imde bulunurken, onlar n kendi 

bedenleri hakk nda eksiklik duygusuna kap lmalar na sebebiyet verecek ifade ve 

davran lardan kaç n lmal d r. Bu dönemde gencin beden yap s n kabullenmesi 

ve kendine güvenmesi için ona rehberlik edilmelidir. Bu hem gençlerin geli imi, 

hem de gençlerle yeti kinlerin sa l kl bir ileti im kurmalar için gereklidir. 

Bunun aksini dü ünmek gençlerle ileti imin bozulmas na hatta kopmas na neden 

olabilir. 

B. Cinsel Geli im 

Cinsel geli im, ki inin kendi cinsinin devam n sa layan üreme organlar n n 

büyüyüp geli mesini ve bunlardan do an sorunlarla ilgili davran de i ikli ini 

kapsar.16 

Ergenli in ba lang c kabul edilen erinlik döneminde k z ve erkek çocukta 

cinsiyetle ilgili içsalg

 

bezleri i leve ba lar. Böylece kad n ve erkek olmakla ilgili 

bedensel de i me ve geli me süreci öncelik kazan r ve h zlan r. Kad n ve erke in 

cinsel kimli ini ve ya am n sa layacak olan birincil ve ikincil cinsel de i meler 

ortaya ç kar. Cinsel organlar geli ir. Cinsel organlar n çevresinde ve koltuk 

altlar nda k llanma olur. K zlarda gö üsler büyür. Erkeklerde sakal ç kar. Böylece 

k z ve erkek çocuk cinsiyetlerine uygun beden yap s n tamamlayarak gençlik 

ça na girerler.17 

                                                

 

15 D. Origglia - H. Oillon, Ergenlikte Ki ilik , çev. Bekir Onur, Der. Bekir Onur, Ergenlik 
Psikolojisi, Hacettepe-Ta Kitapç l k, Ankara 1987, s. 160. 

16 Binba o lu, age., s. 215. 
17 Özcan Köknel, Ergenlik Dönemi , Ana- Baba Okulu, Remzi Kitabevi, stanbul 1994, s. 85. 
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K zlarda ergenli e girerken görülen en önemli de i iklik adet kanamas d r. 

Erkeklerde ise er bezlerinin sperm üretmeye ba lamas ve halk aras nda 

rüyalanma ad verilen cinsel kaynakl rüyalar n görülmeye ba lanmas d r.18 

Beden geli imi gençlere, yeti kin görünümü verdi i gibi hormonlar n 

geli imiyle de yeti kine özgü cinsel duygular belirir. Ergen bu yeni yo un ve 

güçlü duygularla tan mak ve ortaya ç kan yeni duruma uyum sa lamak 

zorundad r. Bu durum kendili inden oluvermez. Gençten gence de i en bir 

bocalama ve yad rgama döneminden sonra gerçekle ir.19 

Ergenlik süresi boyunca ya anan fizyolojik de i imler, psikolojik 

de i imleri de beraberinde getirir. Bu evrede çocuk kendini çok rahats z ve 

huzursuz hisseder. Özellikle k zlarda halsizlik, dermans zl k, ba ve bel a r lar 

görülür. Çok çabuk yorulurlar ve ço u zaman kendilerini yorgun hissederler. 

Çevresindekilere kar duyarl hale gelir ve olmad k eylere sinirlenirler. Sevinç 

ve öfkelerini denetim alt nda tutamaz, kar t cinsi hor görür, kendilerini de 

ac mas zca ele tirirler. Gençler, bu evrede belli bir süre gerçekleri göremez hale 

gelirler.20  

Genellikle ilk adet görme k zlarda psikolojik bir etki yapar. Genç k z, e er 

bunun normal oldu unu ve nedenini bilirse korku duymas hatta pani e kap lmas 

önlenmi olur. K zlar n birço u genç k zl a atm olduklar bu ad mdan dolay 

mutlu olurlar. Ama hiçbir aç klama yap lmam sa, bir hastal a yakalanm 

olmaktan korkarlar. Bu durum ruhsal çöküntüye varacak kadar ilerleyebilir. Bu 

a amadan sonra bu korkuyu gidermeye çal mak zor olur.21 

Ergenlik ça cinsiyetle ilgili farkl l klar n ortaya ç kt bir dönemdir. Bu 

dönemde gençler cinsel kimlik karma as na dü erler. Ergenlik ça n n geli im 

fonksiyonlar ndan biri de bu kar kl k evresinden sa lam bir kimlikle genci 

yeti kinlik ça na ula t rmakt r. Genç bu dönemde cinsel kimli ini olu turmak 

                                                

 

18 Kulaks zo lu, age., s. 46-47; Binba o lu, age., s. 220. 
19 Yörüko lu, age., s. 55. 
20 Binba o lu age., s. 220. 
21 Yavuzer, age., s. 350; Yörüko lu, age., s. 56-57. 
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için kim oldu una ve neler yapmas gerekti ine dair aray içine girer.22 Bu 

aray lar sonucunda her iki cins de kendi kimli ini olu turmaya ba lar. Ergenli in 

ilk y llar nda etkisini hissettiren bu karma a ve ard ndan gelen aray , 16-18 

ya lar nda cinsel kimli in olu mas yla son bulur. Ergenli in ilk y llar nda her iki 

cins de birbirlerini hor görürken bu ya lardan sonra kar t cinse ilgi artar. Taraflar 

art k birbirleri için sevgi objesi haline gelmi tir. Gençler bu devrede romantik 

öykü ve olaylara büyük ilgi gösterirler.23 

Gencin cinsel kimli ini benimsemesinde ya da yads mas nda en önemli rol 

ailenindir. Anne-baba ve çocuklar aras nda sevgi ve sayg ya dayal bir ili ki 

oldu u ölçüde çocuklar sa l kl yeti irler. Hayat n ilk y llar ndan beri, her türlü 

sorununu anne ve babas yla konu abilen bireyin bulu döneminde sorunlar daha 

az olur. Çünkü kendilerine dan abilece i, güvenebilece i yeti kinlere sahiptir. 

Gerçekte bu e itim aile içinde, çocuklu un ilk y llar ndan ba layarak ergenli in 

sonlar na kadar devam etmelidir. Çocuklar 3-4 ya lar nda kendi cinsiyetlerinin ne 

oldu unu bilirler ve bu ya larda geçirdikleri sorgulama döneminde anne-

babalar na, nereden geldiklerine ili kin sorular yöneltirler. Anne-baban n bu tür 

sorulara do ru, çocu un anlayabilece i dili kullanarak, ihtiyac oran nda bilgi 

vermesi gerekir. Anne-baban n söyledikleri yan nda davran lar da önemlidir. 

Çocuklar, anne ve babalar n n birbirlerine olan davran lar n gözleyerek farkl 

cinsiyetlerin rolleri hakk nda bilgi sahibi olurlar. Bu nedenle, anne-babalar 

çocuklar na örnek olabilecek ekilde dengeli bir hayat sürmelidirler.24 

Gençlerin sa l kl bir insan olarak yeti ebilmeleri için büyüme ve geli me 

a amas nda kar la acaklar fiziksel duygusal ve cinsel de i ikliklerin niteli i 

konusunda uyar lmalar ve bilgilendirilmeleri gerekir. Çok k sa denebilecek bir 

sürede vücutta ortaya ç kan bu büyüme ve farkl la ma s ras nda gençler artan bir 

kayg ve s k nt duyabilirler. Gençler bütün bu de i ikliklere uyum sa lama 

ihtiyac ndad rlar. Vücudundaki biyolojik ve cinsel kaynakl de i ikliklere uyum 

                                                

 

22 Nevzat Tarhan, Kad n Psikolojisi, Nesil Yay., stanbul 2002, s. 143. 
23 Binba o lu age., s. 220; Ba aran, age., s. 121. 
24 Kulaks zo lu, age., s. 55. 
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sa lamak için ne ekilde davranmas gerekti ini önceden ö renmi bir genç, kendi 

vücudundaki farkl la malara daha kolay al abilir ve bundan do acak sorunlar 

daha kolay çözebilir. Bu durumdaki gencin cinsel kimli ini kazanmas da daha 

kolay olur.25 

Çocu a cinsellikle ilgili bilgilerin ne zaman verilece i hususu önemli bir 

konudur. Ergenlik dönemine kadar çocuklar n cinsiyet ile ilgili sorular na kar 

k sa cevaplar vermek,  bu konuda fazla ayr nt ya girmemek do ru bir davran t r. 

Erinlik döneminde ise çocuklar n cinsiyet ile ilgili sorular de i mi tir. Bu 

dönemde sadece sorulara cevap vermek yeterli de ildir. Çocuklar n cinsiyet 

e itimleri konusunda tecrübeleri olan e itimciler ve psikologlar, her çocu un, 

ergenli e ula madan önce, cinsel organlar n anatomileri ve çal ma tarzlar 

hakk nda tam bir bilgiye sahip olmas gerekti i hususunda anla maktad rlar.26 

Cinsel geli im ve sorunlar hakk nda gençlere rehberlik edilmezse, onlar bu 

sorunlar n çözmek için farkl yollara ba vururlar. Gençler evlerinde bilgi yerine 

ö üt, tam bir aç klama yerine belirsiz uyar lar ve korkutmalarla kar la rlar 27 Bu 

durumda gençler, ço unlukla akran grubundan veya baz yay nlardan bu bilgileri 

edinmeye çal rlar. Bu kaynaklar n da, sa l kl ve yeterli olmamas ndan ötürü 

gençler, eksik ve yanl bilgilerle yeti eceklerdir.28 

Bu dönemde gençlere cinsellikle ilgili bilgiler verilirken amaç, onlara kendi 

vücutlar n n fiziksel, duygusal ve cinsel geli imleri hakk nda ayd nlat c bilgiler 

sunmak ve onlarda olu abilecek kayg lar azaltmakt r. Bunun d nda herhangi bir 

ekilde gençlerin ilgilerini cinsel konulara yönlendirecek tutumlardan 

kaç n lmal d r.29 

Do al geli im sürecinin baz dönemlerinde gençlerin ilgilerinin cinsel 

konulara kaymas do al bir durumdur. Bu ilgi gençleri zaman zaman cinsel tatmin 

davran lar na götürebilir. Bu davran lara kar asla cezaland r c bir tutum 
                                                

 

25 Kulaks zo lu, age., s. 56. 
26 Oswald Schwarz, Cinsiyet Psikolojisi, çev. Halis Özgü, Özgü Yay., stanbul 1971, s. 102. 
27 Yörüko lu, age., s. 58 
28 Kulaks zo lu, age., s. 56. 
29 Kulaks zo lu, age., s. 56. 
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tak n lmamal d r. Burada yap lmas gereken, gençlerin ilgilerini farkl yönlere 

yöneltmektir. Genç, bu dönemde kendi yeteneklerine uygun etkinliklere 

yönlendirilmelidir. Böylece gençler, zamanlar n ve enerjilerini yapmaktan mutlu 

olacaklar etkinliklerde kullanacak, kendi bedeni ve cinsel istekleriyle ilgilenmeye 

zaman bulamayacaklard r. Bunlara ek olarak cinsel sapmalar n neden oldu u 

hastal klar hakk nda bilgilendirmek ve bunlar n gösterildi i müzelere götürmek de 

tavsiye edilen bir durumdur.30 

C. Zihinsel Geli im 

Zihinsel geli im alan denince akla alg lama, bellek, dü ünme, ak l yürütme 

ve sorun çözme gibi zihinsel faaliyetler gelmektedir. Bireyin çevresindeki dünyay 

ö renmesini ve alg lamas n sa layan bu aktif zihinsel faaliyetlerdeki geli im, 

zihinsel geli im olarak tan mlanmaktad r.31 

Bedensel ve cinsel de i imlerle birlikte ergenler, zihinsel yeteneklerinde de 

de i imler ya arlar. Bili sel geli im olarak bilinen olgu, ergenlerin yaln z 

kendilerini, ailelerini, ya tlar n , arkada lar n ve ö retmenlerini de il; 

dünyalar n görme biçimi üzerinde uzun süreli etkiler ta r. Ergenlerin tüm 

dü ünme süreçleri de i ir, gittikçe artan biçimde gelece e yönelik ve soyut 

dü üncelerle ilgili olurlar. dealizm kazan r, cinsellik, ahlâk ve din gibi konularla 

ilgili gerçekten kendilerine ait bir tak m de erler edinirler.32 

Zihinsel geli im alan nda ara t rmalar yapan J. Piaget bili sel geli imi; 

Duyu Hareket Dönemi, lem Öncesi Dönem, Somut lemler Dönemi ve Soyut 

lemler Dönemi olmak üzere dört döneme ay rmaktad r. 

1. Duyu Hareket Dönemi (0-2 Ya ): Do umla ba layarak ikinci ya n 

sonuna kadar devam eder. Bu dönemde, çocuk duyular n kullanmaya, uyaranlara 

uygun tepkiler vermeye ve hareketlerini tekrar etmeye çal r. Yürüme ve 

konu ma en önemli faaliyettir.  

                                                

 

30 Binba o lu, age., s. 227-228. 
31 Do an Cücelo lu, nsan ve Davran , Remzi Kitabevi, stanbul 2002, s. 29. 
32 Gander - Gardiner, age., s. 422. 
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2. lem Öncesi Dönem (2-7 Ya ): ikinci ya n sonundan ba layarak yedi 

ya na kadar devam eden bu dönemde nesnelerin yerini simge al r. Dil geli ir ve 

nesneler zihinde canland r l r. Korunum ilkesi henüz kazan lmam t r. Canl ve 

cans z varl klar birbirlerine kar t r l r. Bu dönemde çocuklar etraf ndakileri taklit 

ederler. En önemli faaliyetleri oyundur. 

3. Somut lemler Dönemi (7-11 Ya ): Bu dönemde maddenin korunmas 

ilkesi gerçekle ir. Somut i lemler gerçekle tirilebilir. Soyut dü ünce henüz 

geli memi tir. Çocuklar bu dönemde baz sosyal kavramlar kullanmalar na 

ra men içeri ini kavrayamazlar. S n flama becerilerini edinirler. Nesnenin 

de i mezli i ve korunumu bu dönemde gerçekle ir. 

4. Soyut lemler Dönemi (11-18 Ya ): Ergenlik ça n da içine alan bu 

dönemde soyut dü ünce gerçekle ir. Zihnin soyut dü ünme düzeyine ula mas yla 

çe itli ideal dü ünceler, inançlar ve de erler geli meye ba lar. Bu dönemde ayn 

zamanda tümevar m ve tümdengelim yollar ile dü ünebilme yetene i kazan l r.33 

Bütün çocuklar bu dönemleri s ras yla geçirmektedir. Ancak, ergenlik 

dönemi ve sonras na denk gelen soyut i lemler dönemine herkesin ula mas 

mümkün olmayabilir. Baz ki iler yeti kinlik dönemlerinde bile somut i lemler 

döneminde bulunabilirler.34 

Somut i lemler döneminden soyut i lemler dönemine geçi in nas l oldu u, 

kesin olarak bilinmemektedir. J. Piaget, bunu ergenlik ça n n ba lar nda görülen 

nöro-fizyolojik yap de i ikli ine ba lamaktad r. Bununla birlikte, ki inin içinde 

ya ad toplumun toplumsal ve kültürel yap ve özelliklerinin de bunda rol 

oynad kabul edilmektedir.35  

Gencin ailesi ve yeti ti i ortam ile zekâ aras nda s k bir ba lant vard r. Üst 

sosyal s n flarda ve yüksek düzeyde meslek sahibi anne-babalar n çocuklar 

zekâca 8-18 ya lar aras nda alt sosyo ekonomik s n flardan gelen çocuklara göre 

                                                

 

33 Gander - Gardiner, age., s. 424; Ramazan Ar - Ömer Üre - Hasan Y lmaz, Geli im ve Ö renme 
Psikolojisi, Mikro Yay., Konya 1999, ss. 60-74. 

34 Ziya Selçuk, E itim Psikolojisi, Pegem Yay. Ankara 1997, s. 72. 
35 Binba o lu, age., s. 95. 
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ortalama 10 puan daha ilerdedir. Yoksullu un çok belirgin oldu u yörelerde ise 

gençlik y llar nda zekân n gittikçe dü ü gösterdi i saptanmaktad r.36  

Gencin sosyal ili kileri de zihinsel geli imi etkileyen faktörlerden biridir. 

Bireyler aras sosyal etkile im bebeklik döneminden itibaren ba lar. Çocuklar bu 

dönemde çevresindeki çocuklarla ve yeti kinlerle etkile im kurarlar. Bu etkile im 

esnas nda birçok kelime, kavram, ilke ve kurallar ö renilir. Ergenlik döneminde 

arkada gruplar yla ve çe itli yay nlar taraf ndan etki alt na al nan gencin zihinsel 

geli imi buna paralel olarak geli im gösterir.37 

Ergenlik dönemi, bu ça a ula an gençlerin soyut dü ünme kabiliyeti 

bak m ndan üst düzeye ula t y llar kapsamaktad r. Bu dönem genel olarak 11 

ya ndan sonra ba lamakta ve soyut i lemler dönemi olarak adland r lmaktad r. 

Soyut i lemler döneminde çocuk art k yeti kin gibi soyut dü ünebilir hale 

gelmektedir. Çocuk ya da ergen bu dönemde tümevar m ve tümdengelim 

yöntemleriyle dü ünebilecek düzeye eri ir.38 Çocuk dü üncesi daha çok imdiki 

zamanla s n rl oldu u halde, ergen imdiki zaman n yan nda gelece i de 

hesaplayabilir. Gelece e yönelik soyut biçimde dü ünebilir, varsay mlar ileri 

sürerek çe itli ihtimaller üzerinde ak l yürütebilir.39  

Gözlemler yaparak bundan ilkeler ç karmak, varsay mlar ileri sürerek onlar 

denemek ergen dü üncesinin temel özelliklerindendir. Ergenin soyut sözcükleri 

kullanma ve anlama becerisi geli mi , felsefe, din, siyaset ve ahlâk gibi soyut 

konularda ak l yürütmeye ba lam t r.40 Ergenli in son y llar na do ru genç, doruk 

noktas na ula an zekas ndan faydalanarak pek çok alanda bilgi ve görgüsünü 

art rmaya devam etmektedir.41 

Birçok aç dan dü ünebilme ergene yeni bir dü ünce esnekli i sa lar. 

Çocu un eylem çerçevesinde s n rl olmas na kar l k, ergen zihninde birçok 

                                                

 

36 Gander - Gardiner, age., s. 427. 
37 Selçuk, age., s. 68. 
38 Binba o lu, age., s. 95. 
39 Kulaks zo lu, age., s. 137. 
40 Kulaks zo lu, age., s. 138. 
41 Feriha Balk Baymur, Genel Psikoloji, nk lap Kitabevi, stanbul ts., s. 250. 
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seçene i gözden geçirip inceleyebilir, kuramlar biçimlendirebilir ve dü sel 

dünyalar kavrayabilir. Gerçek ya da olas sosyal sistemlerin çe itlili i konusuna 

ilgisinin artmas sonucu, genç kendi standartlar na ele tirici bir tav r tak n r. 

Böylece kendisine ve üyesi oldu u çe itli gruplar n görü lerine tarafs z bir gözle 

bakmaya ba lar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallar na kar tutumu 

de i ir. Bunlar n de i mez oldu unu dü ünen çocu un tersine, genç bunlar n 

yeti kinler taraf ndan kararla t r ld klar n ve de i ik gruplara göre farkl l klar 

gösterebileceklerini kavrar. Örne in, oyun oynarken di erlerinin onay olursa, 

oyun kurallar n de i tirebilir. yi bir insan n baz kötü yanlar n n da 

bulunabilece ini kabul eder.42 

Bir kimsenin zihin kabiliyeti ile ilgili fikirleri sadece onun kendisinin kim 

ve ne oldu una dair görü ü de il ayn zamanda, ileride ne olaca ve ümitlerine 

dair görü ünü de etkisi alt nda bulundurmaktad r. E er ergenlik ça gencinin, 

gerçek kabiliyetinin aksine yarars z kabiliyetlerinin oldu una dair sabit bir fikri 

varsa, ya da zihin geli iminin imkânlar n

 

hiçe sayarsa o takdirde genç kendini, 

gerçek ekilde takdir etme hususundan al koyacakt r. Gençlerin kendini 

oldu undan yüksek veya dü ük seviyede görmesi zihinsel kabiliyetler bak m ndan 

zararl bir durumdur. Bu nedenle yeti kinler, onlar n gerçek düzeylerini bulmalar 

için çaba harcamal d r.43 

Gençlerle ileti im kuran yeti kinler, onlara hitap ederken zihinsel 

kabiliyetlerini yerici ifadelerden kaç nmal d rlar. Çünkü yeti kinlerin fikirleri 

gençlerin kendilerini de erlendirmeleri hususuna etki etmektedir. E er gençler, 

do ru veya yanl olarak kendi zihin kabiliyetinin yetersizli ine inand r lm sa, bu 

kanaat hayatta onun için aç k olabilecek bütün yollar kapayabilir. Bu nedenle 

anne-baba ve ö retmenler gençlere zekâlar n

 

yerici ifadelerle hitap ettikleri 

zaman, bu gençlerde çok derin duygusal yaralanmalar meydana gelebilir.44  

                                                

 

42 Yavuzer, age., s. 283. 
43 Jersild, age., s. 120. 
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Bu husus dikkate al narak gençlerle onlar rencide etmeyecek ve herhangi 

bir ekilde bir eksiklik duygusuna kap lmalar na neden olmayacak ekilde ileti im 

kurulmal d r. 

D. Duygusal Geli im 

Duygu ve heyecan ruhsal de i imler için kullan lan kelimelerdir. Duygu, 

insan n çevresiyle etkile iminde, duyabildi i fiziksel güçlere kar haz ya da elem 

yönünden uyar ld n anlatan bir tepkidir. Heyecan, duygunun güçlüsüdür. 

Duygusal geli im, insan n ki ilere, nesnelere ve olaylara kar ya na, yerine ve 

zaman na uygun olarak be enilen duygusal davran lar yapma; ba kalar na ve 

kendine zarar verecek duygular n n denetim alt na alma sürecini ifade eder.45  

Duygularla ilgili geli me do umdan itibaren ba lar ve ömür boyu devam 

eder. Çe itli hayat dönemlerinde bireylerin duygusal tepki biçimleri, duyguyu 

do uran olaylar ve duygusal durumlardaki de i imler farkl l klar gösterir. 

Ergenlik dönemi duygusal çalkant lar n yo un olarak ya and bir dönemdir. Bu 

dönemde gençler, bir yandan geli en ve de i en bedenlerine, bir yandan da cinsel 

geli imlerinin neden oldu u yeni ve yabanc duygulara uyum sa lamak 

zorundad rlar. Bu ikili duygular ergende duygusal çat malara neden olur. Bu 

nedenle gençlerin zaman zaman tutars z hareket ettikleri görülür. 46 

Gençlik ça , abart lm , a r , çabuk ve kolay de i en duygulan m ve 

co kularla ya an r. Genç kayg dan mutlulu a, sevinçten s k nt ya, k zg nl ktan 

ta k nl a de i en, çe itli duygulan m ve co ku durumlar ndan kaynaklanan 

ileti imler kurar. Ba kas n n tatl ve yumu ak bak , gülümseme, bir iki övgü 

sözcü ü onu mutlu eder. As k bir yüz, sert mimik ya da jest, örseleyici bir iki 

sözcük onu kayg n n, k zg nl n, umutsuzlu un derinliklerine sürükler. lgi ve 

sevgiyle ileti im kurdu u insanlara kar bir süre sonra kin ve nefret duyar. K z p 

öfkelendi ini be enip yüceltir. Çekinip korktu una sokulup yakla r.47 

                                                

 

45 Ba aran, age., s. 98. 
46 Kulaks zo lu, age., s. 65. 
47 Köknel, agm., s. 88. 
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Gençler, uzun ve dengeli bir davran dönemi olan çocukluk evresinden 

sonra, ans z n kendilerini dengesiz ve düzensiz bir evre olan ergenlik döneminin 

e i inde bulurlar. Bu anî de i im gençleri her alanda bir bunal m içine soktu u 

gibi duygusal olarak da bir karma an n içine sürükler. Bütün duygular alt üst olan 

genç, art k çevresi taraf ndan a k nl kla izlenen bir birey haline gelmi tir. Bazen 

kendisi de bu duruma bir anlam veremez. Bu dönemde duygular anî de i imler 

gösterir. Genç, çabuk sevinir, çabuk üzülür, birden sinirlenir, olur olmaz eyleri 

sorun yapar. Tepkileri önceden kestirilemez olur. Derslere ilgisi azal r, çal ma 

düzeni bozulur. Bencille ir, istekleri artar, konan yasaklar saçma, kendisine 

tan nan haklar yetersiz bulur. Evdeki kurallar n çoklu undan ve s k l ndan 

yak n r. Anne-baban n uyar lar na birden tepki gösterir, kabala r, kab na s maz 

gibidir. Evde durmak istemez. Da n k ve savruk olur. Eve geç gelmeye ba lar.48 

yap denilenleri yapmaz, yapma denilenleri yapar. Öfkeli, korkulu ve üzüntülü 

olur.49 

Bu dönemde gençlerin ilgileri artm , gel geç hevesleri ço alm t r. 

Gürültülü müzi e bay l rlar. Süse ve giyime dü künlük gösterirler. Ayna 

kar s nda saatler geçirir, bir sivilceyle gün boyu u ra rlar. Uzun uzun hayaller 

kurarlar. Günlük tutmaya ba lar, iir ve öykü yazmaya özenirler. Mektuplar n n ve 

yazd klar n n okunmas na büyük tepki gösterirler.50 

Gençlik ça ba ms zl k ça d r. Genç evden kopar, çevreye yönelir. 

Gerçekten bu ça da evde oturmak gence i kence gibi gelir. Spora ilgi artar. 

Sporun bir dal nda kazanaca ba ar gencin kendine güvenini art r r. Daha da 

önemlisi toplu sporlar gence ya tlar yla kayna ma f rsat verir. Kendisini 

arkada lar yla kar la t r r. Onlar n da ba ms zl k çabas nda olu lar , sorunlar n n 

benzerli i kümele meye yol açar. Anne-babas ndan kopma e ilimi onu bir bak ma 

bo lukta b rakm t r. Bu bo lu u yeni yak nl klar ve ili kiler kurarak doldurmak 

ister. Ya tlar n n davran lar n , giyim ku am ve be enilerini benimser. Genç, 

                                                

 

48 Yörüko lu, age., ss. 38-39. 
49 Binba o lu, age., s. 220. 
50 Yörüko lu, age., s. 39. 
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kümede kalmak için kendisini arkada lar n n etkisine b rak r. Onlardan ayr 

dü mekten korkar gibidir. Kendisini benimsetmek için arada bir kendisine ayk r 

gelen davran lara bile kat l r. Evde arkada lar n n ele tirilmesini tepkiyle 

kar lar; onlara söz söyletmez. Ailesiyle bu konuda s k s k tart r.51  

Sosyal gruplara kat lan ergen, çevresinin istedi i biçimde davranmak ve 

duygular n gizlemek için içine kapan r. Ergenin kontrol alt nda tuttu u duygular , 

ço unlukla sosyal grup taraf ndan ho kar lanmayan korku, öfke ve k skançl k 

gibi duygulard r. Ergenlikte s k s k görülen sertlik ve kabal k gibi duygular n 

ard nda, di er insanlara duyulan ilgi azl ve sadece kendi dü ünce ve fikirleriyle 

ilgilenme gibi nedenler bulunmaktad r.52  

Ergenlikte görülen sald rgan davran lar ve k skançl n en önemli nedeni 

de kar cinse ba layan ilgidir. Gencin kar cinse ilgisinin art yüzünden ç kan 

sorunlar ve yasaklamalar; ba kalar n n kendisine sata mas ; gururunun incitilmesi 

ve arkada lar ile olan ili kilerin bozulmas gibi durumlar ergeni öfkelendirir ve 

sald rganl a neden olur.53 

Genç, bu dönemde bir yandan büyümek için sab rs zlan r, ancak çocuksu 

davran lar ndan birden s yr lamaz. Yeti kin boyutlar na ula m bir gövdede 

çocuk ki ili i vard r. Anne ve babas n n çeli kili tutumlar yla büsbütün bocalar. 

Genç, bir yandan baz davran lar nedeniyle yeterince olgun davranmad için 

anne ve babas taraf ndan sürekli ele tirilirken di er yandan kendisine çocuk 

muamelesi yap l r.54 Bu durum ku aklar aras ndaki farkl duyu ve dü ünü 

nedeniyle anne-baba ve ergen aras nda, yeterli düzeyde dostça bir ili ki 

kurulamamas ndan kaynaklanmaktad r. Bunun sonucu olarak da baz 

davran lar ndan dolay kendisine çocuk muamelesi yap lan gençler âdeta isyan 

etmektedirler.55 

                                                

 

51 Yörüko lu, age., s. 40. 
52 Yavuzer, age., s. 285. 
53 Ba aran age., s. 101. 
54 Yörüko lu, age., s. 39. 
55 Yavuzer, age., s. 287. 
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Bu ça , utangaçl k duygusunun ve dikkati çekme korkusunun yo un olarak 

görüldü ü dönemdir. Genç bir taraftan ba kas n n kendisi hakk ndaki 

dü üncelerini merak ederken, bir taraftan da gelecek olumsuz bir tav r kar s nda 

korkuya ve öfkeye kap l r.56 Bu ikili duygular ba ka ekillerde de tezahür eder. 

Yaln zl ktan duyulan hazz n yan s ra, bir gruba kat lma özlemi, yeti kini hor 

görme, ama ona dayanma; endi e ve umutsuzlu a kar n gelece e co kuyla 

yöneli bu evrenin belirgin çeli kili duygular aras nda say labilir.57 

Gençlik evresinde korkunun, utangaçl k, b kk nl k gibi duygular n gençte 

görülen belirgin sonuçlar , davran larda donma, beceriksizlik, terleme, a k nl k 

ve kaçmad r. Toplumdaki konumunu yitirme korkusu en belirgin olan d r. Gencin 

korkular azal r; ama geçmi teki korkular n n yerini endi e ve üzüntü al r. Gencin 

ba ar s z olma, paras z kalma, i bulamama, kar cinslerce be enilmeme, 

dostlar n yitirme, ailesine yük olma gibi üzüntüleri ko ullara ba l olarak 

artabilir. Bu yüzden ergenlik y llar korku evresi olmaktan çok endi e ve üzüntü 

evresidir. Geçim s k nt s ve istenilen ö renimi görememe, gencin bu üzüntülerini 

art r r. Gencin endi e ve üzüntüye kar yapt tepki bir kö eye çekilip 

dü ünmektir. Korku kaynaklar na kar sald r davran lar nda bulundu u da 

görülebilir.58 

Ergen, karamsarl k, huzursuzluk ve iç s k nt s gibi ho a gitmeyen 

duygulardan bunal r. Kendisine güven verecek ve bu duygusal durumlar n ya a 

ba l , bu ça a has ve geçici oldu unu anlatacak bir anne babaya ihtiyac vard r. 

anla lmamak bu ya gencinin en belirgin sorunlar ndand r. Anne ve baban n 

gencin söylediklerini onu ele tirmeden, küçümsemeden ve yarg lamadan 

dinlemesi ve böylelikle kendisini anlatmas na f rsat tan mas genci rahatlatacakt r. 

Özellikle kar cinsle ilgili hayal k r kl klar nda genç, kendisini anlayacak birine 

ihtiyaç duyar. Ergen, anne ve babas ndan daha fazla izin ister. Ba ms zca 

davran lar engellenince gerginle ebilir ve anne-babas ile çat maya dü ebilir. 

                                                

 

56 Yavuzer, age., s. 286. 
57 Yavuzer, age., s. 284. 
58 Ba aran, age., s. 101. 
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Anne ve baban n genci istedi inden farkl alanlara yöneltmesi, ondan 

yapabilece inin üstünde görevler beklemesi, onu a a lamas , onu ba kalar ile 

k yaslamas , ona akranlar yan nda kaba davranmas , s k s k ele tirmesi ve 

çocuklar n n yan nda birbirleriyle kavga etmesi, genci kayg land ran tipik anne-

baba davran lar d r.59 

Sosyal bask ile olu turulan güvensizlik ve üphecilik duygular yerine, 

gence bir ki ili e sahip oldu u hissettirilmeli, i inde ve sosyal ya am nda 

arzular n , yetenek ve gereksinimlerine uygun bir biçimde gerçekle tirebilmesine 

yard m edilmelidir.60 

üphesiz gençlik ça nda ya anan de i iklilerin hepsi olumsuz de ildir. 

Duygusal alanda ya anan çalkant yan nda pek çok olumlu geli me de gözlenir. 

Gencin dü ünme yetene inde önemli bir s çrama olur. Soyut kavramlar daha iyi 

anlar ve kullan r. lerde seçece i meslekle ilgili konulara yönelir. Bir eyler 

yapmak, ba ar l olmak, kendini kan tlamak e ilimi güçlenmi tir. Yeteneklerinden 

kimisi sivrilir ve öne ç kar. Toplumsal olaylara ilgi artar. Politika ve toplumsal 

konularda fikirler ileri sürer. Ba lang çta derme çatma olan bu dü ünceler okuyup 

tart t kça daha tutarl olmaya ba lar. Kendini ve ba kalar n gözlem yetene i 

güçlenmi tir. Co kuludur, hayalcidir, idealisttir. Duygu ve dü üncelerini inançla 

savunur. Haks zl klara kar ac mas z bir tutum tak n r. Ya anan gerçeklere pek 

ald rmadan toplum düzeni birden de i sin, e itsizlikler ortadan kalks n ister. 

Hakça bir düzenden, do ruluktan, e itlikten yanad r. Ba lang çtaki hiçbir eyi 

be enmeyen tutumu giderek yerinde ele tirilere ve yorumlara dönü ür.61 

Sevme, be enme, k skanma, k zma vb. ergenlerdeki duygusal tepkilerde 

genel ortak özellikler vard r. Bunun yan nda ergen, her insan gibi çe itli ya larda 

ve farkl durumlarda de i ik durumlar hissedebilir. Çocukluk dönemi ile ergenlik 

dönemi aras nda duygusal yönden en belirgin fark, çocuklar öfke, k zg nl k ve 

sevinç gibi duygular n daha aç k davran larla ve an nda ifade ederken, buna 
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kar l k ergenler bu duygular n daha fazla gizleyip maskelerler. Ergenlikte genel 

olarak k zlar n erkeklerden daha önce duygusal olgunlu a ula t klar söylenebilir. 

Ayn ya ta iki farkl cinsiyetteki ergenden k z olan erke e göre heyecan 

dengesine daha sahip ve duygular n kontrol etme bak m ndan daha olgundur.62 

Ergenli in son y llar na do ru gencin duygusal çalkant lar sona erer. Bu 

dönemde onlar kendilerini oldu u gibi kabul etmeye ba larlar. Kendi 

yeteneklerinin ve özelliklerinin fark na varan, kendi görünü ünü olu turmaya 

ba layan gençler art k yeti kinlerin duygusal seviyesine ula r.63  

E. Sosyal Geli im 

Sosyal geli me, ki inin içinde ya ad toplumun norm ve de erlerini 

içselle tirerek, toplumsal rolleri yerine getirmeyi ö renme ve toplumun üyesi 

haline gelme sürecidir.64 Bu süre içinde, ki i içinde do up ya ad toplumun 

dilini, dinini, gelenek, görenek ve törelerini, kültürünü, de erlerini, ortak 

amaçlar n tan r, anlar, ö renir ve benimser.65  

Toplumsalla ma süreci bebe in ba ka insanlara tepkiler vermesi ile ba lar 

ve ömür boyu devam eder. Sosyal geli imin ilk evresi ailede ba lar. Çocuklar 

çevresindeki insanlar n, öncelikle anne ve babas n n davran lar n gözler ve 

onlar örnek al r. Çocu un di er insanlarla olan sosyal ili kilerinin nas l olaca 

hayat n n ilk y llar ndaki ö renmelerine ba l d r. Anne baba taraf ndan gösterilen 

sevgi, dengeli bak m ve beslenme, çocu un temel güven duygusunu peki tirir. Bu 

y llarda çocu un anne ve baba ile ili kilerinde s cak izlenimler varsa, ba kalar na 

kar da benzer biçimde davranacakt r. Sosyal geli me ömür boyu devam eden bir 

süreç oldu una göre, insan büyüdükçe yeni çevrelere girdikçe ve statüsü 

de i tikçe farkl tipte ili kiler geli tirir. Ancak çocuk ve anne-baba aras ndaki ilk 

etkile im, çocu un hayat boyu ba kalar ile ili ki kurma biçimini belirleyen temel 

                                                

 

62 Kulaks zo lu, age., s. 66. 
63 Ba aran, age., s. 102. 
64 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlü ü, çev. Osman Ak nhay-Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat 

Yay., Ankara 1999, s. 760. 
65 Köknel, agm., s. 91. 
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yoldur. Özellikle otoriteyi temsil eden birisi ile bir sosyal ili ki kuruldu unda, 

ço unlukla çocuklukta anne ve baba ile kurulan sosyal ili ki model al n r.66 

Ergenli in ilk y llar nda genç, yava yava ailenin kontrolünden s yr lmaya 

ba lar. Çevresindekilere kendine yeterli oldu unu göstermeye çal r. Ancak hala 

anne-babas n ba l ca yol gösterici ve dayanak olarak görmektedir. Genç, 

çözümleyemeyece i yeni olaylar kar s nda ailesine s n r. Çocuklar na yeterince 

sevgi göstermeyen anne- babalar, onlar n kendilerini de ersiz bulmalar na ve yeni 

ili kilerden çekinmelerine neden olurlar. Fazla himaye gören çocuklar da 

ba kalar yla yak n ili kiler kuramazlar, çünkü anne-babalar na uzun süre ba l 

kalm lard r. Onlar kendisini hala korunulmas gereken bir çocuk gibi 

görmektedirler.67 Demokratik ailelerde büyüyen çocuklar n benlik kavram daha 

yüksek olur. Bu tip ailelerde ba ms zl k daha kolay kazan l r. Dolays yla da 

çocu un çevresiyle ili ki kurmas daha kolay olur.68 

lkokul y llar uyumlu geçen bir çocu un ergenlikle tepkilerinde ve 

davran lar nda beliren de i meler pek çok anne-babay haz rl ks z yakalar ve 

a rt r. Çünkü anne-babalar, çocuk büyüdükçe daha uslan r ve daha az sorun 

ç kar r san rlar. Her eyin yoluna girdi ini sand klar bir dönemde birden ortaya 

ç kan huysuzluklara tedirginli e ve nedensiz öfke patlamalar na anlam 

veremezler. Eve diledi i gibi girip ç kan, hiçbir eyi be enmeyen, en l ml 

uyar lara sert kar l klar veren genç kar s nda so ukkanl kalamazlar. Çünkü 

gençteki de i meyi ergenlik dönemine ba lamak istemezler. Bu nedenle onlar n 

tepkileri de sert olur. Sevecen ve yumu ak bir yakla m bile geri çeviren, üstüne 

var l nca öfkeden deliye dönen genç kar s nda bocalar, nas l tutum 

tak nacaklar n bilmezler. Çocuklar n n kendilerinden uzakla t n , hatta 

kendilerine dü man gözüyle bakt n anlay nca üzüntüye kap l rlar. Ö ütleri 

batar, iyi niyetli sözleri geri teper. Böylece ileti im kopar, ili kiler kar l kl 

                                                

 

66 Kulaks zo lu, age., ss. 82-83. 
67 emin, age., s. 150. 
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ba r maya, ça r maya ve meydan okumaya dönü ür. Gencin kurallara 

ald rmay , yasaklara bo veri i onlar çileden ç kar r.69 

Anne-babalar n çocuklar n n bu olumsuz davran lar kar s nda ümitsizli e 

kap lmalar yersizdir. Çünkü gençler, daha önce de dile getirildi i gibi bir bunal m 

devresi ya amaktad r ve bu, geçici bir durumdur. Anne-babalar gençleri anlamaya 

çal mal d r. Gençten anlay beklemek yerinde bir davran de ildir. Çünkü onlar 

da en çok anla lmamaktan ikâyetçidirler. Hatta bu çalkant l dönemde kendi 

kendilerini anlamakta dahi güçlük çekmektedirler.70 

Ergenin geli iminin bir yönü de ailesinin etkisinden uzakla maya 

ba lamas d r. Baz anne-babalar bu durumu kendilerine kar al nm bir tav r 

olarak de erlendirirler. Çocuklar n ilgisinin d ar ya kaymas n önlemek için 

onlara so uk davranarak baz kurallar koymaya çal rlar. Ba ms zl n kazanma 

a amas nda olan genç, bu kurallara ald rmaz. Hatta bu tür yakla mlar genci 

sald rgan davran lara yöneltebilir.71 

Evde anne-babas ndan anlay görmeyen, onlarla çat ma içinde olan genç, 

evde bulamad güveni arkada çevresinde arar. Onlara daha çok ba lan r ve 

benimser. Onlardan ayr kalmamak için kendisine ayk r gelen dü ünce, tutum, 

davran ve eylemleri bile benimser.72 

Bu dönemde gencin ailesinden kopmaya ba lamas

 

ve akran gruplar yla 

daha çok zaman geçirmesi do al bir durumdur. Bunun sonucu olarak da genç, 

çocukluk döneminden daha fazla arkada lar n n etkisinde kalmaktad r. Ancak 

ergenlerin akranlar ndan etkilendi i konular k s tl d r. Anne-baba, gencin önemli 

gördü ü konularda ba vuru kayna olmaya devam etmektedir. Genç, özellikle 

e itim, meslek seçimi ve gelecekle ilgili konularda anne-baban n fikirlerini 

önemli bulmaktad r.73 
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Bir gruba ait olma duygusu sosyal geli me için önemli bir duygudur. 

Grubun insana en önemli etkisi grup arzusuna uyumdur . Her grubun kendine 

has bir sosyal havas vard r. Bir grupta, gruptaki insanlar n benzer davranma 

e iliminde oldu u gözlenmi tir. Herhangi bir grupta oldu u gibi, ergenlerin 

gruplar nda da üyeler benzer davran lar gösterirler. Bu, ortak tav r ve 

hareketlerde, giyimde, dinlenilen müzi in türünde ve konu mada da gözlenebilir. 

Ergenlerden olu an arkada gruplar nda zamanla ve arkada l k ili kilerinin 

artmas ile bütünlük duygusu artabilir. Bu da ben duygusundan biz duygusuna 

geçi i sa lar.74 

Ergenlik dönemindeki genç, tutum ve davran lar n örnek alaca ,  

kendisini onlarla özde le tirece i uygun bireylere ihtiyaç duyar. Modelin ki ili i 

sosyal geli me aç s ndan önemlidir. Bu ergen için en etkili örnekler kendi anne ve 

babas d r. Erkek çocu un baba ile k z çocu unun anne ile özde lik kurabilmesi 

gerekir. Anne ve baban n ev içi rollerindeki aksakl klar ergenin uygun olmayan 

modelleri gözlemelerine yol açar, bu da ergenin geli iminde aksamalara neden 

olabilir.75 

Anne-baba ve çevredeki yeti kinler, örneklik vasf n yerine getirerek henüz 

sosyalle mesini tamamlamayan gence model olacak davran lar sergilemelidirler. 

Çevresinde olumlu modeller gören ve sosyalle mesine rehberlik edilen genç, 

ergenlik döneminin sonuna do ru toplumsal olaylarla daha çok ilgilenmeye ve 

yeti kinlere özgü toplumsal rolleri benimsemeye ba layacakt r.  

F. Ahlâkî Geli im 

Ahlâk, insan n ba ka varl klarla belli normlara göre gerçekle en ili kiler 

toplam n , insan n söz konusu ili kileriyle bu varl klara yönelen eylemlerini 

düzenleyip anlamland ran norm, ilke, kural ve de erler bütününü ifade eder.76 

Ahlâkî geli im toplumsal geli im ve ki ilik geli imiyle yak ndan ilgilidir. lk 

                                                

 

74 Kulaks zo lu, age., s. 90. 
75 Kulaks zo lu, age., s. 98. 
76 Ahmet Cevizci, Eti e Giri , Paradigma Yay. stanbul 1992, s. 3. 
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çocukluk döneminde ba layan ve ergenlik döneminde soyut dü üncenin de 

geli mesiyle en yüksek düzeye eri ir. 

Psikolojide ahlâkl

 
davran n ortaya ç k yla ilgili üç temel kuram 

bulunmaktad r. Bunlar psikoanalitik kuram, ö renme kuram ve zihinsel ahlâk 

geli imi kuram d r. Zihinsel ahlâk geli imi kuram n n temsilcileri olan J. Piaget ve 

L. Kohlberg ahlâkî davran n zihinsel geli me ve ya la olgunla t n ileri 

sürmektedirler77. 

J. Piaget e göre ahlaki geli im basamaklar unlard r: 

1. lem Öncesi Dönem: lem öncesi dönemindeki çocuklar (2-7 ya aras ) 

çevresince istenilen davran lar yapar, istenilmeyen davran lar yapmazlar. 

Kendilerine mutluluk veren eyler iyi kendisini üzen eyler ise kötüdür. lem 

öncesi dönemdeki çocuklar için yeti kinler hata yapmayan insanlar olduklar ndan 

onlar n verdikleri cezalar da âdil olarak dü ünmektedirler.  

2. Somut lemler Dönemi: Çocuklar yedi ya ndan sonra somut i lemler 

dönemine girerler. Somut i lemler dönemindeki çocuk oyun kurallar n kesin, 

de i meyen ilkeler olarak görmez. stenildi inde ve herkes ayn görü ü 

payla t nda kural n de i ebilece ini kabul eder. Piagetye göre ya büyüdükçe 

ahlâkî yarg larda olgunla ma olmakta ve olumsuz bir davran sergileyen bireyin 

bu davran niyetine göre de erlendirmektedir.  

3. Soyut lemler Dönemi: Bu dönem ergenlik ve sonras ndaki dönemleri 

içine almaktad r. Soyut i lemler döneminde çocuklar art k ahlâkî bir 

de erlendirmede bulunurken ki inin niyetini de dikkate almaktad rlar. Bu 

dönemde ba kalar na zarar vermek için yap lan bir davran , hata sonucu yap lan 

davran tan daha kötü olarak de erlendirilmeye ba lan r.78 

Kohlberg ise ahlâki geli imde belli ba l üç evre tan mlamaktad r: 

                                                

 

77 bk. Meral Çileli, Ahlak Psikolojisi ve E itimi, V Yay. Ankara 1986, s. 11. 
78 bk. Çileli, age.,  ss. 32-33. 
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1. Gelenek Öncesi Düzey: Bu dönem okul öncesi dönem denk gelmektedir. 

Çocuk kendi için iyi olan her eyi iyi, kendi için kötü olan ve ac veren her eyi 

kötü olarak alg lar.  

2. Geleneksel Düzey: Bu a ama okul ça yla ba layarak ergenli in 

ba lang c na kadar devam eder. Somut dü ünce yetene inin geli mesiyle birlikte 

çocukta toplumun iyi-kötü, do ru-yanl kavramlar yerle ir. Ancak bu evrede 

çocuk, iyi ve do ru olan ödülle sonuçland

 

için benimsemekte, kötü ve yanl 

olandan ceza getirdi i için kaç nmaktad r. Ba ka bir ifadeyle iyi-kötü, do ru-

yanl kavramlar n içine sindirip özümseyememi tir.  

3. Gelenek Ötesi Düzey: Bu a ama ergenlik dönemiyle ba layarak ömür 

boyu devam eder. Ergenlik ça n n ba lang c nda mant kl ve soyut dü üncenin 

ba lamas yla ahlâk de eri akla-kara gibi görülmez olur. Genç, i lenen bir 

kabahatin bilerek mi, bilmeyerek mi yap ld na bakar. Ki inin niyetine göre 

de i ik yarg ya varabilir.79 

Ergenlik ça nda iyi davran art k ba kalar n sevindiren ve ba kalar nca 

onaylanan davran t r. Kurallar, do ru ve iyi kavramlar , ortak de er yarg lar 

gencin üst benli inin bir parças olmu tur. Yanl davranmaktan, ceza korkusuyla 

de il, kendiside do ru ve uydun bulmad için kaç n r. Uygun davran hem 

kendi yarar na, hem de toplum de erlerine ve düzenine uydu u için benimser. Bir 

sonraki basamakta genç, ahlâk de erlerinin yere, zamana ve ko ullara göre 

de i ebildi ini, bunlar n göreceli oldu unu kavrar.80 

Ahlâkî geli im sürecinde insan n karakteri önemli rol oynar. Karakter 

ki ili in ahlâkla ilgili yönü olarak tan mlanmaktad r. Ergenli in ba lang c say lan 

erinlik dönemi, karakterin sars nt geçirdi i bir dönemdir. Bu dönemde, çocu un 

karakter geli imine yard m edecek toplumsal ya am yeniden düzenlemek gerekir. 

Özellikle bu ça da, çocuklar iyi karakter örneklerine ihtiyaç duyar. Okudu u 

                                                

 

79 bk. Çileli, age., ss. 59-60. 
80 Yörüko lu, age., s. 52. 
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kitaplar, gördü ü filmler, konu tu u insanlar, toplumda ya anan olaylar, gencin 

karakter geli imini etkiler.81 

Karakter esas itibariyle çocukla anne-baba aras ndaki s k ili kilerden ve çok 

kuvvetli duygusall ktan olu maktad r. Karakter do rudan do ruya anne-baban n 

çocu a yapt klar muamelelerden do maktad r. Anne-babas çocu a nas l 

davranm sa, çocuk ba kalar na kar öyle hareket edecektir. Karakterin 

olu umunda ve çocuk anne-baba etkile mesi sürecinde sevgi ve disiplin önemli 

rol oynamaktad r.Aileden ba kas n örnek almak ahlâk de erlerini, davran 

biçimlerini yeniden meydana getirmekten çok ailede ö renilenleri 

kuvvetlendirmeye yaramakta ve anne-baban n ö retti i de erleri fark na var lacak 

derecede de i tirmemektedir. Aile d nda hiçbir ey, hatta okul bile, do rudan 

do ruya kuvvetli bir etki yapmamaktad r.82 

Ergenlik döneminde gençler, genellikle yeti kinlerin kendilerinden istedi i 

törel davran lar sorgulama, anlama ve bunlardan be endiklerine inanma çabas 

içindedirler. Anne-baban n veya di er yeti kinlerin, bir davran n kötülü üne ya 

da iyili ine ili kin görü lerini, körü körüne benimsemek istemezler. Ahlâkî 

de erlerini önceki görü lerinin üzerine kurmakla birlikte, gereksinmelerini 

yan tlayacak biçimde de i ikli e u ratarak yeniden olu tururlar.83 

Bu dönemde gençler, duruma göre esnek hareket edecek bir yetenek 

kazan rlar. Her eyi akl n süzgecinden geçirme e ilimindedirler. Bunun sonucu 

olarak vicdan, oldukça yüksek bir düzeye eri ir. Ki i, art k kendi kendini 

denetleyebilir hale gelmektedir. Bu ça da gençler, ahlâkî ahsiyetlerini büyük 

ölçüde kazanm olduklar ndan bundan sonraki hayat tecrübeleri onlar n ahlâkî 

yarg lar üzerinde fazla etkili olamamaktad r.84 

Ergenlik döneminde gençler kendilerine ülküsel ahlâkî de erler seçerler. 

Ahlâkî davranma istekleri güçlüdür. E er gençler, kafalar nda canland rd klar bu 

                                                

 

81 Binba o lu, age., ss. 196-198. 
82 emin, age., ss. 110-111. 
83 Ba aran, age., s. 153. 
84 Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yay. stanbul 1997, s. 17. 



   

53

 
yüksek ahlâkî de erlere ula amazlarsa suçluluk ve utanma duygusu geli tirirler. 

Gençler ülküle tirdikleri ahlâkî de erlere göre, yaln z kendilerini de il ba kalar n 

da de erlendirirler.85 Bunun sonucu olarak hak ve e itlik görü ü ki inin 

davran lar na egemen olur. Haks zl k yapan, e it davranmayan kimselere kar 

sert tepki gösterirler. Özellikle ergenli in ilk y llar nda görülen bu durum, 

ergenli in sonlar na do ru k smen azal r. Fakat yine de ya am boyunca sürer 

gider. Bu nedenle, bu ça daki çocuklara daha âdil davranmak gerekir.86 

Gençler disipline kar de ildirler. Ancak, onlar n istedikleri disiplin, 

çocukluk y llar na göre de i mi tir. Gençler, kötü davran lar ndan dolay 

cezaland r lmay ya da yerilmeyi ho kar lamazlar. Verilecek birçok cezay 

çocuksu bulur ve ba ms zl klar n göstermek için bu cezalara kar gelirler.87 Bu 

nedenle bu ça , çocu un e itilmeye en çok gereksinme duydu u bir dönemdir. Bu 

sebeple gençlere rehberlik edecek davran lar sergilemek gerekmektedir. Yani, 

ö üt verme yerine iyilikle yard m etmek, do ru yolu somut örneklerden 

yararlanarak göstermek vb. örnekler verilmelidir. Zaten bu dönemde gençlerin hiç 

katlanamad klar eylerden biri de ö üt dinlemektir.88 

Ergenlik ça ndan ba layarak gençler soyut dü ünce yetilerini kullanarak 

anne-babalar n n davran lar n yeniden de erlendirmeye ba larlar. Onlar n do ru 

dediklerinin her zaman geçerli olmad n görürler. Tutars z davran lar n daha 

iyi ay rt eder, çeli kileri anlayarak onlar ele tirirler. Genç bunu yaparken kendine 

özgü bir ahlâk anlay , tutarl bir de er sistemi olu turmaya çal maktad r. Kimi 

zaman toplumun de er yarg lar n tümden yads yormu gibi konu ur. Bir süre 

sonra kat ks z bir idealist kesilir. Toplumu bir anda düzene sokacak, kötülükleri 

ortadan kald racak çözümler önerir.89 Asl nda genç durmadan de i en 

duygular yla, çe itli d etkiler aras nda bocalamaktad r. Arkada kümelerinin ve 

                                                

 

85 Ba aran, age., s. 153. 
86 Binba o lu, age., s. 201. 
87 Ba aran, age., s. 153. 
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di er yeti kinlerin davran lar yla, bas nda okuduklar ve çevresinde tan k oldu u 

karma k gerçekler, onlar n seçim yapmas n zorla t rmaktad r.90  

Gençler için her ko ulda en do ru davran seçmek, en uygun tutumu 

tak nmak kolay de ildir. Anne-babas ndan ö rendi i sade kurallar gencin yeni 

kar la t durumlarda yetersiz kalabilir. Bu nedenle yeni ko ullara uyum 

sa lamas , birçok seçenekten birini seçmesi gerekmektedir. Annem-babam her 

eyin do rusunu bilir inanc çocuklukta kald için kendi karar n kendi vermek 

zorundad r. Kimi zaman ç k yolu bulamaz, o zaman do ru da olsa anne-

babas n n ö üdüne kar gelmek ona ba ms zca verilmi bir karar gibi görünür. 

Arkada lara uymak da onu kendi ba na karar vermenin zorlu undan bir süre için 

kurtar r.91 

Ergenli in son y llar nda ki i, ahlâkî bak mdan da olgun hale gelir. Bu 

halde ki i, çevresine etkin uyumda bulunabilecek bir yetenek kazan r. Böyle bir 

kimse çevreye uyumda, hem kendisi bir rahatl k içinde bulunur, hem de 

çevredekiler onun davran lar n be enirler. Böyle bir kimse, davran lar n , hem 

kendi iste ine hem de ba kalar n n isteklerine göre düzenleyebilir. Kendi 

anlay na uygun olmayan çevresel davran lar anlay la kar layabilir.92 Ahlâkî 

davran lar nda durula ma ve süreklilik görülür. Ona göre bir davran , bir yerde 

iyiyse ba ka yerde de iyidir. Bir durumda kötüyse benzeri durumlarda da 

kötüdür.93 

Ahlâkî geli imin her evresinde örneklik esast r. Bu nedenle gençlerle 

ileti im halinde bulunan yeti kinler davran lar na dikkat etmeli ve gençlere 

örneklik vasf n yerine getirmelidir. Gençler bu dönemde ahlâkî yarg lar n 

olu turmak için yeti kinlerin deste ine ihtiyaç duyarlar. Yeti kinler bu konuda 

gençlere rehberlik etmelidir. Rehberlik esnas nda ise gençlere ne çok bask 

yap lmal ne de a r özgürlükçü tutumlar tak n larak onlar ba bo b rak lmal d r. 

                                                

 

90 Yörüko lu, age., s. 53. 
91 Yörüko lu, age., s. 54. 
92 Binba o lu, age., s. 210. 
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Gerekli serbestlik verilerek ahlâkî geli imleri için ihtiyaç duyduklar konularda 

onlara destek olunmal ve ahlâkî yarg lar n olu turmak için rehberlik 

yap lmal d r.94 

G. Ki ilik Geli imi 

Ki ilik, bireyin sosyal ve psikolojik tepkilerinin tümüne verilen isimdir. Bir 

bireyi di erinden farkl k lan bütün ay r c özellikleri onun ki ili idir.95 

Ki ili in tohumlar ya am n ilk y llar nda at l r. Alt nc ya ta ana çizgileri 

belirir. Ancak son biçimini almas gençlik ça n n sonuna do ru olur. Ki ilik 

bireyin çevresiyle sürekli etkile imi ve uyum çabas sonucu olu ur. Çocuk 

denedi i ve yarar n gördü ü davran lar tekrar ederek uyumunu sürdürür. 

Kendisine ödül getiren davran lar benimser, ac veren ya da zor duruma dü üren 

davran tan da kaç nmay ö renir. Böylece al kanl k durumuna gelen özellikler 

çocu un ki ilik geli iminde etkili olur.96 

Erikson a göre ergenlik döneminin en önemli sorunu kimlik aray d r. 

Dengeli bir kimli in sa lanmas , bireyin kendisinde süreklilik ve bütünlük görme 

yetene ine ve tutarl ya ant biçimleri geli tirebilmesine ba l d r. Erinlik ve daha 

sonra ergenlikle gelen bedensel de i melere ve cinsel olgunla mayla birlikte artan 

yeni duygulara uyum sa lamak, aileden kopma ve ba ms zl k duygusu genci, 

kendine ait bir de erler sistemi edinmeye zorlar. Bu dönemde genç, kim oldu u 

ve nereye gitti i, ne tür imkânlara sahip oldu u sorular n yan tlayacak bir kimlik 

duygusu olu turmak zorundad r.97 

Ergenlik döneminin bir özelli i de gencin dü ünce yap s n n benmerkezci 

bir tutum arz etmesidir. Ergenlik ça benmerkezlili i içindeki bir genç, dünyay 

de i tirebilece ini zanneder ve kendi dü üncesinin en do ru dü ünce oldu unu 

iddia eder.98 Erinlik döneminin ilk y llar nda genç, duygu ve dü ünceleriyle bir 

                                                

 

94 Binba o lu, age., s.213. 
95 Kulaks zo lu, age., s. 106. 
96 Yörüko lu, age., s. 81. 
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dü dünyas kurar ve bunun içinde ya ar. Ki ili in gerçek s n rlar n çizemez. 

Gerçekle dü ü kolayca ay ramaz. Kendisini çok önemser. Bütün duygu ve 

dü üncelerinin benzersiz, tek, kendisine özgü oldu unu dü ünür. Kendisinin 

bütün duygular en yo un biçimde ya ad n ac lar n n, elemlerinin derin ve 

sonsuz; dü üncelerinin kesin oldu una inan r.99 

Birçok ergen, büyüme döneminde ya ad arzular , korkular , 

gereksinimleri bast rm olsa da s radan bir ergenin büyüme sürecinin tümünü, 

tam anlam yla kavrad söylenemez. Ki inin kimli ini aç k ekilde bulmas , 

ba kalar na ne denli ba ml olursa olsun, kendini di erlerinden ayr bir varl k, bir 

birey olarak alg lamas na ve kendini bir bütünlük içinde görmesine ba l d r.100  

Ergen boyunun h zla uzamas , vücutça serpilip geli mesi ve cinsel geli im 

aç s ndan h zl bir de i im süreci ya amaktad r. Bütün bu de i melerin, hem 

k zlarda hem erkeklerde ki ili in benimsenmesinde olumsuz etkileri vard r. 

Ergenin bütün bu de i iklikleri özümseyerek olumlu bir kimli e kavu mas ve 

kendine güvenmesi zamanla kazan lacak olan bir özelliktir.101 

Kimlik kazanma sürecinde ergen, anne-baban n etkisinden kurtulmaya 

çal r. Gençlik ça n n ba lang c na kadar onlara benzemek, onlarca be enilmek, 

ba ka bir deyi le onlarla özde le mek için harcad çabay seçti i yeni örneklere 

yöneltir. Çevresinde onu etkileyen ki i ve ki iler, benzemek istedi i yeni 

örneklerdir. Duygusal olarak ba land bu ki ilerin iyi ve kötü yönlerini 

benimser. Bir süre sonra onlardan kopup ba ka örnekler bulur. Her örnekten 

ki ili inde bir iz kal r. Gençlik ça n n özde le me sürecini tamamlarken, 

çocukluk ça nda özde le me yapt , anne-babas n

 

ele tirmeye ba lar. Onlar 

yeniden de erlendirir. Çocuklukta anne-babas yla yapt özde le menin 

derecesine ve onlardan edindi i davran kal plar n n gücüne göre, anne-babas n n 

duygu, dü ünce, tutum ve davran lar na kar ç kar. Duygular n , sevgilerini, 

ilgilerini gereksiz görür. Dü üncelerini eskimi , zaman geçmi bulur. nançlar n , 
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amaçlar n ku kuyla kar lar. Davran lar n yersiz olarak niteler, be enmez, hatta 

alay eder. Anne-babadan gelen her öneriye kar ç kar.102 

Ergenlik döneminde ki ilikte birbirine z t durumlar görülebilir. Bu durum 

gencin davran n n önceden tahmin edilmesini engeller. Nitelikçe ergenin ki ili i 

karars zd r. Bazen gençte haz ve elem birbiri ard nca görülür; gözya lar n 

gülmeler izler.103 Bu dönemde gencin ya ad ikilemler ba ka alanlarda da göze 

çarpmaktad r. Genç, özerklik ve sorumluluk aras ndaki dengeyi kurmaya çal r. 

Kimli ini, ki ili ini kazand n sanan, anne-babas n , yak n çevresini sürekli 

olarak ele tiren, küçümseyen genç, kendisi ve çevresiyle ilgili tüm kararlarda 

ba ms z ve özgür olmak ister. Buna kar l k içinde bulundu u ailede, çevrede 

kendisine dü en sorumluluklar yüklenmez. Alabildi ine ba ms z ve özgür 

ya amak için her türlü çabay gösterirken ailenin ekonomik durumunu görmezden 

gelir. Çal mak, ba ar l olmak gibi sorumluluklar oldu unu unutur.104 

Anne-baban n çocuklar ile etkile imi, çocu un fiziksel, duygusal, sosyal ve 

zihinsel geli iminin ve ki ili inin ortaya ç kmas n n yap ta lar n

 

olu turmaktad r.105 Ergenin anne-babas sa lam ve tutarl insanlarsa ve aralar nda 

anla yorlarsa, genç yeti kinli e ad mlar n ahenkli bir biçimde atacakt r. Böyle 

bir ailede çocuklar küçük ya tan ba layarak sorumluluk almaya haz r hale 

getirilirler.106 

Ergenlik döneminde gençler, sorunlar n kendi kendilerine çözebilecek 

seviyeye henüz ula mam lard r. Bu nedenle onlara sorunlar n çözme hususunda 

yard m edilmelidir. Ancak gençlerin sorunlar n onlar n yerine çözmek do ru 

de ildir. Güçlü e u rayan bir gencin ilk hareketi, sevdi i bir yeti kine ko up 

sorunu ona çözdürmektir. Bu davran a müsaade edilmemelidir. Çünkü genç, er 

geç kendi davran n n mant ksal sonuçlar ndan sorumlu olmay ö renmelidir. 

Gençlerin ço unun deneyimleri azd r, bundan dolay dan maya gereksinme 
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duyarlar. Ancak kendi yanl hareketlerinden do an sonuçlardan s yr lmalar na 

izin verilmemelidir.107 

Özerklik ile sorumluluk aras ndaki denge sa l kl ileti im ve özde le meyle 

kurulur. Böylece genç dengeli, düzenli, tutarl ve gerçekçi davranmay ö renir. 

Özde le me süreci içinde gencin art arda kurup sürdürdü ü ileti imler, denedi i 

roller, kulland davran kal plar birbirleriyle çat r, birbirine kar rsa kimlik 

geli imi bozulur. Genç kendi kimli ini alg layamaz, ona yabanc kal r. Bu duruma 

kimlik bunal m

 

ad verilir. Erikson taraf ndan tan mlanan bu tablo, gençlerin iç 

dünyalar nda kendi benlikleriyle sa l kl ileti im kuramamalar ndan kaynaklan r. 

Ergen, davran lar üzerindeki denetimi kaybeder. Ayn anda türlü 

özde le melerden kazand , ancak benimseyip peki tirmedi i davran kal plar n 

kullanmak ister. Hepsini birbirine kar t r r.108  

Anne-baba ve di er yeti kinler, gençlerin yanl a dü melerini normal 

bulmal , onlar n i lerine kar maktan kaç nmal d rlar. Böylece genç, kendi 

yanl n n sonucunu görür ve ondan ders al r. Tecrübelerden kaç narak çocu u 

e itmek olanaks zd r. Bu hal, çocukluk dönemini uzat r. Gençler için ideal olan 

ey, anne-babalar n n kendilerini yeti kin düzeyine getirmek için te vik 

etmeleridir.109 

Dönemin sonuna do ru ergen, sorunlar n daha olgun biçimde kar lamay 

ö renir. Bu devrede ergen için sorun olan meselelerin içeri i de i mektedir. 

Çünkü gençler art k olaylar kar s nda daha gerçekçi tepkiler geli tirmeye 

ba lam t r. Duygusal çalkant lar nda sona ermesi nedeniyle ergenli in 

ba lang c ndan daha dengeli davran lar gösterir. Toplumsal olaylara daha çok ilgi 

duyan ve giderek yeti kin davran lar

 

benimsemeye ba layan gençler art k 

yeti kin kimli ine bürünmeye ba lam lard r.110 

                                                

 

107 emin, age., s. 175. 
108 Köknel agm., s. 89. 
109 emin, age., s. 176. 
110 Kulaks zo lu, age., s. 130. 
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II. D NÎ GEL M ÖZELL KLER

 
Ergenli in ba lang c say lan bülu a erme , dinde sorumlulu un ba lang ç 

i areti olarak kabul edilmi tir. Bu durum, bu dönemin önemini art rmaktad r. 

Ergen, din nazar nda yeti kin ki i statüsünde yer al r. O art k dinin emir, yasak, 

görev ve kurallar çerçevesinde davran lar n n sorumlulu unu yüklenmi 

birisidir. Bu bak mdan, bu dönemin geli im özelliklerinin çok iyi bilinmesi, 

gençlerin din e itim-ö retiminden sorumlu ki iler aç s ndan büyük önem 

ta maktad r.111 

Ergenlik evresi, bir bak ma dini uyan ça d r. Bu evrede ergen, çocukluk 

y llar ndaki duygusal inançlar n yerine zamanla akli inançlar yerle tirmeye 

ba lar. Genç, erinlik evresinde edindi i dini inançlar çok s k bir sorgulamadan 

geçirir. Bu sorgulaman n sonunda baz dinsel inançlar yerle tirir, baz lar n atar; 

baz lar na ili kin ku kular n da sürdürür. Ergenlik döneminde genç, dinsel 

konular büyük bir merakla anlamaya çal r. Bir yandan da bu konular 

arkada lar yla, yeti kinlerle tart maktan haz duyar. Gencin dinsel konularda 

ba vurdu u ki iler ve okudu u kitaplar, dini bilgilerini yans z ve do ru olarak 

verdi inde, dinsel inançlar nda daha bilinçli bir geli me görülür. Bütün bu 

çabalar, genci ergenli in son y llar na do ru dinsel inançlar nda durulmaya, 

belirginle meye götürür.112 

Asl nda din duygusu ve ona ba l heyecanlar n ortaya ç kmas daha erken 

dönemlerde olmakta fakat as l dini uyanma ergenli e yak n bir zamanda 

gerçekle mektedir. Çünkü gerçek dini uyan ta duyguya e lik eden ve dinin 

muhtevas na yönelmi bir dü ünce de bulunmaktad r. Dinin insan n duygu ve 

dü ünce dünyas na sonsuza do ru aç lma imkân

 

sunan tabiat , dü ünce ufuklar n 

maddî dünyan n s n rlar na hapsetmeyen özgürlükçü yap s , bireysel geli imine 

s n rs z imkân ta yan idealist özelli i, bedenle birlikte f trat nda ye erip boy att 

ergenlik y llar nda gencin rahat nefes alabilece i yegâne iklim olmaktad r. Bu 

dönemdeki bir gencin iç ve d dünyas n anlamland rma çabas ve hakikat aray , 
                                                

 

111 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yay., Ankara 2001, s. 266. 
112 Ba aran, age., ss. 154-155. 
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geli im özelliklerini bilen bir ki i taraf ndan desteklenmeyi ve do al seyrine 

yönlendirilmeyi beklemektedir. te din ve ahlâk e itimi, farkl boyutlarda gencin 

geli im sürecine en uygun, en tabiî ortam ve motivasyonu sa layacak yegâne 

arac olarak görünmektedir.113 

Ergenlik ça nda sa l kl bir dini geli imin en önemli unsuru ailedir. Dine 

dair ilk inançlar n ki iliklerin çocukluk ça ndaki dini yeti melerin etkisi olmakla 

birlikte, dine ait görü lerin bilinçli geli imi ergenlik ya da ilk gençlik ça nda 

ortaya ç kar. Din, bu dönemde, ailenin daha önce verdi i dini e itim 

do rultusunda gencin dünyas nda ekillendirici bir etki yapabilir.114 

Çocu un gençlik ça na girmesiyle birlikte ailenin onun üzerindeki etkisi 

azalmakta ve genç kendine yeni özde im modelleri seçmektedir. Fakat bu yeni 

özde im modellerini seçiminde, çocukluk döneminde ailede hâkim de erlerin 

etkisi devam etmektedir.115 Bu nedenle ailenin genç üzerindeki ayr cal kl etkisi, 

büyük oranda çocukluk dönemindeki etkisiyle s n rl kal r. Aile, gençlik 

döneminde çocuklar n n sahip olmas n istedi i dü ünce ve de er sistemini, ancak 

çocukluk döneminde ailede ya amak ve ya atmak suretiyle kazand rabilir. 

Dolays yla gençlik dönemi din ve ahlâk e itimi, çocukluk döneminde al nan dini 

ve ahlâkî temeller üzerinde yükselir. Fakat bu temellerin, gençlik döneminde daha 

da geni leyen yani sosyal çevre ve kültürel ortamlarca da desteklenmesi 

durumunda hayat n daha sonraki y llar nda güçlü dini ve ahlâkî bir hayata zemin 

olu turabilmesi mümkün olur.116 

Ergenlik dönemi dini geli imi, çe itli geli im alanlar ndan etkilenir. Bunun 

yan s ra sa l kl bir dini geli im, çe itli geli im alanlar na olumlu katk da 

bulunabilir. Nitekim ergenli in en önemli hedeflerinden olan sa lam bir ki ilik 

olu umu, dini geli imden etkilenen bir aland r. Ergenlik döneminde genç, 

                                                

 

113 Turgay Gündüz, slam, Gençlik ve Din E itimi, Dü ünce Kitabevi, Bursa 2002, s. 213. 
114 W. H. Clark, Ergenlik ve Gençlik Ça nda Din I , çev. Mehmet Da , E itim Hareketleri 

Dergisi, XXII/ 256-257, 14. 
115 M. Akif K lavuz, Ergenlerde Özde le me ve Din E itimi , Gençlik Din ve De erler 

Psikolojisi, ed. Hayati Hökelekli, DEM. Yay. stanbul 2006, s. 266. 
116 Gündüz, age., s. 281. 
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ki ili ini olu turma aray na girmi tir. Toplum gence birçok haz r kimlik temin 

eder ve din bu noktada tutarl bir kimli in modellerini ve ya ama ekillerini teklif 

etme suretiyle katk da bulunur.117 Bu dönemde genç, toplumda ya anan 

haks zl klara ve çarp kl klara iddetle kar ç kar. Adalet, hakperestlik vb. 

duygular çok yo un olarak ya ayan genç, bunlar n dinin temel esaslar yla 

örtü tü ünün bilincine var nca, dine kar ilgisi artacakt r. Böylelikle genç, dine 

kar olumlu tepkiler geli tirecek, dolay s yla da dini inançlar n belirlemesine 

katk da bulunulmu

 

olacakt r.118 

Ergenlik dönemi dini geli imini etkileyen alanlardan biri de cinsel 

geli imdir. Ergenlik döneminde ya anan ruhsal ve fiziksel de i ikliklerle allak 

bullak olan ve yorgun dü en genç, çe itli kaynaklardan yard m beklemektedir. 

Ancak ne kendisi ne de yeti kinler ona yeterince yard m edemezler. Bu durumda 

genç, ne yapaca n a r r. Daha yeterli, daha iyi yard m yapan bir varl k 

aray na girer. Böylece gencin dine yönelme ihtiyac kendini gösterir. Bu 

dönemde cinsiyet duygusunun uyanmas ergenin ya ad bunal m n en önemli 

nedenidir. Bu duygular genci, kendisine destek olabilecek, kendisini 

tamamlayabilecek ve kendisi için huzur kayna haline gelebilecek bir ba ka 

varl a do ru iter. Bu onu, Allah a daha çok yakla t ran bir ihtiyaçt r. O, Allah tan 

her eyin üstünde bir destek ümit eder. Bu durum genci dine yönelten önemli 

unsurlar aras nda yer al r.119 

Ergenlik dönemi dini geli imi, geli im psikologlar taraf ndan genellikle üç 

dönem halinde incelenmi tir. Bu dönemler; ilk ergenlik, orta ergenlik, son 

ergenlik olarak adland r lm t r. Her üç dönem de birbirinden farkl özellikler 

ta maktad r. lk ergenlik döneminde dini duygular olumlu bir özellik arz ederler. 

Orta ergenlik döneminde bu duygular yerini olumsuz tepkilere b rak rlar. Son 

dönemde ise dine kar olumlu duygular yeniden ön plâna ç kmaktad r. Bu 

dönemde dini duygular art k son eklini alm bulunmaktad r. Bu özellikler 

                                                

 

117 Hökelekli, age., s. 110. 
118 Abdurrahman Dodurgal , Ailede Çocu un Din E itimi, FAV Yay. stanbul 1996, s. 273. 
119 Shcwarz, age., s. 109. 
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dikkate al narak I. Dönem: Taklidi man , II. Dönem: Buhranl man ve III. 

Dönem Ki iselle mi man eklindeki tan mlamalarla kendi içinde 

de erlendirmeye tabi tutularak ele al nm t r.120  

Ergenlik dönemi dini geli imi burada, yukar daki tasnifi de yans tan üç evre 

halinde incelenecektir: 121  

A. Dini Geli im Evreleri 

1. Dini uurun Uyan

 

(12-14) 

Çocukta dini hayat, duygusal bir dü ünce özelli i içerisinde kendini 

gösterir. O, inand eylerin derinine nüfuz etmeden, onlar tam anlam yla 

kavramadan dini bir inanç besler. Bu, çocuktaki somut ve gerçek olaylar dünyas 

d nda kalan gerçeklikleri alg lamaya güç yetiremeyen bir zihin yap s n n tabiî bir 

sonucudur.122 

Ergenlik dönemindeki fizikî ve ruhî de i me ve geli melere paralel olarak 

dini geli mede de bir canlanma söz konusudur. Çünkü ergenlik döneminin ilk 

y llar nda özellikle 12-14 ya lar aras nda soyut dü ünme kabiliyetinin ba lamas 

ve okulun, çevrenin de yard m yla, ergende çevresindeki olaylar tahkik etme, her 

eyin hakikatini anlama, problem tahlilleri ve üst seviyede genellemeler yapma 

becerisi meydana gelir. Ergendeki bu zihni geli me onun ayn zamanda dini ve 

metafizik olaylar dü ünmesini sa lar.123 

Ça n n gere i olarak bu y llarda genç, bir yandan fiziksel anlamda yeniden 

do u u ya arken, di er yandan da dini anlamda yeni bir olu um içine girmektedir. 

Dini uur

 

kavram yla ifade edilebilen bu yeni süreç, ergenlik ça dini 

geli iminin ilk basama n te kil eder.124 Gençte dini uurun uyanmas , dini 

geli ime ba l olmakla birlikte, ayn zamanda ruhî yap da ya anan duygusal 

                                                

 

120 Guittard Louis, Gençlerde Dini Geli im , çev. Ömer Özy lmaz, UÜ FD, II/2, 229. 
121 bk.Hökelekli age., s. 267 vd. 
122 Hökelekli, age., s. 267-268. 
123 Naci Kula, Gençlik Döneminde Kimlik ve Din , Gençlik Din ve De erler Psikolojisi, ed. 

Hayati Hökelekli, DEM Yay. stanbul 2006, s. 41. 
124 Abdulkerim Bahad r, Ergenlik Döneminde Dini üphe ve Tereddütler , Gençlik Din ve 

De erler Psikolojisi, ed. Hayati Hökelekli DEM Yay. stanbul 2006, s. 309. 
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kar kl klar n etkisiyle de ilgilidir. Gençte olu an ruhî de i iklikler, onun kendini 

yeni bir olu umun içinde oldu unu fark etmesini sa lar. Bu durum gençte bir 

a k nl k da meydana getirir. Duygusal ortam n kar kl gencin a k n, ne 

yapaca n tam bilmeyen bir karars zl k içinde olmas na neden olur. Bu kar kl k 

ve a k nl k ortam içinde olan genç, için dini inanç ve de erler önem kazan r. 

Böylece ya anan bu kar kl klar, çocuklukta ya anan fakat tam olarak d a 

vurulmayan dini duygular da aç k uur seviyesine ç kart r. Ruhun duygusal 

derinli inden h z alan bu dini arzu ve aray , zihin geli iminin yard m yla uurlu 

bir dini uyan haz rlar.125 

Ergenli in as l bunal ml safhas na girmeden önceki bir iki y l içerisinde 

dini ilginin yüksek bir seviyesi ya an r. badetleri yerine getirme, cami ve cemaate 

kat lma, helâl-haram, günah-sevap gibi konulara ilgi ve duyarl l kta belirgin bir 

art mü ahede edilir.126 Ancak, çok geçmeden bu dini co kunluk daha sonra 

gölgelenmeye ba lar. Çünkü bir taraftan gittikçe geli en zihinsel-entelektüel 

kabiliyetler, di er taraftan bask s n her an güçlenerek hissettiren ba ms zl k 

duygusu ve buna e lik eden di er duygular gencin ruhunda her türlü otoriteye 

kar reaksiyoner olu umlar n do mas na imkân sa lar.127 

Dini geli imin bu safhas nda gençlerin Allah hakk ndaki duygu ve 

dü ünceleri, korku ile ümit aras ndad r. O nu yer yer korkulacak bir varl k olarak 

alg larken, yer yer de sevilen ve sayg gösterilmesi gereken, rahmeti bol bir varl k 

olarak benimserler ve güven duygusu içinde ya arlar. Art k onlarda cennet-

cehennem, günah-sevap kavramlar ve dü üncesi de uyanm t r. Cuma ve dini 

bayramlardan etkilenirler. Böyle gün ve gecelerde ibadet ve dua etme arzular 

artar. badet ve dua yapt kça da içleri sürurla dolar.128 

Bu dönemde genç; inanç, de erler, vatan, din ve Allah gibi soyut varl klar 

üzerine dü ünce ve fikir üretebilir. Henüz ba lang ç döneminde olmas na ra men 

                                                

 

125 Hökelekli, age., s. 268 
126 Hökelekli, age., s. 269. 
127 Bahad r, agm., s. 309. 
128 Mustafa Öcal, Din E itim ve Ö retiminde Metodlar, TDV Yay. Ankara 2007. s. 109. 
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gençteki bu geli me hem soyut dü ünebilmeyi hem de din gibi soyut konulara 

e ilimli olmay sa lar. Bu nedenle söz konusu geli im, gencin hem ailesi hem de 

çevresi taraf ndan desteklenmelidir. Bu geli imin olabilmesi için, gencin 

fikirlerini tart abilece i, uygun, demokratik, kar l kl sevgi ve sayg ya dayal , 

entelektüel bir ortamda bulunmas gerekir. Zira bu dönemde ergenin en çok 

ihtiyaç duyaca eylerin ba nda, çal mada i birli i, fikirlerde al -veri ve 

kar l kl kontrol gelmektedir. 

Tart malarda konular hem onun ilgi duyaca konular olmal , hem de yava 

yava somuttan soyuta do ru bir yöneli izlemelidir. Çünkü ilgisini çeken 

konularda tart mak gencin dikkatini cezbeder. Bu noktada dini konular n bu 

tart mada bolca gündeme gelmesine özen gösterilmelidir. Bunun için de gencin 

bir yandan bu konular incelemesine olanak sa lanmal , bir yandan da onlar rahat 

bir ekilde tart ma imkân bulabilmelidir. Tart malarda gencin, konuya müspet 

ya da menfi yakla mas na asla kar ç k lmamal d r. Aksine onun ula m oldu u 

fikri noktaya sayg duyulmal , fakat yanl oldu u dü ünülen yönleri varsa sadece 

ikna edilmeye çal lmal d r. 129 

Din dilini anlamak bak m ndan bu ça , bundan öncekilerden oldukça 

ileridir. Gençler kelimelere ba l , d , somut anlam n n ötesinde, soyut terimlerle 

dü ünebilir, manevî alan anlayabilirler. Az yetenekli olanlarda Allah insana 

benzetme e ilimi nispeten sürer, fakat geli mi olanlar Tanr y maddeden öte 

a k n bir varl k; vahyi insan sesinin d nda bir içten kavrama olay olarak 

dü ünebilirler.130 

Bütün bu özellikler dikkate al narak bu dönemdeki gençlerin dini 

ihtiyaçlar n n, geli en zihinsel ve duygusal dünyas na uygun bir ekilde 

                                                

 

129 Ömer Özy lmaz, Çocukluk ve Gençlik Ça nda slami E itim ve Psikolojik Temelleri, P nar 
Yay. stanbul, 2003, ss. 271-273. 

130 Beyza Bilgin-Mualla Selçuk, Din Ö retimi, Akid Yay. Ankara 1991,  s. 75. 
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kar lanmas önemlidir. Bunun içinde sorunlar n n çözümü için sevgi 

prensibinden hareketle rehberlik edilmesi tavsiye edilen bir durumdur.131 

2. Dini Bunal m ve üpheler (14-18 Ya ) 

Ergenlik dönemi dini geli iminin ikinci a amas olarak kabul edilen bu 

dönemde gençler, geleneksel kabullerine oldu u kadar yenilerine kar tenkitçi bir 

tutum geli tirirler. Teslimiyetçi tutumlar n hemen tümüyle terk ederler. O art k 

tüm dünyas n soru süzgecinden geçirmekle me guldür. Tabiat yla dini kabulleri 

de bu yeni e iliminden büyük ölçüde etkilenir. Asl nda üphelerin ard nda 

reddetme niyetinden çok, hakikate ula ma arzu ve ihtiyac yatar. iddetle duydu u 

bu ihtiyaç nedeniyledir ki, üphe ve tenkit süreci ergen için büyük ölçüde endi e 

ve zd rapla yüklüdür. Buna ra men yeni bir hayat felsefesi olu turma çabas nda 

oldu u için, böyle bir yap lanmadan geçmesi genellikle kaç n lmazd r.132 

Bu dönemde genç, daha önce hiçbir tenkide tabi tutmadan kabul etti i dini 

inançlar tenkide tabi tutmaya ba lar. Zihinsel bak mdan bütünle mi benli inin 

uuruna varan genç, hayat görü ünü tenkitçi bir ekilde ele alma ihtiyac duyar. O, 

art k gerçe i tecrübe etmeksizin kabul etmez. Zihinsel olarak dinin içyap s n ve 

gerçe ini anlamaya çal r. Ak l ile ispatlanabilir olmayan her eyin kar s nda bir 

tenkit ve güvensizlik tutumu ta r. Gençlerin büyük bir ço unlu u varl kla ilgili 

olarak ileri sürülen dini meselelere bir güvensizlik ve üphe duygusuna kap l rlar. 

Bu tenkitçi tutum, on yedi ya nda en yüksek seviyesine eri mektedir.  Gençler, 

üpheleri ve tenkitleri daha sonra yava yava dinin muhtevas na, Allah n 

s rlar na ve inayetine sald rmak için, önce d taki dini hayata yöneltirler. Tenkit 

etme hürriyetinin uyanmas , genç için dini gerçe in art k bir apaç kl k olmad 

tecrübesini, kaç n lmaz olarak ihtiva eder. man üphesi, çocuklu un kay ts z 

arts z imanc l ndan, ahsî r za ile iman devresine geçi e zemin haz rlar.133 

                                                

 

131 Ya ar Fersaho lu, Din E itim ve Ö retiminde Duygu E itimi, Marifet Yay., stanbul 1998, s. 
73. 

132 Bahad r, agm., s. 309. 
133 Hayati Hökelekli, Ergenlik Ça Gençlerinin Dini Geli imi (bas lmam doktora tezi), Bursa 

1983, s. 108. 
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Bu dönemdeki en önemli de i ikliklerden biri cinsiyet duygusunun 

uyanmas d r.134 Cinsi duygular n uyanmas , dini duygularda geçici olarak bir 

gerilemeye sebep olabilir. Ço u zaman cinsiyet duygusu ve buna ba l zevk ve 

heyecanlar, din duygusunun gücünü azaltt gibi, gencin ruhundaki dini ve ahlâkî 

idealizm ile çat maya girerler. Bu durum ergenler de bir üphe faktörü olarak 

kar m za ç kmaktad r. Zira cinselli i s n rs z bir ekilde göz önüne seren ve bu 

yolla elde edilen zevk ve tatmini hayat n ba l ca amaçlar ndan birisi olarak takdim 

eden ça da kültüre ra men, cinsi faaliyet toplumda yasaklarla ku at lm t r. Bu 

yasaklar ço u zaman dini tasviple desteklendi i için, din ile cinselli in gencin 

zihninde çat maya konu olmas kaç n lmaz gözükmektedir. Cinsellik ve 

sald rganl k dürtülerinin bask n ç kmas , onun, dini emir ve yasaklara yönelik 

üphe ve tereddütler geli tirmesine neden olur.135 

Gençte görülen üphe ve tereddütlerin bir sebebi de ba ms zl k 

duygusudur. ç dünyas n n ke finde krizlerle dolu olan genç, ba ms zl n 

aramaktad r. Önceki hayat tamamen çocuksu ba ml l n çizgisi alt nda ya anm 

oldu u gibi, ekseriya bütün himayelerden kurtularak sadece ba ms zl na 

ula ma duygusunu ta maktad r. Fakat aç kça ona din, her ahlâk ve otoritenin 

ba vurdu u basit bir olay n, ba ms zl n son temeli ve en önemli alameti olarak 

görünebilir. Ba ms zl n tasdikte ergenin e ilimi o zaman, otoriteyi reddeden 

isyankâr bir ekil alabilir.136 

Ergenlik döneminin bunal ml havas nda ba kalar n n, anne-babas n n, 

ö retmeninin ve arkada lar n n kendisine besledikleri sevgiden üphe eden genç, 

bu nedenle hayat n anlams zl ve mant ks zl duygusuna kap l r.137 Ergende 

hayat n anlams zl ve mant ks zl duygusunun uyanmas nda aile ortam n n ve 

anne-baba ile olan ili kilerin önemli bir rolü vard r. Özellikle aile üyeleri aras nda 

anla mazl k, maddî sorunlar vb durumlardan ileri gelen s k nt ve gerginlikler, 

gencin temel güven duygusunu zedeleyici bir etki meydana getirirler. Sevgi, ilgi 

                                                

 

134 Yörüko lu, age., s. 45. 
135 Hökelekli, age., s. 274. 
136 Antoine Vergote, Ergenlikte Din , çev. Erdo an F rat, AÜ FD, sy. 24, Ankara 1981, s. 589. 
137 Vergote, agm., s. 590. 
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ve güven eksikli i içerisinde bir hayat sürdürmek durumunda olan gençlerin iç 

dünyas nda büyük kar kl k ve bunal mlar olu ur; terk edilmi lik ve mahrumiyet 

duygular canlan r. Böylesi olumsuz duygular ergenin dini ya ay üzerinde de 

olumsuz etkiler meydana getirir. Herkes ve her eye reaksiyoner, üpheci ve 

güvensiz bir tutum geli tiren genç için hayat anlams z ve saçma gözükebilir.138 

Ergenlik döneminin dini üphe ve tereddütlerinde etkili olan bir husus da 

bilimsel veriler ve toplumda ön plâna ç kan ya am tarz ile dini esaslar aras nda 

çeli kili durumlar n var oldu u eklinde yap lan yorumlard r. Buna göre gençlerin 

ya ad çevre artlar ve dinin öngördü ü hayat tarz aras nda birçok çeli kili 

durum bulunmaktad r. Bu durumda kimisi dine s nmakta fakat topluma 

yabanc la makta, kimisi de dini bir tarafa b rakarak rahat bir ya am tarz n 

seçmektedir. Her iki durumda da geçici ya da sürekli bir dini bunal m 

ya anmaktad r.139 

Bu dönemde ya anan üphe ve tereddütlerin nedenlerinden birisi de dini 

konularda onlara yeterince rehberlik edilememesidir.140 Ergenlik döneminde dini 

konularda bilgisizlik ya da yanl bilgilenmeler gencin dine kar üpheci bir 

yakla m içinde olmas na neden olur. Gençlerin yeterince demokratik olmayan bir 

ortamda, din hakk nda eksik ve yanl bilgilerle yeti meleri onlar n dine kar 

olumsuz tav r almalar na neden olur.141 

Ergenlerin ya ad klar dini üphe ve çat malar n iki temel özelli i oldu u 

görülmektedir. Birincisi bunlar son derece duygusald rlar.142 kincisi ço u zaman 

ba ka sahalardaki intibaks zl k ve çat malardan kaynaklanmaktad r. Bu 

özellikleri göz önüne al nd zaman, duygu ve heyecan hayat n n olgunla maya 

                                                

 

138 Nezahat Y ld z, Ergenlik Ça nda Din E itimi (bas lmam yüksek lisans tezi), SAÜSBE, 
Sakarya 2002, s. 77. 

139 Hökelekli, agt., ss. 59-60. 
140 Clark, agm., s. 4. 
141 Bahad r, agm., s. 320. 
142 Vergote, agm., s. 589. 
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ba lamas ve ergenlik bunal m n n yat mas na ba l olarak 17-18 ya lar na do ru 

iman üphelerinin de yat maya ba lad görülür.143 

Bütün üphe ve tereddütlerine ra men gençlerin, dinin esrarl yönleri ile 

ilgilenmek ve kesin bir inanca sahip olma arzular da gözden kaçmaz. Yeti kinler 

bu dönemde gençlerin bu durumlar n anlay la kar lamal ve üpheye dü tükleri 

konularda onlarla demokratik üslûpla tart mal , onlar üpheye dü tükleri 

konularda ayd nlatmal d r. Bu ekilde rehberlik edilen gençlerin üphe ve 

tereddütleri yava yava zail olabilir.144 

Gençlerde görülecek dine kar tav rlar, yeti kinlerin onlar ele tirirken dini 

kullanmalar ndan kaynaklanmaktad r. Gençlerin zihinlerinde, yeti kinlerin 

otoritesi, mutlak itaat iste i ve bask c fikirler hep dine ba lan r. 

Çocukluklar ndan beri tekrarlanan hikâyeler onlar s kar. imdi gençlere neyin 

ö retildi i kadar neyin nas l ö retildi i önem ta yacakt r. Onlar art k çocuk 

olmad klar n fark etmektedirler. Gençler, hem ya tlar ile birlikte özgür 

davranma e ilimi gösterirler hem de hangi ahlâk davran n n en mükemmel 

oldu unu kendileri aray p bulmak isterler. Gayeleri büyükleri a makt r. 

Yeti kinler, onlar hala çocuk kabul eder, onlar n yeni ki ili ini tan mazsa, 

gençlerin ilgisini büsbütün kaybedebilirler.145 

Gerek çocukluk ça nda, gerek daha sonraki ergenlik ça nda, yeti kinlerin 

her konuda oldu u gibi dini konularda da onlara olabildi ince sa l kl bilgiler 

sunmalar gerekir. Bu durum, hem çocuk veya gencin sa l kl

 

bir ruhî geli im 

göstermesi bak m ndan, hem de bilgi kayna olan yeti kinlere güvenin 

zedelenmemesi bak m ndan gereklidir.146 

Bu dönem gençlerine ho görülü bir yakla mla anlay ve ilgi göstermek 

gerekmektedir.147 Gençlere sevgi prensibinden hareketle yakla lmas onlar n dine 

olumlu duygular beslemesine katk da bulunacakt r. Yap lan bir ara t rmaya göre 
                                                

 

143 Hökelekli, ag.,, s. 272. 
144 Öcal, age., s. 112. 
145 Bilgin-Selçuk, age., s. 75. 
146 Y ld z, agt., s. 82. 
147 Fersaho lu, age., s. 77. 
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sevgi motifinin kullan larak yap lan din e itiminde gençlerin dine kar olumlu 

tepkileri di er türlü yakla mlardan daha fazla olmu tur.148 

3. Dini nanç ve Tutumlar n Netle mesi (18-21 Ya ) 

Ergenli in son döneminde genel olarak dini aray lar, bocalamalar, üphe ve 

karars zl klar yat r ve bir sonuca ula r. Çünkü genç, art k din konusunda kendi 

tutumunu tam olarak belirleyebilecek zihni ve duygusal olgunlu a ula m olur. 

Bu devrede, din ile ilgili kesin tercihler ve kararlar kendilerini aç kça gösterirler. 

Gençlerin bir bölümü, dini bunal ma yol açan çat ma süreci içerisinde, çocukluk 

inançlar ndan çok farkl olarak, dini de erler dünyas n yeni ba tan kurarlar. Bu 

noktada, toplumdaki dini cemaat ya da gruplar n destek ve tasvibine ihtiyaç 

duymalar sebebiyle, ba land klar ve kat ld klar gruba olan üyeliklerini de iyice 

peki tirirler. Bir bölümü, aileden ald klar dini inanç ve de erleri geleneksel 

kal plar içerisinde oldu u gibi ya da çok az bir de i iklikle sürdürürler. Bunlar 

içinde aile ba lar büyük önem ta r. Dini ilgi ve ba l l k böylece aile modelini 

esas alan bir çizgi üzerinde varl n sürdürmeye devam eder. Bir bölümü de bu 

dönemde dini bütünüyle reddederek ilgisiz, dinsiz veya agnostik olurlar. Fakat 

gençler aras nda din kar t ya da büsbütün dine ilgisiz olanlar n oran di erlerine 

göre çok alt seviyelerdedir.149 

Denilebilir ki gençlerde, art k dini samimî olarak benimseme veya reddetme 

eklindeki kesin tercih, bu dönemin sonlar na do ru iyice belirginle mi olur. 

ayet gençler, olumlu yönde etkilenerek, dinin gerçekleri ve güzellikleri 

kendilerine anlat larak yeti tirilmi lerse, kendileri de ak l ve mant klar n 

kullanabiliyorsa, art k bir problem söz konusu de ildir. Onlar, kesin bir inanca 

sahip olduklar gibi, arkada lar n ve çevrelerindeki insanlar da din ad na olumlu 

yönde etkileyerek yeni geli melere katk da bulunabilirler.150 

                                                

 

148 Ahmet Albayrak, Ergenin Dini Geli iminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinli i , Gençlik Din 
ve De erler Psikolojisi,ed. Hayati Hökelekli, DEM Yay., stanbul 2006, s. 397. 

149 Hökelekli, age., s. 281. 
150 Öcal, age., s. 114. 
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E er gençlere küçüklüklerinden beri Allah mefhumu gere i gibi 

anlat lmam sa veya hep korkutucu yönleri kendilerine aktar lm sa, dini 

duygular olumsuz yönde etkilenmi olabilir. Üstelik kendileri de, din ad na 

insanlar taraf ndan yap lan baz davran lara ahit olmu larsa, olumsuz 

kanaatlerinin iyice peki mi olmas muhtemeldir. Bundan dolay onlar, din 

kavram ndan ürkebilirler. Din ve dini konulara kar ç kabilir ve aleyhte tav r 

alabilirler. Bu ekilde artlanan gençlerden bir k sm , duygu ve dü üncelerini 

alenen ortaya koyabilecekleri gibi, bir k sm da çevreden alacaklar tepkilerden 

çekinerek uur altlar na gizleyebilirler ve dine kar ilgisiz kalmay tercih 

edebilirler.151 

Bu döneme ula an bir genç, belli bir dünya görü ünü benimsemi ve o 

dünya görü ünü benimseyen di er insanlarla yani fikirda lar yla, hem fikir hem 

de kadro bak m ndan çok güçlü bir ekip olu turduklar na inanmaktad r. Bu genç 

ve ekip arkada lar , kendi ideallerine s k s k ya ba l d rlar.  Bu kadrolar yla 

birlikte ideolojilerinin hem kendilerini hem de di er insanlar kurtaraca na 

inanmaktad rlar. Ayn durum, inanc n ilk bilgilerini ö renip hazmetmi olan 

dindar genç için de söz konusudur. Bu haliyle genç kendisine, fikirda lar na ve 

ideolojilerine güvenmekte olup, toplumu ve ülkesindeki her türlü haks zl k, 

yolsuzluk, e itsizlik, geri kalm l k ve di er kötülükleri ancak kendilerinin ortadan 

kald racaklar na inanmaktad r. Bu özelliklerdeki genç, ayn zamanda çok 

idealisttir, vatanseverdir, hasbîdir. Bütün haks zl klar giderecek güçte oldu una 

inan r. Dolays yla kendisine a r derecede güvenmektedir. Hiçbir kar l k 

beklemeden davas için, her türlü fedakârl yapacak durumdad r.152 

nanç konular , gençlerin dü üncelerinin içinde önceki dönemlere göre daha 

geni yer kaplar. Onlar, Allah n varl n kabul etme hususunda fazla güçlük 

çekmezler. Dinin ahlâk kurallar n gere i gibi benimseyebilecek durumdad rlar. 

Öyle ki, gençler hiçbir otoritenin ahlâk kurallar n n do rulu unu imandan daha iyi 

gösteremeyece ini anlayabilecek ça dad rlar. Onlar n dü ünce ve iradeleri 

                                                

 

151 Öcal, age., s. 114-115. 
152 Özy lmaz, age., ss. 319-320. 



   

71

 
yeterince olgunla m t r. Duygular n ç lg nca arzular yat m ve belli bir düzene 

girmi tir.153  

Bu dönemde gençlerin dini duygular n geli tiren ve onlar dine yakla t ran 

bir tak m faktörler vard r. Meselâ; Ramazanlardan, Cuma ve dini bayramlardan, 

Kandil gecelerinden nasiplerini alan gençler, üphesiz ki dini bak mdan olumlu 

yönde etkilenirler. Keza onlar, camilerin kendilerine has lo ve lâhutî 

manzaras ndan etkilendikleri gibi bir tabiat güzelli inden, dinledikleri güzel bir 

Kur an- Kerim den ve hatta musiki parças n n ho na melerinden de 

etkilenebilirler. Psikolojik olarak haz r olduklar bir anda ve özellikle bir sabah 

vaktinde kulaklar na gelen ve güzel sesle okunan bir ezan, gencin içindeki din 

duygusunu kabartarak, onu Allah a yakla t rabilir.154 

B. Gençleri Dine Yakla t ran ve Dinden Uzakla t ran Faktörler 

Konuyla ilgili yap lm olan bir ara t rmaya göre155 gençleri dine yakla t ran 

ve onlar dinden uzakla t ran faktörler u ekilde s ralanm t r: 

1. Gençleri Dine Yakla t ran Faktörler 

a. Psikolojik etkenler 

1) Sonsuzluk duygusu 

2) Sevgi ve s nma ihtiyac

 

3) Güven içinde olma ihtiyac

 

4) Suçluluk ve günahkârl k duygusu 

5) Yaln zl k duygusu ve teselli ihtiyac

 

6) Bedensel ve ruhsal baz s k nt lar   

                                                

 

153 Öcal, age., s. 114. 
154 Öcal, age., s. 143. 
155 Hökelekli, agt., s. 29 vd.. 
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b. Zihinsel etkenler 

Dinin insana bir dünya görü ü ve ya ama gayesi vermesi bu ça daki 

gençleri dine yönelten önemli bir etkendir. Çünkü bu dönemde genç için dünya 

görü ünü olu turmak ve ya am felsefesini belirlemek temel hedeftir.  

c. Sosyal etkenler 

1) Politik ve ideolojik ak mlar 

2) Dine kar olanlar n varl  

3) Toplum yap s ndaki bozukluklar 

4) Kur an Kurslar , camiler, dini toplant lar.156 

2. Gençleri Dinden Uzakla t ran Faktörler 

a- Psikolojik etkenler 

1) S k nt lar 

2) Cinsel arzular n yo unlu u 

b. Zihinsel etkenler 

1) Yanl ve Hurafe bilgiler 

2) Dini anlat m dilinin yetersizli i 

3) Rehbersizlik 

d. Sosyal etkenler 

1) Müsamahas zl k ve bask

 

2) Dini konuda desteksizlik 

3) Modern hayat n çekicili i 

4) Teori-pratik çeli kisi 

5) Dini kötü temsil edenlerin varl .157 

                                                

 

156 Hökelekli, agt., ss. 29-34. 
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Gençlerin genel geli im ve dini geli im özellikleri bu ekilde ele al n p 

incelendikten sonra konuyu u ekilde özetlemek mümkündür. 

Ergenlik ça ba lang c nda gençlerin dine kar ilgileri artarken dönemin 

ortalar na do ru cinsiyet duygusunun uyanmas ve  de er dünyas n n yeterince 

olu mamas nedeniyle dine kar bir ilgisizlik ve tav r alma durumu meydana 

gelir. Ancak bütün bu olumsuz durumlar, daha önce belirtildi i gibi gençlerin hem 

genel geli im hem de dini geli im özelliklerini bilen ve onlara sevgi ve anlay 

çerçevesinde yakla an yeti kinlerin rehberli i sayesinde atlat l r. Bu rehberlik 

olumlu ve yeterli düzeyde yerine getirilirse, dönemin sonuna do ru gencin dini 

tercihleri netle meye ba lar. Bu rehberlik sayesinde gençler dine kar olumsuz 

tav rlar n bir kenara b rak rlar. Bu devrede gençler, art k dini benimsemi ve daha 

önceki bunal m ve üphelerinden kurtulmu lard r. Son ergenlik döneminde, 

kimlik geli iminde önemli mesafeler katetmi olan gençler, dini kimliklerinde ve 

de er anlay lar nda da belli bir olgunlu a ula m ve yeti kinlik hayat boyunca 

yerine getirilecek dini davran lar da büyük ölçüde kazanm

 

olacaklard r.  

                                                                                                                                     

 

157 Hökelekli, agt., s. 35-37. 
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K NC BÖLÜM 

ARA TIRMADA ELDE ED LEN BULGULARIN ANAL Z VE YORUMU 

I. ANKETE KATILAN Ö RENC LERLE LG L B LG LER  

Bu ba l k alt nda ankete kat lan 399 ö renciye ait ki isel bilgilerle, 

ailelerinin sosyo-kültürel ve ekonomik durumlar ve ö renim gördükleri Kur an 

Kursu ve devam ettikleri programla ilgili bilgilere yer verilecektir.  

Bu bölümde cinsiyet, ya ve ö renim durumu ba ms z de i ken olarak 

belirlenmi ve ki-kare testine tabi tutularak di er de i kenlerle ili kileri 

incelenmi tir. Elde edilen bulgularla ilgili çapraz tablolar ekler bölümünde 

verilmi ve ara t rma bulgular yorumlan rken gerekli at flar yap larak 

kullan lm t r.  Böylece elde edilen verilerin analizinde yüzdelerin gösterilmesinin 

yan s ra ki-kare testi ile iki de i ken aras ndaki ili kinin anlaml olup olmad da 

incelenmi tir. 

A. Ö rencilerle lgili Bilgiler 

1. Cinsiyet Durumu 

Ankete kat lan ö rencilerin ya lar na göre da l m a a daki tabloda 

sunulmu tur. 

Tablo 4: Cinsiyetlerine Göre Da l m 
Cinsiyetiniz? Say  % 
Erkek 125 31,4 
Bayan 274 68,6 
TOPLAM 399 100 

Tablo 4 ten de izlenebilece i gibi ankete kat lan ö rencilerin %31,4 ü 

erkek, %68,6 s

 

bayand r. Ara t rma evrenini olu turan toplam ö renci say s n

 

göz önünde bulundurdu umuzda bu oran n yüzdelik olarak örtü tü ünü 

söyleyebiliriz. Nitekim ara t rman n evreninin olu turan ö rencilerin cinsiyete 

göre da l m nda 9282 toplam ö rencinin %75,7 sini k z ö renciler, %24,3 ünü 

ise erkek ö renciler olu turmaktad r. Ara t rmada örneklem olarak seçilen erkek 

ö rencilerin say s evrenin yüzdesinin biraz üzerindedir. Bunun nedeni 

ara t rmam zda ergenlik ça ndaki ö rencilerin konu edinilmesidir. Evren olarak 
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belirtilen 9282 ö rencinin içerisinde ergenlik ça n geçmi bayan ö renci say s 

yüksek olmas na ra men erkek ö rencilerin tamam na yak n ergenlik ça ndad r. 

Bu durum dikkate al narak erkek ö renci oran evren yüzdesinin üzerinde 

tutulmu tur. 

Cinsiyete göre da l mda Türkiye genelinde mevcut son istatistiklere 

bak ld nda ülke genelindeki toplam Kur an Kursu ö rencilerinin %91 i bayan, 

%9 u erkek iken, ara t rma yapt m z bölgede %75 i bayan %25 i erkektir.1  

2. Ya Durumu 

Ankete kat lan ö rencilerin ya durumlar a a daki tabloda verilmi tir. 

Tablo 5: Ö rencilerin Ya Gruplar na Göre Da l m 
Ya n z? Say  % 
14-16 176 44,2 
16-18 120 30 
18-21 97 24,3 
Cevaps z 6 1,5 
TOPLAM 399 100 

Ankete kat lan ö rencilerden 14-16 ya nda olanlar n oran %44,2, 16-18 

ya nda olanlar n oran %30, 18-21 ya nda olanlar n oran ise %24,3 tür. Kur an 

Kurslar nda 21 ya n üzerinde ö renciler de bulunmaktad r. Ancak ara t rmam z n 

s n rlar n ergenlik ça ndaki ö renciler olu turmaktad r. Bu nedenle sadece 

ergenlik dönemi olarak kabul edilen 14-21 ya lar aras ndaki ö renciler konu 

edinilmi tir. Ergenlik sonras yani yeti kinlik dönemi ö rencileri konumuz 

d ndad r.  

3. Ö renim Durumu 

Ankete kat lan ö rencilerin ö renim durumlar Tablo 6 da verilmi tir. 

Tablo 6: Mezun Olduklar Son Okula Göre Da l m  
Ö renim durumunuz? Say  % 
lkö retim 351 88 

Ba ka 44 11 
Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

                                                

 

1 D B 2008 Y l statistikleri, Ankara, 2009, s. 114-115 
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Bu soruda ankete kat lan ö rencilerin ö renim durumlar , lkö retim ve 

Ba ka seçenekleri alt nda grupland r lm t r. Tablo 6 dan da izlenebilece i gibi 

ö rencilerin ço unlu unu olu turan %88 lik k sm lkö retim seçene ini, %11 i 

ise Ba ka seçene ini i aretlemi lerdir.  

Anket formlar nda yap lan detay analizlerinde Ba ka seçene ini 

i aretleyen ö rencilerin %61,4 ü Lise, %34,1 i mam Hatip Lisesi, %4,5 i K z 

Meslek Lisesi mezunu olduklar n belirtmi lerdir. 

4. Mezuniyet Derecesi 

Ankete kat lan ö rencilerin mezuniyet dereceleri Tablo 7 de gösterilmi tir. 

Tablo 7: Mezuniyet Derecelerine Göre Da l m 
Mezuniyet dereceniz? Say  % 
Pekiyi 74 18,5 
yi 118 29,6 

Orta 90 22,6 
Cevaps z 117 29,3 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin %29,6 s iyi , %22,6 s orta , %18,5 i ise 

pekiyi dereceyle mezun olmu lard r. Ankete kat lan ö rencilerin %29,3 ü ise bu 

soruyu bo b rakm lard r. Soruya cevap vermeyen ö rencilerin mezuniyet 

dereceleri muhtemelen belirtilen derecelerin alt d r. Verilen cevaplar dikkate 

al nd nda ö rencilerin yar ya yak n n n mezuniyet dereceleri itibariyle iyi 

oldu u görülmektedir.  

Kur an Kurslar yla ilgili yap lan ba ka ara t rmalarda ö rencilerin pekiyi 

ve iyi dereceyle mezun olma durumlar ara t rmam za göre daha yüksek 

bulunmu tur.2 

Ara t rmalarda kur an Kursu ö rencileri aras nda mezuniyet dereceleri 

bak m ndan görülen farkl l n ara t rman n yap ld tarih ve bölgesel 

faktörlerden kaynakland dü ünülebilir. 

                                                

 

2 Bayraktar, age, s. 8; Ya ar Yürük, Kur an Kursu Ö rencilerinin Psiko-Sosyal Problemleri, 
(bas lmam yüksek lisans tezi), OMÜSBE, Samsun 1992, s. 23; Koç, age, s. 44-45. 
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B. Ö rencilerin Aileleri le lgili Bilgiler 

1. Ailenin Ya ad Yer 

Ö rencilerin ailelerinin ya ad yer Tablo 8 de gösterilmi tir. 

Tablo 8: Ailelerinin Ya ad Göre Da l m 

Ailenin ya ad yer? Say  % 
Köy-Belde 260 65,1 
lçe merkezi 74 18,5 
l merkezi 62 15,4 

Yurt d

 

- - 
Cevaps z 3 1 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin %65,1 inin ailesi köy ya da beldelerde 

ya amaktad r. Bu oran örneklemin yar dan fazlas na kar l k gelmektedir.. Ailesi 

lçe merkezinde ya ayanlar n oran %18,5, l merkezinde ya ayanlar n oran ise 

%15,4 tür. Yurt d seçene ini ise i aretleyen olmam t r. 

Bu bulgu, ö rencilerin genelde k rsal kesimde ya ayan ailelere mensup 

olduklar yönündeki hipotezimizi desteklemektedir.  

2004 y l nda ayn bölgede yap lan bir ara t rmada köy-belde seçene i 

biraz dü ük (%50,1) olmakla beraber benzer sonuçlar bulunmu tur.3  

2. Annelerin Ö renim Durumu  

Ankete kat lan ö rencilerin annelerinin ö renim durumlar a a daki tabloda 

sunulmu tur. 

Tablo 9: Annelerinin Ö renim Durumlar na Göre Da l m 

Annenizin ö renim durumu? Say  % 
Okur-yazar de il 149 37,4 
lkokul mezunu 218 54,6 

Ortaokul mezunu 23 5,8 
Lise veya dengi okul mezunu 6 1,5 
Üniversite/Yüksek okul mezunu 1 0,2 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM 399 100 

                                                

 

3 Koç, age., s. 45. 
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Tabloya göre ara t rmaya kat lan ö rencilerin annelerinin  %54,6 s lkokul 

mezunudur, %37,4 ü  ise okur-yazar de ildir. Annelerin %5,8 i Ortaokul, %1,5 i 
Lise ve %0,2 si Üniversite/Yüksek okul mezunudur. 

Bu bulgu, Kur an Kursu ö rencilerinin kültürel bak mdan orta ve alt 
düzeyde olan aile çevrelerinden geldikleri yönündeki hipotezimizi 
desteklemektedir. 

3. Babalar n Ö renim Durumu 

Ankete kat lan ö rencilerin babalar n n ö renim durumlar a a daki tabloda 

sunulmu tur. 

Tablo 10: Babalar n n Ö renim Durumuna Göre Da l m 

Baban z n ö renim durumu? Say  % 
Okur-yazar de il 18 4,5 
lkokul mezunu 227 57 

Ortaokul mezunu 66 16,5 
Lise veya dengi okul mezunu 57 14,3 
Üniversite/Yüksek okul mezunu 27 6,7 
Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

Tablo dan da izlenebilece i gibi ankete kat lan ö rencilerin babalar n%57 si 
lkokul, %16,5 i Ortaokul, %14,3 ü Lise, %6,7 si Üniversite/Yüksek okul 

mezunudur. %4,5 i  ise okur-yazar de ildir. 

Bu bulgu, Kur an Kursu ö rencilerinin kültürel bak mdan orta ve alt 
düzeyde olan aile çevrelerinden geldikleri yönündeki hipotezimizi 
desteklemektedir. 

4. Annelerin Mesle i 

Ankete kat lan ö rencilerin annelerinin mesle i öyledir: 

Tablo 11: Annelerinin Mesle ine Göre Da l m 
Annenizin mesle i Say  % 
Ev kad n

 

393 98,4 
çi 3 0,8 

Memur  - - 
Serbest meslek 3 0,8 
Çiftçi - - 
Emekli  - - 
Ba ka  - - 
Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 
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Tabloya göre annelerin %98,4 ü ev han m , %0,8 i çi, %0,8 i serbest 

meslek grubundad r.  

Kur an Kurslar yla ilgili yap lan di er çal malarda da annelerin 

ço unlu unun mesle i ev han m olarak kar m za ç kmaktad r.4 Ancak bizim 

ara t rmam zda bu oran çok daha yüksektir. Bu durum, bölgesel faktörlerden 

kaynaklanabilece i gibi ailelerin ço unlu unun daha önceki sorularda görüldü ü 

üzere köy ve belde lerde ikamet etmesi de etkili olabilmektedir. 

5. Babalar n Mesle i 

Ankete kat lan ö rencilerin babalar n n mesle i ile ilgili bilgiler a a daki 

tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 12: Babalar n Mesle ine Göre Da l mlar

 

Baban z n mesle i? Say  % 
çi 74 18,5 

Memur  53 13,2 
Serbest Meslek 155 39 
Çiftçi 46 11,5 
Emekli  56 14 
Ba ka  - - 
TOPLAM 399 100 

Tablo 12 den de izlenebilece i gibi babalar n meslek durumu u ekildedir: 

%39 u Serbest meslek, %18,5 i çi, %14 ü emekli, %13,2 si Memur, %11,5 i 

Çiftçidir. 

Bu konuda yap lm ba ka ara t rmalarda Kur an Kursu ö rencilerinin 

babalar n n meslek durumu genelde esnaf, çiftçi ve i çi olarak kar m za 

ç kmaktad r.5 

Bölgede daha önce yap lan ara t rmada ise benzer sonuçlar elde edilmi tir.6 

                                                

 

4 Bayraktar, age., s. 11; Ay, age., s. 50; Yusuf Genç, Kur an Kurslar nda E itim ve Toplum, 
(yay nlanmam yüksek lisans tezi) Sakarya 1997, s. 54; Koç, age., s. 49. 

5 Bayraktar, age., s. 12; Ay, age., s. 50; en agt., s. 35; Genç, agt., s..54; Büyükdinç, agt., s. 35. 
6 Koç, age., s. 50. 
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6. Ailenin Ekonomik Durumu 

Ailenin ekonomik durumu ile ilgili veriler a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo13: Ö rencilerin Ailelerinin Ekonomik Durumlar na Göre Da l m

 

Ailenizin ekonomik durumu? N % 
Zay f  28 7 
Orta  192 48,1 
yi  170 42,7 

Çok yi 9 2,2 
Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 

Tablodan da izlenebilece i gibi ankete kat lan ö rencilerin ailelerinin 

ekonomik durumlar orta ve iyi seçeneklerinde yo unla m t r. Ailesinin 

ekonomik durumunu orta olarak i aretleyenler %48,1 ile en yüksek orana 

sahiptir. Bunu, ailesinin durumunu iyi olarak tan mlayanlar izlemektedir ki bu 

oran %42,7 dir. Ailesinin ekonomik durumunu zay f olarak tan mlayanlar n 

oran %7, çok iyi olarak tan mlayanlar n oran ise %2,2 dir.  

Bu bulgu, Kur an Kursu ö rencilerinin ço unlu unun ekonomik bak mdan 

orta ve alt düzeyde olan ailelere mensup olduklar yönündeki hipotezimizi 

desteklemektedir.  

Konuyla ilgili yap lan ara t rmalarda da Kur an Kursu ö rencilerinin 

ço unun ailelerinin orta gelir grubuna mensup oldu u belirlenmi tir.7  

Ara t rmam zda iyi seçene ini i aretleyenlerin oldukça yüksek olmas nda 

bölgesel faktörlerin ve gelir kaynaklar n n çe itlili i etki etmektedir. 

C. Ö rencilerin Okuduklar Kur an Kursuyla lgili Bilgiler 

1. Kur an Kursunun Bulundu u Yer 

Ankete kat lan ö rencilerin okuduklar kursun bulundu u yere göre 

da l mlar Tablo14 de gösterilmi tir.    

                                                

 

7 Ay, age., s. 52; Genç, agt., s. 55. 
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Tablo 14: Okuduklar Kur an Kursunun Bulundu u Yere Göre Da l m 

Okudu unuz Kur an Kursunun bulundu u yer? Say  % 
Köy  135 33,9 
Belde  88 30,1 
lçe merkezi 120 22 
l merkezi 56 14 

TOPLAM 399 100 

Ara t rmam za kat lan ö rencilerin %77,8 i köy, %44,2 si belde %37,1 i 

ilçe merkezi ve %4,4 ü il merkezlerindeki Kur an Kurslar nda ö renim 

görmektedirler. 

2008 y l istatistiklerine göre Trabzon ilinde 150 Kur an Kursu bulunmakta, 

bu kurslar n 45 i l ve lçe merkezlerinde, 42 si Beldelerde, 63 ü Köylerdedir. 

Rize ilinde ise, toplam 69 Kur an Kursu bulunmakta, bu kurslar n 21 i l ve lçe 

merkezlerinde, 11 i Beldelerde, 37 si Köylerdedir.8  

l merkezlerinde ço unlukla yeti kinlerin devam etti i gündüzlü ö renim 

yap lan kurslar mevcuttur. Köy ve beldelerdeki kurslar, yat l ve haf zl a çal an 

ö renciler de genellikle bu kurslarda ö renim görmektedirler. Nitekim a a daki 

tabloda da görülece i gibi ara t rmam za kat lan ö rencilerin büyük bir k sm 

yat l kurslara devam etmektedir. 

2. Ö rencilerin Kursa Devam Ederken Kald klar Yer 

Ankete kat lan ö rencilerin kursa devam ederken kald klar yer Tablo 15 de 
gösterilmi tir 

Tablo 15: Okuduklar Kursa Devam Ederken Kald klar Yere Göre Da l m  
Kursa Devam Ederken Kald n z Yer? Say  % 
Aile yan

 

42 10,5 
Yat l  352 88,2 
Akraba yan

 

3 0,8 
Ö renci evi 2 0,5 
Ba ka  - - 
Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %88,2 si yat l , %10,5 i aile yan , %0,8 i akraba 

yan , %0,5 i ö renci evinde kalmaktad r. 
                                                

 

8 D B 2008 Y l statistikleri, Ankara, 2009, s. 116. 



   

82

 
3. Masraflar n Nas l Kar lad klar

 
Ankete kat lan ö rencilerin Kurs tahsili esnas nda masraflar n nas l 

kar lad klar a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo16: Kurs Tahsili Esnas nda Masraflar n Kar lama Durumuna Göre Da l m 
Kurs tahsili esnas nda masraflar n z  
nas l kar l yorsunuz? Say  % 

Ailem kar l yor 332 83,3 
Akrabalar m kar l yor 2 0,5 
Burs vb. al yorum 54 13,5 
Ba ka  - - 
Cevaps z 11 2,8 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin %83,3 ünün masraflar n

 

aileleri kar lamaktad r. 

%13,5 i burs vb al yorum seçene ini i aretlemi lerdir. Ö rencilerin %0,5 inin 

ise masraflar ise akrabalar taraf ndan kar lanmaktad r.  

Konuyla ilgili bölgede yap lan ara t rmada, kurs tahsili esnas nda 

masraflar n n aileleri taraf ndan kar land n söyleyenlerin oran bizim 

ara t rmam zla ayn d r. Masraflar n n akrabalar taraf ndan kar land n veya 

burs vb yard m ald n söyleyenlerin oran nda da k smî benzerlikler mevcuttur.9 

4. Kursta Devam Ettikleri Program Türü 

Devam ettikleri program ile ilgili durumlar Tablo 17 de verilmi tir. 

Tablo 17:  Devam Ettikleri Programa Göre Da l m 

Tabloya göre ö rencilerin %59,4 ü yüzünden Kur an Okuma Program na, 

yakla k %32 si ise Haf zl k Program na devam etmektedir. %8,5 i ise haf zl n 

tamamlam t r.  

                                                

 

9 Koç, age, s. 55. 

Kurstaki Ö renim Durumunuz? Say  % 
Yüzünden Kur an okuma program nday m 237 59,4 
Haf zl k yap yorum 128 32,1 
Haf zl m tamamlad m 34 8,5 
Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 
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II. Ö RENC LER N KUR AN KURSLARI VE BURALARDA 

YAPILAN E T M Ö RET MLE LG L DÜ ÜNCELER , SORUNLARI 

VE BEKLENT LER

 
Günümüzde ö renci merkezli e itim anlay lar nda ö renciyi çe itli 

yönlerden tan yarak e itim ortamlar n ona göre düzenlemenin gereklili i 

üzerinde durulmaktad r. Bu yakla ma göre e itim-ö retim faaliyetleri 

plânlan rken, de i en artlara ve yeni geli melere ba l olarak ö rencilerin ne tür 

sorunlar , istek ve ihtiyaçlar oldu unun belirlenmesi büyük önem ta maktad r.  

Bu ba l k alt nda ö rencilerin Kur an Kursuna gelmeden önce ve geldikten 

sonraki dü ünce ve kanaatleri, ö reticilerle ili kileri, program ve uygulanmas na 

ili kin yakla mlar ve Kur an Kurslar n n ö rencilerin dini duygu ve 

ya ay lar na etkisi gibi hususlar incelenecektir.  

A. Ö rencilerin Kur an Kursuna Gelmeden Önce ve Geldikten Sonraki 

Dü ünce ve Kanaatleri 

1. lkö retimden Sonra Gitmek stedikleri Ö retim Kurumu 

lkö retimden sonra en çok gidilmek istenen ö retim kurumu Tablo 18 de 

gösterilmi tir. 

Tablo 18: lkö retimden Sonra Gitmek stedikleri Ö retim Kurumuna Göre Da l m 

lkö retimden sonra gitmeyi en çok arzu  
etti iniz ö retim kurumu hangisi idi?  Say  % 

Kuran Kursu 195 48,9 
mam Hatip Lisesi 70 17,6 

Lise  58 14,5 
Anadolu Lisesi 42 10,5 
Ba ka  22 5,5 
Cevaps z 12 3 
TOPLAM 399 100 
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Buna göre ilkö retimden sonra en çok gidilmek istenen ö retim kurumu %48,9 

ile Kur an Kursu, %17,6 ile mam Hatip Lisesi, %14,5 ile Lise, %10,5 ile 

Anadolu Lisesi olmu tur. Ba ka seçene ini i aretleyenlerin oran ise %5,5 tir. 

Anket formlar nda yap lan detay analizlerde Ba ka seçene ini i aretleyen 

ö rencilerin %40 Sa l k Meslek Lisesi, %22,7 si Anadolu Ö retmen Lisesi, 

%18,1 i Polis Okulu, %9,1 i K z Meslek Lisesi, %4,5 i Fen Lisesi olarak 

tercihlerini belirtmi lerdir. 

Cinsiyet ile ilkö retimden sonra gidilmek istenen okul aras ndaki ili ki ki-kare 

testi sonucu p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Buna göre erkek ö renciler 

%67,2 oran nda Kur an Kursunu tercih etmi lerdir. Bayan ö renciler %40,9 

oran nda yine Kur an Kursunu tercih etmelerine ra men erkek ö rencilerle 

aralar nda önemli bir oran fark göze çarpmaktad r. Buna kar l k lkö retimden 

sonra gidilmek istenen okul olarak mam Hatip Lisesini tercih eden k z ö renciler 

%21,2 iken, erkek ö renciler %9,6 d r.13  

Ö rencilerin ya lar ve ilkö retimden sonra en çok gitmek istedikleri okul 

aras ndaki ili ki de yine ki-kare testi sonucu p<0.001 düzeyinde anlaml 

bulunmu tur. Bu sonuca göre 14-16 ya grubundakiler %58,5 oran nda Kur an 

Kursunu i aretlemi lerdir. Bu gruptakilerin Liseyi tercih etme oranlar %13,6, 

mam Hatip Lisesini tercih etme oranlar %11,9, Anadolu Lisesini tercih etme 

oranlar %8,5 tir. 

16-18 ya grubundakiler %47,5 oran nda Kur an Kursunu tercih etmi lerdir. 

Kur an Kursunu, %20 ile mam Hatip Lisesi, %14,2 ile lise, %11,7 ile Anadolu 

Lisesi izlemi tir. 

18-21 ya grubundaki ö renciler %32,7 oran nda Kur an Kursunu, %24,5 

oran nda mam Hatip Lisesini %16,3 oran nda Liseyi, %13,3 ile Anadolu Lisesini 

tercih etmi lerdir.14 

                                                

 

13 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 1. 
14 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 2. 
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Ö renim durumu ile ilkö retimden sonra en çok gidilmek istenen ö renim 

kurumu aras ndaki ili ki p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur. lkö retim 

mezunu ö rencilerin %52,7 si Kur an Kursunu, %16,7 si mam Hatip Lisesini, 

%13 ile Liseyi, %10,2 ile Anadolu Lisesini tercih etmi lerdir. 

Ba ka seçene ini i aretleyen ve çe itli liselerden mezun olan ö rencilerin 

%27,3 ü Liseyi, %22,7 si mam Hatip Lisesini, %20,5 i Kur an Kursunu, 

%11,4 ü Anadolu Lisesini tercih etmi lerdir. 15  

Bu sonuçlara göre erkek ö rencilerin ilkö retimden sonra Kur an Kursunu 

tercih etme oranlar k z ö rencilerden daha fazlad r. Ö rencilerin ya lar ile 

Kur an Kursunu tercih etmeleri aras nda ters orant söz konusudur. Buna göre ya 

düzeyi yükseldikçe ö rencilerin Kur an Kursunu tercih etmeleri dü mektedir.  

Ö renim durumu ile lkö retimden sonra Kur an Kursunu tercih etme aras nda da 

benzer bir durum söz konusudur. Nitekim lkö retim mezunu ö rencilerin yar dan 

fazlas Kur an Kursuna gelmek isterken Lise mezunu olanlar n ancak 1/4 ü 

Kur an Kursunu tercih etmektedirler. Bu verilerden yola ç k larak ö rencilerin 

e itim durumu yükseldikçe Kur an Kursunu tercih etme oranlar n n dü tü ü 

söylenebilir. 

2. Kur an Kursuna Gelmekte Kararl l k Durumlar

 

Ö rencilerin Kur an Kursuna gelme hususundaki kararl l klar Tablo 19 da 
verilmi tir 

Tablo 19: Kur an Kursuna Gelmekte Kararl l k Durumlar ile lgili Da l m 

Ba ka bir okula gitme imkân n z olsayd yine 
de Kur an Kursuna gelir miydiniz? Say  % 

Kesinlikle gelirdim 162 40,6 
Gelirdim 127 31,8 
Belki gelirdim 77 19,2 
Gelmezdim  25 6,2 
Asla gelmezdim 5 1,2 
Cevaps z 3 1 
TOPLAM 399 100 

                                                

 

15 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 3. 
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Buna göre ankete kat lan ö rencilerin %40,6 s kesinlikle gelirdim , 

%31,8 i gelirdim , %19,2 si belki gelirdim seçeneklerini i aretlemi lerdir. 

Olumsuz görü bildirenlerin oran ise %6,2 gelmezdim , %1,2 si asla 

gelmezdim eklinde olmu tur.  

Buna göre, ankete kat lan ö rencilerin %72,4 ü ba ka bir imkân olsayd 

bile Kur an Kursuna gelme konusunda kararl

 

bir tutum sergilemi tir. 

Ö rencilerin %19 u karars z bir tutum içerisinde iken sadece %7,5 i bu konuda 

olumsuz görü belirtmi lerdir. Bu sonuç, ö rencilerin Kur an Kursuna genellikle 

kendi istekleriyle geldi ine dair hipotezimizi destekler niteliktedir. 

Konuyla ilgili yap lan ara t rmalarda kararl bir tutum sergileyenlerin oran 

daha yüksek, olumsuz görü bildirenlerin oran daha dü ük bulunmu tur.16  

3. Kur an Kursuna Gelmelerinde Etkili Olan Ki iler 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kursuna gelmelerinde kimin etkili 

oldu u Tablo 20 de verilmi tir. 

Tablo 20:  Kursa Gelmelerinde Kimin Etkili Oldu una Dair Da l m  

Kur an Kursuna gelmenizde kim etkili oldu? Say  % 
Tamamen kendi iste imdi 200 50,1 
Ailem  162 40,6 
Arkada lar m  11 2,8 
Ö retmenlerim  9 2,2 
Akrabalar m 15 3,8 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM 399 100 

Ankete kat lan ö rencilerin %50,1 i kursa kendi istekleriyle, %46,6 s kursa 

ailesinin etkisiyle, %3,8 i akrabalar n n etkisiyle, %2,8 i arkada lar n n etkisiyle, 

%2,2 si ö retmenlerinin etkisiyle kursa geldiklerini belirtmi lerdir.  

Bu bulgu ö rencilerin Kur an Kursuna genellikle kendi istekleriyle 

geldiklerine dair hipotezimizle paralellik arz etmektedir. 
                                                

 

16  Bayraktar, age., s. 28; Ay, age., s. 64. 
19 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 4, 5, 6. 
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Kur an Kursuna gelmede kimin etkili oldu u sorusunun; cinsiyet, ya ve 

ö renim durumu olarak belirlenen ba ms z de i kenlerle uygulanan ki-kare testi 

sonucu anlaml ç kmam t r.19 

Konuyla ilgili ara t rmalarda da ö rencilerin ço unlu u kendi istekleriyle 

kursa geldiklerini belirtmi lerdir. Bu seçene i aile iste iyle gelenler takip 

etmekte, bu iki seçenek d ndakilerin toplam ise % 10 dan azd r.20 

4. Kur an Kursuna Gelme Amaçlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin kursa gelmelerinde etkili olan faktörler Tablo 

21 de verilmi tir. 

Tablo 21: Kursa Gelmelerinde Etkili Olan En Önemli Faktörlere Göre Da l m  
Kur an Kursuna gelmenizde etkili olan faktörler 
nelerdir? Say  % 

Kur an do ru okumay ö renmek 207 51,8 
Temel dini ve ahlâkî bilgileri ö renmek 115 28,8 
badetler için gerekli olan sure ve dualar ezberlemek ve 

bunlar n meallerini ö renmek 
90 22,5 

Hz. peygamberi tan mak ve onu sevmek 86 21,5 
Haf zl k yapmak 211 52,8 
leride yapmay

 

dü ündü üm din hizmetleri mesle ine 
haz rlanmak 

140 35 

Ba ka okullara gitme imkân  bulamamak 11 2,7 
Sadece ailemin arzusunu yerine getirmek 23 5,7 
Cevaps z - - 

TOPLAM Ö RENC SAYISI 399 

Bu soruda birden fazla seçenek i aretlendi i için her seçene in oran ankete 

kat lan toplam ö renci say s na göre ayr ayr hesaplanm t r. Tablodan da 

izlenebilece i gibi ö rencilerin %52,8 i Kur an Kursuna haf zl k yapmak için 

gelmi tir. Bu seçene i %51,8 ile Kur an do ru okumay ö renmek , %35 ile 

ileride yapmay dü ündü üm din hizmetleri mesle ine haz rlanmak , %28,8 ile 

temel dini ve ahlâkî bilgileri ö renmek , %22,5 ile ibadetler için gerekli olan 

                                                

 

20 Bayraktar, age., s. 29; Ay, age., s. 63; Ayhan Ergün, Kur an Kursu Ö rencilerinde Dini Tutum 
ve Davran lar, (bas lmam yüksek lisans tezi), SDÜSBE, Isparta 2002, s. 26; Koç, age., s. 
62.  
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sure ve dualar ezberlemek ve bunlar n meallerini ö renmek seçenekleri takip 

etmektedir. Ö rencilerin, %21,5 ile Hz Peygamberi tan mak ve onu sevmek , 

%5,7 si ailenin arzusunu yerine getirmek, %2,7 si ise ba ka okullara gitme imkân 

bulamama nedeniyle kursa gelmi tir. 

Bu bulgu, ergenlik ça ndaki Kur an Kursu ö rencilerinin büyük bir 

bölümünün haf zl k yapmay dü ündükleri yönündeki hipotezimizi 

desteklemektedir. 

Ö rencilerin yar dan fazlas haf zl k yapmak amac yla Kur an Kursuna 

gelmi lerdir. Konuyla ilgili olarak yap lan di er ara t rmalarla kar la t r ld nda 

bu oldukça yüksek bir orand r. Bu ara t rmalarda ö renciler kursa gelmedeki en 

önemli amaçlar n n Kur an okumay ö renmek oldu unu belirtmi lerdir.21  

Haf zl k yapmak isteyen ö rencilerin bu denli yüksek olu u ara t rmam z 

ergenlik ça ile s n rland rm olmam z n etkisi büyüktür. Bir ba ka etki ise, 

bölgenin haf zl k konusunda köklü bir geçmi e sahip olmas ve bu kültürün 

günümüzde de etkisini devam ettirmesidir. 

Kursa gelme amaçlar n n ikincisi Kur an okumay ö renmek , üçüncüsü 

ise leride yapmay

 

dü ündü üm din hizmetleri mesle ine haz rlanmak olarak 

kar m za ç kmaktad r. Bu seçene e göre ö rencilerin %35 i ilerde din hizmetleri 

mesle ini seçmeyi dü ünmektedir. Kur an Kursuna da bu mesle e haz rlanmak 

için gelmi lerdir. 

Sadece ailesinin arzusunu yerine getirmek için

 

veya Ba ka okullara 

gitme imkân

 

bulamamak seçenekleri oldukça azd r. Konuyla ilgili yap lan ba ka 

bir ara t rmada ailenin iste ini yerine getirme seçene i bizim ara t rmam za 

nazaran oldukça yüksektir.22 

                                                

 

21 Bayraktar, age., s. 35; Ay, age., s. 65; en, agt., s. 25; Genç, agt., s. 65. 
22 Ay, age., s. 65. 
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5. Kursa Gelirken ve Geldikten Sonraki Duygular

 
Ankete kat lan ö rencilerin kursa gelirken ve geldikten sonraki duygular 

Tablo 22 de verilmi tir. 

Tablo22 Kursla lgili Kanaatlerine Göre Da l m 

u anda kurs ile ilgili kanaatleriniz nedir? Say  % 
steyerek geldim ve memnunum 302 75,7 
steyerek geldim ama memnun de ilim 40 10 
stemeyerek geldim ama memnunum 50 12,5 
stemeyerek geldim ve memnun de ilim 7 1,8 

Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin büyük bir bölümü (%75,7 si) Kur an Kursuna 

isteyerek geldiklerini ve kurstan memnun olduklar n belirtmi lerdir. 

stemeyerek geldim ama memnunum diyenlerin oran da %12,5 tir.  Bu oran 

ö rencilerin büyük bir ço unlu unun kursla ilgili u andaki kanaatlerinin olumlu 

oldu unu göstermektedir. steyerek geldi ini ancak memnun olmad n 

belirtenlerin oran %10, istemeyerek geldi ini ve memnun olmad n 

belirtenlerin oran sadece %1,8 dir.  

Bu bulgu ö rencilerin ço unlu unun Kur an Kursunda bulunmaktan 

memnun olduklar yönündeki hipotezimizi desteklemektedir. 

6. Kurs Disiplini Hakk ndaki Görü leri 

Ankete kat lan ö rencilerin kurs disiplini hakk ndaki dü ünceleri Tablo 

23 de verilmi tir. 

Tablo 23: Kursun Disiplini Hakk ndaki Dü üncelerine Göre Da l m 
Kur an Kursundaki disiplin anlay n nas l 
buluyorsunuz? Say  % 

Çok yi 144 36 
Biraz iyi ve faydal buluyorum 182 45,6 
Oldukça sert ve kat buluyorum 17 4,3 
Biraz sert ve kat buluyorum 27 6,8 
Ba ka 17 4,3 
Cevaps z 12 3 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %45,6 s biraz iyi ve faydal buluyorum , %36 s 

çok iyi seçene ini i aretlemi lerdir. Buna göre ö rencilerin büyük 
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ço unlu unun Kur an Kurslar n n disiplini hakk nda olumlu dü üncelere sahip 

oldu unu söyleyebiliriz.  

Ankete kat lan ö rencilerin %6,8 i biraz sert ve kat buluyorum , %4,3 ü 

oldukça sert ve kat buluyorum seçeneklerini i aretlemi lerdir.  

Anket formlar nda yap lan detay analizlerinde Ba ka seçene ini 

i aretleyen %4,3 lük k s m ise Kur an Kursunun disiplinini yetersiz ve iyi 

de il eklinde tan mlam lard r.  

Bu sonuçlara göre ö rencilerin ço unlu unun kursun disiplininden memnun 

olduklar ve bu konuda s k nt ya amad klar görülmektedir. Kursun disiplinin çok 

s k oldu unu söyleyen ö renciler %10 civar ndad r. Buna kar l k yakla k 

%5 lik bir k s mda kursun disiplininin istenen düzeyde olmad n belirtmi lerdir.  

Ergenlik döneminde kurallara ve otoriteye kar olan ö renciler bu konuda 

farkl bir tutum sergileyerek disiplinin var olmas gerekti ini belirtmi lerdir. Bu 

duruma, ö rencilerin ço unlu unun yat l olmas ve herhangi bir disiplinsizlik 

durumunda kendilerinin de bundan olumsuz etkilenmesi neden olabilir. 

7. Kursta En Fazla Eksiklik Hissedilen Konular 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kursunda en çok eksiklik hissettikleri 

konular ile ilgili da l mlar a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 24: Kursta En Çok Eksiklik Hissetti i Konulara Göre Da l m  
Kur an Kursunda en çok eksiklik hissetti iniz 
konular nelerdir? Say  % 

Kurs binas n n fizikî yetersizli i 30 7,5 
A ç -temizlikçi-bekçi vb. eleman eksikli i  93 23,3 
Oyun bahçesi kantin, bilgisayar lâboratuar  vb  
alanlar n eksikli i 

134 33,6 

Kültürel faaliyetlerin bulunmay

 

61 15,3 
Mezuniyet sonras durum belirsizli i 31 7,8 
Cevaps z 50 12,5 
TOPLAM 399 100 

Tablodan da izlenebilece i gibi %33,6 ile Oyun bahçesi, kantin, Bilgisayar 

lâboratuar vb alanlar n eksikli i , %23,3 ile A ç -temizlikçi-bekçi vb eleman 

eksikli i , %15,3 ile kültürel faaliyetlerin bulunmay , %7,8 ile mezuniyet 



   

91

 
sonras durum belirsizli i , %7,5 ile kurs binas n n fizikî yetersizli i 

ö rencilerin kurslarda eksiklik hissetti i konular aras nda yer alm t r. 

Elde edilen sonuçlara göre ö rencilerin yar ya yak n kurs binalar n n fizikî 

veya teknik eksikli ini en önemli sorun olarak görmektedir. Bunlar eleman 

eksikli i takip etmektedir. Bu bulgu, kurs binalar n n oyun alanlar , bilgisayar 

lâboratuar kütüphane vb. yönlerden yeterli olmad na dair hipotezimizi 

desteklemektedir. 

Konuyla ilgili bir ba ka ara t rmada Kur an Kursu ö reticilerine görev 

yapt klar Kursun e itim ve sa l k aç s ndan yeterli olup olmad sorulmu ve 

ö reticilerin yakla k %50 si yeterli olmad yönünde görü bildirmi lerdir.23   

Ö rencilerin en çok yak nd konulardan birisi de a ç temizlikçi, 

kaloriferci vb eleman eksikli idir. Konuyla ilgili ara t rmalar bu konuyu dile 

getirmesine24 ra men henüz bir önlem al nm de ildir. 

8. Kursta Olmas n stedikleri Ders D Etkinlikler 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kurslar nda ders d ne tür faaliyetler 

istedikleri a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 25: Kursta Olmas n stedikleri Etkinliklere Göre Da l m  
Kursunuzda ne tür etkinliklerin olmas n isterdiniz? Say 

 

% 
Bilgisayar-internet kullan m

 

81 20,3 
Belli aral klarla ders d dini programlar yap lmas n

 

105 26,3 
Piknik ve geziler düzenlenmesini 107 26,8 
Kurslar aras bilgi, iir- kompozisyon yar malar gibi kültürel 
etkinlikler ve çe itli sportif faaliyetler düzenlenmesini 

67 16,8 

Ba ka - - 
Cevaps z 39 9,8 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin %26,8 i piknik ve geziler düzenlenmesini , 

%26,3 ü Belli aral klarla ders d dini programlar yap lmas n , %20,3 ü 

                                                

 

23 Ramazan Buyrukçu, Kur an Kurslar nda Din E itimi ve Ö retiminin Verimlili i Üzerine Bir 
Ara t rma (Göller Bölgesi Örne i) , Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s. 150. 

24 Ay, age., s. 94. 
26 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 7. 
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bilgisayar-internet kullan m , %16,8 i ise kurslar aras bilgi, iir- kompozisyon 

yar malar gibi kültürel etkinlikler ve çe itli sportif faaliyetler düzenlenmesini 

istemektedir. 

Ö renciler Kur an Kurslar nda ders d çe itli kültürel ve sportif 

faaliyetlerin olmas n istemektedir. Yukar da s ralanan faaliyetler birbirine yak n 

oranla dile getirilmi tir. En çok istenen faaliyetler ise  gezi düzenlenmesi ve ders 

d dini programlar n olmas d r. Bu bulgu, kurslarda mevcut e itimin yan nda 

çe itli faaliyetlerin düzenlenmesi gerekti ine dair hipotezimizi desteklemektedir. 

Ö rencilerin ço unlu unun yat l oldu u dikkate al n rsa bu bulgu, oldukça 

normal bir durumdur. Ö renciler yat l ortamda uzun süre kalmakta, de i ik 

ortamlar ve de i ik programlar istemektedirler. llerde müftülüklerce belli 

aral klarla düzenlenen konferanslar, kandil gecesi programlar  vb. programlarla bu 

iste in kar lanmas mümkündür. lçelerde ise bu istek ancak ö rencileri il 

merkezine ta mak gibi zor bir ekilde kar lanabilmektedir. Belde ve köylerdeki 

Kur an Kurslar nda bu durum daha da ç kmaza girmektedir. Yetkililerin bu 

durumu da dikkate alarak özellikle köy ve beldelerdeki ö rencileri bu programlara 

götürmeleri veya bizzat bu programlar Kur an Kurslar nda yapmalar bu eksikli i 

belli ölçüde telafi edebilecektir. 

9. Kursu Bitirdikten Sonra Ne Yapmay Dü ündükleri 

Ö rencilerin kurs e itiminden sonra ne yapmak istedikleri ile ilgili bilgiler 

a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 26: Kurs Ö reniminden Sonra Yapmak stediklerine Göre Da l m  
Kursu bitirdikten sonra ne yapmay dü ünüyorsunuz?

 

Say 

 

%

 

mam-Hatip Lisesine gitmeyi

 

138

 

34,6

 

Herhangi bir Liseye gitmeyi

 

7

 

1,8

 

Aç kö retim Lisesine gitmeyi

 

29

 

7,3

 

artlar ma uygun herhangi bir i e girmeyi

 

56

 

14

 

Özel i lerimle me gul olmay

 

23

 

5,8

 

Hiçbir fikrim yoktur

 

70

 

17,5

 

Ba ka 

 

42

 

10,5

 

Cevaps z

 

34

 

8,5

 

TOPLAM

 

399

 

100

 

Tabloya göre ö rencilerin %34,6 s mam-Hatip Lisesine gitmeyi dü ünmektedir. 

%17,5 inin ne yapaca hakk nda hiçbir fikri yoktur . Ö rencilerin %14 ü 

artlar ma uygun herhangi bir i e girmeyi , %7,3 ü  Aç kö retim Lisesine 

gitmeyi , %5,8 i Özel i lerimle me gul olmay , %1,8 i Herhangi bir Liseye 
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gitmeyi dü ünmektedir. Ankete kat lan ö rencilerin %10,5 i Ba ka seçene ini 

i aretlemi lerdir. 

Anket formlar nda yap lan detay analizlerde Ba ka seçene ini i aretleyen 

ö rencilerin %59,5 i s navlara haz rlan p Kur an Kursu ö reticisi veya din 

görevlisi olmak istediklerini belirtmi lerdir. %23,8 i üniversite okumak 

istediklerini ve %16,6 s ilimlerini art rmay ve dine hizmet etmeyi 

dü ündüklerini belirtmi lerdir. 

Kurs ö reniminden sonra yap lmas plânlanan i ile cinsiyet aras ndaki ili ki 

ki-kare testi sonucu p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur.  

Erkek ö rencilerin %68 i, k z ö rencilerin %36,1 i ö renimlerine devam 

etmeyi dü ünmektedirler. Erkek ö rencilerin ço unlu u ö renimlerine devam 

etmeyi dü ünürken k z ö rencilerin ço unlu u ise ö renime devam etme d nda 

s ralanan faaliyetleri dü ünmektedir.26 

K z ö rencilerin %23,4 ü mezuniyet sonras ne yapaca konusunda hiçbir 

fikrim yoktur seçene ini i aretlemi lerdir. Erkek ö rencilerin sadece %4 ü bu 

seçene i i aretlemi lerdir. Ö renime devam etme hususunda oldu u gibi burada 

da önemli bir oran fark göze çarpmaktad r. 

Bu sorunun ya gruplar na göre da l m da p<0.001 düzeyinde anlaml 

bulunmu tur. Buna göre 14-16 ya grubu ö rencilerin %57,9 u, 16-18 ya grubu 

ö rencilerin %42,5 i ve 18-21 ya grubu ö rencilerin %20 si e itimlerine devam 

etmeyi dü ünmektedirler. 

14-16 ya grubu ö rencilerin %36,5 i, 16-18 ya grubundaki ö rencilerin 

%46,6 s , 18-21 ya grubu ö rencilerin %71,9 u ö renime devam etme d nda 

s ralanan faaliyetleri dü ünmektedirler.27   

Verilerden de anla labilece i gibi ö rencilerin ya seviyesi yükseldikçe 

ö renimlerine devam etme dü ünceleri azalmakta, ya seviyeleri azald kça 

ö renime devam etme dü üncesi artmaktad r. Ö renim d faaliyetleri dü ünme 

                                                

 

27 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 8. 
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hususunda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Ö rencilerin ya seviyeleri 

yükseldikçe ö renime devam etme d ndaki faaliyetleri dü ünenlerin oran 

artmakta, ya seviyesi azald kça azalmaktad r. 

Ayn sorunun ö renim durumuna göre da l m da p<0.001 düzeyinde 

anlaml bulunmu tur. lkö retim mezunu ö rencilerin %48,6 s , lise mezunu 

ö rencilerin %27,2 si ö renimlerine devam etmeyi dü ünmektedirler.  

lkö retim mezunu ö rencilerin %43,3 ü, lise mezunu ö rencilerin %84,1 i 

ö renime devam etme d nda s ralanan faaliyetleri dü ünmektedirler. Lise 

mezunu ö rencilerin %50 si ba ka seçene ini i aretlemi lerdir.28 Anket 

formlar nda yap lan detay analizlerde ise bu seçene i i aretleyen ö renciler 

s navlara haz rlan p Kur an Kursu ö reticisi veya din görevlisi olmay , üniversite 

okumay , ilimlerini art rmay ve dine hizmet etmeyi dü ündüklerini ifade 

etmi lerdir. 

Bu sonuçlara göre ilkö retim mezunu ö rencilerin ço unlu u ö renimlerine 

devam etmeyi, lise mezunu ö rencilerin ço unlu u ise çal may

 

(görev yapmay ) 

dü ünmektedirler. 

10. Dini Bir Meslek Dü ünüp Dü ünmedikleri 

Ankete kat lan ö rencilerin gerekli e itimi alarak din görevlisi olmay 

dü ünüp-dü ünmedikleri ile ilgili veriler a a daki Tablo da verilmi tir. 

Tablo 27: Kurstan Sonra Dini Bir Meslek Dü ünüp-Dü ünmediklerine Göre Da l m  
leride gerekli e itimi alarak dini bir meslek 

edinmeyi dü ünüyor musunuz? Say  % 

Kesinlikle evet 173 43,4 
Evet  118 29,4 
Belki  80 20 
Hay r  22 5,5 
Kesinlikle hay r 6 1,5 
TOPLAM 399 100 

                                                

 

28 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 9. 
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Bu verilere göre ö rencilerin %43,4 ü kesinlikle evet seçene ini, %29,4 ü 

evet seçene ini %20 si ise belki seçene ini i aretlemi lerdir. Bu soruya 

olumsuz cevap verenlerin oranlar ise öyledir: 

Deneklerin %5,5 i hay r seçene ini, %1,5 i ise kesinlikle hay r 

seçene ini i aretlemi lerdir. Bu sonuçlar ö rencilerin büyük ço unlu unun dini 

bir meslek seçmeyi dü ündüklerine dair hipotezimizi desteklemektedir. 

lerde gereken e itimi alarak dini bir meslek seçmeyi dü ünmeyle cinsiyet 

aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucu p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur. 

Buna göre erkek ö rencilerin %87,2 si, k z ö rencilerin %66,8 i dini bir meslek 

edinmeyi dü ünmektedir. 

Erkek ö rencilerin %10,4 ü, k z ö rencilerin %24,1 i karars z bir tutum 

içerisindedirler. 

Dini bir meslek seçmeyi dü ünmeyenlerin oran erkek ö rencilerde %2,4, 

k z ö rencilerde ise %9,8 dir.29 

Verilere göre erkek ö rencilerden dini bir meslek seçmeyi dü ünenlerin 

oran k z ö rencilere göre daha yüksektir.  

Bu sorunun ya gruplar na göre da l m p<0.05 düzeyinde anlaml 

bulunmu tur. 14-16 ya grubu ö rencilerin %74,7 si, 16-18 ya grubu ö rencilerin 

%74,2 si, 18-21 ya grubu ö rencilerin %66 s dini bir meslek edinmeyi 

dü ünmektedirler.  

14-16 ya grubu ö rencilerin %16,3 ü, 16-18 ya grubu ö rencilerin 

%20,8 i, 18-21 ya grubu ö rencilerin %25,8 i karars z bir tutum 

sergilemektedirler. 

14-16 ya grubu ö rencilerin %7,8 i, 16-18 ya grubu ö rencilerin %5 i, 18-

21 ya grubu ö rencilerin  %8,2 si ise dini bir meslek edinmeyi 

dü ünmemektedir.30 

                                                

 

29 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 10. 
30 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 11. 
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Elde edilen verilere göre, ö rencilerin ya seviyeleri yükseldikçe dini bir 

meslek edinme konusundaki dü ünceleri azalmaktad r. Ya seviyesi dü ük olan 

ö renciler bu konuda daha kararl , ya seviyesi yüksek olan ö renciler ise k smen 

karars z bir tutum sergilemektedirler. 

Ayn sorunun ö renim durumuna göre da l m ise istatistiksel bir 

anlaml l k arz etmemektedir.31  

B.Ö rencilerin Ö reticilerle li kileri 

1. Ö reticilerle li kilerden Memnuniyet Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin Kurs ö reticilerinin kendileri ile ili kilerinden 

memnun olup olmama durumlar Tablo 28 de gösterilmi tir. 

Tablo: 28 Ö reticilerle li kilerden Memnuniyet Durumuna Göre Da l m 
Kurs hocalar n n ö rencilerle ili kilerinden  
memnun musunuz? 

Say  % 

Çok memnunum 158 39,6 
Memnunum 183 45,9 
Memnun de ilim 37 9,3 
Hiç memnun de ilim 17 4,2 
Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

Elde edilen sonuçlara göre ö reticilerin kendileri ile ili kilerinden 

memnun olanlar n oran %45,9, çok memnun olanlar n oran ise %39,6 d r. 

Bu iki seçene in toplam ise %85,5 tir. Bu sonuç ö rencilerin büyük 

ço unlu unun kurs ö reticilerinin kendileriyle olan ili kilerinden memnun 

olduklar n göstermektedir.  

Ayn soruda memnun de ilim diyenlerin oran %9,3, hiç memnun 
de ilim diyenlerin oran ise %4,2 dir. Buna göre kurs ö reticilerinin kendileriyle 
olan ili kilerinden memnun olmayanlar n toplam ankete kat lan ö rencilerin 
%13,5 idir.  

Ba ka ara t rmalarda da oranlarda k smî de i iklikler olmakla birlikte 
ö rencilerin, ö reticilerin kendileriyle ili kilerinden büyük ölçüde memnun 
olduklar görülmü tür.32 

                                                

 

31 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 12. 
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2. Ö reticileri En Çok Ele tirdikleri Hususlar 

Ankete kat lan ö rencilerin kurs ö reticilerini en çok hangi konularda 

ele tirdikleri Tablo 29 da verilmi tir. 

Tablo 29:  Kurs Hocalar n En Çok Ele tirdikleri Konulara Göre Da l m 
Kurs hocalar n z en çok hangi konularda ele tiriyorsunuz? Say 

 

% 
Bilgi konusunda yetersizlik 31 7,8 
Ders i leme eklinin s k c ve monotonlu u 56 14 
Arkada lar m n yan nda a a lay c tutumlarda bulunmas

  

77 19,3 
Ö renciler aras nda ay r m yapmas

 

98 24,5 
Ö rencilerin ihtiyaç ve isteklerini anlamamas ve önemsememesi 61 15,3 
Ba ka 51 12,8 
Cevaps z 120 30 
TOPLAM Ö RENC SAYISI 399 

Bu soruda birden fazla seçenek i aretlendi i için her seçene in oran 

ankete kat lan toplam ö renci say s na göre ayr ayr hesaplanm t r. Buna 

göre ö renciler ö reticileri en çok u konularda ele tirmektedir  

Ö renciler aras nda ayr m yapmas (%24,59) 

Arkada lar m n yan nda a a lay c tutumlarda bulunmas (%19,3) 

Ö rencilerin ihtiyaç ve isteklerini anlamamas ve  önemsememesi  

(%15,3) 

Ders i leme eklinin s k c ve monotonlu u (%14) 

Bilgi konusunda yetersizlik (%7,8) 

Ba ka (%12,8)seçene ini i aretleyenlerin %98 i hocalar n 

ele tirmediklerini, %2 si ise hocalar n güvenilir olmad n belirtmi lerdir. 

Bu bulgu, ö rencilerin arkada lar n n yan nda uyar lmaktan ve 

ö rencilere kar farkl davran lardan oldukça rahats z olduklar yönündeki 

hipotezimizi destekler niteliktedir. 

Konuyla ilgili yap lan ba ka ara t rmalarda da ö rencileri en çok üzen 

ö renci davran lar sorulmu ve bu soruya verilen cevaplar aras nda 

ö retmenin arkada yan nda ceza vermesi en fazla i aretlenen seçenek 

                                                                                                                                     

 

32 Bayraktar, age., s. 39; en, agt., s. 31; Genç, agt., s. 71; Büyükdinç, agt., s. 47; Koç, age., s. 74. 
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olmu tur.33 Ara t rmam zda oldu u gibi tarih itibariyle günümüze yak n olan 

iki ara t rmada da34 ö rencilerin en çok ele tirdikleri ö retmen davran lar 

aras nda ö retmenin ö renciler aras nda ayr m yapmas ilk s rada yer alm t r. 

Daha önce de dile getirildi i gibi ergenlik dönemi gençleri adalet ve 

hakperestlik duygular n oldukça yo un ya amakta ve bunun aksi davran lar 

da büyük tepkiyle kar lamaktad rlar. Ara t rmam z n konusunu ergenlik 

dönemi ö rencilerinin olmas dikkate al nd nda bu bulgu, ola an bir durumu 

gösterdi i anla labilmektedir. 

3. Ö reticilerde Arad klar En Önemli Nitelikler 

Ankete kat lan ö rencilerinin Kur an Kursu hocalar nda arad klar en 

önemli özellikler Tablo 30 da verilmi tir. 

Tablo 30:  Kurs Hocalar nda Arad klar En Önemli Özelliklere Göre Da l m 
Kur an Kursu hocalar nda size göre en önemli 
özellikler neler olmal d r. Say  % 

Bilgili olmak 273 68,4 
Ö renciye de er vermek 248 62,1 
Söz ve Davran lar aras nda tutarl l k 113 28,3 

ini severek ve içtenlikle yapmak 234 58,6 
Örnek bir ki ilik ve karakter sahibi olmak 172 43,1 
Ho görülü ve alçakgönüllü olmak 185 46,3 
Anlatma ve ö retme yetene ine sahip olmak 187 46,8 
Ba ka  - - 
Cevaps z 11 2,7 
TOPLAM Ö RENC SAYISI 399 

Bu soruda birden fazla seçenek i aretlendi i için her seçene in oran ankete 

kat lan toplam ö renci say s na göre ayr ayr hesaplanm t r. Buna göre ankete 

kat lan ö renciler Kur an Kursu hocalar nda olmas gereken en önemli özellikleri 

oran yüksekli ine göre öyle s ralam

 

olmaktad r: 

Bilgili olmak

 

(%68,4) 

Ö renciye de er vermek

 

(%62,1) 

                                                

 

33 Bayraktar, age., s. 39; en, agt., s. 31; Genç, agt., s. 71; Büyükdinç, agt., s. 47. 
34 Büyükdünç, agt., s. 48; Koç, age., s. 76. 
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ini severek ve içtenlikle yapmak

 
(%58,6) 

Anlatma ve ö retme yetene ine sahip olmak

 
(%46,8) 

Ho görülü ve alçakgönüllü olmak

 
(%46,3) 

Örnek bir ki ilik ve karakter sahibi olmak

 

(%43,1) 

Söz ve Davran lar aras nda tutarl l k

 

(%28,3) 

Bu soruya verilen cevaplar dikkate al narak u sonuca var labilir. Kurs 

ö reticilerinin, bilgili olma yan nda, ö renciye de er verme, mesle ini severek ve 

içtenlikle yapma, anlatma ve ö retme yetene ine sahip olma, ho görülü ve 

alçakgönüllü olma, örnek bir ki ilik ve karakter sahibi olma gibi ki isel ve 

meslekî niteliklere birlikte sahip olmas beklenmektedir. Ö reticilerin 

mesleklerinde ba ar l olmas bu niteliklere hangi oranda sahip olduklar ile 

yak ndan ili kilidir. Nitelikler yükseldikçe e itimde ba ar ve verimlilik artacakt r. 

4. Sorunlar n Ö reticilerle Payla abilme Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin sorunlar n kurs ö reticileriyle payla abilme 

durumlar Tablo 31 de verilmi tir. 

Tablo 31: Sorunlar n Kurs Hocalar yla Payla abilme Durumuna Göre  Da l m 
Kursta bir s k nt n z ve sorununuz oldu unda bunu 
hocalar n za açabiliyor musunuz? Say  % 

Rahatl kla açabiliyorum 64 16 
Açabiliyorum  108 27,1 
Biraz zorlan yorum 158 39,6 
Kesinlikle açam yorum 69 17,3 
Cevaps z - - 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %39,6 s biraz zorlan yorum , %27,1 i   

açabiliyorum , %17,3 ü kesinlikle açam yorum , %16 s rahatl kla 

açabiliyorum eklinde görü belirtmi lerdir.  

Ö rencilerin sorunlar n kurs hocalar yla payla abilme durumlar ile 

cinsiyetleri aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucu p<0.05 düzeyinde anlaml 

bulunmu tur. Buna göre erkek ö rencilerin sorunlar n hocalar yla payla abilme 
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durumu k z ö rencilere göre daha yüksektir.35 Erkek ö rencilerin %51 i, k z 

ö rencilerin %39,4 ü sorunlar n kurs hocalar na açabildiklerini ifade 

etmi lerdir. S k nt lar n hocalarla payla ma hususunda biraz zorland n 

belirten erkek ve k z ö rencilerin oranlar (erkek ö renciler %39,2, k z ö renciler 

%39,8) ise birbirine yak nd r. Sorunlar n hocalar na kesinlikle açamad n 

belirten k z ö renciler %20,8, erkek ö renciler %9,6 d r. 

Ö rencilerin sorunlar n kurs hocalar yla payla abilme durumlar ile ya ve 

ö renim durumlar aras ndaki ili ki, ki-kare testi sonucu anlaml bulunmam t r.36 

Konuyla ilgili ara t rmalarda sorunlar n kurs ö reticileriyle payla abilme 

oran bizim ara t rmam za göre daha olumlu bir tablo arz etmektedir.37 Buna 

ra men ö renci-ö retici diyalogu istenen seviyede de ildir. Bu durumun çe itli 

nedenleri olabilmektedir. Ö rencilere göre bunun nedenleri a a daki tabloda ele 

al nm t r. 

5. Ö reticilerle leti imi Engelleyen Faktörler 

Ankete kat lan ö rencilerin, ö reticilerle ileti imini engelleyen sebepler 

Tablo 32 de verilmi tir. 

Tablo 32:  Ö reticilerle leti im Engellerine Dair Da l m 
Hocalarla ileti im kurmakta zorlanman z n  
sebepleri nelerdir? 

Say  % 

Hocalar n bize zaman ay rmamas

 

26 6,5 
Hocalar n so uk ve mesafeli tutumu 45 11,3 
Hocalar n yeterince güven vermemesi 57 14,3 
Benim s k lgan ve al ngan olu um 180 45,1 
Ba ka  20 5 
Cevaps z 71 17,8 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin yar ya yak n bir bölümü (%45) ileti ime engel 

olarak kendi s k lgan ve al ngan yap s n göstermektedir. Ö reticilerden 

kaynaklanan nedenler ise u ekilde s ralanm t r.  

                                                

 

35 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 13. 
36 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 14, 15. 
37 Bayraktar, age., s. 40; en, agt., s. 32; Büyükdinç, agt., s. 48; Koç, age., s. 79. 
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Hocalar n yeterince güven vermemesi (%14,3) 

Hocalar n so uk ve mesafeli tutumu (%11,3) 

Hocalar n bize zaman ay rmamas " (%6,5) 

Anket formlar nda yap lan detay analizlerde Ba ka seçene ini i aretleyen 

%5 lik k s m ise hocalar yla iyi anla t klar n ve ileti imde zorlanmad klar n 

belirtmi lerdir. 

Cevaplara göre ö rencilerin ö reticilerle ileti im engellerinin daha çok 

kendilerinden kaynakland söylenebilir. 

Ö reticilerden kaynaklanan en önemli ileti im sorununun güven sorunu 

olmas dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili yap lan baz ara t rmalarda da, ileti im 

engeli en yüksek oranda hocalar na güvenmeme olarak tespit edilmi tir.38 

6. Hatal Davran ta Bulunan Ö renciye Nas l Davran ld  

Ankete kat lan ö rencilerin kurslar nda hatal davran ta bulunan 

ö rencilere nas l davran ld a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 33:  Hatal Davrananlara Gösterilen Tepkilere Dair Da l m 
Hatal davran ta bulunan bir ö renciye kursta 
genellikle nas l davran l yor? Say  % 

sim vermeden genel ö üt veriliyor 253 63,4 
Nazikçe uyar l yor 108 27 
Özel görü me ile yanl davran n nedenleri 
ara t r l yor ve rehberlik yap l yor 

101 25,3 

Ceza olarak fazladan ödev veriliyor 16 4 
zin, oyun, TV, sohbet vb. eyler geçici olarak yasaklan yor 13 3,2 

Dinlenme, yemek, uyku vb. eyler geçici olarak k s tlan yor 6 1,5 
Arkada lar n n huzurunda azarlan yor 51 12,8 
Dayak at l yor 13 3,2 
Ba ka  - - 
Cevaps z 16 4 
TOPLAM Ö RENC SAYISI 399 

                                                

 

38 Ergün, agt.,  s. 65; Koç, age, s. 81. 
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Bu soruda birden fazla seçenek i aretlendi i için her seçene in oran ankete 

kat lan toplam ö renci say s na göre ayr ayr hesaplanm t r. Buna göre hatal 

davran ta bulunan ö rencilere gösterilen tepkiler u ekilde s ralanm t r. 

sim vermeden genel ö üt veriliyor (63,4), 

Nazikçe uyar l yor (%27), 

Özel görü me ile yanl davran n nedenleri ara t r l yor ve rehberlik 

yap l yor (%25,3) 

Arkada lar n n huzurunda azarlan yor (%12,8) 

Ceza olarak fazladan ödev veriliyor (%4) 

Dayak at l yor (%3,2) 

zin, oyun, TV, sohbet vb. eyler geçici olarak yasaklan yor (%3,2) 

Dinlenme, yemek, uyku vb. eyler geçici olarak k s tlan yor (%1,5) 

Bu bulgu, hatal davran ta bulunan ö rencilere kar genellikle ö üt ve 

uyar metodu kullan ld ancak davran lar hakk nda yeterince rehberlik 

yap lamad yönündeki hipotezimizi desteklemektedir. 

Konu ile ilgili yap lm ara t rmalarda bu soru sorulmu ; hepsinde de farkl 

sonuçlar bulunmu tur. Bir ara t rmada ikaz birinci, azarlama ikinci 

s radayken ba ka bir ara t rmada da ö üt-nasihat birinci, ikaz

 

ikinci s rada yer 

alm t r.39 

Ara t rmam zda dikkat çeken bir konu da dayakla cezaland rma olay d r. 

Dayakla cezaland rma çok dü ük bir orand r ve sadece erkek ö rencilerin bu 

seçene i i aretledikleri görülmü tür. Kur an Kurslar yla ilgili yap lan 

ara t rmalar n tarihi geriye do ru gittikçe dayakla cezaland rma artmakta 

                                                

 

39 Bayraktar, age., s. 42; Ay, age., s. 142. 
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günümüze yakla ld kça bu oran dü mektedir.40 Buna ra men günümüzde de bu 

tür cezaland rma, çok az da olsa varl n sürdürmektedir. 

C. Ö rencilerin Program ve Uygulanmas na li kin Yakla mlar

 

1. Kurslarda Okutulmakta Olan Derslerden Memnuniyet Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun 

olma durumlar a a daki tabloda gösterilmi tir.  

Tablo 34: Derslerden Memnuniyet Durumuna Göre Da l m 
Kur an Kursunda okutulan derslerden ve bu 
derslerde i lenen konulardan memnun musunuz? Say  % 

Çok memnunum 198 49,6 
Memnunum 188 47,1 
Memnun de ilim 11 2,8 
Hiç memnun de ilim  - - 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %49,6 s okutulan derslerden çok memnun , 

%47,1 i memnun dur. Bu iki seçene in toplam %96,7 dir. Buna göre 

ö rencilerin tamam na yak n Kur an Kursunda okutulan derslerden 

memnundurlar. Ö rencilerin sadece %2,8 i memnun olmad klar n belirtmi lerdir. 

Bu bulgu ö rencilerin ço unlu unun Kur an Kursunda okutulan derslerden 

memnun olduklar na dair hipotezimizi do rulamaktad r. 

Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olma durumu ile cinsiyet 

aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucunda p<0.01 düzeyinde anlaml bulunmu tur. 

Erkek ö rencilerin %62,4 ü, k z ö rencilerin %43,8 i çok memnunum 

seçene ini tercih etmi lerdir. Erkek ö rencilerin bu seçenekteki oranlar k z 

ö rencilere göre daha yüksektir. Buna kar l k  memnunum seçene inde k z 

ö rencilerin oran daha fazlad r. K z ö rencilerin %52,6 s , erkek ö rencilerin 

%34,4 ü memnunum seçene ini tercih etmi lerdir.  

                                                

 

40 Bayraktar, age., s. 42; Yürük agt., s. 40-41; en, agt., s. 36; Ay, age., s. 142; Büyükdinç, agt., s. 
49; Koç, age., s. 84. 
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Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olmayanlar ise toplam 

ö renci say s na göre çok dü üktür. Memnun de ilim seçene ini k z 

ö rencilerin %3,3 ü, erkek ö rencilerin 1,6 s i aretlemi lerdir.41 

Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olma durumu ile ya 

aras ndaki ili ki p<0,001 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Buna göre 14-16 ya 

grubundaki ö rencilerin %63,1 i, 16-18 ya grubundaki ö rencilerin %45,5 i, 18-

21 ya grubundaki ö rencilerin %27,8 i Kur an Kursunda okutulan derslerden 

çok memnun olduklar n belirtmi lerdir. 

14-16 ya grubundaki ö rencilerin %35,2 si, 16-18 ya grubundaki 

ö rencilerin %48,8 i, 18-21 ya grubundaki ö rencilerin %66 s Kur an Kursunda 

okutulan derslerden memnun olduklar n belirtmi lerdir. 

14-16 ya grubundaki ö rencilerin %1,1 i, 16-18 ya grubundaki 

ö rencilerin %4,1 i,  18-21 ya grubundaki ö rencilerin %5,2 si Kur an Kursunda 

okutulan derslerden memnun olmad klar n belirtmi lerdir.42  

Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olma durumu ile ö renim 

durumu aras ndaki ili ki p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Buna göre 

lkö retim mezunu ö rencilerin %54,1 i çok memnun oldu unu belirtirken 

Ba ka seçene ini i aretleyen ve çe itli Liselerden mezun olan ö rencilerden 

sadece %15,2 si  çok memnun oldu unu belirtmi tir.  

Buna kar l k lkö retim mezunu ö rencilerin %42,2 si  memnun 

olduklar n ifade ederken Lise mezunu ö rencilerde bu oran %78,3 tür. 

Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olmad klar n ifade eden 

ö rencilerin oranlar birbirine yak nd r. lkö retim mezunu ö rencilerin %2,8 i, 

Lise mezunu ö rencilerin %2,2 si memnun olmad klar n ifade etmi lerdir.43 

Bu sonuçlara göre erkek ö rencilerin Kur an Kursunda okutulan derslerden 

memnun olma durumlar k z ö rencilerden daha yüksektir. Ö rencilerin ya 

                                                

 

41 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 16. 
42 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 17. 
43 bk. Ek 1 /Çapraz Tablo 18. 
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durumlar ve Kur an Kursunda okutulan derslerden memnun olma durumlar 

ters orant l d r. Ö rencilerin ya seviyesi yükseldikçe derslerden memnun olma 

durumlar azalmaktad r.  

Ö rencilerin mezuniyet durumlar yla derslerden memnun olma durumlar 

aras nda da benzer bir ili ki söz konusudur. Ö rencilerin ö renim seviyesi 

yükseldikçe derslerden memnun olma oranlar azalmaktad r. 

Konuyla ilgili yap lan ara t rmalarda da ö rencilerin ço unlu unun Kur an 

Kurslar nda okutulan derslerden memnun olduklar gözlenmi tir. Olumsuz görü 

bildiren ö rencilerin oran oldukça dü üktür.44 

2. Kurslarda Ö renmekten En Çok Ho land klar Konular 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kursunda en çok hangi konularda bilgi 

beceri edinmekten ho land klar a a daki tabloda verilmi tir. 

Tablo 35:  En Çok Hangi Konulardan Ho land klar na Dair Da l m  
Kursta en çok hangi konularda bilgi, beceri edinmekten 
ho lan yorsunuz? Say  % 

Kur an okumay ö renmek 223 55,9 
badetler için gerekli olan sure ve dualar ezberlemek 75 18,8 

Ezberlenen sure ve dualar n anlamlar n ö renmek 99 24,8 
slâm Dini nin inanç, ibadet ve ahlâk esaslar n ö renmek 132 33 

Hz. Peygamber in hayat ve örnek ahlâk hakk nda bilgi edinmek 190 47,6 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM Ö RENC SAYISI 399 

Bu soruda birden fazla seçenek i aretlendi i için her seçene in oran ankete 

kat lan toplam ö renci say s na göre ayr ayr hesaplanm t r. Buna göre Kur an 

Kurslar n n amaçlar na uygun olarak verilen seçenekler içerisinde ö rencilerin en 

çok ho land klar konular öyle s ralanm t r. 

Kur an okumay ö renmek ( %55,9) 

Hz. Peygamber in hayat ve örnek ahlâk hakk nda bilgi edinmek ( %47,6) 

slâm Dini nin inanç, ibadet ve ahlâk esaslar n ö renmek ( %33) 

                                                

 

44 Bayraktar, age., s. 46; Büyükdinç, agt., s. 51-52; Koç, age, s. 86. 
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Ezberlenen sure ve dualar n anlamlar n ö renmek ( %24,8) 

badetler için gerekli olan sure ve dualar ezberleme ( %18,8) 

Kur an okumay ö renmek en fazla benimsenen konu olmas na ra men, bu 

konuyla ba lant arz eden sure ve dua ezberleme seçene i ise en az ho lan lan bir 

konu olmu tur. Bir önceki bölümde ise ö rencilerin yar s ndan fazlas n n haf zl k 

yapmay , %35 inin de dini bir meslek seçmeyi dü ündü ü göze çarpmaktad r. Bu 

durum sure ve dualar n ezberletilmesinde klâsik yöntemlerin ötesinde ezberlemeyi 

daha zevkli hale getirecek yöntem ve tekniklerin geli tirilmesine ihtiyaç 

duyuldu unu göstermektedir.  

3. Ö reticilerin Ders leme Tarz ndan Memnun Olup Olmad klar

 

Ankete kat lan ö rencilerin hocalar n ders i leyi eklinden memnuniyet 

durumlar Tablo 36 da verilmi tir. 

Tablo 36: Ö reticilerin Ders leme eklinden Memnuniyet Durumuna Göre Da l m 
Hocalar n ders i leme eklinden memnun musunuz? Say  % 
Çok memnunum  156 39,1 
Memnunum  208 52,1 
Memnun de ilim  29 7,3 
Hiç memnun de ilim 4 1 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ankete kat lan ö rencilerin %52,1 i kurs hocalar n n ders i leyi 

eklinden memnun , %39,1 i ise çok memnun dur. Buna göre ankete kat lan 

toplam ö rencinin %91,2 si kurs hocalar n n ders i leyi eklinden memnun 

olduklar n belirtmi lerdir.  

Kurs hocalar n n ders i leyi eklinden memnun olmayanlar n oran 

%8,3 dür. Burada da memnun de ilim diyenler %7,3, hiç memnun de ilim 

diyenlerin oran ise sadece %1 dir. 

Ba ka ara t rmalarda da oranlar farkl olmakla birlikte ö rencilerin 

kurslarda okutulan derslerden genellikle memnun olduklar görülmektedir.45 

                                                

 

45 Bayraktar, age., s. 48; Ay, age., s. 148; Koç, age., s. 86. 



   

107

 
Ara t rmalardaki farkl oranlar, ara t rma yap lan tarihin ve bölgelerin 

farkl l ndan kaynaklanabilmektedir. 

4. Dersleri Anlayabilme Durumlar

 
Ankete kat lan ö rencilerin dersleri anlayabilme durumlar Tablo 37 de 

verilmi tir. 

Tablo 37:   Dersleri Anlama Durumlar na Göre Da l m 
Dersleri anlayabiliyor musunuz? Say  % 
Oldukça iyi anl yorum 194 48,6 
Normal anl yorum  184 46 
Az anl yorum 13 3,2 
Anlayam yorum  5 1,2 
Cevaps z 3 1 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ankete kat lan ö rencilerin %48,6 s oldukça iyi anl yorum

 

eklinde görü belirtmi lerdir. Bu seçene i %46 ile normal anl yorum  takip 
etmektedir. Olumluluk arz eden bu iki seçene in toplam %94,6 d r. Bu rakam ise 
ö rencilerin tamam na yak n n dersleri normal bir ekilde anlad klar n 
göstermektedir. Ö rencilerin sadece  %3,2 si az anl yorum , %1,2 si ise 
anlayam yorum seçeneklerini i aretlemi lerdir. 

Bu durum, ankete kat lan ö rencilerin derslerin i leni i ve dersleri 
anlayabilme konusunda önemli bir sorun ya amad klar n göstermektedir.  

Bu bulgu çok az ö rencinin dersleri anlama konusunda s k nt ya ad 
yönündeki hipotezimizi desteklemektedir.  

5. S n ftaki Heyecan Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin heyecan durumlar na göre da l mlar Tablo 

38 de verilmi tir. 

Tablo 38:  S n ftaki Heyecan Durumuna Göre Da l m 
S n fta siz okurken veya hocan z n sordu u bir soruya 
cevap verirken nas l bir duygu içinde olursunuz? Say  % 

Çok heyecanlan yorum 132 33,1 
Çok korkuyorum 5 1,2 
Bazen heyecanlan yor bazen de korkuyorum 98 24,6 
Gayet sakin olurum 155 38,9 
Ba ka - - 
Cevaps z 9 2,2 
TOPLAM 399 100 
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Buna göre ankete kat lan ö rencilerin %38,9 u gayet sakin olduklar n 

heyecanlanmad klar n belirtmi lerdir. Ö rencilerin %33,1 i çok 

heyecanlan yorum , %24,6 s bazen heyecanlan yor bazen de korkuyorum , 

%1,2 si ise çok korkuyorum seçene ini i aretlemi lerdir. 

Ö rencilerin sadece %38,9 unun bu durumda gayet sakin olduklar n 

belirtmeleri oldukça anlaml bir durumdur. Ergenlik dönemi heyecan dengesinin 

henüz olu maya ba lad bir evredir. Bu nedenle yeti kin insanlarda heyecandan 

eser olmad durumlarda, gençlerde büyük heyecan belirtileri 

görülebilmektedir. 46 Bu husus ö reticiler taraf ndan dikkate al nmal , ö rencilere 

güven verilerek korku ve heyecanlar n yenmelerine yard mc olunmal d r. 

D. Kurslar n Ö rencilerin Dini Duygu, Dü ünce ve Ya ay lar na Etkisi 

1. Kur an Kursunun Dini nançlar n Nas l Etkiledi i 

Ankete kat lan ö rencilerin dini inançlar üzerinde Kur an Kursunun etkisi 
a a daki tabloda verilmi tir. 

Tablo 39:  Kur an Kursunun Dini nançlar Üzerindeki Etkisine Göre Da l m  
Kur an Kursu dini inançlar n z nas l etkiledi? Say  % 
Kuvvetlendirdi 364 91,2 
De i tirmedi 26 6,5 
Zay flatt

 

5 1,3 
Ba ka - - 
Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

Buna göre Kur an Kursu ö rencilerin tamam na yak n n dini inançlar n n 

üzerinde müspet etki yapm t r. Ankete kat lan ö rencilerin %91,2 si 

kuvvetlendirdi eklinde görü bildirirken %6,5 i ise de i tirmedi seçene ini 

i aretlemi lerdir. Ankete kat lan ö rencilerin sadece %1,3 ü Kur an Kursu 

e itiminin dini inançlar n zay flatt n belirtmi lerdir. 

Bu sonuç, Kur an Kursunun ö rencilerin büyük bir bölümünün dini 

inançlar n olumlu yönde etkiledi ine dair hipotezimizi desteklemektedir. 

                                                

 

46 Jersild, age., s. 219. 
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Kur an Kursunun dini inançlar nas l etkiledi i ile cinsiyet aras ndaki ili ki 

ki-kare testi sonucu anlaml bulunmam t r.47  

Kur an Kursunun dini inançlar nas l etkiledi i ile ya aras ndaki ili ki ki-

kare testi sonucu p<0.001 düzeyinde anlaml bulunmu tur.  

14-16 ya grubu ö rencilerin %93,3 ü, 16-18 ya grubu ö rencilerin 

%91,6 s , 18-21 ya grubu ö rencilerin %85,6 s kuvvetlendirdi seçene ini 

i aretlemi lerdir. 

14-16 ya grubu ö rencilerin %3,9 u, 16-18 ya grubu ö rencilerin %7,6 s , 

18-21 ya grubu ö rencilerin %10,3 ü de i tirmedi seçene ini ve 14-16 ya 

grubu ö rencilerin %0,6 s , 16-18 ya grubu ö rencilerin %0,8 i, 18-21 ya grubu 

ö rencilerin %3,1 i zay flatt seçene ini i aretlemi lerdir.48  

Bu verilere göre ö rencilerin ya seviyesi artt kça Kur an Kursunun dini 

inançlar üzerindeki olumlu etkisi azalmaktad r. Ya seviyesi dü ük ö renciler 

olumlu yönde etkilenirken, özellikle 18-21 ya grubundaki ö rencilerde bu durum 

daha da belirgindir. Bu ya grubundaki ö rencilerin cevaplar na göre yakla k 

%15 inin dini inançlar üzerinde Kur an Kursunun olumlu bir etkisi söz konusu 

de ildir. 

Kur an Kursunun dini inançlar nas l etkiledi i ile ö renim durumu 

aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucu p<0.01 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Lise 

mezunu ö rencilerin olumlu yönde etkilenme oranlar , ilkö retim mezunu 

ö rencilere göre daha yüksek oldu u görülmektedir. 49 

lkö retim mezunu ö rencilerin %91,2 si, Lise mezunu ö rencilerin 

%93,2 si kuvvetlendirdi seçene ini, lkö retim mezunu ö rencilerin %6,3 ü, 

Lise mezunu ö rencilerin %6,8 i de i tirmedi seçene ini i aretlemi lerdir. 

lkö retim mezunu ö rencilerin %1,4 ü zay flatt seçene ini i aretlerken Lise 

mezunu ö rencilerden bu seçene i i aretleyen olmam t r. 
                                                

 

47 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 19. 
48 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 20. 
49 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 21.  
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2. Dini Kavramlar Ö renmenin Ö renciler Üzerindeki Etkileri  

Ankete kat lan ö rencilerin dini kavramlar ö renmelerinin psikolojik 

etkileri ile ilgili veriler Tablo 40 da gösterilmi tir 

Tablo 40:  Dini Kavramlar Ö rendiklerinde Neler Hissettiklerine Dair Da l m  
Dini kavramlar (cennet-cehennem, mah er, k yamet vb) 
ö rendi inizde nas l bir duygu içerisinde bulunursunuz? Say  % 

Korkuyorum  94 23,6 
Bu kavramlar üzerinde dü ünceye dal yorum 208 52,1 
çimde bir ferahl k hissediyorum 52 13 

Bir de i iklik hissetmiyorum 34 8,5 
Bazen bunlardan üphe ediyorum 8 2 
Cevaps z 3 0,8 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %52,1 i bu kavramlar üzerinde dü ünceye 

dal yorum , %23,6 s korkuyorum %13 ü içimde bir ferahl k hissediyorum , 

%8,5 i bir de i iklik hissetmiyorum , %2 si ise bazen bunlardan üphe 

ediyorum seçene ini i aretlemi lerdir. 

Ö rencilerin yakla k 1/4 ü dini kavramlar ö rendi inde korktu unu 

belirtmi tir. Bu oldukça önemli say labilecek bir bulgudur. Ö rencilerin 

korkular nda daha önce bu kavramlar hakk nda ö rendikleri geleneksel bilgilerin 

yan nda ö reticilerin bu konular n korkutucu ve tehdit edici yönlerini önplana 

ç kararak anlatmas da etkili olabilir.  

Geli im dönemi itibariyle en sorunlu dönemlerden birini ya ayan ergen 

ö rencilere dini konular anlat l rken, sevgi prensibinden hareket edilmeli baz 

sorunlar konusunda dinden yard m bekleyen bu dönemdeki ö renciler, aksi 

durumda dinden tamamen so uyabilmektedir. Bu durum ö reticiler taraf ndan 

dikkate al nmal ö renciler din ile veya dini bir olguyla asla korkutulmamal varsa 

bu konudaki kayg lar da giderilmelidir. 

3. badet An ndaki Psikolojik Durumlar  

Ankete kat lan ö rencilerin ibadet an ndaki psikolojik durumlar Tablo 

41 de verilmi tir.    
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Tablo 41: badetlerini Yerine Getirirken Neler Hissettiklerine Dair Da l m  
badetlerinizi yerine getirirken zorlan yor musunuz? Say  % 
badetlerimi zevkle ve zorlanmadan yerine getiririm 338 84,7 
badetlerimi yerine getirirken zorlan yorum. Hele bu 

konudaki bask lara hiç tahammül edemiyorum. 
22 5,5 

badetlerimi yaparken bazen çok zorlan yorum. Günah 
i ledi imi bile bile yerine getiremiyorum.  

31 7,8 

Hiç ibadet yapmak istemiyorum. Âdeta isyan ediyorum 1 0,2 
Cevaps z 7 1,8 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin büyük ço unlu u (%84,7) ibadetlerimi zevkle ve 

zorlanmadan yerine getiririm seçene ini i aretlemi lerdir. Ankete kat lan 

ö rencilerin %7,8 i  badetlerimi yaparken bazen çok zorlan yorum. Günah 

i ledi imi bile bile yerine getiremiyorum , %5,5 i  badetlerimi yerine getirirken 

zorlan yorum. Hele bu konudaki bask lara hiç tahammül edemiyorum seçene ini 

i aretlemi lerdir. 

badetleri yerine getirirken zorlanma durumu ile cinsiyet ve ya aras ndaki 

ili ki ki-kare testi sonucu anlaml bulunmam t r.50 

badetleri yerine getirirken zorlanma durumu ile ö renim durumu aras ndaki 

ili ki ki-kare testi sonucu p<0.01 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Buna göre 

lkö retim mezunu ö rencilerin %83,5 i, Lise mezunu ö rencilerin %90,9 u 

ibadetlerimi zevkle ve zorlanmadan yerine getiririm seçene ini 

i aretlemi lerdir.  

badetlerimi yerine getirirken zorlan yorum. Hele bu konudaki bask lara 

hiç tahammül edemiyorum

 

seçene inde ise yakla k oranlar ( lkö retim %5,4, 

Lise %4,5) mevcuttur.  

lkö retim mezunu ö rencilerin %8,8 i, lise mezunu ö rencilerin %2,3 ü 

ibadetlerimi yaparken bazen çok zorlan yorum. Günah i ledi imi bile bile yerine 

getiremiyorum seçene ini ve ilkö retim mezunu ö rencilerin %0,3 ü hiç ibadet 

yapmak istemiyorum. Âdeta isyan ediyorum seçene ini i aretlemi tir.51 

                                                

 

50 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 22, 23. 
51 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 24. 
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Bu sonuçlar; Lise mezunu ö rencilerin ibadetlerini yerine getirirken, 

lkö retim mezunu ö rencilere göre daha istekli oldu unu ve ibadetlerini yerine 

getirirken daha az zorland klar n göstermektedir. 

4. badetleri Yerine Getirmemenin Ö renciler Üzerindeki Etkileri 

Ankete kat lan ö rencilerin ibadetlerini yerine getirmediklerinde neler 

hissettikleri Tablo 42 de verilmi tir. 

Tablo 42: badetlerini Yerine Getiremediklerinde Neler Hissettiklerine Dair Da l m  
badetlerinizi yapmad n zda veya bir yasa 

i ledi inizde kendinizi nas l hissedersiniz? Say  % 

Kendimi suçlu ve günahkâr hisseder manevî olarak 
rahats zl k duyar m 

268 67,2 

Allah n ba lay c olmas na güvenir tevbe ederim 106 26,6 
Bize anlat lana göre her ey günah oldu undan 
umutsuzlu a ve karamsarl a kap l r m 

11 2,8 

Baz eylerin yasak olmas na anlam veremedi im için hiç 
bir ey hissetmem 

9 2,2 

Cevaps z 5 1,2 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin %67,2 si kendimi suçlu ve günahkâr hisseder 
manevî olarak rahats z olurum seçene ini, %26,6 s Allah n ba lay c 
olmas na güvenir, tevbe ederim , seçene ini i aretlemi lerdir. %2,8 i bize 
anlat lanlara göre her ey günah oldu undan umutsuzlu a ve karamsarl a 
kap l r m , %2,2 si ise baz eylerin yasak olmas na anlam veremedi im için hiç 
bir ey hissetmem seçeneklerini i aretlemi lerdir. 

Bu bulgu, ö rencilerin geli im dönemleri itibarîyle bazen dini kurallarla 
kar kar ya geldi i, ancak ald klar din e itiminin de etkisiyle i ledikleri bu 
hatalardan manevî olarak rahats z olduklar yönündeki hipotezimizi 
desteklemektedir.  

5. badetlerin nsana Güven Verip Vermemesi ile lgili Kanaatler 

Ankete kat lan ö rencilerin ibadetlerin insana güven verip vermemesi ile 

ilgili kanaatleri a a daki tabloda gösterilmi tir.  

Tablo 43: badetlerin nsana Güven Vermesi Hakk ndaki Dü üncelerine  Göre Da l m  
badetlerin insana güven verdi ine inan r m s n z? Say  % 

Evet, ibadetler insan n huzur kayna d r. 368 92,2 
Bazen ibadetler insan mutlu edebilir. 20 5 
badetlerimi yerine getirdi im halde mutsuzum 2 0,5 
badetin insan mutlu etti ine inanm yorum 3 0,8 

Cevaps z 6 1,5 
TOPLAM 399 100 
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Buna göre ö rencilerin tamam na yak n bir k sm (%92,2) Evet, ibadetler 

insan n huzur kayna d r seçene ini i aretlemi lerdir. Bu oran di er seçeneklere 

göre çok yüksektir. badetlerin her zaman olmasa bile insan mutlu etti ini 

dü ünen ö rencilerin oran %5 tir. Ö rencilerin sadece %1,3 ü bu konuda 

olumsuz görü belirtmi lerdir. 

Ergenlik, insan hayat n n s nma ve ba lanma duygular n n en yo un 

ekilde hissedildi i dönemdir. Bu dönemde ibadetler, gencin ruhi özlem ve 

ihtiyaçlar n yat t ran e siz bir kaynakt r.52  Ergenlik dönemi ö rencilerini konu 

alan ara t rmam zda elde edilen bulgular da bunu desteklemektedir. Ö rencilerin 

çok büyük bir k sm ibadetlerin kendilerine huzur verdi ini ve onlar mutlu 

etti ini belirtmi lerdir. 

Ergenlik döneminin ba lang c nda olan lkö retim son s n f ö rencileri 

üzerinde yap lan bir ara t rmada da ö rencilerin büyük ço unlu u (%74,8) 

ibadetlerin kendilerini mutlu etti ini belirtmi lerdir.53 Ancak ara t rmam zla 

kar la t r ld nda önemli bir oran fark göze çarpmaktad r. Bu verilerden 

hareketle Kur an Kurslar n n ö rencilerin ibadet hayat na önemli katk lar n n 

oldu u söylenebilir. 

III. Ö RENC LER N PS KO-SOSYAL TUTUM VE DAVRANI LARI 

Ara t rma konumuzu olu turan ergen ö renciler, geli im aç s ndan sorunlu 

bir dönemden geçmektedirler. Onlar bir yandan kendi bedensel ve duygusal 

de i imlerine ayak uydurmaya çal makta, bir yandan da çevreleriyle ili kilerini 

düzenlemeye çal maktad r. Bu s rada ö renciler, çevreleriyle çat maya girmekte, 

aile ve arkada lar yla çe itli sorunlar ya ayabilmektedir. çinde bulunduklar bu 

artlar, onlar n moral durumlar n ve gelecekle ilgili dü üncelerini de 

etkilemektedir. Bu durum dikkate al narak bir ba l k olu turulmu

 

ve 

ara t rmam z n evrenini olu turan ergenlik ça ndaki Kur an Kursu ö rencilerinin 

psiko-sosyal tutum ve davran lar ele al nm t r. 

                                                

 

52 Hökelekli, agt., s. 83. 
53 Y ld z, agt., s. 102. 



   

114

 
Bu ba l k alt nda ö rencilerin aile ili kileri, Kur an Kurslar ndaki 

arkada lar yla ili kileri, toplumda nas l kar land klar , Kur an Kursu ö rencisi 

kimliklerini gizleyip gizlemedikleri, öfkelerini kontrol edebilme durumlar , moral 

durumlar ve gelecekleri ile ilgili dü ünceleri incelenecektir. 

A. Aileleri ile li kileri 

Ankete kat lan ö rencilerin aile ili kilerine göre da l mlar a a daki 

tabloda verilmi tir.  

Tablo 44: Aile li kilerine Göre Da l m  
Aile ili kileriniz nas ld r? Say  % 
Ailemle çok iyi anla r m. 301 75,4 
Ailemle çok iyi anla mama ra men bazen bu konuda  
s k nt ya yorum. 

75 18,8 

Ailemle genellikle anla amam. Baz kurallar s k c  
ve mant ks z bulurum. 

9 2,3 

Ailemle hiç anla amam. Çünkü onlar beni anlam yorlar. 10 2,5 
Ba ka  - - 
Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

Bu verilere göre ö rencilerin %75,4 ü ailemle çok iyi anla r m 

seçene ini, %18,8 i ailemle çok iyi anla mama ra men bazen bu konuda s k nt 

ya yorum

 

seçene ini, %2,5 i ailemle hiç anla amam. Çünkü onlar beni 

anlam yorlar seçene ini ve %2,3 ü ailemle genellikle anla amam. Baz kurallar 

s k c ve mant ks z bulurum

 

seçene ini i aretlemi lerdir. 

Bu verilerden yola ç karak ö rencilerin büyük ço unlu unun aile 

ili kilerinin iyi oldu u söylenebilir. Ailesi ile anla mada problem ya ayan 

ö rencilerin oran oldukça dü üktür. Bu durum ö rencilerin ço unlu unun aile 

ili kilerinin olumlu oldu u yönündeki hipotezimizi desteklemektedir.  

Bölgede yap lan ba ka bir ara t rmada da ö rencilerin %77 lik k sm hiçbir 

ailevî sorunun olmad n belirtmi tir.54 

                                                

 

54 Koç, age., s. 102. 
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Ergenlik döneminin ilk devresinde olan ilkö retim son s n f ö rencileri 

üzerinde yap lan bir ara t rmada ailesinin kendisini anlamad n dü ünen 

ö rencilerin oran (%44,4) ara t rmam za göre oldukça yüksektir.55  

B. Kur an Kurslar ndaki Arkada lar yla li kileri 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kurslar ndaki arkada l k ili kilerini nas l 

de erlendirdikleri a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 45: Arkada l k ili kileri ile ilgili Da l mlar

 

Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerini nas l 
buluyorsunuz? Say  % 

Çok iyi  106 26,6 
Genellikle iyi 150 37,6 
Bazen iyi  86 21,5 
Arkada l k ili kilerini be enmiyorum 54 13,5 
Cevaps z 3 0,8 
TOPLAM 13 100 

Buna göre ö rencilerin %37,6 s genellikle iyi , %26,6 s çok iyi , 

%21,5 i bazen iyi eklinde görü belirtmi lerdir. Ö rencilerin %13,5 i ise 

arkada l k ili kilerini be enmedi ini söylemi tir. 

Bu durum, ö rencilerin ço unlu unun arkada l k ili kilerinin olumlu 

oldu una dair hipotezimizi desteklemektedir. 

Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerinin de erlendirilme biçimiyle 

cinsiyet aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucu p<0.05 düzeyinde anlaml 

bulunmu tur. Erkek ö rencilerin %70,4 ü k z ö rencilerin %61,7 si arkada l k 

ili kilerini iyi olarak tan mlam lard r. Arkada l k ili kilerini bazen iyi olarak 

nitelendiren erkek ve k z ö rencilerin oranlar (erkek ö renciler %20,8 k z 

ö renciler %21,5) birbirine yak nd r. Arkada l k ili kilerini be enmiyorum 

seçene ini i aretleyen erkek ö rencilerin oran %7,2, k z ö rencilerin oran ise 

%16,4 tür.56  

                                                

 

55 Y ld z, agt., s. 91. 
56 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 25. 
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Bu sonuçlara göre erkek ö rencilerin arkada l k ili kilerinde k z ö rencilere 

göre k smen daha ba ar l oldu u ve arkada l k ili kilerinin erkek ö rencilerde 

daha olumlu bir yap ya sahip oldu u söylenebilir. 

Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerinin de erlendirilme biçimiyle ya 

aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucu p<0.05 düzeyinde anlaml bulunmu tur. Buna 

göre ö rencilerin ya seviyesi yükseldikçe arkada l k ili kilerinden memnun olma 

durumu azalmaktad r. Arkada l k ili kilerini be enmeyen ö rencilerin %40,7 si 

18-21 ya grubundad r. 14-16 ya grubundaki ö rencilerin ise yakla k 1/4 ü 

arkada l k ili kilerini be enmedi ini söylemi tir ki bu oran 18-21 ya grubunun 

yakla k yar s na denk gelmektedir.57 

Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerinin de erlendirilme biçimiyle 

ö renim durumu aras ndaki ili ki ki-kare testi sonucunda istatiksel bir anlaml l k 

gözlenmemi tir.58 

C. Toplumda Nas l Kar land klar  

Ankete kat lan ö rencilerin çevrelerinin Kur an Kursunda okumalar na nas l 

bakt klar na dair veriler Tablo 46 da verilmi tir. 

Tablo 46: Toplumun  Kuran Kursunda Okumalar n Nas l Kar lad na Dair Da l m  
Sizi tan yanlar Kur an Kursunda okuman z nas l 
kar l yorlar? Say  % 

yi kar l yorlar  300 75,2 
yi kar lam yorlar  10 2,5 

Baz lar iyi kar l yor  60 15 
Ba ka bir okula gitseydiniz daha iyi olurdu diyorlar. 24 6 

Cevaps z 5 1,3 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin %75,2 si  yi kar l yorlar , %15 s baz lar iyi 

kar l yor. , %6 s  ba ka bir okula gitseydiniz daha iyi olurdu diyorlar. %2,5 i 

iyi kar lam yorlar seçeneklerini i aretlemi lerdir. 

                                                

 

57 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 26. 
58 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 27. 
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Bu veriler, Kur an Kurslar n n toplumda genellikle iyi kar land n 

göstermektedir. Ö rencilerin az bir bölümü ise iyi kar lanmad n 

belirtmektedir. Bu duruma, Kur an Kurslar ndan verilen bitirme belgelerinin 

pratikte bir yarar n n olmamas n n rolü dü ünülebilir. 

D. Kur an Kursu Ö rencisi Kimliklerini Gizleyip-Gizlemedikleri 

Ankete kat lan ö rencilerin Kur an Kursu ö rencisi kimliklerini gizleyip 

gizlememe durumlar a a daki tabloda gösterilmi tir. 

Tablo 47:  Toplumda Kimliklerini Aç klama Durumlar na Göre Da l m  
Kur an Kursu ö rencisi oldu unuzu her  
ortamda rahatl kla söylüyor musunuz? Say  % 

Her zaman 280 70,2 
Ço u zaman 55 13,8 
Ara-s ra 58 14,5 
Hiçbir zaman 4 1 
Cevaps z 2 0,5 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin ço unlu u (%70,2 si) Kur an Kursu ö rencisi 

olduklar n her ortamda rahatl kla söylediklerini belirtmi lerdir. Ankete kat lan 

ö rencilerin %14,5 i ara s ra

 

söylediklerini, %13,8 i ise ço u zaman 

söylediklerini belirtmi lerdir. Ankete kat lan ö rencilerin sadece %1 lik k sm ise 

Kur an Kursu ö rencisi olduklar n hiçbir zaman söylemediklerini 

belirtmi lerdir. Bu bulgu ö rencilerin Kur an Kursu ö rencisi kimli ini 

genellikle benimsedikleri yönündeki hipotezimizi desteklemektedir. 

Konuyla ilgili yap lan di er ara t rmalarda Kur an Kursu ö rencisi kimli ini 

gizleyenlerin oran ara t rmam za göre yüksektir.59  

E. Öfkelerini Kontrol Edebilme Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin k zg nl k an ndaki davran lar ile ilgili veriler 

Tablo 38 de verilmi tir.   

                                                

 

59 Bayraktar, age., s. 34; en, agt., s. 30; Büyükdinç, agt., s. 45; Koç, age., s. 106. 
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Tablo 48: K zg nl k An nda Arkada lar na Kar Davran lar ile lgili Da l m 
Arkada n za k zd n zda ona kar nas l davran rs n z? Say 

 
% 

Kavga ederim 26 6,5 
Arkada mla konu arak öfkemi yenerim 209 52,4 
Arkada ma küserim 58 14,5 
Bazen hiç kimse beni anlam yor. Bu nedenle kendimi  
de ersiz buluyorum. 

90 22,6 

Cevaps z 16 4 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre ö rencilerin yar dan fazlas (%52,4) Arkada mla konu arak 

öfkemi yenerim seçene ini, %22,6 s Bazen kimse beni anlam yor. Bu nedenle 

kendini de ersiz görüyorum seçene ini i aretlemi lerdir. Ankete kat lan 

ö rencilerin %14,5 i arkada ma küserim , %6,5 i kavga ederim seçeneklerini 

i aretlemi lerdir. 

Ö rencilerin 1/4 lük k sm taraf ndan i aretlenen Bazen hiç kimse beni 

anlam yor. Bu nedenle kendimi de ersiz buluyorum

 

seçene i oldukça dikkat 

çekmektedir. Buna göre yakla k olarak her dört ö renciden biri kendisini yaln z 

ve çaresiz hissetmektedir. Bir kimsenin ço u zaman kendisini çaresiz hissetmesi 

duygusal yönden sa l kl olmad n n bir göstergesi say labilmektedir. Kur an 

Kursu ö rencilerinin psikolojik durumlar n ve depresyona yatk nl k düzeylerini 

inceleyen bir ara t rma sonucunda bu kurumlar n ö rencilerinin orta düzey 

depresyon grubuna girdikleri ileri sürülmü tür.60  

Ergenlik ça n n ilk devresinde bulunan lkö retim ö rencilerini konu alan 

benzer bir ara t rmada da ö rencilerin büyük bir k sm n n ayn problemi 

ya ad klar tespit edilmi tir.61 

F. Moral Durumlar

 

Ankete kat lan ö rencilerin moral durumlar na göre da l mlar a a daki 

tabloda verilmi tir.  

                                                

 

60 bk. Özlem Öztürk, Kur an Kursu Ö rencilerinde Depresyon Düzeyi Üzerine Bir 
Ara t rma(Konya Örne i), (bas lmam yüksek lisans tezi), SÜSBE, Konya 2007. 

61 Y ld z, agt., s. 87. 
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Tablo 49: Moral Durumlar n n Nas l Oldu u ile lgili Da l m 

Moral durumunuz genellikle nas ld r? Say  % 
Çok iyi 44 11 
Genellikle iyi 157 39,3 
Fena de il  161 40,4 
Çok kötü 18 4,5 
Genellikle kötü 16 4 
Cevaps z 3 0,8 
TOPLAM 399 100 

Tabloya göre örneklem olarak seçilen ö rencilerin %40,4 ü fena de il", 

%39,3 ü genellikle iyi , %11 i çok iyi , %4,5 i çok kötü , %4 ü genellikle 

kötü seçeneklerini i aretlemi lerdir.  

Ö rencilerin moral durumuyla cinsiyet, ya ve ö renim durumu aras ndaki 

ili ki ki-kare testi sonucu anlaml bulunmam t r.62 

Ö rencilerin büyük ço unlu u moral durumlar n iyiye dönük olarak 

belirtmi lerdir. Morallerini kötü olarak belirten ö rencilerin oran

 

dü üktür.  

Ergenlik dönemi genelde bunal mlar n, sorunlar n yo un olarak ya and 

dönemdir. Bu dönemde bireyler hem aileleriyle hem de toplumsal çevreyle 

çat maya girmektedir. Ayr ca bu dönemde gençler, büyümekte ve geli mekte 

olan bedenlerine uyum sa lamaya çal rken, h zl beden geli imine kar l k geri 

kalan ruhsal olgunla ma nedeniyle de dü ünceleri ile davran lar aras nda 

çeli kiler meydana gelmektedir. K saca bu dönemde gençler kendileriyle ve 

çevreleriyle sürekli bir sava halindedirler. Bu karma k durumdan gencin moral 

durumu da nasibini almaktad r.63 Bu dönem boyunca gençler, ki iden ki iye 

iddeti de i en bir ruhsal çalkant içindedirler.64  

Ara t rma konumuzu olu turan ö renciler de ergenlik döneminin bu 

sorunlar n ya amalar na ra men moral bak m ndan iyi seviyede olduklar

 

gözlenmektedir. 

                                                

 

62 bk. Ek1 /Çapraz Tablo 28, 29, 30. 
63 Atalay Yörüko lu, Çocuk Ruh Sa l , Özgür Yay nlar , Ankara 1998, s. 377. 
64 Yörüko lu, ay. 
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G. Gelecekleri ile lgili Dü ünceleri 

Ankete kat lan ö rencilerin gelecekleri ilgili dü ünceleri a a daki tabloda 

gösterilmi tir. 

Tablo 50: Gelecekle lgili Dü üncelerine Göre Da l m  
Gelece e nas l bak yorsunuz? Say

  

% 
evk ve heyecan doluyum 55 13,8 

Ümitliyim  210 52,6 
i oluruna b rakt m 64 16 

Gelecekle ilgili kayg lar m var 51 12,8 
Dünyadan nefret ediyorum, gelecekten hiçbir 
beklentim yoktur 

15 3,8 

Cevaps z 4 1 
TOPLAM 399 100 

Buna göre ö rencilerin yar dan fazlas ümitliyim seçene ini 

i aretlemi lerdir. Ankete kat lan ö rencilerin %16 s i i oluruna b rakt m , %13,8 i 

evk ve heyecan doluyum , %12,8 i gelecekle ilgili kayg lar m var , %3,8 i 

dünyadan nefret ediyorum. gelecekten hiçbir beklentim yoktur. Seçene ini 

i aretlemi lerdir.  

Bu bulgulara göre, ö rencilerin ço unlu unun gelecekle ilgili 

dü üncelerinin olumluluk arz etti i söylenebilir. Buna kar l k i i oluruna 

b rakanlar n, gelecekle ilgili kayg lar olanlar n, hatta dünyadan nefret edenlerin 

oranlar da üzerinde durmay gerektirecek kadar yüksektir. Bunlar, ergenlik 

döneminin genel özellikleri çerçevesinde de erlendirilmelidir. Nitekim bundan 

önceki soruya verilen cevaplar incelendi inde ö rencilerin moral durumlar n n 

genelde iyi oldu u görülmektedir.  

IV. KUR AN KURSLARIYLA LG L GENEL SORUNLARI ve 

BEKLENT LER

 

Ankete kat lan Kur an Kursu ö rencilerine yukar da sorulan kapal uçlu 

sorular n d nda Elinizde imkân olsayd kendi hayat n zda ya da sosyal hayatta 

en çok neyi de i tirmek isterdiniz? ve Bir Kur an Kursu ö rencisi olarak 

beklenti ve sorunlar n z nelerdir? eklinde iki tane aç k uçlu soru yönelttik. 

Ö rencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar tasnif edilerek önem s ras na göre 

a a da sunulmu tur. 
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A. Ö rencilerin Kendi Hayatlar nda ve Sosyal Hayatta En Çok 

De i tirmek stedikleri eyler 

Hak ve özgürlükleri k s tlayan anti-demokratik uygulamalar

 

Sava lar sona erdirmek ve dünya bar n sa lamak

 

Arkada çevresini ve ya ad yeri

 

Kendi ki isel özelliklerini

 

Geçmi teki ya ant s n

 

Ailesini

 

Kad n-erkek e itsizli ini

 

Ya ad zaman

 

Kur an Kurslar n n fizikî ve kültürel yetersizliklerini

 

çinde bulundu u maddî imkâns zl klar

 

B. Bir Kur an Kursu Ö rencisi Olarak Sorunlar

 

Kur an Kurslar na devletin yeterince önem vermemesi

  

Kursun oyun bahçesi ve bilgisayar lâboratuar n n olmamas

 

Kurs ö reticilerinin adaletsiz davranmas

  

Kurs ö reticilerinin ba r p ça rmas ve ceza vermesi

 

Ezber yaparken zorlanma, dersleri iyi anlayamama

 

Kur an Kursundaki disiplinin yetersizli i

 

Kur an Kursundaki tekdüze ortamdan s k lma

 

Ö retici-ö renci ili kilerinin istenen düzeyde olmamas

 

Ö reticilerin ö rencilere kar yeterince anlay l olmamas

 

Kur an Kursundaki arkada ortam n n iyi olmamas

 

Aile özlemi

 

Yeterince uyuyamama
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Tatil günlerinin yetersiz olu u

 
Kursun temizli inin iyi olmamas

 
Kur an Kurslar n n fizikî yetersizli i

 

Maneviyat eksikli i

 

Ö retici say s n n yetersizli i ve mevcut ö reticilerin yeterince bilgili 

olmamas

 

Kendine güveninin az olmas

 

Maddî s k nt lar

 

C. Bir Kur an Kursu Ö rencisi Olarak Beklentileri 

Haf zl bitirmek ve iyi bir din görevlisi, iyi bir vatanda olmak

 

Kur an Kurslar na devletin sahip ç kmas ve ihtiyaçlar n kar lamas

 

Gelecekte iyi bir ya ant ya sahip olmak

 

Ö reticilerin ö rencilerle daha fazla ilgilenmesi

 

yi bir e itim almak

 

Kur an Kurslar nda sosyal ve kültürel faaliyetlerin olmas

 

Toplumun Kur an Kurslar na yeterince önem vermesi

 

Cep telefonlar n n kursta serbest olmas

 

Kur an Kurslar nda daha özgür bir ortam n olu turulmas

 

Kur an Kursu ö rencilerine, okulda okuyan ö rencilerin imkânlar n n 

sa lanmas

 

Ö rencilerin sorunlar yla ilgilenen özel bir görevlinin olmas

 

Kur an Kurslar nda kütüphane ve yeterince kitab n olmas

 

Teneffüs saatlerinin daha fazla olmas
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SONUÇ ve ÖNER LER 

Kur an Kurslar , Diyanet leri Ba kanl na ba l olarak faaliyet gösteren 

yayg n din e itimi kurumlar d r. Bu kurumlar n amac , vatanda lara usulüne 

uygun olarak yüzünden Kur an okumay ö retmek, slâm dininin inanç, ibadet ve 

ahlâk esaslar ile Hz Peygamber in hayat ve örnek ahlâk

 

hakk nda temel bilgiler 

vermek ve haf zl k yapt rmakt r. Amaçlar bu ekilde belirlenen Kur an 

Kurslar n n, yayg n din e itimi kurumu olarak çe itli sorunlar bulunmaktad r. Bu 

kurumlar n sorunlar ile ilgili daha önce de çe itli ara t rmalar yap lm ve bu 

sorunlar n çözümüne yönelik öneriler sunulmu tur. 

Bu çal mada, Kur an Kurslar nda ö renim gören ergenlik ça gençlerinin 

sorunlar ve beklentileri ara t r lm t r. Ara t rmada, Do u Karadeniz Bölgesinden 

seçilen Trabzon ve Rize illerinde Diyanet leri Ba kanl na ba l olarak faaliyet 

gösteren 22 Kur an Kursundan 399 ö renci örneklem olarak al nm t r.  

Ara t rma sonunda elde edilen bulgular yukar da ayr nt l

 

biçimde 

de erlendirilmi tir. Bu bulgulardan hareketle ara t rmada ula lan sonuçlar öyle 

s ralayabiliriz: 

-Ara t rmada örneklem grubumuzu olu turan Kur an Kursu ö rencilerinin 

cinsiyete göre da l m nda k z ö renciler, ya a göre da l mda 14-16 ya grubu, 

mezuniyete göre da l mda ilkö retim mezunlar ço unluktad r.  

-Ö rencilerin ço unlu u daha önce yap lan ara t rmalarda elde edilen 

sonuçlara paralel biçimde kent merkezlerinden daha çok k rsal kesimlerde 

ya ayan, ekonomik ve sosyo-kültürel bak mdan genellikle orta ve alt düzeyde 

olan aile çevrelerinden gelmektedir. Bununla birlikte kurs ö renimi s ras ndaki 

masraflar büyük oranda aileleri taraf ndan kar lanmaktad r.  

- lkö retimi bitirdikten sonra gidilmek istenen ö retim kurumu 

s ralamas nda en yüksek oran, Kur an Kursu

 

seçene indedir. lkö retimden 

sonra Kur an Kursunu tercih eden erkek ö renciler k z ö rencilerden daha 

fazlad r. Kur an Kursuna gelme konusunda ö rencilerin genel olarak istekli ve 

kararl bir tutum içerisinde oldu u görülmü tür.  
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-Ö rencilerin ço unlu u yat l kurslarda ö renim görmektedir. Bu durum, 

ara t rma yap lan bölgede Kur an Kursu ö rencilerinden ergenlik ça ndakilerin 

haf zl a çal ma oranlar n n yüksekli i ve haf zl k kurslar n n daha çok yat l 

olmas ile aç klanabilir.  

-Ö rencilerin ço unlu u Kur an Kursuna kendi istekleriyle gelmektedir ve 

Kur an Kursunda bulunmaktan memnun görünmektedir. Kursa istemeyerek 

geldi ini belirten ö renciler de kursa geldikten sonra memnuniyet düzeylerinin 

artt n belirtmi lerdir.  

- lkö retimin kesintisiz ve zorunlu olarak uygulanmas

 

Kur an Kursu 

ö rencilerinin ya seviyesini yükseltmi tir. Ara t rmam zda ya

 

faktörü 

ba ms z de i ken kabul edilerek uygulanan ki-kare testinde önemli ayr nt lar 

ortaya ç kmaktad r. Ö rencilerin ya düzeyi yükseldikçe Kur an Kursunu tercih 

etme oran dü mekte, bu kurumlarda okutulan derslerden memnun olma oran 

azalmakta, dini bir meslek seçmeyi dü ünme ve Kur an Kursu ö reniminden 

sonra ö renime devam etme dü üncesi azalmaktad r.  

-Kur an Kursu e itiminin, ö rencilerin dini inançlar üzerindeki etkisinde de 

benzer bir durum söz konusudur. Ö rencilerin ya seviyeleri yükseldikçe Kur an 

Kursunun amaçlar n gerçekle tirme oran , bir ba ka ifadeyle ö renim ça n 

geçmi ö rencilerin kurslardan yararlanma düzeyleri dü mektedir. 

- Ö renim durumu

 

ba ms z de i ken olarak kabul edilip uygulanan ki-

kare testi sonucunda da ya

 

de i keniyle benzer bulgular vard r. Ö renim 

durumu yükseldikçe Kur an Kursunu tercih etme oranlar n n dü tü ü, bu 

kurumlarda okutulan derslerden memnun olma durumlar n n azald , Kur an 

Kursu Ö reniminden sonra ö renimlerine devam dü üncelerinin azald 

görülmektedir. 

-Ara t rma örneklemini olu turan ö rencilerin yar dan fazlas haf zl k 

yapmay dü ünmektedir. Bununla ba lant l olarak, yine ö rencilerin ço unlu u 

dini bir meslek seçmeyi dü ünmektedirler. Buna ra men ö rencilerin yakla k 

3/4 ünün ezber yapmay sevmedikleri ve ezber yaparken zorland klar tespit 

edilmi tir.  
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-Kur an Kursu ö rencisi kimli inin benimsendi i ve ö rencilerin ço unlu u 

her ortamda rahatl kla Kur an Kursu ö rencisi olduklar n

 
söyledikleri tespit 

edilmi tir. 

-En çok ikâyet edilen ö retici davran lar ; ö renciler aras nda ayr m 

yapmak , arkada lar n n yan nda a a lay c tutumlarda bulunmak

 

ve ö renci 

istek ve ihtiyaçlar n anlamamak

 

iken; bilgili olmak , ö renciye de er 

vermek , i ini severek ve içtenlikle yapmak , anlatma ve ö retme yetene ine 

sahip olmak ve ho görülü ve alçakgönüllü olmak ö reticilerde aranan en 

önemli niteliklerdir. 

-Kur an Kurslar nda hatal davran ta bulunan ö rencilere genellikle ö üt ve 

uyar metoduna ba vurulmakta ve ö renciler Kur an Kursunun disiplininden 

memnun görünmektedirler.  

-Ö renciler, ö reticilerle ili kilerinden genellikle memnun olmakla birlikte 

önemli bir k sm ö reticilerle ileti im problemi ya amakta, bu oran k z 

ö rencilerde erkek ö rencilerden daha fazla görülmektedir. Bu durumun nedeni 

ö rencilere göre kendi s k lgan ve al ngan yap lar d r. 

-Ö rencilerin ço unlu unun, Kur an Kursunda okutulan derslerden ve 

ö reticilerin ders i leme eklinden memnun olduklar , dersleri anlayabilme 

konusunda önemli bir sorun ya amad klar tespit edilmi tir. 

-S n f içerisindeki herhangi bir faaliyette ö rencilerin a r heyecanl 

olduklar hatta baz lar n n korktuklar , dini kavramlar ö renirken de önemli bir 

k sm n korktu u dikkat çekmektedir. 

-Ö rencilerin Kur an Kursunda ö renim görmeleri çevreleri taraf ndan da 

iyi kar lanmaktad r. yi kar lanmad n belirtenlerin oran oldukça azd r.  

-Ö rencilerin ço unlu u, öfkelendiklerinde arkada lar yla konu arak 

öfkelerini yenmeye çal t klar n belirtirken yakla k 1/4 ü anla lamamaktan ve 

yaln zl ktan ikâyetçidir. 

-Ö renciler, hem moral bak m ndan hem de gelecekle ilgili dü ünceleri 

aç s ndan oldukça olumlu bir tablo sergilemektedirler. 
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-Aile ve arkada l k ili kilerinin de oldukça iyi oldu u görülmektedir. 

Ö rencilerin 3/4 lük k sm n n aileleriyle çok iyi anla t n ve hiçbir sorunlar n n 

olmad n belirtmesi de dikkate de er bir durumdur. 

-Ö rencilerin ço unlu u ibadetlerini zevkle ve zorlanmadan yerine 

getirdiklerini, ibadetlerini yerine getiremediklerinde veya bir yasa i lediklerinde 

manevî olarak rahats z olduklar n

 

ve Allah n ba lay c olmas na güvenerek 

tevbe ettiklerini, ibadetlerin insana huzur ve güven verdi ine inand klar n

 

belirtmi lerdir. Bu konularda olumsuz görü bildirenlerin oran oldukça dü üktür.  

-Kurs ö reniminden sonra ne yapmay dü ündükleri cinsiyet de i kenine 

göre farkl l k arz etmektedir. Erkek ö rencilerin ço unlu u ö renimine devam 

etmeyi dü ünürken k z ö renciler bu konuda karars z bir tutum sergilemektedirler. 

-Kurs ö reniminden sonra gerekli e itimi al p dini bir meslek edinmeyi 

dü ünen erkek ö renciler k z ö rencilerden daha fazlad r. K z ö renciler bu 

konuda karars z bir tutum içerisindedirler. Ö rencilerin ya seviyesi yükseldikçe 

dini bir meslek edinme hususundaki istekleri azalmaktad r. 

-Kur an Kurslar nda a ç , müstahdem, bekçi vb. eleman eksikli inin yan 

s ra kurs binalar n n oyun alanlar , bilgisayar laboratuar , kütüphane gibi destek 

üniteleri bak m ndan yetersiz oldu u ö renciler taraf ndan dile getirilmi tir. 

Ö rencilere göre eleman eksikli i, zaman zaman bu görevlerin kendileri 

taraf ndan yerine getirilmesine ve derslerin aksamas na yol açmaktad r. 

-Ö renciler, Kur an Kurslar nda ders d faaliyetlerin olmas n

 

istemekte 

özellikle yat l kurslarda ö renim gören ö renciler bu tür faaliyetlerin 

olmamas ndan ikâyetçi olmaktad rlar.  

Bu sonuçlar dikkate alarak konuyla ilgili önerilerimizi de öyle 

s ralayabiliriz: 

-Kur an Kurslar , Cumhuriyetin ilk y llar ndan itibaren yayg n din e itimi 

alan nda faaliyet gösteren e itim kurumlar m zd r. Bugüne kadar milletimizin din 

e itimi alan ndaki ihtiyaçlar na cevap vermeye çal an bu kurumlara günümüzde 

de ihtiyaç vard r. Ancak Kur an Kurslar n n e itim sistemimiz içerisindeki 

statüsünün ve i levinin belirsizli i, bu kurumlarda çal an personeli ve ö rencileri 
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moral ve motivasyon aç s ndan etkilemektedir. Bu nedenle öncelikle Diyanet 

leri Ba kanl na ba l olarak faaliyet gösteren Kur an Kurslar n n yasal 

zemininin ve statüsünün netle tirilmesi gerekmektedir. 

-Kur an Kurslar na sadece ilkö retim mezunu veya ö renim ça n geçmi 

ö rencilerin gelebilmesi, bu kurumlarda yürütülen e itim-ö retim faaliyetinin 

verimlili i aç s ndan yeniden gözden geçirilmesi gereken bir husustur. 

-Kur an Kursu ö rencilerinin ço unlu u k z olmas na ra men, bunlar n 

Kurs ö reniminden sonra ö renimlerine devam etme konusunda erkek ö rencilere 

göre oldukça karars z bir tutum içerisinde olmalar

 

genel e itim sorunlar m z 

aç s ndan yeniden ele al nmal  ve tart lmal d r. 

-Kur an Kurslar nda a ç , müstahdem, bekçi vb elaman eksikli i dikkat 

çekmektedir. Bu durum zaman zaman ö rencilerin bu görevleri yerine getirmesine 

ve derslerinin aksamas na yol açmaktad r. Bu nedenle Kur an Kurslar n n 

yard mc personel ihtiyac n n kar lanmas , yürütülen e itim faaliyetinin 

kalitesinin yükselmesine katk da bulunacakt r.  

-Devletin Kur an Kurslar n n maddî giderleriyle ilgilenmemesi kurum 

çal anlar nda rahats zl k meydana getirmektedir. Devletin bu kurumlar n maddî 

giderlerini kar lamas , yap lan e itimin verimlili i aç s ndan önem arz 

etmektedir. 

-Ö rencilerin ço unlu unun ezber yapmay sevmedi i ve bu konuda 

zorland dikkati çeken bir husustur. Bu nedenle ezber yapmay daha zevkli hale 

getirecek tekniklerin uygulanmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu do rultuda 

Diyanet leri Ba kanl ve lâhiyat Fakültelerinin i birli iyle yeni yöntemler 

geli tirilmeli ve ö reticiler bu geli melerden haberdar edilmelidir. 

-Kurs binalar gerek fizikî ve teknik aç dan gerekse çevre bak m ndan 

yeniden gözden geçirilmeli ve bu konudaki s k nt lar çözüme kavu turulmal d r. 

-Özellikle yat l ö renciler, kurslarda ders d faaliyetlerin olmamas ndan 

ikâyetçidirler. Ö renciler belli aral klarla da olsa ders d dini programlar, 

sohbetler ve kültürel faaliyetler istemektedirler. Bu husus dikkate al narak 

müftülüklerin düzenledi i kutlu do um haftas , kandil vb. dini programlara 
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ö rencilerin götürülmesi veya bizzat müftülüklerce görevlendirilecek elamanlar n 

kurslara giderek bu programlar orada yapmalar yararl olacakt r. 

-Kur an Kursu ö rencilerinin sorunlar n

 
payla mada çekinceleri oldu u, 

gerek arkada lar gerekse ö reticileri ile ileti im problemleri ya ad klar tespit 

edilmi tir. Bu durum göz önüne al narak bu kurumlarda psikolojik dan manlar n 

görevlendirilmesi özellikle ergenlik dönemindeki ö renciler aç s ndan yararl 

olacakt r.  

-Ö rencilerin önemli bir bölümünün dini kavramlar ö rendiklerinde 

korktuklar gözlenmi tir. Kur an Kurslar na ö rencilerin belli ya seviyesinde 

geldikleri de dikkate al narak onlar n dini bilgi birikimi mutlaka sorgulanmal ve 

ö rencide yerle mi yanl inançlar düzeltilmelidir. Bunun yan s ra dini kavramlar 

anlat l rken, onlar n korkutucu yönleri ön plâna ç kar lmamal d r. Ergenlik 

döneminin dini sorgulama dönemi oldu u da dikkate al narak sevgi prensibi 

çerçevesinde konular ele al nmal d r. Aksi bir durum gençlerin dinden tamamen 

uzakla mas na neden olabilmektedir. 

-Ö rencilerin büyük bölümünün s n f içerisindeki faaliyetlerde çok 

heyecanland klar ve baz lar n n korktu u tespit edilmi tir. Bu durum ö reticiler 

taraf ndan dikkate al nmal ö rencilerin heyecan ve korkular n yenmeleri için 

rehberlik yap lmal ve onlara güven verilmelidir.  

-Ö reticiler imkânlar dahilinde hizmet içi e itim programlar na al nmal ve 

bu programlarda di er ö retim konular aras nda yeni ö retim yöntem ve 

teknikleri, etkili ileti im becerileri, materyal geli tirme, modern e itim araç ve 

gereçlerinin kullan m ile ergenlik psikolojisine de yer verilmelidir.  
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EKLER: 

EK 1: ÇAPRAZ TABLOLAR 

Tablo 1: lkö retimden Sonra Gidilmek stenen Okulla Cinsiyet Aras ndaki li ki 
Cinsiyet lkö retimden sonra gitmeyi en çok arzu etti iniz 

ö retim kurumu hangisi idi? Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 

84 112 196 
Süt.% 67,2 40,9 49,1 Kur an Kursu 
Sat.% 42,9 57,1 100 
Say

 

12 58 70 
Süt.% 9,6 21,2 17,5 mam Hatip Lisesi 
Sat.% 17,1 82,9 100 
Say

 

8 49 57 
Süt.% 6,4 17,9 14,3 Lise  
Sat.% 14 86 100 
Say

 

14 28 42 
Süt.% 11,2 10,2 10,5 Anadolu Lisesi 
Sat.% 33,3 66,7 100 
Say

 

3 19 22 
Süt.% 2,4 6,9 5,5 Ba ka 
Sat.% 13,6 86,4 100 
Say

 

4 8 12 
Süt.% 3,2 2,9 3 Cevap vermeyen 
Sat.% 33,3 66,7 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

sd: 5    x²: 29,8816       p <0.001 anlaml

     

Tablo 2: lkö retimden Sonra Gidilmek stenen Okulla Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

lkö retimden sonra gitmeyi en çok arzu 
etti iniz ö retim kurumu hangisi idi? 14-16 16-18 18-21 Cevaps z

 

TOPLAM 

Say

 

103 57 32 3 195 

Süt.% 58,5 47,5 32,7 60 48,9 

 

Kur an Kursu 

Sat.% 52,8 29,2 16,4 1,5 100 
Say

 

21 24 24 1 70 

Süt.% 11,9 20 24,5 20 17,5 mam Hatip Lisesi 

Sat.% 30 34,3 34,3 1,4 100 
Say

 

24 17 16 1 58 

Süt.% 13,6 14,2 16,3 20 14,5  Lise 

Sat.% 41,4 29,3 27,6 1,7 100 
Say

 

15 14 13 - 42 

Süt.% 8,5 11,7 13,3 - 10,5  Anadolu Lisesi 

Sat.% 35,7 33,3 31 - 100 
Say

 

10 6 6 - 22 
Süt.% 5,7 5 6,1 - 5,5 

 

Ba ka 

Sat.% 45,5 27,3 27,3 - 100 
Say

 

3 2 7 - 12 

Süt.% 1,7 1,7 7,1 - 3  Cevap vermeyen 

Sat.% 25 16,7 58,3 - 100 
Say

 

176 120 98 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,1 30,1 24,6 1,3 100 

sd: 6  x²: 24,4478   p <0.001 anlaml
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Tablo 3: Ö renim Durumu ile lkö retimden Sonra Gidilmek stenen Okul Aras ndaki li ki 

Ö renim durumu lkö retimden sonra gitmeyi en çok 
arzu etti iniz ö retim kurumu 
hangisi idi? lkö retim Ba ka Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 
186 9 - 195 

Süt.% 52,7 20,5 - 48,9 Kur an Kursu 

Sat.% 95,4 4,6 - 100 
Say

 

59 10 1 70 

Süt.% 16,7 22,7 50 17,5 mam Hatip Lisesi 

Sat.% 84,3 14,3 1,4 100 
Say

 

46 12 - 58 

Süt.% 13 27,3 - 14,5 Lise  

Sat.% 79,3 20,7 - 100 
Say

 

36 5 1 42 

Süt.% 10,2 11,4 50 10,5 Anadolu Lisesi 

Sat.% 85,7 11,9 2,4 100 
Say

 

20 2 - 22 

Süt.% 5,7 4,5 - 5,5 Ba ka 

Sat.% 90,9 9,1 - 100 
Say

 

6 6 - 12 
Süt.% 1,7 13,6 - 3 Cevap vermeyen 
Sat.% 50 50 - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

 

sd: 10  x²: 38,8870  p <0.001 anlaml

    

Tablo 4: Kursa Gelmede Kimin Etkili Oldu u ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
Cinsiyet Kur an Kursuna gelmenizde kim etkili 

oldu? Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 

53 147 200 
Süt.% 42,4 53,6 50,1 Tamamen kendi iste imdi 
Sat.% 26,5 73,5 100 
Say

 

59 102 161 

Süt.% 47,2 37,2 40,4 Ailem  

Sat.% 36,6 63,4 100 
Say

 

3 8 11 

Süt.% 2,4 2,9 2,8 Arkada lar m  

Sat.% 27,3 72,7 100 
Say

 

2 7 9 
Süt.% 1,6 2,6 2,3 Ö retmenlerim  
Sat.% 22,2 77,8 100 
Say

 

7 8 15 
Süt.% 5,6 2,9 3,8 Akrabalar m  
Sat.% 46,7 53,3 100 
Say

 

1 2 3 
Süt.% 0,8 0,7 0,8 Cevap vermeyen 
Sat.% 33,3 66,7 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

sd: 5  x²: 6,3603   p >0.05            
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Tablo 5: Kursa Gelmede Kimin Etkili Oldu u ile Ya Aras ndaki li ki 

Ya

 
Kur an Kursuna gelmenizde kim etkili 
oldu? 14-16 16-18 18-21 Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 
92 54 54 1 201 

Süt.% 52 45 55,7 20 50,4 

 
Tamamen kendi iste imdi 

Sat.% 45,8 26,9 26,9 0,5 100 
Say

 
72 51 37 2 162 

Süt.% 40,7 42,5 38,1 40 40,6  Ailem  

Sat.% 44,4 31,5 22,8 1,2 100 
Say

 

4 4 1 1 10 

Süt.% 2,3 3,3 1 20 2,5 

 

Arkada lar m  

Sat.% 40 40 10 10 100 
Say

 

2 3 4 - 9 

Süt.% 1,1 2,5 4,1 - 2,3 

 

Ö retmenlerim  

Sat.% 22,2 33,3 44,4 - 100 
Say

 

6 8 - 1 15 
Süt.% 3,4 6,7 - 20 3,8 

 

Akrabalar m  

Sat.% 40 53,3 - 6,7 100 
Say

 

1 - 1 - 2 

Süt.% 0,6 - 1 - 0,5  Cevap vermeyen 

Sat.% 50 - 50 - 100 
Say

 

177 120 97 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,4 30,1 24,3 1,3 100 

sd: 15   x²: 23,5439    p >0.05    

Tablo 6: Ö renim Durumu ile Kursa Gelmede Kimin Etkili Oldu u ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
Ö renim durumu Kur an Kursuna gelmenizde kim etkili 

oldu? lkö retim Ba ka Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 

173 27 1 201 

Süt.% 49 61,4 50 50,4 
Tamamen kendi 
iste imdi 

Sat.% 86,1 13,4 0,5 100 
Say

 

146 14 1 161 

Süt.% 41,4 31,8 50 40,4 Ailem 

Sat.% 90,7 8,7 0,6 100 
Say

 

10 1 - 11 

Süt.% 2,8 2,3 - 2,8 Arkada lar m 

Sat.% 90,9 9,1 - 100 
Say

 

7 2 - 9 

Süt.% 2 4,5 - 2,3 Ö retmenlerim 

Sat.% 77,8 22,2 2,4 100 
Say

 

15 - - 15 

Süt.% 4,2 - - 3,8 Akrabalar m 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

2 - - 2 
Süt.% 0,6 - - 0,5 Cevap vermeyen 
Sat.% 100 - - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

  

sd: 10   x²: 5,6141   p >0.05            
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Tablo 7: Kurstan Sonra Yap lmas Plânlanan  ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 

Cinsiyet 
Kursu bitirdikten sonra ne yapmay dü ünüyorsunuz? 

Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 
76 63 139 

Süt.% 60,8 23 34,8 mam Hatip Lisesine gitmeyi 

Sat.% 54,7 45,3 100 
Say

 
3 4 7 

Süt.% 2,4 1,5 1,8 Herhangi bir Liseye gitmeyi 

Sat.% 42,9 57,1 100 
Say

 

6 22 28 

Süt.% 4,8 8 7 Aç kö retim Lisesine gitmeyi 

Sat.% 21,4 78,6 100 
Say

 

19 37 56 
Süt.% 15,2 13,5 14 artlar ma uygun herhangi bir i e girmeyi 
Sat.% 33,9 66,1 100 
Say

 

8 15 23 
Süt.% 6,4 5,5 5,8 Özel i lerimle me gul olmay

 

Sat.% 34,8 65,2 100 
Say

 

5 64 69 
Süt.% 4 23,4 17,3 Hiçbir fikrim yoktur 
Sat.% 7,2 92,8 100 
Say

 

2 40 40 
Süt.% 1,6 14,6 14,6 Ba ka  
Sat.% 4,8 95,2 100 
Say

 

6 29 29 
Süt.% 4,8 10,6 10,6 Cevap vermeyen 
Sat.% 17,1 82,9 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

sd: 7  x²: 72,8845  p <0.001 anlaml

   

Tablo 8: Kurstan Sonra Yap lmas Plânlanan  ile Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

Kursu bitirdikten sonra ne yapmay dü ünüyorsunuz? 
14-16 16-18 18-21 Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 

82 42 11 - 135 

Süt.% 46,1 35 11,5 - 33,8 mam Hatip Lisesine gitmeyi 

Sat.% 60,7 31,1 8,1 - 100 
Say

 

5 2 - - 7 

Süt.% 2,8 1,7 - - 1,8 Herhangi bir Liseye gitmeyi 

Sat.% 71,4 28,6 - - 100 
Say

 

16 7 6 - 29 

Süt.% 9 5,8 6,3 - 7,3 Aç kö retim Lisesine gitmeyi 

Sat.% 55,2 24,1 20,7 - 100 
Say

 

19 15 19 3 56 

Süt.% 10,7 12,5 19,8 60 14 artlar ma uygun herhangi bir i e girmeyi 

Sat.% 33,9 26,8 33,9 5,4 100 
Say

 

18 4 6 - 28 
Süt.% 10,1 3,3 6,3 - 7 Özel i lerimle me gul olmay

 

Sat.% 64,3 14,3 21,4 - 100 
Say

 

21 27 22 - 70 
Süt.% 11,8 22,5 22,9 - 17,5 Hiçbir fikrim yoktur 
Sat.% 30 38,6 31,4 - 100 
Say

 

7 10 22 1 40 
Süt.% 3,9 8,3 22,9 20 10 Ba ka 
Sat.% 17,5 25 55 2,5 100 
Say

 

10 13 10 1 34 
Süt.% 5,6 10,8 10,4 20 8,5 Cevap vermeyen 
Sat.% 29,4 38,2 29,4 2,9 100 
Say

 

178 120 96 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,6 30,1 24,1 1,3 100 

sd: 21   x²: 79,4215   p <0.001 anlaml
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Tablo 9: Kurstan Sonra Yap lmas Plânlanan  ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 

Ö renim durumu Kursu bitirdikten sonra ne yapmay 
dü ünüyorsunuz? lkö retim Ba ka Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 
136 2 - 138 

Süt.% 38,5 4,5 - 34,6 mam Hatip Lisesine gitmeyi 

Sat.% 98,6 1,4 - 100 
Say

 
9 - - 9 

Süt.% 2,5 - - 2,3 Herhangi bir Liseye gitmeyi 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

27 - - 27 

Süt.% 7,6 - - 6,8 Aç kö retim Lisesine gitmeyi 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

46 8 1 55 
Süt.% 13 18,2 50 13,8 

artlar ma uygun herhangi bir i e 
girmeyi 

Sat.% 83,6 14,5 1,8 100 
Say

 

22 2 - 24 
Süt.% 6,2 4,5 - 6 Özel i lerimle me gul olmay

 

Sat.% 91,7 8,3 - 100 
Say

 

66 5 1 72 
Süt.% 18,7 11,4 50 18 Hiçbir fikrim yoktur 
Sat.% 91,7 6,9 1,4 100 
Say

 

19 22 - 41 
Süt.% 5,4 50 - 10,3 Ba ka  
Sat.% 46,3 53,7 - 100 
Say

 

28 5 - 33 
Süt.% 7,9 11,4 - 8,3 Cevap vermeyen 
Sat.% 84,8 15,2 - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

 

sd: 12   x²: 100,2824  p <0.001 anlaml

      

Tablo 10: leride Gereken E itimi Alarak Dini Bir Mesle i Seçmeyi Dü ünmekle Cinsiyet Aras ndaki ili ki       
Cinsiyet leride gereken e itimi alarak, dini bir meslek edinmeyi dü ünüyor 

musunuz? Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 

74 100 174 

Süt.% 59,2 36,5 43,6 Kesinlikle evet  

Sat.% 42,5 57,5 100 
Say

 

35 83 118 

Süt.% 28 30,3 29,6 Evet  

Sat.% 29,7 70,3 100 
Say

 

13 66 79 

Süt.% 10,4 24,1 19,8 Belki  

Sat.% 16,5 83,5 100 
Say

 

2 20 22 
Süt.% 1,6 7,3 5,5 Hay r  
Sat.% 9,1 90,9 100 
Say

 

1 5 6 
Süt.% 0,8 1,8 1,5 Kesinlikle hay r 
Sat.% 16,7 83,3 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

 

sd: 4   x²: 24,0774   p <0.001 anlaml

        



   

140

    
Tablo 11: leride Gereken E itimi Alarak Dini Bir Mesle i Seçmeyi Dü ünmekle Ya Aras ndaki ili ki 

Ya

 
leride gereken e itimi alarak, dini bir meslek 

edinmeyi dü ünüyor musunuz? 14-16 16-18 18-21 Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 
95 41 34 2 172 

Süt.% 53,4 34,2 35,1 50 43,1 Kesinlikle evet 

Sat.% 55,2 23,8 19,8 1,2 100 
Say

 

38 48 30 1 117 

Süt.% 21,3 40 30,9 25 29,3 Evet 

Sat.% 32,5 41 25,6 0,9 100 
Say

 

29 25 25 1 80 

Süt.% 16,3 20,8 25,8 25 20,1 Belki 

Sat.% 36,3 31,3 31,3 1,3 100 
Say

 

10 4 8 - 22 

Süt.% 5,6 3,3 8,2 - 5,5 Hay r 

Sat.% 45,5 18,2 36,4 - 100 
Say

 

4 2 - - 6 
Süt.% 2,2 1,7 - - 1,5 Kesinlikle hay r 
Sat.% 66,7 33,3 - - 100 
Say

 

2 - - - 2 
Süt.% 1,1 - - - 0,5 Cevap vermeyen 
Sat.% 100 - - - 100 
Say

 

178 120 97 4 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,6 30,1 24,3 1 100 

sd: 15    x²: 26,8901  p <0.01anlaml

        

Tablo 12: leride Gereken E itimi Alarak Dini Bir Mesle i Seçmeyi Dü ünmekle Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
Ö renim durumu leride gereken e itimi alarak, dini bir meslek 

edinmeyi dü ünüyor musunuz? lkö retim Ba ka Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 

152 20 - 172 

Süt.% 43,1 45,5 - 43,1 Kesinlikle evet 

Sat.% 88,4 11,6 - 100 
Say

 

102 16 1 119 

Süt.% 28,9 36,4 50 29,8 Evet 

Sat.% 85,7 13,4 0,8 100 
Say

 

70 5 1 76 

Süt.% 19,8 11,4 50 19 Belki 

Sat.% 92,1 6,6 1,3 100 
Say

 

20 2 - 22 
Süt.% 5,7 4,5 - 5,5 Hay r 
Sat.% 90,9 9,1 - 100 
Say

 

5 1 - 6 
Süt.% 1,4 2,3 - 1,5 Kesinlikle hay r 
Sat.% 83,3 16,7 - 100 
Say

 

4 - - 4 
Süt.% 1,1 - - 1 Cevap vermeyen 
Sat.% 100 - - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

 

sd: 10    x²: 5,3500   p >0.05      
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Tablo13: Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilmeyle Cinsiyet Aras ndaki li ki 
Cinsiyet Kursta bir s k nt n z ve sorununuz oldu unda bunu 

hocalar n za açabiliyor musunuz? Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 

28 37 65 

Süt.% 22,4 13,5 16,3 Rahatl kla açabiliyorum 

Sat.% 43,1 56,9 100 
Say

 

36 71 107 

Süt.% 28,8 25,9 26,8 Açabiliyorum  

Sat.% 33,6 66,4 100 
Say

 

49 109 158 

Süt.% 39,2 39,8 39,6 Biraz zorlan yorum  

Sat.% 31 69 100 
Say

 

12 57 69 
Süt.% 9,6 20,8 17,3 Kesinlikle açam yorum 
Sat.% 17,4 82,6 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

  

sd: 3  x²: 10,6744  p <0.05 anlaml

           

Tablo 14: Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilme ile Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

Kursta bir s k nt n z ve sorununuz oldu unda bunu 
hocalar n za açabiliyor musunuz? 14-16 16-18 18-21 Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 

28 24 10 1 63 

Süt.% 16 19,8 10,2 20 15,8 

 

Rahatl kla açabiliyorum 

Sat.% 44,4 38,1 15,9 1,6 100 
Say

 

44 27 35 2 108 

Süt.% 25,1 22,3 35,7 40 27,1  Açabiliyorum 

Sat.% 40,7 25 32,4 1,9 100 
Say

 

74 46 36 1 157 

Süt.% 42,3 38 36,7 20 39,3 

 

Biraz zorlan yorum 

Sat.% 47,1 29,3 22,9 0,6 100 
Say

 

29 23 16 1 69 

Süt.% 16,6 19 16,3 20 17,3 

 

Kesinlikle açam yorum 

Sat.% 42 33,3 23,2 1,4 100 
Say

 

- 1 1 - 2 
Süt.% - 0,8 1 - 0,5 Cevap vermeyen 
Sat.% - 50 50 - 100 
Say

 

175 121 98 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 43,9 30,3 24,6 0,5 100 

 

sd: 12    x²: 10,6181   p >0.05        
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Tablo 15: Sorunlar Kurs Hocalar yla Payla abilme ile Ö renin Durumu Aras ndaki li ki 

Ö renim durumu Kursta bir s k nt n z ve sorununuz oldu unda bunu 
hocalar n za açabiliyor musunuz? lkö retim Ba ka Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 
54 8 1 63 

Süt.% 15,3 18,2 50 15,8 Rahatl kla açabiliyorum 

Sat.% 85,7 12,7 1,6 100 
Say

 

92 16 - 108 

Süt.% 26,1 36,4 - 27,1 Açabiliyorum 

Sat.% 85,2 14,8 - 100 
Say

 

144 13 - 157 

Süt.% 40,8 29,5 - 39,3 Biraz zorlan yorum 

Sat.% 91,7 8,3 - 100 
Say

 

61 6 1 68 
Süt.% 17,3 13,6 50 17 Kesinlikle açam yorum 
Sat.% 89,7 8,8 1,5 100 
Say

 

2 1 - 3 
Süt.% 0,6 2,3 - 0,8 Cevap vermeyen  
Sat.% 66,7 33,3 - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

 

sd: 8   x²: 8,9385    p >0,05         

Tablo16: Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup Olmama Durumuyla Cinsiyet 
Aras ndaki li ki 

Cinsiyet Kur an Kursunda okutulan derslerden ve bu derslerde i lenen 
konulardan memnun musunuz? Erkek K z 

TOPLAM 

Say

 

78 120 198 

Süt.% 62,4 43,8 49,6 Çok memnunum 

Sat.% 39,4 60,6 100 
Say

 

43 144 187 

Süt.% 34,4 52,6 46,9 Memnunum 

Sat.% 23 77 100 
Say

 

2 9 11 

Süt.% 1,6 3,3 2,8 Memnun de ilim 

Sat.% 18,2 81,8 100 
Say

 

1 - 1 

Süt.% 0,8 - 0,3 Hiç memnun de ilim 

Sat.% 100 - 100 
Say

 

1 1 2 
Süt.% 0,8 0,4 0,5 Cevap vermeyen 
Sat.% 50 50 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

 

sd: 5    x²: 15,4237  p <0.01 anlaml
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Tablo 17: Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup Olmama Durumuyla Ya Aras ndaki 
li ki 

Ya

 
Kur an Kursunda okutulan derslerden ve bu derslerde 
i lenen konulardan memnun musunuz? 14-16 16-18 18-21 Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 
111 55 27 3 196 

Süt.% 63,1 45,5 27,8 60 49,1  Çok memnunum 

Sat.% 56,6 28,1 13,8 1,5 100 
Say

 

62 59 64 2 187 

Süt.% 35,2 48,8 66 40 46,9  Memnunum 

Sat.% 33,2 31,6 34,2 1,1 100 
Say

 

2 5 5 - 12 

Süt.% 1,1 4,1 5,2 - 3 

 

Memnun de ilim 

Sat.% 16,7 41,7 41,7 - 100 
Say

 

- 1 - - 1 

Süt.% - 0,8 - - 0,3 

 

Hiç memnun de ilim 

Sat.% - 100 - - 100 
Say

 

1 1 1 - 3 

Süt.% 0,6 0,8 1 - 0,8  Cevap vermeyen 

Sat.% 33,3 33,3 33,3 - 100 
Say

 

176 121 97 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,1 30,3 24,3 1,3 100 

 

sd: 12   x²: 35,8775   p <0.001 anlaml

          

Tablo 18: Kur an Kursunda Okutulan Derslerden ve Konular ndan Memnun Olup Olmama Durumuyla Ö renim 
Durumu Aras ndaki li ki 

Ö renim durumu Kur an Kursunda okutulan derslerden ve bu derslerde 
i lenen konulardan memnun musunuz? lkö retim Ba ka Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 

190 7 2 199 

Süt.% 54,1 15,9 50 49,9 Çok memnunum 

Sat.% 95,5 3,5 1 100 
Say

 

148 34 2 184 

Süt.% 42,2 77,3 50 46,1 Memnunum 

Sat.% 80,4 18,5 1,1 100 
Say

 

10 1 - 11 

Süt.% 2,8 2,3 - 2,8 Memnun de ilim 

Sat.% 90,9 9,1 - 100 
Say

 

1 - - 1 

Süt.% 0,3 - - 0,3 Hiç memnun de ilim 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

2 2 - 4 
Süt.% 0,6 4,5 - 1 Cevap vermeyen 
Sat.% 50 50 - 100 

351 44 4 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88 11 1 100 

sd: 8   x²: 28,4161  p <0.001 anlaml
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Tablo 19: Kur an Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Cinsiyet Aras ndaki li ki 

Cinsiyet 
Kur an Kursu dini inançlar n z nas l etkiledi? 

Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 
111 254 365 

Süt.% 88,8 92,7 91,5 Kuvvetlendirdi  

Sat.% 30,4 69,6 100 
Say

 

8 17 25 

Süt.% 6,4 6,2 6,3 De i tirmedi  

Sat.% 32 68 100 
Say

 

4 1 5 

Süt.% 3,2 0,4 1,3 Zay flatt  

Sat.% 80 20 100 
Say

 

2 2 4 
Süt.% 1,6 0,7 1 Cevap vermeyen 
Sat.% 50 50 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

  

sd: 3  x²: 6,3019    p >0.05   

Tablo 20: Kur an Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

Kur an Kursu dini inançlar n z nas l etkiledi?

 

14-16

 

16-18

 

18-21

 

Cevaps z

 

TOPLAM

 

Say

 

166 109 83 4 362 

Süt.% 93,3 91,6 85,6 80 44,6  Kuvvetlendirdi 

Sat.% 45,9 30,1 22,9 1,1 100 
Say

 

7 9 10 - 26 

Süt.% 3,9 7,6 10,3 - 6,5 

 

De i tirmedi 

Sat.% 26,9 34,6 38,5 - 100 
Say

 

1 1 3 - 5 

Süt.% 0,6 0,8 3,1 - 1,3 

 

Zay flatt

 

Sat.% 20 20 60 - 100 
Say

 

4 - 1 1 6 

Süt.% 2,2 - 1 20 1,5  Cevap vermeyen 

Sat.% 80 - 20 16,7 100 
Say

 

178 119 97 6 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 44,6 29,8 24,3 1,5 100 

  

sd: 3  x²: 22,0724  p <0.001 anlaml

   

Tablo 21: Kur an Kursunun Dini nançlar Etkileme Biçimiyle Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
Ö renim durumu 

Kur an Kursu dini inançlar n z nas l etkiledi? 
lkö retim Ba ka Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 

320 41 2 363 

Süt.% 91,2 93,2 50 91 Kuvvetlendirdi 

Sat.% 88,2 11,3 0,6 100 
Say

 

22 3 1 26 

Süt.% 6,3 6,8 25 6,5 De i tirmedi 

Sat.% 84,6 11,5 3,8 100 
Say

 

5 - - 5 

Süt.% 1,4 - - 1,3 Zay flatt

 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

4 - 1 5 
Süt.% 1,1 - 25 1,3 Cevap vermeyen 
Sat.% 80 - 20 100 

351 44 4 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88 11 1 100 

sd: 6   x²: 21,6198  p <0.01 anlaml
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Tablo22: badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 

Cinsiyet 
badetlerinizi yerine getirirken zorlan yor musunuz? 

Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 
102 236 338 

Süt.% 81,6 86,1 84,7 badetlerimi zevkle ve zorlanmadan yerine getiririm 

Sat.% 30,2 69,8 100 
Say

 

9 13 22 

Süt.% 7,2 4,7 5,5 
badetlerimi yerine getirirken zorlan yorum. Hele bu 

konudaki bask lara hiç tahammül edemiyorum. 
Sat.% 40,9 59,1 100 
Say

 

13 18 31 

Süt.% 10,4 6,6 7,8 
badetlerimi yerine getirirken bazen çok zorlan yorum. 

Günah i ledi imi bile bile yerine getiremiyorum 
Sat.% 41,9 58,1 100 
Say

 

- 1 1 
Süt.% - 0,4 0,3 Hiç ibadet yapmak istemiyorum âdeta isyan ediyorum 
Sat.% - 100 100 
Say

 

1 6 7 
Süt.% 0,8 2,2 1,8 Cevap vermeyen 
Sat.% 14,3 85,7 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

sd: 4   x²: 4,1692    p >0.05       

Tablo 23: badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

badetlerinizi yerine getirirken zorlan yor musunuz? 
14-16 16-18 18-21 Cevaps z 

TOPLAM 

Say

 

150 97 85 5 337 

Süt.% 85,7 80,8 85,9 100 84,5 
badetlerimi zevkle ve zorlanmadan yerine 

getiririm 
Sat.% 44,5 28,8 25,2 1,5 100 
Say

 

11 4 7 - 22 

Süt.% 6,3 3,3 7,1 - 5,5 

badetlerimi yerine getirirken zorlan yorum. 
Hele bu konudaki bask lara hiç tahammül 
edemiyorum. Sat.% 50 18,2 31,8 - 100 

Say

 

12 14 5 - 31 

Süt.% 6,9 11,7 5,1 - 7,8 

badetlerimi yerine getirirken bazen çok 
zorlan yorum. Günah i ledi imi bile bile 
yerine getiremiyorum Sat.% 38,7 45,2 16,1 - 100 

Say

 

- 1 - - 1 

Süt.% - 0,8 - - 0,3 
Hiç ibadet yapmak istemiyorum âdeta isyan 
ediyorum 

Sat.% - 100 - - 100 
Say

 

2 4 2 - 8 
Süt.% 1,1 3,3 2 - 2 Cevap vermeyen 
Sat.% 25 50 25 - 100 
Say

 

175 120 99 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 43,9 30,1 24,8 1,3 100 

sd: 12   x²: 10,3141   p >0.05              
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Tablo 24: badetleri Yerine Getirirken Zorlanma Durumu ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 

Ö renim durumu 
badetlerinizi yerine getirirken zorlan yor musunuz? 

lkö retim Ba ka Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 

294 40 1 335 

Süt.% 83,5 90,9 33,3 84 
badetlerimi zevkle ve zorlanmadan yerine 

getiririm 
Sat.% 87,5 11,9 0,3 100 
Say

 

19 2 1 22 

Süt.% 5,4 4,5 33,3 5,5 
badetlerimi yerine getirirken zorlan yorum. 

Hele bu konudaki bask lara hiç tahammül 
edemiyorum. Sat.% 86,4 9,1 4,5 100 

Say

 

31 1 - 32 

Süt.% 8,8 2,3 - 8 
badetlerimi yerine getirirken bazen çok 

zorlan yorum. Günah i ledi imi bile bile 
yerine getiremiyorum Sat.% 96,9 3,1 - 100 

Say

 

1 - - 1 
Süt.% 0,3 - - 0,3 

Hiç ibadet yapmak istemiyorum âdeta isyan 
ediyorum 

Sat.% 100 - - 100 
Say

 

7 1 1 9 
Süt.% 2 2,3 33,3 2,3 Cevap vermeyen  
Sat.% 77,8 11,1 11,1 100 

352 44 3 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,2 11 0,8 100 

 

sd: 8   x²: 20,8860   p >0.01 anlaml

        

Tablo 25: Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
Cinsiyet Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerini nas l 

buluyorsunuz? Erkek K z 
TOPLAM 

Say

 

44 64 108 

Süt.% 35,2 23,4 27,1 Çok iyi 

Sat.% 40,7 59,3 100 
Say

 

44 105 149 

Süt.% 35,2 38,3 37,3 Genellikle iyi  

Sat.% 29,5 70,5 100 
Say

 

26 59 85 

Süt.% 20,8 21,5 21,3 Bazen iyi 

Sat.% 30,6 69,4 100 
Say

 

9 45 54 
Süt.% 7,2 16,4 13,5 Arkada l k ili kilerini be enmiyorum 
Sat.% 16,7 83,3 100 
Say

 

2 1 3 
Süt.% 1,6 0,4 0,8 Cevap vermeyen 
Sat.% 66,7 33,3 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

  

sd: 4  x²: 11,8301   p <0.05 anlaml
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Tablo 26: Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Ya Aras ndaki li ki 

Ya

 
Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerini  
nas l buluyorsunuz? 14-16

 
16-18

 
18-21

 
Cevaps z

 
TOPLAM

 
Say

 
28 24 10 1 63 

Süt.% 16 19,8 10,2 20 15,8 Çok iyi 

Sat.% 44,4 38,1 15,9 1,6 100 
Say

 
44 27 35 2 108 

Süt.% 25,1 22,3 35,7 40 27,1 Genellikle iyi 

Sat.% 40,7 25 32,4 1,9 100 
Say

 

74 46 36 1 157 

Süt.% 42,3 38 36,7 20 39,3 Bazen iyi 

Sat.% 47,1 29,3 22,9 0,6 100 
Say

 

29 23 16 1 69 

Süt.% 16,6 19 16,3 20 17,3 Arkada l k ili kilerini be enmiyorum 

Sat.% 42 33,3 23,2 1,4 100 
Say

 

- 1 1 - 2 
Süt.% - 0,8 1 - 0,5 Cevap vermeyen 
Sat.% - 50 50 - 100 
Say

 

175 121 98 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 43,9 30,3 24,6 0,5 100 

  

sd: 12   x²: 10,6181  p >0.05       

Tablo 27: Kur an Kursundaki Arkada l k li kileri ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 
Ö renim durumu Kur an Kursundaki arkada l k ili kilerini nas l 

buluyorsunuz? lkö retim Ba ka Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 

95 12 - 107 

Süt.% 26,9 27,3 - 26,8 Çok iyi 

Sat.% 88,8 11,2 - 100 
Say

 

130 20 - 150 

Süt.% 36,8 45,5 - 37,6 Genellikle iyi 

Sat.% 86,7 13,3 - 100 
Say

 

79 6 - 85 

Süt.% 22,4 13,6 - 21,3 Bazen iyi 

Sat.% 92,2 7,1 - 100 
Say

 

46 6 2 54 
Süt.% 13 13,6 100 13,5 

Arkada l k ili kilerini 
be enmiyorum 

Sat.% 85,2 11,1 3,7 100 
Say

 

3 - - 3 
Süt.% 0,8 - - 0,8 Cevap vermeyen  
Sat.% 100 - - 100 

353 44 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,5 11 0,5 100 

 

sd: 8      x²: 15,4089    p >0.05                
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Tablo 28: Moral Durumu ile Cinsiyet Aras ndaki li ki 
Moral durumunuz genellikle nas ld r? Cinsiyet 

 
Erkek K z 

TOPLAM 

Say

 
18 27 45 

Süt.% 14,4 9,9 11,3 Çok iyi 

Sat.% 40 60 100 
Say

 
55 101 156 

Süt.% 44 36,9 39,1 Genellikle iyi  

Sat.% 35,5 64,7 100 
Say

 

39 122 161 

Süt.% 31,2 44,5 40,4 Fena de il 

Sat.% 24,2 75,8 100 
Say

 

8 10 18 
Süt.% 6,4 3,6 4,5 Çok kötü 
Sat.% 44,4 55,6 100 
Say

 

4 12 16 
Süt.% 3,2 4,4 4 Genellikle kötü 
Sat.% 25 75 100 
Say

 

1 2 3 
Süt.% 0,8 0,7 0,8 Cevap vermeyen 
Sat.% 33,3 66,7 100 

125 274 399 

100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 31,3 68,7 100 

  

sd: 5  x²: 8,2121   p >0.05      

Tablo 29: Moral Durumu ile Ya Aras ndaki li ki 
Ya

 

Moral durumunuz genellikle nas ld r?

 

14-16

 

16-18

 

18-21

 

Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 

25 12 6 1 44 

Süt.% 14,3 10 6,1 20 11 Çok iyi 

Sat.% 56,8 27,3 13,6 2,3 100 
Say

 

72 38 44 2 156 

Süt.% 41,1 31,7 44,4 40 39,1 Genellikle iyi 

Sat.% 46,2 24,4 28,2 1,3 100 
Say

 

62 55 42 1 160 

Süt.% 35,4 45,8 42,4 20 40,1 Fena de il 

Sat.% 38,8 34,4 26,3 0,6 100 
Say

 

10 5 2 1 18 

Süt.% 5,7 4,2 2 20 4,5 Çok kötü 

Sat.% 55,6 27,8 11,1 0,6 100 
Say

 

4 9 3 - 16 
Süt.% 2,3 7,5 3 - 4 Genellikle kötü 
Sat.% 25 56,3 18,8 - 100 
Say

 

2 1 2 - 5 
Süt.% 1,1 0,8 2 - 1,3 Cevap vermeyen 
Sat.% 40 20 40 - 100 
Say

 

175 120 99 5 399 
Süt.% 100 100 100 100 100 

TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % Sat.% 43,9 301 24,8 1,3 100 

  

sd: 15  x²: 20,2662  p >0.05           
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Tablo 30: Moral Durumu ile Ö renim Durumu Aras ndaki li ki 

Ö renim Durumu 
Moral durumunuz genellikle nas ld r? 

lkö retim Ba ka Cevaps z 
TOPLAM 

Say

 
41 2 - 43 

Süt.% 11,6 4,7 - 10,8 Çok iyi 

Sat.% 95,3 4,7 - 100 
Say

 

144 15 - 159 

Süt.% 40,8 34,9 - 39,9 Genellikle iyi 

Sat.% 90,6 9,4 - 100 
Say

 

134 22 2 158 

Süt.% 38 51,2 100 39,7 Fena de il 

Sat.% 84,8 13,9 1,3 100 
Say

 

17 1 - 18 
Süt.% 4,8 2,3 - 4,5 Çok kötü 
Sat.% 94,4 5,6 - 100 
Say

 

14 2  16 
Süt.% 4 4,7  4 Genellikle kötü 
Sat.% 87,5 12,5  100 
Say

 

3 1 - 4 
Süt.% 0,8 2,3 - 1 Cevap vermeyen  
Sat.% 75 25 - 100 

353 43 2 399 

100 100 100 100 
TOPLAM 
Sat r % 
Sütun % 88,7 10,8 0,5 100 

sd: 10  x²: 8,1927    p >0.05  
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EK 2: ANKET FORMU 

Sevgili Ö renciler  

Kur an Kurslar ile ilgili bir ara t rma yapmaktay m. Ara t rma sonuçlar n n güvenilir olmas için 

lütfen sorulara ba kas n n etkisinde kalmadan ve herhangi bir endi eye kap lmadan do ru cevaplar veriniz. 

 

Anket formuna ad n z yazmay n z. 

 

Size en uygun seçene in yan ndaki parantezin içine X i areti koyunuz. 

 

Ba ka seçene ini i aretlerseniz bo luk b rak lan yere görü ünüzün ne oldu unu yaz n z. 

lmi bir yakla m d nda ba ka bir amaç ta mayan bu ara t rman n gerçeklere ula ma yönündeki katk 

ve yard mlar n zdan dolay te ekkür ederim 

Neslihan BAYRAKTAR 

Rize Ü. Yüksek Lisans Ö rencisi 

  

1- Cinsiyetiniz: 
(   ) Erkek 
(   ) Bayan  

2- Ya n z: 
(   ) 14-16 
(   ) 16-18 
(   ) 18 -21  

3- Mezun oldu unuz son okul: 
(   ) lkö retim 
(   ) Ba ka ............................................  

4- Mezuniyet (diploma) dereceniz: 
(Belirtiniz)............  

5- Ailenizin u anda ya ad yer: 
(   ) Köy/Belde 
(   ) lçe merkezi 
(   ) l merkezi 
(   ) Yurtd

 

6- Annenizin ö renim durumu: 
(   ) Okuryazar de il 
(   ) lkokul mezunu 
(   ) Ortaokul mezunu 
(   )Lise veya dengi okul mezunu 
(   )Üniversite/Yüksek okul mezunu 

7- Baban z n ö renim durumu: 
(   ) Okuryazar de il  
(   ) lkokul mezunu 
(   ) Ortaokul mezunu 
(   ) Lise veya dengi okul mezunu 
(   ) Üniversite/Yüksek okul mezunu 

8- Annenizin mesle i: 
(   ) Ev kad n

 

(   ) çi 
(   ) Memur 
(   ) Serbest meslek 
(   ) Çiftçi 
(   ) Emekli 
(   ) Ba ka ...........................................  

9- Baban z n mesle i: 
(   ) çi 
(   ) Memur 
(   ) Serbest meslek 
(   ) Çiftçi 
(   ) Emekli 
(   ) Ba ka ...........................................  

10- Ailenizin ekonomik durumu: 
(   ) Zay f 
(   ) Orta 
(   ) yi  
(   ) Çok iyi  

11- lkö retimden sonra gitmeyi en çok 
arzu etti iniz ö retim kurumu 
hangisi idi? 
(   ) Kur an Kursu 
(   ) mam Hatip Lisesi 
(   ) Lise 
(   ) Anadolu Lisesi 
(   ) Ba ka............................................. 
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12- Ba ka bir okula gitme imkân n z 
olsayd yine de Kur an Kursuna 
gelir miydiniz? 
(   ) Kesinlikle gelirdim 
(   ) Gelirdim 
(   ) Belki gelirdim 
(   ) Gelmezdim 
(   ) Asla gelmezdim 

13- Okudu unuz Kur an Kursunun 
bulundu u yer: 
(   ) Köy  
(   ) Kasaba  
(   ) lçe merkezi 
(   ) l merkezi 

14- Kursa devam ederken kald n z yer: 
(   ) Aile Yan

 

(   ) Yat l

 

(   ) Akraba Yan  
(   ) Ö renci evi 
(   ) Ba ka .................................... 

15- Kurs tahsili esnas nda 
masraflar n z nas l 
kar l yorsunuz? 
(   ) Ailem kar l yor 
(   ) Akrabalar m kar l yor 
(   ) Burs vb. al yorum 
(  ) Ba ka ....................... 

16- Kur an Kursuna gelmenizde kim 
etkili oldu? 
(   ) Tamamen kendi iste imdi 
(   ) Ailem 
(   ) Arkada lar m 
(   ) Ö retmenlerim 
(   ) Akrabalar m 

17- Kurstaki ö renim durumunuz: 
(   ) Yüzünden Kur an okuma   
program nday m 
(   ) Haf zl k yap yorum 
(   ) Haf zl m tamamlad m 

18- Kur an Kursuna gelmenizde etkili 
olan en önemli faktörler nelerdir?  
(   ) Kur an do ru okumay ö renmek 
(   ) Temel dini ve ahlaki ö renmek 
(   ) badetler için gerekli olan sure ve  

dualar ezberlemek ve bunlar n  
meallerini ö renmek 

(   ) Hz. Peygamberi tan mak ve onu   
sevmek 

(   ) Haf zl k yapmak  
(   ) leride yapmay dü ündü üm din  

hizmetleri mesle ine haz rlanmak 
(   ) Ba ka okullara gitme imkân  

bulamamak 
(   ) Sadece ailemin arzusunu yerine  

getirmek 

19- u anda kursla ilgili kanaatleriniz 
nelerdir? 
(   ) steyerek geldim ve memnunum 
(   ) steyerek geldim ama memnun  

       de ilim  
(   ) stemeyerek geldim ama       

        memnunum 
(   ) stemeyerek geldim ve memnun  

       de ilim 

20- Kur an Kursunda okutulan 
derslerden ve bu derslerde i lenen 
konulardan memnun musunuz?  
(   ) Çok memnunum  
(   ) Memnunum 
(   ) Memnun de ilim 
(   ) Hiç memnun de ilim       

21- Kur an Kursu dini inançlar n z

 

nas l 
etkiledi 
(   ) Kuvvetlendirdi 
(   ) De i tirmedi 
(   ) Zay flatt

 

(   ) Ba ka  

22- Kur an Kursu ö rencisi oldu unuzu 
her ortamda rahatl kla söylüyor 
musunuz 
(   ) Her zaman 
(   ) Ço u zaman 
(   ) Ara s ra 
(   ) Hiçbir zaman  

23- Kurs hocalar n n ö rencilerle 
ili kilerinden memnun musunuz? 
(   ) Çok memnunum  
(   ) Memnunum 
(   ) Memnun de ilim 
(   ) Hiç memnun de ilim 

24- Kursta en çok hangi konularda bilgi, 
beceri edinmekten 
ho lan yorsunuz?  
(   ) Kur an okumay ö renmek 
(   ) badetler için gerekli olan sure ve  

dualar ezberlemek 
(   ) Ezberlenen sure ve dualar n  

anlamlar n ö renmek 
(   ) slam Dini nin inanç, ibadet ve 
ahlak  esaslar n ö renmek 
(   ) Hz. Peygamber in hayat ve 
örnekahlak hakk nda bilgi edinmek   



   

152

25- Kurs hocalar n z en çok hangi 
konularda ele tiriyorsunuz? 
(   ) Bilgi konusunda yetersizlik 
(   ) Ders i leme eklinin s k c ve  

        monotonlu u 
(   ) Arkada lar m n yan nda a a lay c  
tutumlarda bulunmas

 

(   ) Ö renciler aras nda ay r m yapmas

 

(   ) Ö rencilerin ihtiyaç ve isteklerini  
anlamamas ve önemsememesi 
(   ) Ba ka ..  

26- Kur an Kursu hocalar nda size 
göre en önemli özellikler neler 
olmal d r? (en çok dört tanesini

 

i aretleyiniz)  
(   )Bilgili olmak 
(   ) Ö renciye de er vermek 
(   ) Söz ve Davran lar aras nda   

tutarl l k 
(   ) ini severek ve içtenlikle yapmak 
(   ) Örnek bir ki ilik ve karakter   

sahibi olmak 
(   ) Ho görülü ve alçakgönüllü olmak 
(   ) Anlatma ve ö retme yetene ine  

sahip olmak 
(   ) Ba ka........................................... 

27- Kursta bir s k nt n z ve sorununuz 
oldu unda bunu hocalar n za 
açabiliyor musunuz? 
(   ) Rahatl kla açabiliyorum 
(   ) Açabiliyorum 
(   ) Biraz zorlan yorum 
(   ) Kesinlikle açam yorum 

28- Hocalarla ileti im kurmakta 
zorlanman z n sebepleri nelerdir? 
(   ) Hocalar n bize zaman ay rmamas

 

(   ) Hocalar n so uk ve mesafeli 
tutumu 
(   ) Hocalar n yeterince güven       
vermemesi 
(   ) Benim s k lgan ve al ngan olu um 
(   ) Ba ka . 

29- Kurs hocalar n n ders i leme 
eklinden memnun musunuz? 

(   ) Çok memnunum  
(   ) Memnunum 
(   ) Memnun de ilim 
(   ) Hiç memnun de ilim 

30- Dersleri anlayabiliyor musunuz?   
(   ) Oldukça iyi anl yorum  
(   ) Normal anl yorum   
(   ) Az anl yorum  
(   ) Anlayam yorum  

31- S n fta siz okurken veya hocan z n 
sordu u bir soruya cevap verirken 
nas l bir duygu içinde olursunuz?  
(   ) Çok heyecanlan yorum  
(   ) Çok korkuyorum  
(   ) Bazen heyecanlan yor, bazen de  

             korkuyorum  
(   ) Gayet sakin olurum  
(   ) Ba ka ...  

32- Kur an Kursundaki disiplin anlay n 
nas l buluyorsunuz?  
(   ) Çok iyi  
(   ) Biraz iyi ve faydal buluyorum  
(   ) Oldukça sert ve kat buluyorum  
(   ) Biraz sert ve kat buluyorum  
(   ) Ba ka . 

33-Hatal davran ta bulunan bir 
ö renciye Kursta genellikle nas l 
davran l yor?  
(   ) sim vermeden genel ö üt veriliyor  
(   ) Nazikçe uyar l yor  
(   ) Özel görü me ile yanl davran n  

        nedenleri ara t r l yor ve rehberlik   
        yap l yor  

(   ) Ceza olarak fazladan ödev veriliyor  
(   ) zin, oyun, TV, sohbet vb. eyler               

geçici olarak yasaklan yor  
(   ) Dinlenme, yemek, uyku vb. eyler                    

geçici olarak k s tlan yor  
(   ) Arkada lar n n huzurunda               

azarlan yor  
(   ) Dayak at l yor  
(   ) Ba ka.............................................     

34- Kur an Kursundaki arkada l k   
li kilerini nas l buluyorsunuz?  

(   ) Çok iyi   
(   ) Genellikle iyi  
(   ) Bazen iyi  
(   ) Arkada l k ili kilerini be enmiyorum    

35- Arkada n za k zd n zda ona kar 
nas l  davran rs n z? 

    (   ) Kavga ederim 
    (   ) Arkada mla konu arak öfkemi   

yenerim. 
     (   ) Arkada ma küserim.   
        (   ) Bazen hiç kimse beni anlam yor.Bu  

nedenle kendimi de ersiz buluyorum  

36- Moral durumunuz genellikle nas ld r?  
    (   ) Çok iyi  

  (   ) Genellikle iyi   
(   ) Fena de il 

  (   ) Çok kötü 
  (   ) Genellikle kötü 
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37- Gelece e nas l bak yorsunuz?  
(   ) evk ve heyecan doluyum  
(   ) Ümitliyim  
(   ) i oluruna b rakt m  
(   ) Gelecekle ilgili kayg lar m var  
(   ) Dünyadan nefret ediyorum,   

      Gelecekten hiçbir beklentim yoktur  

38- Dini kavramlar ( Cennet-Cehennem  
Mah er, k yamet, Melek Cin vb )  
ö rendi inizde nas l duygu içerisinde 
bulunuyorsunuz? 
(   )Korkuyorum  
(   ) Bu kavramlar üzerinde dü ünceye            

dal yorum  
(   ) çimde bir ferahl k hissediyorum  
(   ) Bir de i iklik hissetmiyorum 

 (   ) Bazen bunlardan üphe ediyorum   

39 Sizi tan yanlar Kur an Kursunda 
okuman z

 

nas l kar l yorlar?  
(   ) yi kar l yorlar  
(   ) yi kar lam yorlar  
(   ) Baz lar iyi kar l yor  
(   ) Ba ka bir okula gitseydiniz daha iyi            

olurdu diyorlar.  

40- badetlerinizi yerine getirirken     
zorlan yor musunuz? 

       (   ) badetlerimi zevkle ve zorlanmadan   
yerine  getiririm. 

     (   ) badetlerimi yerine getirirken 
zorlan yorum. Hele bu konudaki 
bask lara hiç tahammül edemiyorum. 

    (   ) badetlerimi yaparken bazen çok      
       zorlan yorum. Günah i ledi imi bile   

bile yerine getiremiyorum.  
    (   ) Hiç ibadet yapmak istemiyorum.                  
         Adeta isyan ediyorum  

41- badetlerinizi yapamad n zda     
veya bir yasa i ledi inizde 
kendinizi nas l hissedersiniz? 

     (   ) Kendimi suçlu ve günahkâr 
hisseder, manevi olarak rahats zl k 
duyar m   
(   ) Allah n ba lay c olmas na 

güvenir tevbe ederim  
(   ) Bize anlat lana göre her ey günah        

oldu undan umutsuzlu a ve 
karamsarl a  kap l r m   

(   ) Baz eylerin yasak olmas na anlam   
   veremedi im için hiçbir ey    

              hissetmem   

42- badetlerin insana güven verdi ine 
inan r m s n z?     

(   ) Evet, ibadetler insan n huzur           
           kayna d r.     

(   ) Bazen ibadetler insan mutlu edebilir. 
    (   ) badetlerimi yerine getirdi im  halde    
           mutsuzum. 
    (   ) badetin insan mutlu etti ine              

inanm yorum  

43- Aile ili kileriniz nas ld r?    
(   ) Ailemle çok iyi anla r m.    
(   ) Ailemle genellikle iyi anla mama   

ra men  bazen  bu konuda s k nt  
ya yorum.              

(   ) Ailemle genellikle anla amam. Baz    
         kurallar s k c ve mant ks z  

bulurum.     
(   ) Ailemle hiç anla amam. Çünkü   

onlar  beni anlam yorlar.    
  (   ) Ba ka.............................................  

44- Kursu bitirdikten sonra ne yapmay        
dü ünüyorsunuz? 

      (   ) mam Hatip Lisesine gitmeyi 
      (   ) Herhangi bir Liseye gitmeyi       

(   ) Aç k Ö retim Lisesine gitmeyi       
(   ) artlar ma uygun herhangi bir i e 
girmeyi        
(   ) Özel i lerimle me gul olmay

 

      (   ) Hiçbir fikrim yoktur 
     (   ) Ba ka..........................................  

45- leride gereken e itimi alarak Kur an 
Kursu ö reticisi, imam, müezzin, 
ilahiyatç vb. dini bir meslek edinmeyi 
dü ünüyor musunuz? 
(   ) Kesinlikle evet 
(   ) Evet 
(   ) Belki 
(   ) Hay r 
(   ) Kesinlikle hay r   

46- Kur an Kursunda en çok eksiklik 
hissetti iniz konular nelerdir?   
(   ) Kurs binas n n fiziki (yatakhane,   

            yemekhane ve derslikler) yetersizli i     
(   ) A ç Temizlikçi Bekçi vb elaman               

eksikli i   
(   ) Oyun bahçesi kantin Bilgisayar          

laboratuar vb alanlar n eksikli i    
(   ) Kültürel faaliyetlerin bulunmay

    

(   ) Mezuniyet sonras durum belirsizli i    
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47- Kursunuzda ne tür etkinliklerin 
olmas n isterdiniz? 

       (   ) Bilgisayar-internet kullan m

     
(   ) Belli aral klarla ders d dini     
programlar  yap lmas n    

 (   ) Piknik ve geziler düzenlenmesini    
(  )Kurslar aras bilgi, iir- kompozisyon   
yar malar gibi kültürel etkinlikler ve    
çe itli sportif faaliyetler düzenlenmesini  

 (  )Ba ka 

  

48- Elinizde imkân olsayd kendi 
hayat n zda ya da sosyal hayatta 
en çok neyi de i tirmek isterdiniz? 
Belirtiniz 

 
49- Bir Kur an Kursu ö rencisi olarak 

beklenti ve sorunlar n z nelerdir?  

A. Sorunlar n z: 

 

B. Beklentileriniz: 
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ÖZET 

Kur an Kurslar nda Ergenlik Dönemi Ö rencilerinin Beklenti ve 

Sorunlar ba l n ta yan bu çal ma Giri ve Sonuç bölümleri d nda iki 

ana bölümden olu maktad r.  

Giri bölümünde, ara t rman n problemi, amaç ve önemi, yöntemi, evren ve 

örneklemi, hipotezleri, s n rl l klar ve konuyla ilgili daha önce yap lan çal malar 

dile getirilmi tir.   

Birinci bölümde, ergenlik dönemi gençlerin genel geli im özellikleri ve dini 

geli im özellikleri incelenmi tir.  

kinci bölümde, ara t rmada ö rencilerin ö renim gördükleri Kur an 

Kurslar , ö rencilerin kurslar hakk ndaki dü ünceleri ve buralardan beklentileri ile 

ilgili elde edilen bulgular ele al n p yorumlanm t r.  

Sonuç bölümünde ise ara t rma sonucunda elde edilen veriler ve neticeler 

de erlendirilmi , tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmu tur.         
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ABSTRACT  

This study entitled Expectations and Problems of Adolescent Students in  

Koran Courses consists of two main chapters except Introduction and 

Conclusion chapters.  

In the introduction chapter, the problem and purpose, method, system and 

sample, hypothesis and restraints of research and previous studies on the subject 

had been expressed.  

In the first chapter, general development and religious development 

characteristics of adolescent youngs had been investigated.  

In the second chapter, Koran Courses where the students study and the ideas 

of students about Koran Courses and expectations of students from courses had 

been discussed and interpretted.  

In the conclusion chapter the datas and consequences that they were gained 

in the end of research had been assessed and according to the detected problems 

there had been tabled some solutions. 
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