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ÖN SÖZ

Din,  in san lı ğın ta rih bo yun ca en başta ge len il gi alan la rın dan bi-
ri ol muştur. Bu dö nem zar fın da,  ki mi le ri ka bul et ti ği di ni di ğer in-
san la ra da ulaştır mak ama cıy la elin den ge le ni yap ma ya ça lı şır ken,   
ki mi le ri de hep di ne kar şı çık mış ve di nin ge rek siz li ği ni sa vu na rak 
or ta dan kal dır ma ya ça lışmıştır. An cak gü nü müz de ar tık di nin fert ve 
top lum lar açı sın dan ge rek li li ği ya da ge rek siz li ği gi bi ko nu lar tar tı-
şıl ma mak ta, onun ye ri ne di nin en et ki li bir şe kil de tüm yaş gru bu in-
san la ra na sıl an la tıl ma ya ve kav ra tıl ma ya ça lı şı la ca ğı ko nu su in ce len-
mek te ve araştı rıl mak ta dır. İşte böy le bir or tam da, her ne ka dar ma zi si 
çok geç mişle re da yan sa da,  ye ni bir alan or ta ya çık mıştır: Yetişkinlerin
dineğitimi.

El bet te bu ra da şu so ru ak la ge le bi lir: Şim di ye ka dar ye tişkin le-
rin din eği ti mi ih mal mi edil miştir, din eği ti mi on la ra çe şit li şe kil ler de 
ve ril mi yor muy du? El bet te on la ra da din eği ti mi ve ri li yor du. An cak 
bu ra da ki iki lem şu ol muştur: Na sıl ki in sa noğ lu da ha ken di si ni ta-
nı ma dan uza yı, de niz le ri, ok ya nus la rı ve di ğer can lı ve can sız ale mi 
ta nı ma ya kal kıştıy sa, ay nı du rum eği tim ala nın da da ken di ni gös ter-
miş;  eği tim ci ler ve psi ko log lar işe ye tişkin ler den başla ya cak la rı ve-
ya en azın dan in sa nı bir bü tün ola rak ele alıp in ce le ye cek le ri yer de, 
ça lışma la rı nın bü yük bir kıs mı nı ço cuk la ra ayır mışlar dır. Do la yı sıy la 
17. asır dan 20. as rın ikin ci ya rı sı na ka dar,  hep ço cuk la rın bi yo lo jik, 
psi ko lo jik ve sos yal ge li şim le ri in ce le ne rek, tüm eği tim ve öğ re tim ça-



lışma la rı on la rın bu özel lik le ri ne gö re ayar lan mış ya da ge lişti ril miştir. 
Ye tişkin le rin eği ti mi bu gün le re ka dar ya ta ma men ih mal edil miş, ya 
da ço cuk lar için ge lişti ri len eği tim ve öğ re tim me tot ve il ke le ri nin ye-
tişkin ler için de ay nı ola ca ğı dü şü nül müştür. Oy sa bu ka bul edi le bi-
le cek bir du rum de ğil dir. Zi ra na sıl ki, ço cuk lar la ye tişkin le rin fi zi ki, 
sos yal ve psi ko lo jik ge li şim le ri; il gi, ala ka ve ka bi li yet le ri bir bi rin den 
fark lı ise, ay nı şe kil de on la rın eği tim ve öğ re tim le ri de fark lı ola cak tır. 
İşte bir ta raf tan bi lim ve tek no lo ji ala nın da ki ge lişme ler, di ğer ta raf-
tan in sa nın ya şam sü re si nin uza ma sıy la ye tişkin ler dün ya sı na ilişkin 
araştır ma lar da yo ğun laşmış, or ta ya ta ma men ken di ne öz gü me tot ve 
tek nik ler le, “ye tişkin le rin eği ti mi ve öğ re ti mi sa na tı” an la mı na ge len 
“and ra go ji,” bi lim da lı doğ muştur. Ar tık şu an la şıl mıştır ki, ye tişkin ler 
ço cuk de ğil dir;  o hal de on la rın eği ti mi ve öğ re ti mi de fark lı ol ma lı dır.

Me se le ye İs la mi açı dan bak tı ğı mız da du rum da ha da önem li ha le 
gel mek te dir.  Zi ra bir ta raf tan Kur’an Müs lü man la rın sü rek li ola rak 
oku ma, in ce le me ve araştır ma la rı nı em re der ken, di ğer ta raf tan da Hz.  
Pey gam ber çok ve ciz bir şe kil de “Be şik ten me za ra ka dar ilim tah sil 
edin,” di ye rek,  eği tim ve öğ re ti min ya şam bo yu de vam et me si ge rek-
ti ği ni bil dir miştir. Bu ne den le din eği ti mi de nin ce sa de ce ak la ço cuk lar 
gel me me li ya da başka bir ifa dey le din eği ti mi sa de ce ço cuk la ra hasr 
edil me me li dir. Ama ne den se din eği ti mi de nin ce hep ço cuk lar ak la 
gel miş ve bu eği tim ço ğun luk la on lar la sı nır lı tu tul muştur. Biz den ön-
ce ki is lam eği tim ci le ri de ay nı çiz gi den gi de rek ça lışma la rı nı bü yük 
oran da ço cuk la rın eği ti mi ve öğ re ti mi üze ri ne yo ğun laştır mışlar dır. 
Oy sa di ni ko nu lar, di ni so rum lu luk ve yü küm lü lük ler ço cuk la rı de ğil, 
da ha çok ye tişkin le ri il gi len dir mek te dir. Ör ne ğin başta na maz, ab dest, 
oruç, ze kat gi bi di ni  iba det ler, bu nun ya nın da hem dün ye vi hem de 
di ni bo yu tu olan ti ca ri işler, yar dım se ver lik, kom şu luk ilişki le ri, ev li-
lik, bo şan ma, fa iz, ku mar, si gor ta, vs. ön ce lik li ola rak ço cuk la rı de ğil,  
başlı ba şı na ye tişkin le ri il gi len dir mek te dir. O hal de bu önem li ko nu-
la rın sü rek li ola rak öğ re til me si ge rek mek te dir. El bet te bun la rı söy ler-
ken, biz hiç bir za man ço cuk la ra ve ri le cek din eği ti mi nin ge rek siz li ği ni 



de ğil, ak si ne din eği ti mi nin sa de ce mu ay yen bir dö nem le sı nır lan dı-
rıl ma yıp, ha yat bo yu de vam eden bir sü reç ha li ne gel mes ni is ti yo ruz. 

El bet te bu nun yo lu da,  ye tişkin le rin çe şit li özel lik le ri ni, il gi le ri ni 
ve zi hin sel ka bi li yet le ri ni ta nı yıp ona gö re bir eği tim ver mek ten geç-
mek te dir. İşte bu ça lışma nın te mel ama cı da, böy le önem li,  an cak ih-
mal edil miş bir  ala nın te orik te mel le ri ni or ta ya koy mak ve bu alan da 
ya pı la cak di ğer ça lışma la ra ışık tut mak tır. İşte bu yüz den ça lışma mı-
zın adı nı “Ye tişkin Din Eği ti mi nin Te orik Te mel le ri” ola rak koy ma yı 
uy gun bul duk. 

Her ne ka dar ül ke miz de ye tişkin le rin eği ti mi ya da ye tişkin ge li şi-
miy le il gi li bir kaç Türk çe kay nak var sa da on lar ye tişkin lik dö ne mi di-
ni ge li şi min den pek söz et me mişler, böy le önem li bir ko nu yu ma ale sef 
es geç mişler dir. İşte biz bu boşlu ğu da dik ka te ala rak,  ça lışma mız da 
ye tişkin li ği,  sa de ce bi yo lo jik, psi ko lo jik ya da sos yal ge li şi mi iti ba riy le 
ele al ma yıp, ay nı za man da onun di ni ge li şi mi ne de yer ver dik.

Bö lüm ler ha lin de ki ta ba ba ka cak olur sak, bi rin ci bö lüm de da ha 
çok ye tişkin eği ti mi nin or ta ya çı kış ne den le ri ni, ta ri hi ge li şi mi ni, içe ri-
ği ni ve öne mi ni be lirt me ye ça lıştık. 

ikin ci bö lüm de ye tişkin lik dö ne mi ni bir bü tün ha lin de in ce le-
me ye ta bi tut tuk. Bu nun için de ye tişkin lik dö ne mi ni ilk, or ta ve son 
ye tişkin lik ol mak üze re üç dö ne me ayı ra rak,  başta  on la rın bi yo lo jik 
ol mak üze re psi ko lo jik ve sos yal ge li şim özel lik le ri ni izah et me ye ça-
lıştık. An cak bu nu ya par ken de ta ya ine rek ye tişkin lik dö ne mi nin tüm 
özel lik le ri ni say mak ya da bu alan da ya pıl mış ça lışma la rı bir bi ri ar ka-
sı na sı ra la mak ye ri ne, da ha çok ye tişkin le rin eği ti miy le ir ti bat lı ola-
ca ğı nı dü şün dü ğü müz ge li şim gö rev le ri ni in ce le me ye ça lıştık. Bu na 
ila ve ola rak da ba zı ko nu la rı,  yaş dö nem le ri ne gö re in ce le mek ye ri ne,  
ye tişkin lik dö ne mi için de ge nel gö rü nü şüy le ele alıp in ce le dik. 

Üçün cü bö lü mü ye tişkin lik dö ne mi nin di ni ge li şi mi ne ayır dık. 
Bel ki ye tişkin lik dö ne mi di ni ge li şi mi ni de ikin ci bö lüm için de ele ala-
bi lir dik. An cak ça lışma mız ye tişkin lik dö ne mi din eği ti mi ne yö ne lik 



olun ca, bu bö lü mü ay rı bir kı sım ha lin de ele al ma yı uy gun bul duk. 
Bu bö lüm de,  ikin ci bö lü mün ak si ne, sa de ce ye tişkin lik dö ne mi di-
ni ge li şim ye ri ne, bü tün lü ğü sağ la mak ve ko nu yu da ha iyi an la mak 
ve dö nem ler ara sı di ni ge li şim de bir ko puk luk yap ma mak için ba zen 
bu di ni ge li şi mi (ah la ki ve inanç ge li şi mi de da hil) bir bü tün ha lin de, 
ço cuk luk dö ne min den iti ba ren ele alıp in ce le dik. An cak bu du rum,  
bö lü mün sa de ce bir kıs mı için ge çer li dir. Ay nı bö lü mün ikin ci kıs-
mın da di ni ge li şim ala nın da ya pı lan ça lışma lar dan sa de ce ye tişkin-
lik dö ne mi ne ait ça lışma la ra yer ver dik. Yi ne bu bö lüm le il gi li ola rak 
söy le ye bi le ce ği miz bir başka hu sus da,  ya pı lan ça lışma la rın bü yük 
ço ğun lu ğu nun Ba tı kay nak la rı na da ya lı ol ma sı dır. Bu nu ya dır ga ma-
mak ge re kir. Zi ra her ne ka dar din ler fark lı ol sa bi le, ge nel lik le ben zer 
duy gu ve dü şün ce ye sa hip in san la ra hi tap ede ce ğin den, ba zı or tak 
nok ta la rın ola bi le ce ği ka na atin de yiz. Ör ne ğin na sıl or ta yaş dö ne min-
de ki li se ye git me ko nu sun da ki aza lı şın ne de ni, o dö nem in san la rı nın 
din den so ğu ma ye ri ne,  çok meşgul ol ma la rı gös te ri li yor sa, bu du rum 
Müs lü man lar için de ge çer li ola bi lir. Bu nun la be ra ber ye tişkin le re yö-
ne lik bir ta kım ge nel le me le re gi di lir ken yi ne de bu kül tü rel fark lı lı ğın 
göz önün de bu lun du rul ma sı ge re kir.

Dör dün cü bö lüm ta ma men ye tişkin lik dö ne mi eği tim ve öğ re ti-
mi ne ay rıl mıştır. Bu bö lüm de ye tişkin le rin öğ re nip öğ re ne me ye ce ği 
ko nu su tar tı şıl mış, ye tişkin eği ti mi ni olum lu ya da olum suz açı dan et-
ki le yen fak tör ler üze rin de du rul muş, ye tişkin eği ti mi nin özel lik le ri ve 
me tot la rı in ce len miştir. Ay rı ca bu bö lüm de bir bü tün lük oluştur ma sı 
açı sın dan plan ve prog ram ile de ğer len dir me bö lüm le ri ne de kıs men 
yer ve ril miştir.

Be şin ci bö lüm de ye tişkin lik dö ne mi din eği ti mi ül ke miz de ki mev-
cut olan yay gın din eği ti mi hiz met le ri çer çe ve sin de ele alı na rak,  da-
ha özel leşti ril me ye gi dil miştir. Bu ara da mev cut yay gın ya da ye tişkin 
din eği ti mi hiz met le ri nin bir du rum de ğer len dir me si ya pı la rak, çe şit li 
öne ri ler de bu lu nul muştur.



Al tın cı ve son bö lüm de ise, ça lışma nın bir öze ti su nu la rak kı sa bir 
de ğer len dir me ya pıl mıştır.

Yap tı ğı mız bu ça lışma nın el bet te bir çok ek sik ya da  eleşti ri le bi-
lir yön le ri ola cak tır. Özel lik le de böy le bir mo de lin yay gın din eği ti mi 
de di ği miz ca mi ler de mi,  yok sa ör gün din eği ti mi kap sa mı içe ri sin de 
mi ve ri le ce ği so ru su ak la ge le bi lir. An cak ben her han gi bir ay rım yap-
ma dan, is ter yay gın,  is ter ör gün din eği ti mi ala nın da ol sun, me se le ye 
bir bü tün lük içe ri sin de ba ka rak da ha çok ye tişkin le ri din ve eği tim 
açı sın dan in ce le me ye ta bi tu ta rak, na sıl bir mo del ge lişti ri le bi le ce ği ni 
ye tişkin din eği tim ci le ri nin ken di le ri ne bı rak tım. Bü tün bun la ra rağ-
men  ça lışma nın ye tişkin lik dö ne mi din eği ti mi ne ye ni bir bo yut ka-
zan dı ra ca ğı nı ve önem li kat kı la rı nın ola ca ğı nı da ümit edi yo rum. 

Bu ara da ça lışma mı baştan so na ka dar oku yup önem li  eleşti ri ve 
öne ri ler de bu lu nan de ğer li ho cam Prof. Dr. Hü se yin Pe ker ve sev gi li 
ar ka da şım Yrd. Doç. Ali Rı za Ay dın Bey le di ğer mes lek taşla rı ma en 
iç ten say gı ve hür met le ri mi su na rım. Ay rı ca bu ese rin ba sı mı nı ger-
çek leşti ren Etüt Ya yın la rı na te şek kür le ri mi arz ede rim.

Yrd. Doç. Dr. Mus ta fa KÖY LÜ
Ağus tos, 1999 Sam sun





İKİN Cİ BAS KI YA ÖN SÖZ

YetişkinDinEğitimininTeorikTemelleri adıy la Ni san 2000’de bas kı sı 
ya pı lan bu ça lışma, bel ki ül ke miz de ye tişkin le rin din eği ti mi ala nın da 
ya pı lan ilk kap sam lı ça lışma lar dan bi ri si ol muştur. Bu ge çen sü re zar-
fın da pek çok mes lek ta şım ki tap la il gi li gö rüşle ri ni ve de ğer len dir me-
le ri ni ba na ilet ti ler ve bir ço ğu da li sans üs tü se vi ye de kay nak ders ki-
ta bı ola rak okut tuk la rı nı ifa de et ti ler. El bet te bu du rum bi zi son de re ce 
mem nun et miştir. As lın da bu tür kay nak ki tap la rı nın sa de ce li sans 
üs tü se vi yey le sı nır lı kal ma yıp, li sans se vi ye sin de,  özel lik le ila hi yat 
Li sans öğ ren ci le ri ne okut tu rul ma sın da da bü yük fay da la rın ola ca ğı nı 
um mak ta yız. Ne de ni de bun lar bü yük öl çü de ya Di ya net te yay gın din 
eği ti mi ala nın da ya da Or ta öğ re tim dü ze yin de öğ ret men lik mes le ği ni 
ya pa cak lar dır ki,  bu ki ta bın da he de fi ço cuk lar dan zi ya de ye tişkin le ri 
çe şit li açı lar dan in ce le ye rek andragojinin te mel le ri ni tes pit et me ye ça-
lışmak tır.

Bu ra da şu hu su su da be lirt mem ge re kir ki, pek çok mes lek ta şım 
ki ta bın adı nın ilk bas kı da ki gi bi, “YetişkinDinEğitimininTeorikTemel
leri,” ola rak de ğil de, “Ye tişkin lik Dö ne mi Din Eği ti mi” ol ma sı nın da-
ha isa bet li ola ca ğı nı ba na ilet ti ler. Bu yüz den ki ta bın ikin ci bas kı sı nın 
bu ad la ya yın lan ma sı nı uy gun bul duk.  Ay rı ca ikin ci bas kı da ki tap 
baştan so na ka dar ti tiz lik le oku na rak özel lik le dil ve üs lup açı sın dan 
tek rar göz den ge çi ril miş, ba zı ufak ek le me ve çı kar ma lar ya pı la rak, 
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da ha çok gün cel leşti ril me ye ça lı şıl mıştır. Şim di ye ka dar ol du ğu gi-
bi bun dan son ra da oku yu cu la rı mın tav si ye ve eleşti ri le ri bi zim için 
en bü yük mo ti vas yon kay na ğı ola cak tır. Tüm oku yu cu la rı ma bir kez 
da ha te şek kür eder, bu aciz ça lışma mın da ha de tay lı ve kap sam lı ça-
lışma la ra bir ze min ha zır la ma sı nı te men ni ede rim. 

Ki ta bın bu ikin ci bas kı sı nın ya pıl ma sı nı ve da ğı tı mı nı üst le nen 
De ğer ler Eği ti mi Mer ke zi ne ve mad di ve ma ne vi eme ği ge çen tüm 
per so ne li ne en de rin say gı la rı mı sun ma yı da bir borç bi li rim.  

Doç. Dr. Mus ta fa KÖY LÜ
Mart 2004, SAM SUN




