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ÖNSÖZ
Din, insanlığın tarih boyunca en başta gelen ilgi alanlarından bi
ri olmuştur. Bu dönem zarfında, kimileri kabul ettiği dini diğer in
sanlara da ulaştırmak amacıyla elinden geleni yapmaya çalışırken,
kimileri de hep dine karşı çıkmış ve dinin gereksizliğini savunarak
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ancak günümüzde artık dinin fert ve
toplumlar açısından gerekliliği ya da gereksizliği gibi konular tartı
şılmamakta, onun yerine dinin en etkili bir şekilde tüm yaş grubu in
sanlara nasıl anlatılmaya ve kavratılmaya çalışılacağı konusu incelen
mekte ve araştırılmaktadır. İşte böyle bir ortamda, her ne kadar mazisi
çok geçmişlere dayansa da, yeni bir alan ortaya çıkmıştır: Yetişkinlerin
din eğitimi.
Elbette burada şu soru akla gelebilir: Şimdiye kadar yetişkinle
rin din eğitimi ihmal mi edilmiştir, din eğitimi onlara çeşitli şekillerde
verilmiyor muydu? Elbette onlara da din eğitimi veriliyordu. Ancak
buradaki ikilem şu olmuştur: Nasıl ki insanoğlu daha kendisini ta
nımadan uzayı, denizleri, okyanusları ve diğer canlı ve cansız alemi
tanımaya kalkıştıysa, aynı durum eğitim alanında da kendini göster
miş; eğitimciler ve psikologlar işe yetişkinlerden başlayacakları ve
ya en azından insanı bir bütün olarak ele alıp inceleyecekleri yerde,
çalışmalarının büyük bir kısmını çocuklara ayırmışlardır. Dolayısıyla
17. asırdan 20. asrın ikinci yarısına kadar, hep çocukların biyolojik,
psikolojik ve sosyal gelişimleri incelenerek, tüm eğitim ve öğretim ça

lışmaları onların bu özelliklerine göre ayarlanmış ya da geliştirilmiştir.
Yetişkinlerin eğitimi bu günlere kadar ya tamamen ihmal edilmiş, ya
da çocuklar için geliştirilen eğitim ve öğretim metot ve ilkelerinin ye
tişkinler için de aynı olacağı düşünülmüştür. Oysa bu kabul edilebi
lecek bir durum değildir. Zira nasıl ki, çocuklarla yetişkinlerin fiziki,
sosyal ve psikolojik gelişimleri; ilgi, alaka ve kabiliyetleri birbirinden
farklı ise, aynı şekilde onların eğitim ve öğretimleri de farklı olacaktır.
İşte bir taraftan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, diğer taraf
tan insanın yaşam süresinin uzamasıyla yetişkinler dünyasına ilişkin
araştırmalar da yoğunlaşmış, ortaya tamamen kendine özgü metot ve
tekniklerle, “yetişkinlerin eğitimi ve öğretimi sanatı” anlamına gelen
“andragoji,” bilim dalı doğmuştur. Artık şu anlaşılmıştır ki, yetişkinler
çocuk değildir; o halde onların eğitimi ve öğretimi de farklı olmalıdır.
Meseleye İslami açıdan baktığımızda durum daha da önemli hale
gelmektedir. Zira bir taraftan Kur’an Müslümanların sürekli olarak
okuma, inceleme ve araştırmalarını emrederken, diğer taraftan da Hz.
Peygamber çok veciz bir şekilde “Beşikten mezara kadar ilim tahsil
edin,” diyerek, eğitim ve öğretimin yaşam boyu devam etmesi gerek
tiğini bildirmiştir. Bu nedenle din eğitimi denince sadece akla çocuklar
gelmemeli ya da başka bir ifadeyle din eğitimi sadece çocuklara hasr
edilmemelidir. Ama nedense din eğitimi denince hep çocuklar akla
gelmiş ve bu eğitim çoğunlukla onlarla sınırlı tutulmuştur. Bizden ön
ceki islam eğitimcileri de aynı çizgiden giderek çalışmalarını büyük
oranda çocukların eğitimi ve öğretimi üzerine yoğunlaştırmışlardır.
Oysa dini konular, dini sorumluluk ve yükümlülükler çocukları değil,
daha çok yetişkinleri ilgilendirmektedir. Örneğin başta namaz, abdest,
oruç, zekat gibi dini ibadetler, bunun yanında hem dünyevi hem de
dini boyutu olan ticari işler, yardım severlik, komşuluk ilişkileri, evli
lik, boşanma, faiz, kumar, sigorta, vs. öncelikli olarak çocukları değil,
başlı başına yetişkinleri ilgilendirmektedir. O halde bu önemli konu
ların sürekli olarak öğretilmesi gerekmektedir. Elbette bunları söyler
ken, biz hiçbir zaman çocuklara verilecek din eğitiminin gereksizliğini

değil, aksine din eğitiminin sadece muayyen bir dönemle sınırlandı
rılmayıp, hayat boyu devam eden bir süreç haline gelmesni istiyoruz.
Elbette bunun yolu da, yetişkinlerin çeşitli özelliklerini, ilgilerini
ve zihinsel kabiliyetlerini tanıyıp ona göre bir eğitim vermekten geç
mektedir. İşte bu çalışmanın temel amacı da, böyle önemli, ancak ih
mal edilmiş bir alanın teorik temellerini ortaya koymak ve bu alanda
yapılacak diğer çalışmalara ışık tutmaktır. İşte bu yüzden çalışmamı
zın adını “Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri” olarak koymayı
uygun bulduk.
Her ne kadar ülkemizde yetişkinlerin eğitimi ya da yetişkin gelişi
miyle ilgili birkaç Türkçe kaynak varsa da onlar yetişkinlik dönemi di
ni gelişiminden pek söz etmemişler, böyle önemli bir konuyu maalesef
es geçmişlerdir. İşte biz bu boşluğu da dikkate alarak, çalışmamızda
yetişkinliği, sadece biyolojik, psikolojik ya da sosyal gelişimi itibariyle
ele almayıp, aynı zamanda onun dini gelişimine de yer verdik.
Bölümler halinde kitaba bakacak olursak, birinci bölümde daha
çok yetişkin eğitiminin ortaya çıkış nedenlerini, tarihi gelişimini, içeri
ğini ve önemini belirtmeye çalıştık.
ikinci bölümde yetişkinlik dönemini bir bütün halinde incele
meye tabi tuttuk. Bunun için de yetişkinlik dönemini ilk, orta ve son
yetişkinlik olmak üzere üç döneme ayırarak, başta onların biyolojik
olmak üzere psikolojik ve sosyal gelişim özelliklerini izah etmeye ça
lıştık. Ancak bunu yaparken detaya inerek yetişkinlik döneminin tüm
özelliklerini saymak ya da bu alanda yapılmış çalışmaları birbiri arka
sına sıralamak yerine, daha çok yetişkinlerin eğitimiyle irtibatlı ola
cağını düşündüğümüz gelişim görevlerini incelemeye çalıştık. Buna
ilave olarak da bazı konuları, yaş dönemlerine göre incelemek yerine,
yetişkinlik dönemi içinde genel görünüşüyle ele alıp inceledik.
Üçüncü bölümü yetişkinlik döneminin dini gelişimine ayırdık.
Belki yetişkinlik dönemi dini gelişimini de ikinci bölüm içinde ele ala
bilirdik. Ancak çalışmamız yetişkinlik dönemi din eğitimine yönelik

olunca, bu bölümü ayrı bir kısım halinde ele almayı uygun bulduk.
Bu bölümde, ikinci bölümün aksine, sadece yetişkinlik dönemi di
ni gelişim yerine, bütünlüğü sağlamak ve konuyu daha iyi anlamak
ve dönemler arası dini gelişimde bir kopukluk yapmamak için bazen
bu dini gelişimi (ahlaki ve inanç gelişimi de dahil) bir bütün halinde,
çocukluk döneminden itibaren ele alıp inceledik. Ancak bu durum,
bölümün sadece bir kısmı için geçerlidir. Aynı bölümün ikinci kıs
mında dini gelişim alanında yapılan çalışmalardan sadece yetişkin
lik dönemine ait çalışmalara yer verdik. Yine bu bölümle ilgili olarak
söyleyebileceğimiz bir başka husus da, yapılan çalışmaların büyük
çoğunluğunun Batı kaynaklarına dayalı olmasıdır. Bunu yadırgama
mak gerekir. Zira her ne kadar dinler farklı olsa bile, genellikle benzer
duygu ve düşünceye sahip insanlara hitap edeceğinden, bazı ortak
noktaların olabileceği kanaatindeyiz. Örneğin nasıl orta yaş dönemin
de kiliseye gitme konusundaki azalışın nedeni, o dönem insanlarının
dinden soğuma yerine, çok meşgul olmaları gösteriliyorsa, bu durum
Müslümanlar için de geçerli olabilir. Bununla beraber yetişkinlere yö
nelik birtakım genellemelere gidilirken yine de bu kültürel farklılığın
göz önünde bulundurulması gerekir.
Dördüncü bölüm tamamen yetişkinlik dönemi eğitim ve öğreti
mine ayrılmıştır. Bu bölümde yetişkinlerin öğrenip öğrenemeyeceği
konusu tartışılmış, yetişkin eğitimini olumlu ya da olumsuz açıdan et
kileyen faktörler üzerinde durulmuş, yetişkin eğitiminin özellikleri ve
metotları incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde bir bütünlük oluşturması
açısından plan ve program ile değerlendirme bölümlerine de kısmen
yer verilmiştir.
Beşinci bölümde yetişkinlik dönemi din eğitimi ülkemizdeki mev
cut olan yaygın din eğitimi hizmetleri çerçevesinde ele alınarak, da
ha özelleştirilmeye gidilmiştir. Bu arada mevcut yaygın ya da yetişkin
din eğitimi hizmetlerinin bir durum değerlendirmesi yapılarak, çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.

Altıncı ve son bölümde ise, çalışmanın bir özeti sunularak kısa bir
değerlendirme yapılmıştır.
Yaptığımız bu çalışmanın elbette bir çok eksik ya da eleştirilebi
lir yönleri olacaktır. Özellikle de böyle bir modelin yaygın din eğitimi
dediğimiz camilerde mi, yoksa örgün din eğitimi kapsamı içerisinde
mi verileceği sorusu akla gelebilir. Ancak ben her hangi bir ayrım yap
madan, ister yaygın, ister örgün din eğitimi alanında olsun, meseleye
bir bütünlük içerisinde bakarak daha çok yetişkinleri din ve eğitim
açısından incelemeye tabi tutarak, nasıl bir model geliştirilebileceğini
yetişkin din eğitimcilerinin kendilerine bıraktım. Bütün bunlara rağ
men çalışmanın yetişkinlik dönemi din eğitimine yeni bir boyut ka
zandıracağını ve önemli katkılarının olacağını da ümit ediyorum.
Bu arada çalışmamı baştan sona kadar okuyup önemli eleştiri ve
önerilerde bulunan değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Peker ve sevgili
arkadaşım Yrd. Doç. Ali Rıza Aydın Beyle diğer meslektaşlarıma en
içten saygı ve hürmetlerimi sunarım. Ayrıca bu eserin basımını ger
çekleştiren Etüt Yayınlarına teşekkürlerimi arz ederim.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÖYLÜ
Ağustos, 1999 Samsun

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri adıyla Nisan 2000’de baskısı
yapılan bu çalışma, belki ülkemizde yetişkinlerin din eğitimi alanında
yapılan ilk kapsamlı çalışmalardan birisi olmuştur. Bu geçen süre zar
fında pekçok meslektaşım kitapla ilgili görüşlerini ve değerlendirme
lerini bana ilettiler ve birçoğu da lisans üstü seviyede kaynak ders ki
tabı olarak okuttuklarını ifade ettiler. Elbette bu durum bizi son derece
memnun etmiştir. Aslında bu tür kaynak kitaplarının sadece lisans
üstü seviyeyle sınırlı kalmayıp, lisans seviyesinde, özellikle ilahiyat
Lisans öğrencilerine okutturulmasında da büyük faydaların olacağını
ummaktayız. Nedeni de bunlar büyük ölçüde ya Diyanette yaygın din
eğitimi alanında ya da Ortaöğretim düzeyinde öğretmenlik mesleğini
yapacaklardır ki, bu kitabın da hedefi çocuklardan ziyade yetişkinleri
çeşitli açılardan inceleyerek andragojinin temellerini tespit etmeye ça
lışmaktır.
Burada şu hususu da belirtmem gerekir ki, pekçok meslektaşım
kitabın adının ilk baskıdaki gibi, “Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temel
leri,” olarak değil de, “Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi” olmasının da
ha isabetli olacağını bana ilettiler. Bu yüzden kitabın ikinci baskısının
bu adla yayınlanmasını uygun bulduk. Ayrıca ikinci baskıda kitap
baştan sona kadar titizlikle okunarak özellikle dil ve üslup açısından
tekrar gözden geçirilmiş, bazı ufak ekleme ve çıkarmalar yapılarak,
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daha çok güncelleştirilmeye çalışılmıştır. Şimdiye kadar olduğu gi
bi bundan sonra da okuyucularımın tavsiye ve eleştirileri bizim için
en büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Tüm okuyucularıma bir kez
daha teşekkür eder, bu aciz çalışmamın daha detaylı ve kapsamlı ça
lışmalara bir zemin hazırlamasını temenni ederim.
Kitabın bu ikinci baskısının yapılmasını ve dağıtımını üstlenen
Değerler Eğitimi Merkezine ve maddi ve manevi emeği geçen tüm
personeline en derin saygılarımı sunmayı da bir borç bilirim.
Doç. Dr. Mustafa KÖYLÜ
Mart 2004, SAMSUN

