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edecektir. Ýslâm’ýn günümüz Batý dünyasýna çok esaslý katkýlarý olabileceðini
söyleyen Platti’ye göre Batý’da yaþayan Müslüman âlimler, Ýslâm’ýn sunmuþ
olduðu deðerleri (özellikle ahlâký, antropolojisi ve maneviyatý) yeniden yorumlayarak bunu gerçekleþtirebilirler.
Sonuç itibariyle, temelde Ýslâm’ýn ne Hýristiyanlýk ne de Batý ile “düþmanlýk seviyesinde” çözümlenemeyecek bir meselesi olmadýðýný belirten kitap,
bugüne kadar Müslümanlarýn modernizm karþýsýndaki durumuna yeni bir
boyut daha eklemektedir. Bu, Avrupa’daki Müslümanlarýn modern hayata intibaklarý sorunudur. Özellikle günümüzde Batý’da yaþayan Müslümanlar sorununun tartýþýldýðý bir dönemde, her iki kültürü derinlemesine tanýyan ve her
iki dünya ile irtibatý olan bir Katolik-Hýristiyan din ve bilim adamýnýn yaptýðý
bu tespitler, günümüz meseleleri çerçevesinde Ýslâm ve Hýristiyanlýk veya
Ýslâm ve Batý konusunda araþtýrma yapanlar için bazý konularý yeni bir bakýþ
açýsý ile tekrar düþünmeye sevk edecek önemli deðerlendirmeler içermektedir.
Ýsmail Taþpýnar

Ýlköðretim ve Liselerde Dindarlýk Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir
Araþtýrma (Diyarbakýr Örneði)
Talip Atalay
Ýstanbul: Deðerler Eðitimi Merkezi Yayýnlarý, 2005. 270 sayfa.
Dinin birey ve toplum hayatýndaki yansýmasý olarak tarif edilebilecek
“dindarlýk” olgusu, özellikle din psikolojisi ve din sosyoloji sahalarýnda pek
çok emprik araþtýrmanýn konusu olmuþtur. Türkiye’de de söz konusu alanlarda birçok araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrmalarda bazen bireylerin yaþadýðý
çevre merkez kabul edilip araþtýrma grubu belirli il ya da ilçe ile sýnýrlandýrýlarak dindarlýk olgusu emprik açýdan incelenmiþ, bazen de bireylerin geliþim
dönemleri ve yaþlarý temel alýnarak dindarlýk olgusu üzerinde durulmuþtur.
Bu baðlamda Ünver Günay’ýn “Erzurum ve Çevresinde Dinî Hayat”, Mehmet
Bayyiðit’in “Üniversite Gençliðinin Dinî Ýnanç, Tutum ve Davranýþlarý Üzerine Bir Araþtýrma”, Hayati Hökelekli’nin “Ergenlik Çaðý Gençlerinin Dinî Geliþimi”, Recep Yaparel’in “Yirmi-Kýrk Yaþlar Arasý Kiþilerde Dinî Hayat Ýle Psiko-Sosyal Uyum Arasýndaki Ýliþki Üzerine Bir Araþtýrma” gibi çalýþmalarý örnek olarak verebiliriz. Türkiye’de genel olarak tüm ülke genelinde dindarlýk
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olgusunu ele alan araþtýrma yok denecek kadar azdýr. Ali Çarkoðlu-Binnaz
Toprak’ýn yaptýðý “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” isimli çalýþma bu nitelikteki nadir araþtýrmalardandýr.
Deðerlendirmesini yaptýðýmýz bu çalýþma ise “Diyarbakýr” örnekleminde
dindarlýk olgusunu ele almakta ve araþtýrma alanýný katýlan ilköðretim ve lise öðrencileriyle sýnýrlandýrmaktadýr. Yapýlan araþtýrmanýn temel amacý, “ilköðretim ve lise öðrencilerinin yaþ, cinsiyet, okuduklarý sýnýf, sosyal çevre,
okul dýþýnda dinî eðitim alýp almama durumu, ailenin dindarlýk düzeyi, sosyo-ekonomik durum ve mezhep deðiþkenlerine göre dindarlýk ve dindarlýðýn
inanç, davranýþ, duygu ve bilgi boyutuna iliþkin durumlarý arasýnda nasýl bir
iliþki vardýr?” sorusuna cevap vermektir. Bu amaç, emprik çerçevede dindarlýk olgusunu ele alan hemen hemen tüm çalýþmalarýn ortak noktasýný oluþturmaktadýr. Bu çalýþmayý benzerlerinden ayýran en önemli özellik ise araþtýrmada örneklem olarak hýzlý bir sosyal deðiþim süreci yaþayan Diyarbakýr ilinin
seçilmesidir. Yazarýn da belirttiði gibi, son çeyrek asýrda bu þehrin nüfus özellikleri tamamýyla deðiþmiþ, þehirdeki insan dokusu farklýlaþmýþ, göçler sonucunda çok hýzlý gerçekleþen sosyal deðiþim ciddi toplumsal travmalara neden
olmuþtur. Bu süreçte þehrin insanýnýn dinî yönelimlerini etkileyecek boyutta
zihniyet deðiþimine neden olan din karþýtý siyasal propagandanýn yanýnda,
dinî söylemli gruplarýn þiddetle iç içe geçen eylemleri de dine karþý farklý tutumlarýn oluþmasýnda etkili olmuþtur. Kýsacasý bütün bu özellikler, Diyarbakýr
örnekleminde yapýlan bir araþtýrmaya ve dolayýsýyla bu kitaba artý bir deðer
katmaktadýr. Kitabýn bir baþka özelliði ise muhtevasýný oluþturan çalýþmanýn
Sünnî Þâfiî-Hanefî bir þehirde yapýlmasýdýr. Ayrýca kitap dinî hayatý, dindarlýðýn
çok boyutluluðunu göz önünde bulundurarak, ortaya koymaya çalýþmaktadýr.
Kitabýn temel içeriðini emprik araþtýrma ve bu araþtýrmada elde edilen bulgularýn deðerlendirilmesi oluþtursa da, yazar kitabýnda teorik ve kavramsal
çerçeve ile çalýþmasýný farklý örneklerle zenginleþtirmiþtir. “Giriþ” kýsmýnda
yazar, din psikolojisi ve din sosyolojisi literatürünü tarayarak dindarlýk ile farklý
deðiþkenleri (yaþ, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum vs.) konu alan çalýþmalardan örnekler sunmuþtur. Bu çerçevede araþtýrmalardan bahsederken tarihî
sýra esas alýnmýþtýr.
“Kavramsal Çerçeve” ismini verdiði “Bölüm I”de yazar eðitim, din eðitimi,
din, dindarlýk, dindarlýðýn boyutlarý gibi konulara açýklýk getirmiþtir. Ayrýca bu
bölümde araþtýrma grubunu oluþturan öðrencilerin geliþim dönemleri (ilk ergenlik, ergenlik ve son ergenlik) ve bu dönemlerdeki dinî geliþim özellikleri
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hakkýnda bilgi vermiþtir. Bir sonraki bölümde ise yazar, yaptýðý araþtýrmanýn
“yöntemi, evren ve örneklemi, veri toplama araçlarý ve uygulama süreci”ni
ele almaktadýr. Yazar araþtýrmasýný 666’si ilköðretim ve 582’si lise düzeyinde
olmak üzere toplam 1248 öðrenciden oluþan bir örneklem grubunda yapmýþtýr.
Bunlarýn 778’i erkek 470’i kýz öðrencidir. Öðrencilerin yaþlarý 12-21 arasýnda
deðiþmektedir. Araþtýrmada likert tipi “Dinî Hayat Ölçeði” kullanýlmýþtýr.
Yazar elde ettiði bulgularý tablolar hâlinde sunmaktadýr. Öncelikle ilköðretim ve lise öðrencilerine ait bulgularý ayrý ayrý ve yorum yapmadan vermektedir. Bu düzen içerisinde hem ilköðretim hem de lise öðrencilerinin yaþ, cinsiyet, sosyo-ekonomik durumlarý, dinî eðitim alýp almadýðý gibi demografik
özellikleri ile dindarlýk düzeyleri arasýndaki iliþkiyi gösteren tablolar sýrasýyla
verilmektedir. Deneklerin dindarlýklarý ise inanç, duygu, davranýþ, bilgi boyutunda ve toplam boyutta deðerlendirilmektedir.
“Bölüm III”te ilköðretim ve lise düzeyindeki öðrenciler birbirinden ayrý
olarak “I. Ýnanç Boyutu”, “II. Duygu Boyutu”, “III. Davranýþ Boyutu”, “IV.
Bilgi Boyutu”, “V. Toplam Dindarlýk” yönlerinden ele alýnmýþtýr. Eserin en
kapsamlý bu bölümünde çok önemli veriler elde edilmiþtir.
Araþtýrma bulgularýnýn yorum ve deðerlendirilmesinin yapýldýðý son bölümde yazar, ilköðretim ve lise öðrencilerine ait bulgularý bir önceki bölümdeki gibi ayrý ayrý deðil, birlikte vererek karþýlaþtýrma yapmakta ve deðerlendirmektedir. Bu bölümde verilen bilgilere göre yaþ deðiþkeni ilköðretim ve lise
öðrencilerinin dindarlýklarýnda farklýlýða yol açmamaktadýr. Bu bulgu, 12-21
yaþ aralýðýnda dindarlýk düzeyinin ve türünün deðiþeceðini öngören teorilere
uymamaktadýr. Bu bulgunun sebebi hatalý bir þekilde yaþ deðiþkeninin “süreksiz deðiþken” hâline getirilmesi ve yaþ gruplarý belirlenirken yanlýþ gruplandýrmanýn yapýlmasýdýr.
Toplam dindarlýk boyutunda hem lise hem de ilköðretim gençlerinde erkeklerin puanlarý kýzlara göre daha yüksektir. Bu durum yazar tarafýndan
toplumsal hayattaki sýnýrlýlýklarýn ve kýzlara yüklenen sorumluluklarýn kýzlarýn dindarlýðýný olumsuz yönden etkilediði, bunun yaný sýra erkeklerin katýldýklarý cuma ve bayram namazý gibi ibadetlerin onlarýn dindarlýklarýnda
ve dinî sosyalleþmelerinde olumlu etkisinin olduðu þeklinde yorumlanmýþtýr.
Ayrýca yazar, sosyo-ekonomik düzey farkýnýn dindarlýkta belirleyici olmadýðý, buna karþýn sosyal çevre faktörünün etkili olduðu sonucuna ulaþmýþtýr. Öðrencilerin dinî yönelimlerinde ailelerinin belirleyici rol oynadýðý tespit
edilmiþtir.
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Din eðitimi ve öðretimi açýsýndan bakýldýðýnda, bu tür emprik çalýþmalarýn
(alan araþtýrmalarýnýn) din eðitimi alanýnda yapýlacak ilerideki çalýþmalara
farklý bir yaklaþým ve anlayýþ sunarak katkýda bulunduðu muhakkaktýr. Emprik verilere dayalý bu eserin din psikolojisi ve din eðitimi alanýna önemli katkýlar saðlamasý dileðiyle yazarýný tebrik ediyorum.
Veysel Uysal

Vahiy Kaynaklý Metinler Baðlamýnda Dinin Baðlayýcýlýðý ve
Ýnsanýn Özgürlüðü
Ömer Müftüoðlu
Ankara: Ankara Okulu Yayýnlarý, 2006. 200 sayfa.
Ýnsanýn yapýp ettiklerinde ne kadar özgür olduðu, doðal ve toplumsal þartlarýn onu ne derece sýnýrladýðý, davranýþlarýnda iyi ve güzele ulaþmak için özgür iradesi ile uymasý gereken kriterler olup olmadýðý, varsa bu kriterlerin
kaynaðýnýn ne olduðu gibi sorular tarih boyunca felsefe ve dinin ortak sorularýdýr. Ömer Müftüoðlu’nun Vahiy Kaynaklý Metinler Baðlamýnda Dinin
Baðlayýcýlýðý ve Ýnsanýn Özgürlüðü adlý kitabýnda bu kadim sorunsala, Ýslâm
dininin insan davranýþlarý karþýsýnda normatif kriterler getirmesinin insanýn
özgürlüðünü ne derece etkilediði tartýþmalarý baðlamýnda temas edilmiþ, buradan yola çýkýlarak günümüzde bazý dindarlýk tezahürlerinde görülen birtakým anlayýþ ve uygulamalar ile insan özgürlüðü konusundaki yaygýn dinî
inanýþlar arasýnda baðlantýlar kurulmuþtur. Ancak kitabýn baþlýðýndan beklenenin aksine, bu kadim sorular yumaðýnýn Tevrat, Ýncil, Zebur ve Kur’an gibi kutsal metinlerde hangi baðlamda ele alýndýðý ve bu sorulara karþýlýk o metinlerde ne gibi cevaplar üretildiði/önerildiði konularýna temas edilmemiþtir.
Kitabýn önsözünde “(…) Müslüman camiayý ve onlarýn dayanak aldýklarý
‘baðlayýcý ifadeleri’, (…) peygamberin ölümüyle sona eren mitolojik kalýntýlar olarak gören düþünce tarzýnýn (…) sahipleri, yaþantýlarýný din kaynaklý ilkelerden tamamen mi baðýmsýz sürdürmektedirler (…) türünde sorularla
Müslüman kesimin sürekli ön planda tuttuðu Ýslâmî düsturlar, onlara gerçek
anlamda yön belirleyen güçte midir” sorularýnýn kitabýn yazýlmasýndaki temel
saikler olduðu belirtilmektedir. Yazar, dinin baðlayýcýlýðýnýn insan özgürlüðü
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