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ÖNSÖZ
Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi din hizmetleri alanında da önemli bir bakış açısı
değişimi söz konusudur. Yüzyıllar boyunca cami/mescit merkezli sürdürülen din hizmetleri,
toplumsal değişim de dahil olmak üzere pek çok faktörün etkisiyle dezavantajlı gruplara sunulan dini hizmetleri de kapsayacak şekilde bir anlam ve alan genişlemesine uğramıştır. Bu doğrultuda içerisinde ceza infaz kurumları, yetimhaneler ve hastaneler de olmak üzere pek çok
kamu kurumunda sürdürülen din hizmetleri faaliyetleri yaygınlık kazanmaya başlamış ve danışmanlık ve manevi destek ağırlıklı bir boyut kazanmıştır. Söz konusu değişimle beraber cami
eksenli ve cami dışı din hizmetlerinde din görevlisinin üstlendiği anahtar rol daha da önem
kazanmaya başlamıştır. Din görevlisinin etkili iletişim tekniklerinin yanı sıra danışmanlık ve
rehberlik ile ilgili de ilke ve yöntem bilgisine sahip olması kaçınılmaz haline gelmiştir. Din
Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim isimli dersimiz de bu eksikliği doldurma hedefindedir.
Din Hizmetlerinin teorik ve pratik yönlerini bir bütün olarak ele almayı hedefleyen kitabımız toplam 14 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde din hizmetleri konusuna giriş yapılacak, cami eksenli ve cami dışı din hizmetlerinden örnekler verilecektir. Ardından din hizmetleri algısındaki dönüşüm üzerine durulacaktır. İkinci ve üçüncü bölümler dini danışmanlık
ve rehberliğin ilkeleri, yöntem ve teknikleri üzerinde yoğunlaşacak; dini danışmanlar ve rehberler tarafından riayet edilmesi gereken kuralları ele alacaktır. Dördüncü bölümden itibaren
iletişim teorisine giriş yapılacaktır. Dördüncü bölüm eğitimin bir iletişim şekli olarak algılanmasının esasları üzerinde dururken beşinci bölümde iletişim ve dini iletişim arasındaki irtibat
kurulacaktır. Altıncı bölüm dini iletişimde karşılaşılan veya karşılaşma ihtimali yüksek engelleri tartışacaktır. Yedinci bölüm din hizmetlerinde iletişimin kullanılmasını ele alacak din hizmetlerinde iletişimin yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Sekizinci bölüm
ile beraber kitabımız din hizmetlerinin pratiğe akseden yönü üzerinden konuyu incelemeye başlamaktadır. Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri çerçevesinde sürdürdüğü
faaliyetler ele alınmakta; dokuzuncu bölümde camide sürdürülen din hizmetleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Onuncu bölümde din görevlilerinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği
incelenmekte on birinci, on ikinci ve on üçüncü bölümlerde sırasıyla ceza infaz kurumlarında,
hastanelerde ve sosyal hizmet kurumlarında sunulan din hizmetleri faaliyetleri değerlendirilmektedir. On dördüncü ve sonuncu bölümde ise aile ve dini rehberlik bürolarında sürdürülen
din hizmetlerini ele almaktadır.
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1. DİN HİZMETLERİNE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde din hizmetleri kavramına yüklenen anlamlar; din hizmetleri kapsamında
değerlendirilen hususlar; dini ve manevi destek, cami eksenli ve cami dışındaki din hizmetleri
çerçevesinde hangi faaliyetlerin bulunduğu ve din hizmetlerindeki algı dönüşümü öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Din hizmetleri denildiğinde ne anlıyorsunuz? Sadece bir dinin görevlerini/sorumluluklarını yerine getirmek için yol gösterilmesi mi din hizmetleri kapsamındadır?
Yoksa daha farklı alanlar da bu çerçevede değerlendirilebilir mi?
2)
Camilerin bünyesinde hangi tip faaliyetlerin sürdürüldüğünü düşünüyorsunuz?
Söz konusu faaliyetler hangi kriterlere göre değişiklik arz ediyor? Bu faaliyetler hangi
merciler tarafından yönetiliyor?
3)
Uzun süre hastanede kalan ve sancılarından yakınan bir yakınınızın sıklıkla “neden bu durum benim başıma geldi? Nasıl bir günah işledim ki Allah beni böyle cezalandırıyor?” şeklinde sorular yönlendirmeye başladığını gördünüz. Kendisine nasıl yardımcı olabileceğinizi düşününüz.
4)
Toplumda dezavantajlı konumda bulunan bireylere hangi tür din hizmetleri sunabiliriz? Onlara dini açıdan nasıl yardımcı olabiliriz?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Din hizmetlerine dair farklı tanımDin hizmetlerine ilişkin tanımlamaDin Hizmetlerinin Tanımı
lar sunulur; din hizmetleri kapsaları bilir. Din hizmetleri alanının
ve Çerçevesi
mında değerlendirilen alanlar hakkapsamını çizer.
kında bilgi verilir.

Cami Eksenli Din Hizmet- Cami eksenli din hizmetlerini taleri
nımlar.

Cami Dışı Din Hizmetleri

Camilerde yürütülen din hizmetleri üzerine bilgi sunulur; örnekler
verilir.

Cami dışında yürütülen din hizCami dışı din hizmetlerini tanımlar. metleri üzerine bilgi sunulur; örnekler verilir.

Din hizmetlerinde günümüzde
Din Hizmetlerinde Algı
meydana gelen algı dönüşümünü
Dönüşümü
değerlendirir.

Din hizmetlerinde geçtiğimiz yüzyıldan itibaren meydana gelen algı
dönüşümünün altında yatan nedenler analiz edilir.

4

Anahtar Kavramlar


Din hizmetleri



Diyanet İşleri Başkanlığı



Dini ve manevi destek



Cami eksenli din hizmetleri



Cami dışı din hizmetleri

5

Giriş
Din hizmetleri geçtiğimiz yıllarda çok sayıda akademik tartışmaya konu olmuş; söz konusu tartışmaların büyük bir bölümü ise din hizmetlerinin günümüzde sosyal hizmetleri de kapsayan geniş bir çerçeveye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Din hizmetlerinin kapsamında
meydana gelen söz konusu değişim kuşkusuz beraberinde pek çok soruyu gündeme getirmiştir.
Bu soruların arasında cami ve mescid gibi geleneksel sayılabilecek dini mekanlardaki faaliyetlerin nasıl daha etkin bir şekilde yürütülebileceği, din hizmetlerinin bireylerin hayatlarında nasıl
daha aktif yer alabileceği ve özellikle de toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik ne tür din
hizmetleri faaliyetleri geliştirilebileceğidir. Tüm bu sorulara yanıt bulmaya girişmeden önce ise
temel bir takım kavram ve konulara ışık tutmak gereklidir. Bu nedenden ötürü bölümümüzde
öncelikle din hizmetleri kavramı üzerinde durulacak, din hizmetlerinin kapsamı ve farklı uygulamalar tanıtılacak. Son bölümde ise din hizmetleri konusunda meydana gelen algı dönüşümünün nedenleri incelenecektir.

6

1.1. Din Hizmetlerinin Tanımı ve Kapsamı
Günümüz akademik literatürü detaylı bir şekilde incelendiğinde din hizmetleri kavramına yüklenen çok sayıda ve birbirinden farklı alanlara işaret eden anlamın bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birkaç tanesi aşağıda sıralanmıştır:
“Din hizmeti, yüce Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (as.) aracılığıyla insanlığa
hidayet rehberi olarak gönderdiği ilahi kitap Kur'an'ın mesajının yine O'nun tarafından belirlenen gayeye ve yöntemlere uygun olarak bütün insanlığa sunulmasıdır.” (Macit, 2007: 215)
“Din hizmetleri”, genel anlamda insanlar için din adına yapılan hizmetleri, yani
çalışmaları ifade eden bir kavramsallaştırmadır.” (Okumuş, 2008: 32)
“Din hizmeti, toplumu dinî konularda aydınlatmak ve toplu şekilde yapılması
gereken ibadetlerde halka rehberlik etmek demektir.” (Çiftçi, 2011: 179)
“İnsanların İslam dini çerçevesinde işlerini görme veya onlara yarayan işler
yapma” (Yürük, 2015: 32)
Yukarıda yer verilen tanımlara yakından bakıldığında tebliğ merkezli bir din hizmeti
algısından ibadet alanında rehberlik yapmaya ve din adına yapılan tüm faaliyetleri içeren bir
yaklaşıma kadar çok geniş bir alandan bahsedildiği anlaşılmaktadır.
Arapça kökenli bir kelime olan “hizmet” Türkçe sözlükte üç anlamla karşılanmaktadır:
(1) Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma, (2) Görev, iş ve (3) Bakım, özen,
ihtimam. (TDK, 1988: 649) Bu anlamlardan birincisinden hareketle din hizmetleri tanımlandığı
takdirde Yürük’ün yukarıda verilen tanımı ortaya çıkacaktır. Ancak bu noktada hatırlatılması
gereken husus söz konusu kavramının kapsamının çok geniş olacağıdır. Böyle bir tanımdan
yola çıkarak İslam dininin emrettikleri ve nehyettikleri doğrultusunda yapılan tüm eylemleri
din hizmeti olarak değerlendirmek mümkün olacaktır. Günlük kullanım anlamında söz konusu
yaklaşım pratik birtakım kolaylıkları beraberinde getiriyorsa da üzerine tartışma yapılabilir bir
akademik mesele olarak düşünüldüğünde din hizmetleri kavramının çerçevesinin daha spesifik
bir şekilde çizilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buradan da hareketle verilen bu tanımın din hizmetlerinin geniş tanımı olarak kabul edilmesi uygun olacaktır.
Din hizmetlerinin daha dar kapsamlı bir tanımlamasını yapabilmede ise Çiftçi’nin tanımında vurguda bulunduğu rehberlik ve yol gösterme boyutları bu noktada yardımcı olacaktır.
Din hizmetleri kavramının içerdiği “bireyin ve toplumun gelişmesi için hizmet ulaştırma” iması
ancak söz konusu rehberlik ve yol gösterme boyutu göz önünde tutulduğunda gerçekleşecektir.
Cami eksenli veya cami dışı sistemli din hizmetleri faaliyetlerine bakıldığında bu nedenden
ötürü de her iki boyutun da odak nokta olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu tanımlama her
ne kadar konunun sınırlarını çiziyor görünse de din hizmetlerinin aslen çok geniş bir yelpazeyi
içerdiği anlaşılmaktadır. Bunlar arasında ilk akla gelenler:
- Dini uygulamalar için gereken altyapının oluşturulması:
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Din hizmetlerine ilişkin en geniş alanlardan bir tanesidir ve bireylerin dini vecibelerini
yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları hazırlıkların yapılmasını, yürütülmesini ve kontrol edilmesini kapsar. Örn. camilerin/mescitlerin idaresi, temizliği, kurban kesilecek yerlerin
dinen uygunluğunun kontrol edilmesi, gıdaların helaliliğinin kontrolü, namaz vakitlerinin tespiti.
- Yaygın din eğitimi verilmesi:
Çoğunlukla hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre şekillenen programlar doğrultusunda hazırlanan non formal ve informal eğitim faaliyetlerini kapsar. Örn. Kuran Kursları ve Yaz Kuran
Kursları.
- Vaaz ve irşad faaliyetleri:
Camilerde verilen vaaz ve hutbeler ile belirlenmiş hedef kitlelere yönelik irşad faaliyetlerini kapsar. Örn. DİB’in Aile ve dini rehberlik faaliyetleri.
- Dini soruların yanıtlanması:
Dini alanla ilgili bireysel veya kurumsal soruların cevaplanması için gereken kurumsal
yapının oluşturulması. Bu hususta verilebilecek en güzel örnekler arasında Müftülük müessesesidir.
- Maddi ve manevi destek sağlanması:
Bu tip faaliyetler içerisinde bireylerin ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmesini içeren bu alanın kapsamı içerisinde sosyal yardımlaşma temelli maddi destekler (örn. Zekat ve
sadakaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması) ve manevi danışmanlık alanıyla (örn. Engellilere
yönelik manevi danışmanlık) ilişkili faaliyetler sayılabilir.
- Dini içerikli organizasyonların yapılması:
Özellikle dini gün ve gecelerde gündeme gelen bu faaliyetler dönemin ihtiyaçlarına/taleplerine/beklentilerine göre şekillenmektedir. Örn. Kutlu doğum haftası organizasyonları ve
dini konuları temel alan toplantılar.
Yukarıda dile getirilen hususlar arasında günümüzde en çok tartışma konusu olan alan
ise kuşkusuz manevi destek ve rehberliktir. Din hizmetlerinin cami hizmetlerinin ötesine geçerek insanın iç dünyasına yönelik birtakım faaliyetleri de kapsayan bir yapıda anlaşıldığına işaret
eden bu adlandırma geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren insan hayatında başat rol oynayan
bazı kavramlar ve olgulara yüklenen anlamların dönüşüme uğramasının da bir uzantısıdır. Cami
dışı din hizmetleri ile yakından ilişkili olan bu faaliyetler sosyal hizmetler kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Sosyal hizmetler kavramına dair ise en geniş ve detaylı tanımlar arasında Seyyar’ın tanımı bulunmaktadır. Bu tanıma göre sosyal hizmetler;
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“kişi, grup ve toplulukların yapı ve şartlarından doğan ya da kendi denetimleri
dışında meydana gelen bedeni, zihni ve ruhi eksikliği, fakirlik ve eşitsizliği gidermek veya azaltmak, toplumun değişen şartlarından doğan sosyal sorunları
çözümlemek, insan kaynaklarını geliştirmek, hayat standartlarını iyileştirmek ve
yükseltmek, fertlerin birbirleriyle ve sosyal çevresi ile uyum sağlamasını kolaylaştırmak maksadıyla insan şeref ve haysiyetine yaraşır eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbi ve psiko-sosyal rehabilitasyon alanlarında devlet veya gönüllü-özel
kuruluşlar tarafından sistemli bir şekilde ifa edilen hizmet programlarının
bütünüdür.” (2002: 518)
Bu noktadan hareketle dini ve manevi sosyal hizmetleri “sosyal hizmet alanlarında ortaya çıkan dini içerikli problemlerin çözümünde gerçekleşen danışmanlık ve rehberlik faaliyeti”
(Seyyar, Özdemir, 2008: 514) olarak tanımlamak mümkündür. Böyle bir tanım da - ileride üzerinde duracağımız gibi - dinin insan hayatındaki yeri ile paralel olarak çok geniş bir hareket
alanını beraberinde getirmektedir. Özellikle İslam dini açısından düşünüldüğünde, dinin insan
hayatının her parçasını düzenleyen temel unsur olduğu da dikkate alındığında, söz konusu hizmet alanının hayatının her aşamasında kendine yer bulacağı açıktır.
Birbiriyle yakından ilişkili olan bu ve daha pek çok alanlarda sürdürülen din hizmetleri
faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayabilmek ise başlı başına üzerinde düşünülmesi gereken
bir sorundur. Günümüz Türkiyesinde din hizmetlerinin yürütücüsü, denetleyicisi ve değerlendiricisi olan resmi kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 429 sayılı
Şer’iye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun ile, Başvekalet bütçesine dahil ve Başvekalete bağlı olarak “Diyanet İşleri Reisliği” kurulmuş, geçirdiği çeşitli evrelerden sonra kurum Diyanet İşleri Başkanlığı şeklinde tanımlanmıştır. (Başkurt,
2012) Dersimizin ilgili bölümünde detaylı bir şekilde ele alınacağı üzere anayasal bir kurum
olan Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, Başkanlığın
görevlerini açık bir şekilde tanımlamaktadır. Kanunun ilgili maddesinde (1. madde) zikredilen
hususlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile
ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” üzere
kurulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere DİB ülkemizin din hizmetleri alanında temel kurumu olup; cami eksenli ve cami dışı faaliyet alanlarıyla din hizmetleri konusunda en geniş
kapsamlı hizmet ağına sahip yapısıdır. Burada din hizmetlerinin çerçevesini tanımlayabilmek
amacıyla DİB üzerinden konunun ele alınması, programımızla istihdam alanını ilişkilendirmek
açısından da katkı sağlayacaktır. DİB bünyesindeki Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonu çerçevesinde bulunan daire başkanlıklarının tanımlanma biçimi DİB’in konuya yaklaşımını anlamak açısından da fayda sağlayacaktır. DİB’in yukarıda zikredilen dar anlamı bağlamında din hizmetleri alanı ile ilişkili başkanlıklarının isimlerini şu şekilde saymak mümkündür:
1. Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı
2. İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı
3. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı
9

4. Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
Buradan hareketle de anlaşıldığı üzere DİB’in sunduğu din hizmetlerini cami eksenli ve
cami dışı din hizmetleri şeklinde iki temel başlık altında toplamak mümkündür. (Onay, 2008:
258)

1.2. Cami Eksenli Din Hizmetleri
Kelime anlamıyla toplayan bir araya getiren anlamlarını içeren “cami”, ıstılahen belirli
zamanlarda Müslümanların ibadet ve diğer faaliyetler için bir araya toplandıkları binanın adı
olarak kullanılmaktadır. Camide toplanan Müslüman topluluğa verilen cemaat kelimesine fıkıh
terimi olarak yüklenen “namazı imamla birlikte kılan topluluk” (Uzunpostalcı, 1993: 288) anlamı söz konusu binanın fonksiyonlarına ve dolayısıyla da konumuz olan din hizmetleri açısından üstlendiği merkezi role işaret etmektedir.
Camilerin tarihsel gelişimi incelendiğinde bu dini mekanların sadece bir ibadethane olarak kalmadığı çok sayıda sosyal işlevi içeren yapılar olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hz.
Peygamber’in Medine Mescidi bu durumun en güzel örneklerindendir. Hayatın merkezini oluşturan mescidin üstlendiği fonksiyonlar arasında ibadet, ilim, eğitim, sosyalleşme, kültürleşme,
bütünleşme gibi pek çok husus yer almaktadır. Bunlardan özellikle eğitimin özel bir önemi
bulunmaktadır. Nitekim İslam tarihinde medreselerin 11. yüzyıldan itibaren kurumsal yapıya
kavuşup sistemli eğitim faaliyetlerini üstlenmesinden önce mescitler eğitim halkalarının toplandığı ana mekanlar olarak kullanılmıştır. Günümüz Türkiyesinde camiler ülke genelindeki en
yaygın yapılardan bir tanesidir. 2015 yılı DİB istatistiklerine göre ülke genelinde 86.762 cami
bulunmaktadır. Bu da cami aracılığıyla ülkenin her köşesinde bulunan köylere ve kentlere ulaşmanın ve buralarda çeşitli alanlara yönelik din hizmetleri yürütmenin mümkün olduğunu göstermektedir. (DİB İstatistikleri, resmî web sayfası)
Cami ortamında sürdürülen temel din hizmetleri kuşkusuz din görevlilerinin yürüttüğü
ibadetlerdir. Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek ve buralarda ibadet ve irşat hizmetlerini yönetmek bu minvalde kabul edilmelidir. DİB bünyesinde sürdürülen din hizmetleri, konuya hasredilen özel bölümünde özellikle dile getirileceğinden ötürü burada detaylı bir şekilde
ele alınmayacaktır. Bununla beraber söz konusu hizmetler arasında özellikle vaaz ve hutbe faaliyetlerinin din hizmetlerinin rehberlik ve yol göstermeye, dolayısıyla da eğitime ilişkin boyutunu oluşturdukları ve cemaatin yaygın din eğitiminin yürütülmesinde önemli fonksiyonlar üstlendiklerini hatırlatılmalıdır.
Cami eksenli din hizmetlerinin eğitim boyutu ile yakından ilişkili diğer bir alana, Kur’an
Kurslarına, özellikle işaret edilmelidir. Kur’an Kursları kuşkusuz Diyanet İşleri Başkanlığının
taşra teşkilâtındaki en önemli yaygın din eğitimi faaliyetleridir. Nitekim 2015 DİB İstatistiklerine göre Türkiye genelinde 15.611 Kuran kursu aktif olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. 2012 tarihli yönetmeliğine göre Kur’an Kurslarında yürütülen faaliyetlere bakıldığında
Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okumayı öğretmekten dini içerikli etkinlikler düzenlemeğe kadar çok
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geniş bir faaliyet listesine işaret ettiği anlaşılmaktadır. (md. 13) Kur’an kursları tüm bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda da dini sosyalleşmeyi sağlamak gibi örtük bazı hizmetleri de
yerine getirmektedir ki bu hususlar programımızın ilgili bölümünde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

1.3. Cami Dışı Din Hizmetleri
Cami dışı din hizmetleri ise cami eksenli hizmetlere göre çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında;
• Aile ve dini rehberlik faaliyetleri
• Toplumu bilgilendirmeye yönelik din hizmetleri
• Yayın organları aracılığıyla sürdürülen din hizmetleri
• Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri faaliyetleri (bunlar arasında da örn. hastanelerde, yetiştirme yurtlarında/çocuk Islah evlerinde, cezaevlerinde ve huzurevlerinde din hizmetleri) vb. alanlar sayılabilir.
Listelenen alanlarda yapılan faaliyetler hukuki altyapısını DİB’in Kuruluş ve Teşkilat
Kanunu’nun ilk maddesinde dile getirilen “din konusunda toplumu aydınlatmak” ifadesinde
bulmaktadır. Bununla beraber özellikle 90’lı yıllardan itibaren DİB bünyesinde - aşağıda üzerinde daha detaylı durulacak bir takım nedenler de göz önünde tutularak - din hizmetlerine ilişkin bir algı değişikliği meydana gelmiştir. Bu algı değişimini en güzel şekilde DİB’in resmî
web sayfasındaki şu ifadeler formüle etmektedir:
“Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, son yıllarda toplumumuzun Başkanlığımızdan beklentileri yönünde, vatandaşlarımıza cami dışında manevi ve sosyal
destek sunmak üzere yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. İslam dinine mensup
farklı dinî yorum çevreleri ve dinî-sosyal teşekküllerle sağlıklı ilişkiler tesis edilmesi, dinî ve millî kimliğimizi oluşturan değerleri korumaya yönelik faaliyetlerde bulunulması, kurban ibadetinin usulüne uygun ifa edilmesi, helal gıda ve
vakit hesaplama gibi konular da dairenin önemli hizmet alanları içerisindedir.
İslam’ın hayatın her alanını kuşatması ve her kesimden insanımızın farklı zaman
ve mekânda din hizmetlerine ihtiyaç duyması sebebiyle, bu hizmet cami ile sınırlandırılamaz. Bu anlamda Başkanlığımız personelinin cami görevlisi değil din
görevlisi olarak isimlendirilmesi de çok isabetlidir.” (DİB Resmî web sayfası,
Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı)
Bu doğrultuda DİB cami dışında manevi ve sosyal destek sunmak üzere bazı girişimlerde bulunmuş; söz konusu faaliyetlerin ilişkili olduğu resmî kurumlarla (genellikle Bakanlık
düzeyinde) resmi ilişkilere girerek sunduğu hizmetlerin yaygınlığını ve sürdürülebilirliğini garanti altına almak için özel protokoller imzalamıştır.
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Örneğin Cezaevlerinde sürdürülen din hizmeti faaliyetleri ile ilgili olarak 1950’li yıllardan itibaren Adalet Bakanlığı ile resmi düzeyde temaslar yürütülmektedir. En son olarak ise
kurumlar arasında 2001 tarihinde Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü yürürlüğe girmiştir. Protokolde din hizmetleri ve ahlaki gelişim faaliyetleri ile “din ve ahlak bilgisi dersi, dini sohbetler, ayda en az bir kez verilecek konferans etkinliği, Kur'an-ı Kerim öğretimi ve manevi rehberlikle ilgili faaliyetler ile hükümlü ve
tutukluların dini ve ahlaki gelişimleri için yapılacak benzeri faaliyetler kastedilmektedir. (Protokol, md. 3) Protokol bir bütün halinde incelendiğinde ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde
bulunan tutuklu ve hükümlüler için verilecek din hizmetleri ve ahlaki gelişim faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin çerçeve çizildiği anlaşılmaktadır. Adalet Bakanlığı ile imzalanan bu protokolün benzerleri Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile hastaneler ve
yetiştirme yurtları/huzurevleri için de imzalanmıştır. Söz konusu hususlar dersimizin ilerleyen
bölümlerinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bununla beraber cami hizmetlerinden sosyal ve
manevi içerikli hizmetlere dönüşen din hizmetleri algısının oluşmasında etkili olan temel nedenler üzerinde durmak cami dışı din hizmetleri faaliyetlerine duyulan gereksinimi anlamak
açısından katkı sağlayacaktır.

1.4. Din Hizmetlerindeki Algı Dönüşümü
Din hizmetleri alanının kendisine sosyal hizmet alanları diye tanımlanabilecek yeni bir
alan içerisinde tanımlanmasının arkasında pek çok neden bulunmaktadır. Konumuzla doğrudan
ilişkili olmaları nedeniyle bunlardan sadece iki tanesi, toplumsal ve bireysel hayatın dönüşümü
ile din algısındaki değişim üzerinde durulacaktır.

1.4.1. Toplumsal ve Bireysel Hayatın Dönüşümü
Günümüzde toplumsal hayatın dönüşümü denildiğinde akla gelen ilk husus, kuşkusuz
küreselleşmedir. Genel bir ifadeyle küreselleşme; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşturulan birikimlerin ulusal sınırlar dışına taşarak, dünya
geneline yayılmasıdır. (Arabacı, 2006: 14) 1980’lerden itibaren yoğun bir şekilde akademik
literatürde tartışılan kavram, ilk olarak ekonomi açısından ele alınmış, sonra da insan hayatını
ilgilendiren tüm alanlarla ilişkilendirilmiştir. Şüphesiz söz konusu yayılmayı sağlayan ve hızlandıran en önemli faktör ise kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması olmuştur.
İnsanlar arasındaki iletişimin saniyelere dönüştüğü, aynı anda milyonlarca kişinin ortaya çıkan gelişmelerden haberdar olabildiği ve en önemlisi de farklı mekânlar arasında kültürel
paylaşımların yapılabildiği bir toplumun dönüşüm geçirmemesi düşünülemez. Kitle iletişim
araçlarının bilgi akışını anlık zaman dilimlerinde gerçekleşir hale getirmesi, zamanı çok daha
hızlı akar bir hale dönüştürmüş; teknolojik imkanlar bireylerin kısa süreler içerisinde farklı işleri bir arada yapmalarını talep eder imkân alanları oluşturmuştur. Bireyi aktif olma zorunda
bırakan bu sürekli yenilenme gereksinimi aynı zamanda onu sürekli tüketime iten ve bireyselleştiren/yalnızlaştıran bir etken olmuştur. (Kaplan, 2008: 571) Söz konusu durum konumuz olan
din hizmetlerine ise pratik düzlemde yansımıştır. Birey kendisini çok sayıda objeyi aynı anda
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veya kısa aralıklarla hızlı bir şekilde tüketir halde bulmuştur. Tüketimin kolaylıkla gerçekleşmesi bireyin manevi dünyasına ilişkin daha kalıcı hususlara doğru yönelmesine neden olmuştur.
Bu öncelikle bireylerin dış dünyayı algılama biçimlerinin farklılaşmasını ardından ise bireylerin
toplumsal hayat içerisindeki konumlarını yeniden tanımlamaları gerekliliğini gündeme getirmiştir.
Küreselleşmenin bu dönüşüm süreci içerisindeki etkisini ise, iki zıt kutbu içerisinde barındıran çift karakterli bir aktör olarak tanımlamak mümkündür. Öyle ki küreselleşme ile birlikte davranışların, tutumların ve hatta değerlerin küresel bir ölçek kazanarak farklılıklar aynılaştırılırken; aynı zamanda çoğulcu yapıya vurguda bulunularak farklılıklar yüceltilmektedir.
(Altaş, 2012: 19; Bilgin, 2003: 206-208) Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu iki farklı etki, pek
çok toplumda yerelliği korurken küreselliğe ayak uydurmaya çalışma şeklinde akislerini bulmaktadır. Konu birey düzeyinde ele alındığında ise bir taraftan -her ne kadar karşı çıkıyorsa dayaşam biçimleri, talepleri vb. açısından aynılaşan aynı zamanda da bu aynılaşmadan şikayetçi
olarak ekstrem noktalarda kendilerini ifade etme gayreti içerisinde bulunan kişiliklerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Küresel yapı ise geleneksel yollarla kazanılmış veya yapılandırılmış
kimlikleri tahrip ettiği gibi aynı zamanda özel birtakım kimliklerin yaratılması ve canlandırılmasını da sağlamıştır. (Beyer, 1994: 3) Toplumsal hayat açısından hem olumlu hem de olumsuz
sonuçlar doğuran bu süreç, kuşkusuz, en çok dini hayat ve dolayısıyla da dini kimlikler üzerinde
etkilerini göstermektedir. Her iki olgu da din algısındaki değişimle yakından ilişkili şekillenmektedir.

1.4.2. Din Algısındaki Dönüşüm
Küreselleşme, günümüzde farklı kültürlerin ve inançların birbirleriyle daha yakından
temas imkânı bulmalarını sağlarken dinlerin yorumlama biçimlerinin değişmesine de yol açmaktadır. Küresel kültür; değerlerin ve inançların süratle tüketimine neden olarak toplumların
kendi geleneksel formlarından uzaklaşmalarının alt yapısını hazırlamaktadır. Bu durum karşısında tüm değerlerini yitireceğini düşünen bazı gruplar için ise din, kendi kimliklerini korumak
amacıyla tutundukları bir olgu haline dönüşmektedir. (Çapçıoğlu, 2008: 171)
Bu belirgin tesirine rağmen küreselleşme, din algısının dönüşümünde rol oynayan etkenlerden sadece bir tanesidir. Giderek yaygınlaşan ve etkilerini daha geniş kesimler üzerinde
gösteren endüstriyalizm, kapitalizm, pozitivizm, modernizm ve hatta post-modernizm dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ile ilgili pek çok iddianın da ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim Comte, Durkheim, Weber ve Marks gibi ünlü sosyal bilimcilerin savunduğu
sekülerleşme tezinin temel vurgusu, dinin kamusal ve bireysel hayattan dışlanacağı üzerine olmuştur. (Özay, 2007) Böyle bir söylemin içerisinde de, bireysel ve toplumsal gelişmeyle birlikte artık kendisine ihtiyaç duyulmayacağı savıyla din; ilkel, kaba ve eski olanla ilişkilendirilmektedir. Oysaki günümüzde yapılan araştırmalar, beklenilenin aksine bir durumun söz konusu
olduğunu, dinin insan ve toplum hayatında öngörülenden daha fazla bir yer kazanmaya başladığını göstermektedir. Nitekim yeni dini akımların gün geçtikçe daha fazla taraftar toplaması,
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daha etkin hale gelmesi ve kamusal alanda daha fazla görünürlük kazanması bu iddiayı destekler niteliktedir. (Küçükcan, 2005: 113)
Sanayileşen toplumun insanları bireyselleştirmesi, yalnızlaştırması, manevi arayışlarını
tatmin edememesi ve diğer pek çok neden günümüzde dine yeniden dönüşün yoğun bir şekilde
görülmesine yol açmıştır. Din pek çok insan için sorunlarından kaçış aracı, hayatını anlamlandırabileceği, kendisine bir amaç edinebileceği bir alana dönüşmüş; bir anlamda dış dünyanın
baskılarından kaçabileceği bir sığınak haline gelmiştir. Bu durum da özellikle bireylerin gün
geçtikçe daha fazla manevi ve rehberlik ağırlıklı din hizmetlerine yönelmesine neden olmuştur.
Din algısına ilişkin diğer bir husus, dindarlık biçimlerinin değişimidir. Batı özelinde
yoğun bir şekilde gözlemlenen bu husus çoğunlukla kurumsal dinin toplumsal hayattaki gücünü
yitirmesi ile ilişkilendirilmiştir. (Köse, 2001: 203-216) Bununla beraber bireylerin manevi beklentileri yoğunlaşmış ve kendilerine ruhsal huzur sağlayan dinlere/dini oluşumlara yönelmişlerdir. Bununla birlikte küreselleşme ile dine dönüşün bir araya gelmesi, karşımıza “Dinî Çoğulculuk” olarak adlandırılan yeni bir olguyu da çıkarmıştır. Geleneksel dinî öğretiler açısından
önemli bir meydan okuma kabul edilebilecek olan dinî çoğulculuk, tüm dinleri ‘hakikate’ ulaşmanın farklı yolları olarak kabul etmektedir. (Aslan, 2000) Dinî çoğulculuk, dinler arasındaki
keskin ayrımları ortadan kaldırıp onları birbiriyle eşdeğer düzeyde değerlendirdiği halde, yeni
dinî akımlar giderek daha da güçlü söylemlerle köktenci eğilimler geliştirmektedir. (Bodur,
2004: 16) Bu iki ana yönelimden hangisinin, kime karşı bir tehdit olduğu ise tartışmaya açık
bir konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu anlamda din hizmetlerine düşen sorumluluklar ise daha fazla belirginleşmektedir.
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Uygulamalar
1) Din hizmetleri alanı ile ilgili birden farklı tanım bulunmaktadır. Araştırmacıların söz konusu konuda birbirlerinden ayrıldıkları odak noktalar nelerdir?
Çözüm:
Araştırmacılar her alanda olduğu gibi din hizmetleri alanında da birbirlerinden farklı tanımlamalar yapmaktadırlar. Bu durumun temel nedenleri arasında araştırmacıların konuya yaklaşımındaki farklılıklar yatmaktadır. Örneğin Macit yaptığı tanımda din hizmetini İslam’da tebliğle
paralellik içerecek bir biçimde Kur’an’ın mesajının insanlığa duyurulması şeklinde tanımlamakta; Çiftçi rehberlik ve doğru yola iletme hususlarını da tanıma eklemekte; Yürük ise tanımı
İslam dini çerçevesinde yapılan eylemler bağlamında değerlendirmektedir.

2) Din hizmetlerinin kapsamına hangi hususlar girmektedir?
Çözüm:
Din hizmetleri konusunda yapılan tanımlar kavramın kapsamında da belirleyici olmaktadır. Din
hizmetleri “birey ve toplumun geliştirilmesi için hizmet ulaştırma” imasını içerecek bir biçimde
din alanında insanları aydınlatmak ve onlara yol göstermek şeklinde tanımlandığında aşağıda
sıralanan hususların din hizmetleri kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır:
- Dini uygulamalar için gereken altyapının oluşturulması
- Yaygın din eğitimi verilmesi
- Vaaz ve irşad faaliyetleri
- Dini soruların yanıtlanması
- Maddi ve manevi destek sağlanması
- Dini içerikli organizasyonların yapılması

3) Cami eksenli din hizmetleri çerçevesinde tanımlanabilecek faaliyetler hangileridir?
Çözüm:
Cami eksenli din hizmetleri İslam’ın geleneksel ibadet mekânı olan camide ve/veya cami ortamında yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu çerçevede camide sürdürülen ibadetleri yönetme, yaygın eğitim faaliyetleri, bunlar arasında da özellikle Kur’an Kursları, dini sorulara
yanıt verme ve dini sohbetler bulunmaktadır.
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4) Cami dışı din hizmetleri çerçevesinde tanımlanabilecek faaliyetler hangileridir?
Çözüm:
Ülkemizde geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren din hizmetleri alanında bir algı değişikliği
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Söz konusu dönüşümün bir sonucunda cami dışı alanlarda da
din hizmetleri konusunda aktif çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu faaliyet alanlarını;

- Aile ve dini rehberlik faaliyetleri
- Toplumu bilgilendirmeye yönelik din hizmetleri
- Yayın organları aracılığıyla sürdürülen din hizmetleri
- Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri faaliyetleri
şeklinde sıralamak mümkündür. Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri faaliyetleri kapsamında hastaneler, yetiştirme yurtları, huzur evleri ve cezaevleri gibi kurumlarda yürütülen din
hizmetleri kastedilmektedir.

5) Din hizmetlerinde meydana gelen algı dönüşümünün temel nedenleri nelerdir?
Çözüm:
Din hizmetlerinde geçtiğimiz yüzyıldan itibaren meydana gelen algı dönüşümün temelde iki
nedeninden bahsetmek mümkündür. Bunlar; bireysel ve toplumsal hayatın dönüşümü ile din
algısındaki dönüşümdür. Birbiri üzerine de etkisi bulunan bu nedenler özellikle küreselleşme,
sekülerleşme/desekülerleşme gibi olgularla ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Türkçe sözlükte hizmet kelimesine yüklenen anlamlardan hareketle din hizmetleri kavramını
tanımlayınız.
2) Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri alanında hangi faaliyetleri yürütmektedir?
3) Cami eksenli din hizmetleri ile cami dışı din hizmetlerinin birey ve toplum üzerindeki etkileri
farklılaşmakta mıdır?
4) Cami dışı din hizmetleri faaliyetlerinden örnek vererek söz konusu faaliyetler ile cami eksenli faaliyetler arasındaki farkları açıklayınız?
5) Din hizmetleri kavramının günümüzde algılanma biçimindeki değişimin altında yatan toplumsal nedenler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde din hizmetleri konusunda birbirinden farklı tanımlamaların yapıldığını; din
hizmetlerinin kapsamının ise söz konusu tanımlamalar doğrultusunda şekillendiği öğrenildi. Bu
doğrultuda din hizmetlerinin kavramsallaştırılmasına yönelik dar kabul edilebilecek bir çerçevesi çizilerek kapsamı içerisinde bulunan alanlar tanımlandı. Ülkemizde din hizmetleri alanında
faaliyet gösteren temel resmi kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) yürüttüğü cami
eksenli ve cami dışı din hizmetleri konusunda bilgi verildi. Günümüzde din hizmetleri algısının
sosyal hizmetler ve manevi destek odaklı bir dönüşüm geçirmesinin altında yatan nedenler açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi DİB’in temel hizmet alanlarını yürüten daire başkanlıkları arasında değildir?
a)

Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı

b)

İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı

c)

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı

d)

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı

2)
Aşağıdakilerden hangisi din algısına ilişkin dönüşümün yaşandığı alanlar arasında sayılmaktadır?
a)

Çoğulculuğun yaygınlaşması

b)

Dindarlık algısının değişimi

c)

İnsanların dini boşluğa düşmesi

d)

Farklı mekanlarda dini hizmetlerin sunulması

3)
“Din hizmeti, toplumu dinî konularda aydınlatmak ve toplu şekilde yapılması
gereken ibadetlerde halka rehberlik etmek demektir.”
Din hizmetlerine dair yapılan söz konusu tanım, kavramın hangi eksende ele alındığına
işaret etmektedir?
a) Rehberlik
b) İbadet
c) Dini görevler
d) Muamelat
4)

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri çerçevesinde değerlendirilemez?

a)

İbadetlerin yönetilmesi

b)

Yaygın eğitim faaliyetleri

c)

Fetvalar

d)

Dini başa çıkma
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5)

Aşağıdakilerden hangisi cami dışı din hizmetleri faaliyetleri arasında sayılmaz?

a)

Aile ve dini rehberlik faaliyetleri

b)

Vaaz ve hutbe faaliyetleri

c)

Toplumu bilgilendirme çalışmaları

d)

Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri

6)
Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri algısında meydana gelen dönüşümün nedenleri arasında sayılabilir?
a)

Dindarların sayıca artması

b)

Okullarda seçmeli din dersleri verilmesi

c)

Dinin kamusal alanda görünürlüğünün artması

d)

Dindarlık biçimlerinin değişmesi

7)
Aşağıdakilerden hangisi cami dışı din hizmetlerinin yürütüldüğü alanlar arasında
bulunmamaktadır?
a)

Yetiştirme yurtları

b)

Hastahaneler

c)

Cezaevleri

d)

Konuk evleri

8)
Aşağıdakilerden hangisi Kuran Kurslarının din hizmetleri kapsamında kabul
edilmelerinin ardında yatan nedenlerden bir tanesi değildir?
a)

Dini sosyalleşmeyi sağlamaları

b)

Temel dini bilgiler vermeleri

c)

Dini içerikle etkinlikler düzenlemeleri

d)

Talep edenlerin dini sorunlarını yanıtlamaları

20

9)
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ve bireysel hayatın dönüşümünün din hizmetleri üzerinde etkili olmasının temel nedenleri arasında sayılabilir?
a)

Dine yüklenen anlamları değiştirmesi

b)

İnsanların istedikleri gibi davranabilmesi

c)

İnsanların kendilerini daha yalnız hissetmeleri

d)

Bireylerin okuma yazma oranlarının artması

10)
Aşağıda listelenen alanlardan hangisi günümüzde camilerin fonksiyonlarını sürdürdükleri alanlar arasında sayılmaz?
a)

İbadet

b)

Araştırma

c)

İrşad

d)

Eğitim

Cevaplar

1) c , 2) b , 3) a , 4) d , 5) b , 6) d , 7) d , 8) d , 9) a , 10) b
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2. DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik kavramlarının anlamları; dini danışmanlık ve rehberlik
faaliyetlerinin tarihi gelişim süreci, faaliyet alanları; İslam Dini açısından rehberlik ve danışmanlık ve
dini danışmanlık ve rehberlik ilkeleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Manevi bakım denildiğinde ne anlıyorsunuz? Manevi bakım hizmetleri din hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir mi?
2) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin İslam dini açısından nasıl temellendirilebilir? Kur’an’da danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek esaslar
nelerdir?
3) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ne tür sosyal hizmet alanlarında uygulanabilir?
4) Dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yürütülürken ne tür metotlar kullanabiliriz? Hasta ile hasta yakınına sunulacak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri farklılık
göstermeli mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Tanımı ve Çerçevesi

İslam Dini Açısından Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Kazanım

Dini danışmanlık ve rehberlik
alanına ilişkin tanımlamaları ve
alanın kapsamını bilir.

İslam Dini açısından dini da-

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında farklı tanımlar sunulur; faaliyet alanları hakkında bilgi
verilir.

Kur’an ve Sünnet’ten dini danışman-

nışma ve rehberlik hizmetlerini ta- lık ve rehberlik hizmetleri hakkında
nır.

örnekler verilir.

İslam Dini’nin temel kaynaklarından
Dini Danışma ve Rehberliğin Dayanak ve İlkeleri

İslam Dini açısından dini danış- hareketle dini danışmanlık ve rehbermanlık ve rehberlik hizmetlerinin lik hizmetlerinin dayanak noktaları,
imkânını ve esaslarını bilir.

ilkeleri ayet ve hadisler örneğinde sunulur.
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Anahtar Kavramlar

 Din Hizmetleri
 Dini Danışmanlık
 Rehberlik
 Manevi Bakım
 Sosyal Hizmet Alanları
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Giriş
İnsanlık tarihi kadar eski diyebileceğimiz dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, özel bir alan
olarak Hıristiyanların misyonerlik faaliyetlerine hizmet eden bir faaliyet olarak kullanılmış ve üzerinde
araştırmalar yapılmıştır. Daha sonra daha genel olarak bütün din mensupları tarafından kendi dindaşları
için de kullanılmaya başlanan bu alan, günümüzde hastane, cezaevi, huzurevi, okul gibi birçok alanda
faaliyet gösteren bir hizmet birimi haline gelmiştir. Din danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin iyi bilinmesi için şüphesiz, alanın tarihi sürecinin, kapsamının, ilke ve dayanaklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin tarihi süreci, tanımları ele alınacak, dini
danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin İslam Dini açısından ilke ve dayanakları üzerinde durulacaktır.
İnsanoğlu ontolojik sürecine uygun bir şekilde belli yeteneklerle donatılmış bir varlıktır. Bazen
insan, yaşadığı sıkıntıları, problemleri kendi yetenekleriyle çözemez ve başka birisinin rehberliğine ihtiyaç duyar. Günümüzde kişilere verilen bu destek danışmanlık ve rehberlik adı altında kurumsallaşmış
bir faaliyet olarak görülmektedir. Etimolojik olarak Farsça “Daniş: Bilgin” kelimesinden gelen “Danışman” sözcüğü, bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse anlamına gelmektedir.
“Rehberlik” sözcüğü kılavuzluk anlamında, aynı zamanda “kişilerin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunma” diye tarif edilmektedir. Rehberlikte amaç; bireyin yeteneklerinin değerine inanmak, bu
yeteneklere uygun eğitim ve rehberlik vererek onun yeteneklerini geliştirmesini sağlamaktır. Böylece
bireyin her manada tam ve olgun bir insan olmasında kendisine yardımcı olmaktır.1 Yaratılışın ilk prototipi olan Hz. Âdem’in, Allah'ın tüm isimlerini öğrenmesi ve Esma-ül Hüsna donanımıyla hayata başlaması bilgisel boyuttaki ilk danışmanlık deneyimidir. Âdem Peygamber yaptığı hatadan pişman olduğunda nasıl tövbe edeceğini, yaşadığı bu durumun psikolojisini nasıl düzelteceğini, pişmanlığın hangi
kelimelerle aktive olacağını Rabbinden öğrenmiştir.2 İnsanoğlu hayat içerisinde kendi yetenekleri ile
çözemediği olayları farklı bir perspektiften destek alarak çözmüştür, çözmektedir ve dünya gezegeninde
yaşam olduğu müddetçe insanoğlunun danışma ihtiyacı devam edecektir.

1

Altaş, Nurullah, DİNİ DANIŞMANLIGIN TEORİK TEMELLERİ, s. 333

2

Bakara/37
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2.1. Dini Danışmanlığın Tarihsel Süreci
Âdem Peygamberden günümüze uzanan danışmanlık ve rehberlik müessesinin din temelli oluşumu
din adamlarının aracılığı ile yapılan terapi olarak “Pastoral Counseling: Dini Danışmanlık” altında literatüre geçmiştir. Dini danışmanlar danışmanlık hizmetlerini psiko-manevi sorunları gidermek amacıyla
geleneksel dini eğitim ve modern psikoloji yöntemlerini bir arada sunarak faaliyet göstermektedirler.
Hristiyan dünyası dini danışmanlık faaliyetinin tarihsel gelişimini Ortaçağa dayandırmaktadırlar. Ortaçağ döneminde Hıristiyan din adamları insanları Hıristiyanlaştırmak için misyonerlik faaliyetleri başlatmışlardır. Fransiskenler ve Dominikenler adında dini gruplar, kilisenin maddi-manevi desteğiyle farklı
yöntemler kullanarak insanlara Hristiyanlığı anlatmışlardır. XX. yüzyılda rehberlik konusundaki çalışmalar eğitim alanında kendini göstermeye başlamıştır. XX. Yüzyıla kadar Hıristiyanlaştırma amaçlı yapılan misyonerlik faaliyetleri, psikolojik ve dini sorunlar yaşayanlara yönelik bir alan olarak hizmet
etmeye başlamıştır. Öncelikle hastaneler, ceza evleri, yetiştirme yurtları, bakımevleri gibi yerlere dini
danışmanlık hizmetleri verilmeye başlanmış, böylelikle Hıristiyan teologlar, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını baz alarak papazların kiliselerdeki faaliyetlerini bir dini danışma hizmeti olarak kabul edip, geliştirmişlerdir.
Bu gelişmeler öncelikle “manevi sosyal hizmet (spiritual social work)” isimli yeni bir uygulamanın temellerini oluşturmuştur. Bu alan bilimsel olarak literatürde yerini almış ve sosyal hizmetlerde
manevi yaklaşımlara imkân verilen bir anlayışa dayalı uygulamalar olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Maneviyat temelli yaklaşımı olan sosyal hizmetler, sosyal hizmetlere gereksinim duyan kişilerin sadece
dünyada değil ahirette de mutlu olmasını amaçlamaktadır. “Manevi sosyal hizmet” danışmanlığının
merkezinde sadece dini konular yer almaz, aynı zamanda psiko-sosyal eğitim ve destek kapsamında
sağlık, güzel ahlak, kültür, mantık ve etkili iletişim gibi kişisel gelişim alanında yer alan birçok konu
destekleme fonksiyonu olarak yer almaktadır.3
“Manevi sosyal hizmet” ‘den sonra literatüre “Pastoral care; dini bakım” kavramı girmiştir. Konuyu
bilimsel temelli bir yaklaşımla ele alarak ilk çalışmayı Amerikalı psikolog Anton Boisen yapmıştır. Klinik pastoral eğitim hareketinin öncüsü olarak kabul edilen Anton Boisen “Teolojinin Metotları ve Görevi” adlı eserinde insanları manevi yönden anlamanın yollarını anlatmıştır. Boisen, öncelikle insanlara
karşı fedakâr olmanın gerekliliğini ifade etmiş, insanlara yardımcı olabilmek için bireyin gerçek kişiliğine ve yaşamına bakılarak destek verilmesini tavsiye etmiştir. Bu bakış açısıyla papazlara eğitim verilirken teoloji dışında bireyin psikolojisine önem verilmeye başlanmış ve teoloji ve psikoloji temelli yaklaşımla eğitim gören papazların hizmet faaliyetleri kilisenin dışında çeşitli alanlara yayılmıştır. Kilise
dışında ihtiyaç duyulan, aynı zamanda faaliyete imkân tanıyan her ortamda dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri papazlar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu faaliyet, Papaz ilgisi veya vaizsel ilgi
anlamında “Pastoral Care” olarak ifade edilmektedir.4 Pastoral care; dini bakımın ortaya ilk çıkışı sağlık

Nurullah Altaş, “Cami Dışı Din Eğitimi Ekinliklerini Biçimlendiren Temel Kavramlar ve Bu Alanda Yeni Kavramsallaştırmalar: "Dini Danışmanlık" ve "Manevi Sosyal Hizmetler", s. 309
4
Pastor kelimesi papaz ve çoban anlamlarına gelmekte olup aynı kökten gelen pastoral kelimesi de papaza ait,
çobana ait anlamlarını taşımaktadır. Pastoral Care ise papazsal ilgi demek olup papazın insanlara manevi destek
ve yardım anlamında yaptığı öğüt ve tavsiyeleri ifade ettiğinden buna vaizsel ilgi de denilmektedir.
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desteğiyle alakalıdır. Hristiyan geleneğinde hastalarla ilgili ritüllerin yerine getirilmesinde hastaları destekleme çıkış noktasını oluşturur. Ancak süreç içinde hastanelerde oluşan destek bakıma muhtaç yaşlı,
özürlü gibi yardıma ihtiyacı olan herkes için kullanılmaya başlanmıştır. Pastoral Care; “Genel itibariyle dini bakım (pastoral care/spiritual care), dinsel aktörler tarafından bakıma muhtaç yaşlı. özürlü
ve kronik hastalara yönelik olarak onlara temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardıma olmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, sorunlu insanları diğer yardım mesleklerine yönlendirmek, desteklemek şeklindeki faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.5 "Chaplain" ise, geleneksel anlamdaki din görevlilerinden rahip, papaz, hahamların ya da imamların, dinlerinin temsilcisi olarak seküler nitelikteki hastane, cezaevi, askeri birlik, polis departmanı, üniversite gibi kurumlarda da görev yapmakta olan din
adamları için kullanılan farklı bir kavramdır.6
“Introduction to Pastoral Care” eserinin yazarı William Arnold, pastoral care hizmetinin çerçevesini belirleyerek, bu çalışmaların teolojik ve psikolojik olarak kilisenin kurumsal bir disiplin çerçevesinde yürütmesi gerektiğini söylemektedir. Arnold teolojinin, İncil bilimi, psikoloji, felsefe, sosyoloji,
antropoloji, kültür bilgisi, sosyal ve ekonomik teorilerle birlikte yürütülmesinin önemli katkıları olacağını savunmaktadır. Rehberlik ve danışma profesörü Lartey, pastoral care hizmetinin iyileştirme fonksiyonu, destekleme fonksiyonu, yönlendirme olmak üzere üç ayrı fonksiyonunun bulunduğu belirtmektedir. Yoğun sorun yaşayan insanlar üzerinde rahatlatma ve rehabilite etme şeklinde uzun süreli bir vaizsel danışma işlemine “İyileştirme fonksiyonu” denilirken, bireyin sosyal veya iş-meslek hayatında
karşılaştığı uyum sıkıntılarını aşma konusunda yardım etme şeklindeki danışmanlık desteği “Destekleme fonksiyonu” olarak tarif edilmektedir. “Yönlendirme fonksiyonu” ise hayatta bir amaç edinme, eş
ve meslek seçme, kariyer değiştirme gibi durumlarda yaşanan problemin çözümünde destek vermektir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde hazırlanan bir yasa tasarısında “dini danışmanlık” şöyle tanımlanmaktadır: "Davranış uyumunu ve davranış değişikliğini kolaylaştırmak amacıyla, "dini kaynaklan ve danışma tekniğini" kullanarak kişinin kendisiyle ve kişiler arası olan ilişkilerinde işlev bozukluğuna yol açan duygusal rahatsızlıksan teşhis ve tedavisidir". Başka bir tanım ise:
"Felsefi ve ruhsal alanlardaki çatışmalardan veya güvensizlik ve şüpheden kaynaklanan sorunu yönetmek ve çare bulmak için uzmanlık eğitim ve öğretimi almış bireylerden oluşan, uzmanlık alanına ayrılmış, klinik uygulamanın meşru bir alanıdır". Dini danışmanlığı, daha çok ahlak ve ahiret odaklı sorunlar
olarak görenler varsa da Liddel'e göre dini danışmanlığın, bu şekilde danışmanlık içinde özel bir alan
olarak görülmesi yanlış bir anlayışın ürünüdür. Başarısızlık, yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı, evlilik,
seks ve öğrenci danışmanlıklarıyla dini danışmanların 'dini problem' açısından ilgilenmesini Liddel bir
sınırlama olarak değerlendirir. Liddel, dini danışmanlığın dini bir kurum niteliği taşımasına rağmen danışmanlığın anlamından uzaklaşmadığını savunmaktadır.
Clinebell dini danışmanın teori ve pratikle birlikte oluştuğunu ifade etmektedir. Clinebell, “Dini
Danışma”yı, alanın teolojik köklerinde derinleşerek ve metodolojisini geliştirerek, problemler içindeki
insanoğluna sahip olduğu miras ve öteki yardım disiplinlerinin yardımıyla bir katkı sağlayabilecek olgunluğu ve kimliği bulmak zorunda görmektedir. Dini danışma, insanın problemlerine inandığı dinin
Nurullah Altaş, “Cami Dışı Din Eğitimi Ekinliklerini Biçimlendiren Temel Kavramlar ve Bu Alanda Yeni Kavramsallaştırmalar: "Dini Danışmanlık" ve "Manevi Sosyal Hizmetler", s. 309
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değerleriyle ilişki kurarak çözüm yolları bulmayı hedeflemektedir. Dini danışmanlık konusunu manevi
dostluk, refiklik olarak değerlendiren Robert Frager, bu bakış açısıyla dini danışma ve rehberlik hizmetine farklı bir boyut getirmektedir. Frager’e göre pastoral care hizmeti yerine “manevi rehberlik” kavramını kullanmak gerekmektedir. “Manevi rehberlik” kavramının bütün dinlerde ve kadim geleneklerde
çok eski zamanlardan beri kullanıldığını belirtmektedir. “Rehber olan kişi irfan sahibi bir arkadaş
veya manevi sülûkun beraber ikmal edildiği bir refiktir.” diyen Frager insanın sadece disiplinize
olmuş kurumlardan değil, sosyal ilişkilerinin olduğu insanlardan da yardım alacağını belirtmektedir.
Hıristiyanlık faaliyeti olarak ortaya çıkmış olan Pastoral care hizmeti, dini danışma ve rehberlik
çalışmaları alanına Hıristiyan kültürüne ait kavramları da yerleştirmiştir. Pastoral care hizmeti yeni bir
psikolojik alanı ortaya çıkarmıştır. Pastoral Psikoloji olarak adlandırılan bu alan; farklı din ve inanışlar
açısından da uygulanması mümkün olacak şekilde, kapsamı genişletilmiş manevi destek ve yardım hizmetlerinin teorisi ve pratiği ile ilgili bilimsel çalışma olarak tanımlanmaktadır. Pastoral psikoloji,
din psikolojisi yaklaşımları ile teoloji ve rehberlik yaklaşımlarını birleştiren özel bir çalışma alanını
ifade etmektedir. “Dini Danışma Psikolojisi” olarak da literatürde yerini almıştır. Teoloji ile psikoloji
biliminin yeni bir bilimsel alanda ortaklaşa bir zemin oluşturmalarına zemin hazırlayan bir faaliyet olduğu müşahede edilmektedir. Hıristiyanlık dünyasında dini danışma ve rehberlik hizmetleri XX. yüzyılda başlamış aynı zamanda kilise dışında yaygınlaşmış ve kendisine ait bir kurumsal çizgi oluşturmuştur.

2.2. Dini Danışmanın Beş Temel Özelliği
Batıdaki dini danışmanlık geleneği incelendiğinde dini danışmanlığın beş temel özelliği müşahede
edilmektedir.
1. İYİLEŞTİRME: Kişisel ilişkilerde sorun yaşayan bireylerin sorunlarının çözümünde destek
olmayı amaçlayan, uzun süreli bir danışmanlık olarak kabul edilmektedir.
2. DESTEKLEME: Hastalara, ailelere durumlarıyla ilgili destek, öğrencilere meslek tanıtımı amacıyla yönelik destek verme şeklinde danışmanlıktır.
3.YÖNLENDİRME: Hayatlarını bir amaç üzerine kurmak isteyenlere, evlilik hazırlığında olan
bireylere, kariyer değişimlerinde, emeklilik dönemini yaşayanlara yapılan bir danışmanlık desteğidir.
4. UZLAŞTIRMA: Genellikle kan-koca terapilerinde, eş ve aile danışmanlığında ve grup terapilerinde kullanılmaktadır.
5. BİLGİLENDİRME/EĞİTME/GELİŞTİRME: Dini danışma sürecinde bulunan bireylere
doğru ve sağlıklı dini bilginin sunulmasına yönelik bir faaliyettir. Bireylere kendi kararlarını vermede
destek olmak için dini akış açılarının alternatifli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
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2.3. İslam Açısından Dini Danışma ve Rehberlik
Kur’an’da, Âdem Peygamberle başlayan insanlık tarihi serüveninde peygamberlerin danışmanlık
ve rehberlik yaptıkları müşahede edilmektedir. Günümüzde dini danışmanlık ve rehberlik olayının asıl
kaynağı Hz. Âdemden Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin yürüttüğü elçilik görevi olarak
anlaşılabilmektedir. Hz. Adem’den Hz. Nuh’a, Hz. Nuh’tan Hz. Musa’ya, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya, Hz.
İsa’dan Hz. Peygambere kadar danışmanlık müessesi yeryüzünde kendini göstermiştir. Meryem Suresi
41.-50. ayetlerde İbrahim Peygamberin hem babasına hem de yaşadığı topluma cansız varlıklara inanmanın, onlardan yardım beklemenin yanlışlığını anlatarak rehberlik yaptığı anlatılmaktadır. Yusuf Suresi 36.-38. ayetler arasında, Yusuf Peygamberin zindandayken iki gencin rüyalarının tabirini öğrenmek
istedikleri zaman, o gençlerin rüyalarını yorumlamadan önce kendisinde bulunan bilginin kaynağının
Allah’tan geldiğini belirterek, insanın yaratıcısına ortak koşmasının insana uygun bir davranış olmadığını ifade ederek zindandaki gençlere danışmanlık yaptığı anlaşılmaktadır. Lokman Suresi 13.-19. ayetlerde Lokman’ın oğluna Allah'a ortak koşmama, ana-baba ya iyi davranma, yapılan iyiliğin karşılığının
muhakkak alınacağı, namaz kılma, iyiliği emretme, kötülükten vazgeçirme, başa gelenlere sabretme,
insanları küçümsememe, yeryüzünde böbürlenerek yürümeme ve sesini alçak tutma gibi konularda rehberlik yaptığı görülmektedir.
Kur'an Hz. Peygambere günümüz rehberlik ve danışma anlayışıyla örtüşen rehberlik yöntemleri
bildirmektedir. Hz. Peygamberin insanlara sadece açık tebliğ etmesi emredilmekte, insanlar üzerine
zorba olmayacağı belirtilmektedir. Rehberliğin hedeflediği birey yeteneklerine göre bireye yardımcı olmak ve onu belli bir fikre zorlamamaktır. Kur’an’da Hz. Peygamberden bahsedilirken bazı kavramlarla
onun rehberlik görevine vurgu yapılmaktadır. Doğru yolu gösteren anlamında “hadi”, doğru yola davet
eden “dâi” aydınlatan anlamında “münir”, ışık anlamında “nur” gibi sıfatlar kullanılmaktadır. Hz.
Peygamberin zorlayıcılık sıfatının olmaması rehberlik ve danışmanlığın hedeflerine uygunluk göstermektedir.
Kur'an'da Hz. Peygamber'in danışmanlık faaliyetleriyle ilgili birçok örnek müşahede edilmektedir.
Abese Suresi 'nde Hz. Peygamber, rehberlik faaliyetleri içinde yanlış bir metot kullanması sebebiyle
Allah tarafından uyarılmıştır. Hz. Peygamber ısrarla İslam’ı bir grup müşrike ısrarla anlatırken gözleri
görmeyen bir adam gelir ve kendisinden İslam’ı anlatmasını ister. Hz. Peygamber görme engelli olan
kişiyle ilgilenmez, müşriklere anlatmaya devam eder. Bu sırada Allah’tan uyarı gelir: “Onun halini sana
kim bildirdi. Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da öğüt ona fayda verecekti”7 Kur' an, insanları
temizleyip, arındırmadan Hz. Peygamber'in sorumlu olmadığını belirtmekte, Kur’an’ın sadece bir hatırlatma ve öğüt olduğunu, dileyenin öğüt alabileceğini hatırlatmaktadır. Kur'an'da Hz. Peygamber'in danışmanlık faaliyetlerinden biri Mücadele Suresi’nde geçen bir olaydır. Rivayetlere göre adı Havle veya
Huveyle olduğu bildirilen ensardan bir kadın ailevi bir problemin çözümü için Hz. Peygamber'den yardım istemiştir.8 Hz. Peygamber problemi yaşadığı dönemin geleneğine göre çözmeye çalışmış ama bu
durumda kadın mağdur olmuştur. Kocasından ayrılan ve küçük çocuklarıyla sıkıntılı bir hayat yaşamak
7
8
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zorunda olan kadın Hz. Peygamber’den kendi lehine bir hüküm istemiştir. Mücadele Suresi’nin ilk ayetlerinin nüzul olmasıyla problem çözülmüş ve ailenin dağılması önlenmiştir.

2.3.1. Dini Danışma ve Rehberlikle İlgili Kur’ani Kavramlar
HİDAYET: Yol gösterme, doğru yolu gösterme, birisinin doğru yola gitmesine kılavuzluk etme
anlamlarına gelen “Hidayet” kavramı doğru yolda olmak isteyen kimseler için Kur’an’da sıkça kullanılmıştır. “Yarattıklarımızdan, daima hak yola rehberlik eden (hak yola sevk eden) ve hak ile adaleti
gerçekleştiren bir topluluk vardır.” (A’raf /181)
DELALET: Yol bilmeyene yolu göstermek, seyahat eden veya işiyle ilgili sorusu olan kişiye rehberlik etmek demektir.
İRŞAD: Doğru yola götürmek, nasihat etmek, kişinin hatalarını düzelterek kemale ermesine yardımcı olmak demektir. Peygamberimiz bir hadisinde; “Adama şaşırdığı yerde irşad (rehberlik) etmen
sadakadır.” buyurmuştur.
DAVET: Sözlükte, çağırmak, gelmesini ve kabul etmesini istemek anlamlarına gelmekte olan “Davet” sözcüğü kişinin iyiliğe yönelmesine rehberlik etmek demektir. Allah yoluna çağırmayı, İslam’ın
hükümlerini, emir ve yasaklarını en güzel insanlara anlatmayı ifade eder. "Rabbinin yoluna hikmetle ve
güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış." (Nahl/ 125)
MÜŞAVERE: Danışma, bir konu üzerinde doğru bir karar oluşturmak için görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı görüş bildirmeye denilmektedir. İslam dini müşavereye çok önem vermiştir. Bunun en
güzel örneği Hz. Peygamber’in ashabıyla olan müşaveresidir.

2.3.2. İslam’a Göre Dini Danışma ve Rehberliğin Dayanakları
Ayet ve hadisler analiz edildiğinde dini danışma ve rehberlik hizmetinin beş temel dayanağı vardır.
1) BİLME İHTİYACI: İnsanoğlunun bilgi en büyük ihtiyacıdır. Teknoloji ne kadar hızlı gelişirse
gelişsin insanın bilmediğini ona anlatacak bilge kişilere her zaman ihtiyacı vardır. Allah insanların bilmedikleri konuları bilenlere sormalarını emretmiştir. “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun”
(Nahl,43) Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuda şöyle buyurmuştur. “Kim bir bilgi kendinden istenir de
onu gizlerse kıyamet gününde Allah onun ağzına ateşten bir gem vurur.”
2) İKNA OLMA İHTİYACI: İnsanoğlu en güvenilir kaynağa bile aynel yakin inanmak istemektedir. Kur’an’da Hz. İbrahim’in bile ikna olmaya ihtiyaç duyduğu anlatılmaktadır. “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. (Allah ona) ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır
(inandım) ancak kalbimin tatmin olması için’ demişti.” (Bakara/260) Allah, Hz. İbrahim’in ikna olması
için ona bir deney yaptırarak ikna olmasında rehberlik etmiştir.
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3) YARDIM İHTİYACI: İnsanın başkalarının yardım ve desteğine ihtiyacı olduğu değişmez bir
gerçekliktir. “Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa/ 28) ayeti
insanın acziyet sahibi olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır.
4) MORAL (MANEVİ TAKVİYE) İHTİYACI: Allah Peygamberimizde moral bozukluğu olduğunda onu vahiy yoluyla onu teselli etmiştir. Fetret-i Vahiy olduğunda müşrikler “rabbi ona darıldı,
onu terk etti” şeklinde alay etmişler ve bu durumdan dolayı Hz. Peygamber derin bir üzüntü duymuştur.
Bunun üzerine Duha suresi nazil olmuştur. “Kuşluğa ve sükuna erdiğinde geceye yemin olsun ki Rabbin
seni bırakmadı ve sana darılmadı da. Muhakkak ki ahret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz
Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın
yetimi ezme! Sakin isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince sen onu anlat.” (Duha/1-3)
5) UZLAŞMA İHTİYACI: Uzlaşma ihtiyacını üç kısımda ele alınabilir. A) Birebir kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar: “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!”(Hucurat/10) B) Aile içinde eşler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar: “Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır.” (Nisa/35) C) İki insan grubu arasında meydana gelen anlaşmazlıklar: “Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.” (Hucurat,8) “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz götürün. Bu, sonuç alma bakımından daha hayırlı ve daha güzeldir.” (Nisa,59)

2.4. Dini Danışma ve Rehberlik İlkeleri
Genel anlamda rehberliğin ilkeleri, kavramsal, tutumsal ve sosyal olmak üzere üç temel boyutta
incelenmektedir.
1- Kavramsal boyut; bir insani hizmet alanı olarak rehberlik etkinliğinin bütününe dair bilgileri
kapsamaktadır.
2- Tutumsal boyut; içinde bulunulan topluma ve onun bireylerine karşı görev ve sorumluluklara
dair temel yaklaşımları içermektedir.
3- Sosyal boyut; rehberlik hizmeti yürüten ile bu hizmeti alan arasındaki ilişki ve iletişimleri ifade
etmektedir.
Kur’ani olarak dini danışmanlık ve rehberlik ele alındığında üç ilke üzerinde durulduğu görülmektedir.
1- Her şeyi bilgi ile yapmak (kavramsal boyut):
“Bilmediğin bir şeyin ardına düşme göz, kuşlak ve kalp hepsi ondan sorumludur.” (İsra,36,37).
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2- Her işi ehil olanların yapması (tutumsal boyut):
“Allah size işi ehline vermenizi emreder.” (Nisa,58).
3- Herkesin başkalarına karşı sorumluluğunun bulunması (sosyal boyut):
“Hepiniz çobansınız ve maiyetinizdekilerden mesulsünüz”,(Tirmizi). “Kardeşinin yardımında olanın Allah da yardımındadır” (Tirmizi).
Dini danışmanlık ve rehberlik ilkeleri üç kısımda ele alınsa da PDR içerisindeki ilkelerle bir arada
analiz etmek gerekmektedir. APA (American Psychological Association) yani, Amerika Psikoloji Derneği “APA’nın Etik İlkeleri” başlığı altında kapsamlı bir sıralama yaptığı müşahede edilmektedir. PDR
konusunda yapılan tespitler dini danışma ve rehberlik konusunda da geçerli olmakla birlikte bunların
dışında dinin kendi özelliğinden kaynaklanan birtakım sınırlıkların da olduğu bilinmektedir. Psikolojik
Danışma ve Rehberlik konusunda geliştirilen ilkeler genel olarak şöyle sıralanmaktadır.
1) Muhatabı dinlemek, anlamak ve saygı göstermek.
2) Muhatabın kendini tam olarak ifade etmesini sağlamak
3) Baskı ve zorlama yapmamak.
4) Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek.
5) Fikirlerini en uygun zamanda ve tarzda söylemek.
6) Muhatabın anlayışına uygun üslup kullanmak.
7) Konuyla ve sorunla sınırlı kalmak.
8) Mütevazi, nazik ve anlayışlı davranmak.
9) Özele ve mahremiyete saygı göstermek.

34

Uygulama Soruları
1) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri tarihi süreci göz önünde bulundurulduğunda ne tür ifadelerle tanımlanabilir?
2) ‘Manevi bakım’ ifadesinin ve dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilişkisini
açıklayınız.
3) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ne tür dini temeller üzerinden tanımlanabilir?
4) Kur’an’da dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili hangi kavramları ifade
edebiliriz?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin tanımını ve kapsamını tarihi gelişim süreçleri bağlamında öğrenildi. Kur’an’da dini danışmanlık ve rehberlik ile ilgili kavramlara değinilerek
İslam dini açısından dini danışma ve rehberlik hizmetlerinin imkân ve kapsamı açıklandı. Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temel dayanakları ve uygulama ilkeleri öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi dini danışma ve rehberlik hizmet faaliyetleri arasında gösterilemez?
A. İyileştirme
B. Destekleme
C. Engelleme
D. Yönlendirme
E. Uzlaştırma
2- “Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.” (Şura, 52-53)
Yukarıdaki meali verilen ayetlerde Peygamberimizin hangi vasfının ifade edildiğini söyleyebiliriz?

A. Güvenilirlik
B. Rehberlik
C. Merhamet
D. Tarafsızlık
E. Samimiyet
3- Kur’an’da geçen aşağıdaki ifadelerden hangisinin “Dini Danışmanlık ve Rehberlik” ile ilgisi
olduğunu söyleyemeyiz?
A. Hidayet
B. İrşad
C. Davet
D. İsar
E. Müşavere
4- “Dini danışmanlık ve rehberlik içinde bulunulan topluma ve onun bireylerine karşı görev ve
sorumluluklara dair temel yaklaşımları içermektedir.”
İfadesi dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin hangi boyutunu ifade etmektedir?

A. Kavramsal Boyut
B. Tutumsal Boyut
C. İlkesel Boyut
D. Dinsel Boyut
E. Sosyal Boyut
5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi psikoloijk danışmanlık ve rehberlik ilkeleri arasında sayılamaz?
A. Muhatabı dinlemek, anlamak ve saygı göstermek.
B. Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek.
C. Muhatabın kendini tam olarak ifade etmesini sağlamak
D. Konuyla ve sorunla sınırlı kalmamak.
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E. Baskı ve zorlama yapmamak.
6- “Kuşluğa ve sükuna erdiğinde geceye yemin olsun ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı da. Muhakkak ki ahret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş
olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse
sakın yetimi ezme! Sakin isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince sen onu anlat.”
(Duha/1-3)
Yukarıdaki ayetler İslam’a göre dini danışma ve rehberliğin hangi dayanağına örnek verilebilir?

A. Manevi takviye ihtiyacı
B. İkna olma ihtiyacı
C. Bilme ihtiyacı
D. Yardım ihtiyacı
E. Uzlaşma ihtiyacı
7- “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. (Allah ona) ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için’ demişti.” (Bakara/260)
Ayetleri İslam’a göre dini danışma ve rehberliğin hangi dayanağına örnek verilebilir?

A. Manevi takviye ihtiyacı
B. İkna olma ihtiyacı
C. Bilme ihtiyacı
D. Yardım ihtiyacı
E. Uzlaşma ihtiyacı
8- “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!”(Hucurat/10)
Ayetleri İslam’a göre dini danışma ve rehberliğin hangi dayanağına örnek verilebilir?

A. Manevi takviye ihtiyacı
B. İkna olma ihtiyacı
C. Bilme ihtiyacı
D. Yardım ihtiyacı
E. Uzlaşma ihtiyacı
9Hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına yönelik dini/manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyeti yürüten bir din görevlisi dini danışmanın hangi temel özelliği kapsamında
hizmet vermektedir?
A. Destekleme
B. İyileştirme
C. Yönlendirme
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D. Uzlaştırma
E. Bilgilendirme/eğitme/geliştirme
10Camide dindaşlarına ve ya farklı din mensuplarına yönelik sağlıklı ve doğru dini bilginin sunulması faaliyetinde bulunan bir din görevlisi dini danışmanın hangi temel özelliği
kapsamında hizmet vermektedir?
A. Destekleme
B. İyileştirme
C. Yönlendirme
D. Uzlaştırma
E. Bilgilendirme/eğitme/geliştirme

Cevaplar
1-C 2-B 3-D 4-B 5-D 6-A 7-B 8-E 9-A 10-E
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3. DİNİ DANIŞMA ve REHBERLİĞİN YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik kavramlarının anlamları; dini danışmanlık ve rehberlik
hizmetlerinin faaliyet alanlarını; dini danışma ve rehberlikte kullanılan bir takım “psikoanaliz” ve “terapötik” teknikler hakkında kısaca bilgiler öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Manevi bakım denildiğinde ne anlıyorsunuz? Manevi bakım hizmetleri din hizmetleri
kapsamında değerlendirilebilir mi?
2) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ne tür klinik hizmetlerle özdeşleştirebiliriz?
Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek teknikler nelerdir?
3) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ne tür sosyal hizmet alanlarında uygulanabilir?
4) Dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yürütülürken ne tür metotlar kullanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Tanımı ve Çerçevesi

Dini danışmanlık ve rehberlik
alanına ilişkin tanımlamaları ve
alanın kapsamını bilir.

Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında farklı tanımlar sunulur; faaliyet alanları hakkında bilgi
verilir.

Bir takım psikoanaliz tekniklerini
Danışmanlık Hizmetlerinde KullanıPsikoanaliz teknikleri tanıtılır ve kıve uygulanışları hakkında bilgi salan Psikoanaliz Teknikler
saca uygulama örnekleri verilir.
hibi olur.

Bir takım terapötik teknikler ve
Danışmanlık Hizmetlerinde KullanıTerapötik teknikler tanıtılır ve kısaca
uygulanışları hakkında bilgi sahibi
lan Terapötik Teknikler
uygulama örnekleri verilir.
olur.
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Anahtar Kavramlar







Din Hizmetleri
Dini Danışmanlık
Rehberlik
Psikoanaliz Teknikleri
Terapötik Teknikler
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GİRİŞ
İnsanlık tarihi kadar eski diyebileceğimiz dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, özel bir alan
olarak Hıristiyanların misyonerlik faaliyetlerine hizmet eden bir faaliyet olarak kullanılmış ve üzerinde
araştırmalar yapılmıştır. Daha sonra daha genel olarak bütün din mensupları tarafından kendi dindaşları
için de kullanılmaya başlanan bu alan, günümüzde hastane, cezaevi, huzurevi, okul gibi birçok alanda
faaliyet gösteren bir hizmet birimi haline gelmiştir. Din danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin iyi bilinmesi için şüphesiz, alanın tarihi sürecinin, kapsamının, ilke ve dayanaklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin faaliyet alanları ve bu hizmet alanlarında
kullanılabilecek bir takım psikoanaliz ve terapötik teknikler hakkında bilgi verilmiştir.
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3.1. Dini Danışma ve Rehberlik
Dini danışmanlık anlamına gelen “Pastoral danışmanlık”, bir kilise papazı veya bir din adamı
tarafından kendi alanında bir kişiye veya çifte yöneltilen danışmanlık olarak tanımlanmaktadır. Pastoral
danışma, bağlama bağlı olarak farklı anlamlara sahip olan bir kavramdır. Genellikle, bir kilisenin papazı
tarafından, öncelikle cemaat üyelerine, aynı zamanda, zaman zaman kriz zamanlarında manevi yardım
isteyen kiliseye gelebilecek kiliseye mensup kişilere sunulan manevi ya da İncil rehberliği olarak görülmektedir. Bir kilise papazının veya herhangi bir dinin tebliğcisinin cemaatinin dışındakilere danışıldığı
durumlar için geçerli olsa da genel olarak pastoral danışmanlığın faydaları kilisede ya da camide icra
edildiğinde daha fazla olduğu düşünülmektedir. Pastoral danışmanlık, resmi olarak pastoral danışmanlık
eğitimi almış ruhsatlı zihinsel sağlık uzmanları tarafından sunulan özel bir psikoterapi veya danışmanlık
biçimini de ifade etmektedir. Psikoloji alanındaki eğitimlerine veya ilgili bir alana ek olarak, bu profesyonel danışmanlar teoloji ve din konusunda derinlemesine lisans düzeyinde eğitim almaları gerekmektedir.
Pastoral danışmanlık özel bir danışmanlıktır ve diğer danışmanlık türlerinden farklıdır. Öncelikle, danışma, bir papazın veya bir din adamının iş tanımının bir parçasıdır. Çünkü görevlendirilen
papaz hem bir teolog hem de kilisenin bir temsilcisidir. Bu iki unsur, psikoterapi yapmak için benzersiz
"lensler" sağlar. Bu lenslerin kullanılmadığı ölçüde, yazar bu benzersizliği ön plana çıkarmak için pastoral psikoterapistlere meydan okumaktadır. Din adamı cemaatinin bir lideri olarak toplumunu korumak
görevi vardır. Kilisenin papazı ya da din adamı toplumunun duygusal yaraları bağlamalı ve yatıştırmak
sorumluluğu vardır. Her şeyden önce pastoral danışmanlık, psikolojik danışmanın aksine, İncil veya o
dinin kitabı rehberidir. Pastoral danışmanlıkla ilgili makalelerde Sigmund Freud, Carl Jung ve Carl Rogers'ın öğretilerine dayanan seküler psikoloji veya psikoterapi, İncil'de danışmanlığa yer olmadığı belirtilmektedir.9
İncil'de pastoral danışmanlık, Kutsal Kitap'ın hakikatlerini kullanır, bunları bireyin hayatını ısrarla açıklamak, azarlamak, düzeltmek ve eğitmek için onları açıklamak ve uygulamaktadır. Böylece
Tanrı'nın Sözü'nün anlaşılması ve uygulanması yoluyla pratik yardım elde edilmektedir. (2 Timoteos
3:16). Tanrı Sözü, ders kitaplarından edinilmeyen veya psikolojide kurslar edinen, "ruh ve ruhun bölünmesine bile nüfuz etme, eklem ve kemik iliği alanına girme" gücü olan bir güce sahip kabul edilmektedir. Kalp düşüncelerini ve tutumlarını değerlendirir "(İbranilere Mektup 4:12). Söz, psikolojik danışmada piskoposun birincil aracıdır ve çalışma yıllarından ötürü gerçeğin kılıcını kullanmak için benzersiz
bir konumdadır. Kutsal Kitap danışma kilisenin dışında elde edilebilir. Fakat pastoral danışmanlık başka
bir yerde kazanılmaması gereken benzersiz faydalara sahip olduğu bilinmektedir. Din adamının danışma
toplantılarının dışında devam eden danışmanıyla bir ilişkisi vardır. Danışman olduğu kilise üyelerinin
gelişimini izleyip takip etmektedir. Danışman ile yapılan gizlilik anlaşmasına riayet edilmek zorunluluğu olmalıdır.
Pastoral danışmanlığın psikolojik danışmanlığa göre dezavantajı iki kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. Birincisi, modern günlük ortalama papaz veya din adamının birçok görevi vardır ve danışman olmanın sorumluluğunu tam olarak yerine getiremeyeceği dikkate alınmalıdır. Günümüzde birçok kilise, papazlar, aynı zamanda Tanrının Sözü'nden danışmana kadar donanımlı danışmanlık yaptıkları görülmektedir. Bazı kiliseler, vaaz papazı vaaz hazırlığı ve öğretme sorumlulukları için serbest bırakmak üzere, cemaatte ihtiyaç duyan kişilere danışmanlık yapmakla görevli psikolojik danışanlar kiralamaktadır. İkinci dezavantaj, günaha götürebilecek durumdan kaçınmak için özen gösterilmelidir. Pastorlar kadınları başka bir kimseyle ayrı ayrı, tercihen de başka bir kadınla, belki de papazın karısıyla
görüşmemelidir. Ayrıca, papaz ve papazları arasında bağımlı bir ilişki olmadığından emin olmak için

9

DAVID W. HOLLING, “Pastoral Psychotherapy: Is It Unique?”
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ayırım yapılmalıdır. Her oturuma her papazın imkânsız bir görevi olan her duygusal ve ruhsal ihtiyacı
karşılamak üzere papaza bağımlılık değil, Tanrı'ya ve Sözü'ne bağımlılık aranmalı ve vurgulanmalıdır.
Pastoral danışmanlık alanının hem teologları hem de psikologları tatmin edecek bir kimliğe kavuşması durumunda iki sorun ortaya çıkacağı müşahede edilmektedir. Birincisi, pastoral danışmanlar,
psikoterapik toplumun hümanistik değerleri ile dini cemaatin teolojik değerleri arasındaki ikilemi çözmek zorundadır. İkincisi, pastoral danışmanlar, uygulamalarının ampirik ayırt edici özelliklerini ifade
edebilmelidirler. Din adamları değer ikilemine, kutsal ve seküler kitleleri çöküşsüz birleştiren bir Hıristiyan hümanizm aracılığıyla yaklaşılması iktiza etmektedir. Pastoral danışmanlık uygulaması ve araştırması için gelecek vaat eden bir model olduğu görülmektedir.10 Pastoral danışmanlar, danışanlarının manevi inançlarını, ihtiyaçlarını ve endişelerini kabul etmekte ve inançlarına saygı duymaktadır. Dinsel
inançlar ve maneviyat sıklıkla seküler psikoterapide küçük görüldüğü veya dışlandığı için pastoral danışmanlık, insan tecrübesinin önemli bir yönünü ele almaktadır. Bazıları manevi konularda konuşmanın
doğal olarak terapiye daha bütünsel bir yaklaşım getirdiğini iddia etmektedir.
1990'ların başında gerçekleştirilen Gallup anketine göre, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisinin manevi inanç ve değerleri temsil eden bir zihinsel sağlık terapisti tercih ettiği ve % 80'in üzerinde
kişinin kişisel inançlarını ve değerlerini dahil etmek için terapi istediğini göstermiştir. Bu sayıları göz
önüne alındığında, duygusal, psikolojik ya da davranışsal sorunlar için profesyonel yardım isteyenlerin
oldukça önemli bir kısmının yalnızca maneviyatın ve inançların yüz yüze kaldığı mücadeledeki rolünü
anlamakla kalmayıp aynı zamanda terapisti seçtiği de görülmektedir.

3.2. Dini Danışmanlar Tarafından Verilen Hizmetler
Pastoral danışmanların geniş bir hizmet yelpazesi bulunmaktadır:
Bireysel danışma
Aile danışmanlığı
Grup danışmanlığı
Çiftler ve evlilik danışmanlığı
Evlilik öncesi danışmanlık
Topluluk eğitimi
Din adamları değerlendirmesi
Denetim (ör. Pastoral danışmanlık öğrencileri ve stajyerlerinin)
Birçok zihinsel sağlık uzmanı gibi bazı pastoral danışmanlar çiftler, yaşlı bireyler veya ergenler
gibi bazı popülasyonları veya rahatsızlıkları (örneğin travma ve TSSB) tedavi etmek konusunda uzmanlaşmak zorundadırlar. Uzmanlık alanlarının geniş bir spektrumu vardır.
Çocuklar

10
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Ergenler
Yetişkinler
Çiftler
Aileler
Yaşlı bireyler
Gaziler / Aktif askeri personel
LGBT bireyler
Travma kurbanları
Ilk müdahale edenler
Son dönem hasta / hastane hastaları
Üzüntü ve kayıp
Bakıcılar
Genel bir kural olarak, pastoral danışmanlar diğer zihinsel sağlık danışmanlarıyla aynı bozuklukları ve sorunları olan bireyleri tedavi etme konusunda niteliklidir:
Depresyon
Anksiyete bozuklukları
Madde bağımlılığı ve bağımlılığı
Stres
İlişki sorunları
Öfke sorunları
TSSB ve çözülmemiş travma
Ruhsal sorunlar / inanç krizi
Ebeveynlik
Davranışsal sorunlar
Aile içi şiddet (mağdurlar ve suçlular)
Maneviyat, dini inançlar ve / veya varoluşçu sorunlar çoğu zaman birçok insanın mücadele ettiği
sorunlarda belirgin bir rol oynamaktadır:
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Umutsuzluk duyguları
Değersizlik duyguları
Bağımlılığın iyileşmesi
Bağışlama ile ilgili zorluklar (başkalarının, benlerin ve hatta Tanrı'nın)
İntihar düşüncesi ve davranışı
Boşanma
Aşkı bulma / tek olma ile başa çıkma
Yaşlanma
Ölüm ve ölüm
Ölümcül hastalık
Sevilen birinin ölümüyle başa çıkma
Kronik hastalık veya sakatlıkla baş etme
Önemli yaşam geçişleri
Aşırı suçluluk
Utanç
Geçmişini bırakmak
Hayatta amaç veya anlam bulma
Benlik saygısı
Cinsel yönelime ilişkin mücadeleler veya endişeler
Trajediden sonra başa çıkma
Hayatta bir kariyer veya yol seçerken yaşanan zorluklar
Ailenin veya birinin inancının veya dini inançlarının çatışması
Hayatında kötü bir şeye inananlar (zihinsel bir hastalık dahil), günah cezası veya inanç eksikliği
11

11

http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/
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3.3. Dini Danışma ve Rehberliğin Yöntem ve Teknikleri
Genel rehberlik alanında, bireyi tanıma teknikleri ve hizmet sunma teknikleri olmak üzere iki
çeşit teknik bulunmaktadır. Bireyi tanıma tekniklerine “psikoanaliz teknikleri”, hizmet sunma tekniklerine de “terapötik teknikler” denilmektedir.
Bireyi tanımada kullanılan teknikler şunlardır:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Test teknikleri
Gözlem
Olay kaydı
Anekdot
Otobiyografi
Sosyometri
Kimdir bu tekniği

Danışman, psikolojik danışma oturumlarında danışanın konuşmalarına ve suskunluğuna çeşitli
tepkiler verir. Bu tepkiler uygun ve yerinde kullanıldığı takdirde danışanı daha çok konuşmaya ve kendini açıklamaya teşvik edebilir. Danışma durumlarında danışmanların kullandıkları yöntemler şöyle sıralanmaktadır:
1. Sistematik Duyarsızlaştırma: Bu teknik Wolpe tarafından geliştirilmiştir. Bu tekniğin
amacı; herhangi bir uyarıcı kullanarak korku veya kaygı tepkisi arasındaki çağrışım bağını çözerek
korku tepkisini söndürmektir. Bu tekniği uygulayan danışan güven verici, rahat bir ortamda bulundurulur. Danışan kendini huzurlu ve gevşemiş olarak hissettiği sırada, korku uyandıran bir uyarıcı en az
dozda verilir. Danışanda korku tepkisi oluşmaması halinde korku uyarıcısının dozu yavaş yavaş artırılır.
Hangi basamakta korku tepkisi görülürse bir önceki basamağa dönülür. Uyarıcının korku tepkisi uyandırmadığı duruma gelinceye korku uyandırma işlemine devam edilir.
2. Biçimlendirme (Shaping): Biçimlendirme tekniği istenen davranışın adım adım pekiştirerek
öğretmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak öğrenilecek davranış basit tepki basamaklarına ayrılır. Kişi en
basit tepkiyi verdiği zaman hemen ödüllendirilir ve tepkinin tekrarlanma olasılığı artırılmasına yönelik
çalışma yapılır. Başarı elde edilen her basamak atlanıp bir sonraki basamağa geçilir. İstenilen davranış
tam olarak yerleşinceye kadar bu işleme devam edilir.
3. Taşırma (Flooding): Taşırma tekniği sistematik duyarsızlaştırma tekniğinin tam tersi olarak
uygulanan bir işlemdir. Bu teknikte danışanı korkutan uyarıcı ile yoğun biçimde karşı karşıya bırakmaktır. Kişi korku uyandıran durumla tekrar karşılaştığında daha önceki kadar korku duymamasına yardımcı
olmaktır. Böylelikle kişi uyarıcıda korkulacak bir şey olmadığını yaşayarak öğrenmektedir.
4. Atılganlık Eğitimi (Assertiveness training): Bu teknik Şalter tarafından geliştirilmiştir ve
bu teknikte amaç; insanların duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edemedikleri ve birbirlerine sahte davrandıklarını göstermeye çalışmaktır. Atılganlık eğitiminde terapist danışanını, duygularını açıklamaya,
isteklerini açıkça ifade etmeye teşvik eder. Danışman istenilen davranışları gösterdikçe danışanın davranışlarını pekiştirir. Özellikle okullarda çekingen öğrencilere uygulanabilecek bir tekniktir.
5. Kaçınma (Aversion terapi): İstenmeyen davranışların ortaya çıkma olasılığını azaltmak ya
da istenmeyen davranışları söndürmek için davranışın her ortaya çıkışında hoş olmayan bir uyarıcı vererek kişiyi cezalandırma "Kaçındırma" olarak adlandırılmaktadır. Cezanın sürekliliğinden kaçınmak
gerekmektedir.
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6. Model Gösterme (Modeling): İnsanlar, genel olarak başkalarının davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenmektedirler. Sosyal öğrenme kuramının kurucularından Bandura, istenilen
davranışı geliştirmek için, davranışın uygun bir modelini göstermenin ve kişinin bu davranışı taklit etmesi halinde aşama aşama pekiştirerek geliştirilmesinin mümkün olduğunu savunmaktadır. İstenilen
davranışın yerleşmesi, modelin önemli kişi olması, kişinin önce benzer davranışa sahip bulunması ve
davranışı hemen tekrarlama olanağına sahip olması halinde daha çabuk gerçekleştiği kabul edilmektedir.

3.3.1. Dini Danışma ve Rehberlikte Kullanılan Terapötik Teknikler
1. Açıklama: “Danışanın ifade ettiği duygu ve düşünceleri daha anlaşılır hale getirmek için
verilen tepki "Açıklama" dır. İçeriğin ve duygunun açıklanması olmak üzere “Açıklama” iki kısımdan
oluşmaktadır. İçeriğin açıklanması danışanın ifade ettiği düşüncelerin berraklığa kavuşturulması için
verilen tepkidir.
Duyguların açıklanması, danışanın net olmayan duygu ve düşüncelerinin açıklığa kavuşması
bakımından önem arz etmektedir. Açıklama danışanın ifade ettiği cümle ya da cümleciklerin düzene
konması şeklinde olabilmektedir. Aynı zamanda danışan duygu ve düşüncelerini farklı cümlelerle yeniden ifade edebilme imkânı bulmaktadır. Bu teknik sayesinde danışman danışanı dinlediğini ve anlamaya
çalıştığını ifade etmiş olur, bu durum danışan için güven duygusu oluşturmaktadır. Danışman danışanın
söylediklerini aynı kelimelerle ya da aynı anlamı veren başka kelime veya cümle ile yeniden ifade ettiği
zaman, belli bir düşünceye dikkatini çekmekle yetinmekte, düşünceler arasındaki ilişkileri ya da çelişkileri gösterme gibi bir amaç gütmemektedir.
2. Onaylama: Bu teknikte, danışman danışanın söylediklerini "hımm, yaa, evet" gibi sözcüklerle veya baş sallayarak onayladığını ifade etmesidir. Onaylama tekniğinde danışman danışanı dinlediğini ve anlamaya çalıştığını belirten bir mesaj vermesi vermektedir. Fakat bu mesaj, danışanın her söylediğinin doğru olduğuna yönelik olmamalıdır.
3. Duyguları Yansıtma: 1951 yılında “duyguları yansıtma” tekniğini ileri süren Rogers, bu
tekniği; danışanın bakış açısını anlamak ve bu anlayışı ona iletmek olarak tanımlamaktadır. Bu teknik
sayesinde danışan kendi duyguları üzerinde daha çok konuşur ve duygusal boşalım yaşar. Duyguların
doğru olarak analiz edilip yansıtılması için iyi bir empatik anlayış, sabır, dikkatle dinleme ve tecrübe
gerekmektedir. Bazen duyguların yansıtılması yorum tekniğiyle benzerlik göstermektedir. Şayet danışman danışanın kavrayışının çok ötesine geçer ve henüz onun kabule hazır olmadığı duyguları yansıtırsa
danışanın direnci ile karşılaşma olasılığı fazladır. Bunun için duyguları yansıtırken danışanın kendini
kabule hazır oluş düzeyini dikkate almak gereklidir.
4. Yüzleştirme: Danışanın sözleri arasındaki tutarsızlıklara ya da sözleri ile davranışları arasındaki çelişkilere dikkat çektiği zaman danışman "Yüzleştirme" yapmış olmaktadır. Bir kimsenin vücut
dili (jest ve mimikler, terleme ve kızarmalar) onun söylediklerini yalanlayabilir. Danışmanın danışanı
her yönden, önce dikkatle gözlemesi ve yakaladığı bağdaşmazlık durumlarını yansıtması onun içgörü
kazanmasına yardımcı olur, Ancak burada da danışanın duygusal gelişim temposunu göz önde bulundurmak gereklidir.
5. Yorumlama: Yorum, danışanın ifade ettiği duygu, düşünce ve olaylar arasında bağlantılar
kurma ve davranışlarının, farkında olmadığı duygusal nedenlerini gösterme tekniğidir. Bu tekniğin
amacı danışanın, derindeki duygularının farkına varmasına ve duyguları ile davranışlarını bütünleştirmesine yardımcı olmaktır. Yorumlama tekniği bir anlamda yansıtma tekniğine benzemektedir. Bir danışman danışanın kapalı ve dolaylı olarak ifade ettiği ya da vücut dili ile açığa vurduğu duygularını fark
edip yansıttığı zaman bir anlamda yorum yapmış olmaktadır. Danışman elinde yeterli veri olmadan yorum yapmaya kalkmamalıdır Yorumlamaya erken başlamak ve bunu sıkça yapmak danışanı danışmana
bağımlı kılabilir. Gerçek bir içgörü geliştiği zaman kişi yorumunu kendisi yapabilecek hale gelir. Danışman yorumlarını kesin bir dille ifade etmekten kaçınmalı ve danışanın anlayış düzeyinin üzerinde
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yorumlar yapmaktan kaçınmalı, bazı yorumları danışan tarafından reddedildiği zaman ısrar etmemelidir.
Yorumlama genellikle psikanalitik yönelimli terapistlerle kısmen danışandan hız alan danışma tekniğini
benimseyen danışmanların kullandıkları bir tekniktir.
6. Destekleme: Destekleme, danışanı, duygu ve düşüncelerini incelemeye, kendini tanımaya ve
değişik davranış tarzlarını denemeye teşvik etmektir. Danışana probleminin sadece kendisine özgü olmadığının, şikâyetlerinden kurtulabileceğinin, kendisinin zayıf, güçsüz, yetersiz olmadığının, çalıştığı
takdirde başarılı olabileceğinin söylenmesi desteklemeye örnek olarak verilebilir. Destekleme tekniğinin sık sık kullanılması halinde fayda yerine zarar getirmesi söz konusudur. Danışanın şikâyetlerini,
kendisine ve çevresine karşı tutumunu iyice anlamadan destekleyici konuşmalar yapmak, onda, yeterince anlaşılmadığı ve kendisinin hafife alındığı duygusu uyandırabilir. Rogers (1951)'e göre böyle bir
yaklaşım danışana karşı saygısızlık işareti sayılabilir. Destekleme tekniğini kullanırken danışanın olgunluk düzeyini, şikâyetlerinin yoğunluk derecesini dikkate almak gereklidir,
7. Cesaret Verme: Destekleme tekniği ile benzerlik gösteren cesaret verme tekniği danışanı
yetersizlik ve değersizlik duygusundan kurtarıp kendine güven kazanmasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Danışana, kendini tanıma, anlama ve yönetme konusundaki girişimlerinin yerinde olduğunu söylemek ve bu yolla davranmaya teşvik etmek cesaret vermek, yüreklendirmek olarak nitelendirilmektedir, Ancak bunu yapmak için danışman danışanın gerçekten teşvik edilecek olumlu davranış
belirtileri gösterdiğinden emin olmalıdır. Aksi halde cesaret verici tepkiler danışanı yerli yersiz pohpohlama şekline dönüşebilir.
8. Soru Sorma: Soru iki kişinin sözel iletişimde bulunduğu hemen her durumda kullanılan bir
tekniktir. Psikolojik danışma oturumlarında da danışman bazı hallerde danışana soru sorabilir. Benjamin
(1974), danışmanın, danışanı iyi duyamadığı, söylediğini anlayamadığı, ya da danışanın bir düşüncesi,
tutumu veya davranışı hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istediği zaman soru sorabileceğini belirtmektedir. Bazen uzun süren bir sessizliği de bir soru ile bozmak gerekebilir. Böyle durumlarda sorulan yerinde sorular danışana karşı samimi bir ilginin işareti olup danışanı konuşmaya teşvik edebilir.
Ancak soruların belli bir cevaba zorlayıcı, kapalı uçlu sorular olmaması gereklidir. Çünkü böyle soruların cevabı kısa olacağı için yeni bir sorunun sorulmasını gerektirir ve giderek psikolojik danışma bir tür
sorgulamaya dönüşebilir. Danışana sorulacak sorular "Böyle bir durumda ne hissettiniz? Beni kullanıyor
dediniz bununla ne kastettiniz?" gibi, cevabı açık bırakılmış, danışanı konuşmaya ve kendini ifade etmeye olanak verecek tipte olmalıdır. Ayrıca sorunun açık ve anlaşılır olmasına da dikkat edilmelidir.
9. Bilgi Verme: Psikolojik danışma oturumlarında bazan danışanın belli bir olgu hakkında bilgiye ihtiyacı olabilir. Aslında bilgi verme rehberlik hizmetlerine özgü bir işlev olup psikolojik danışma
bilgi verme işi değildir. Bununla birlikte, danışan belli bir konuda bilgi isterse, psikolojik danışmanın
bilgi vermek demek olmadığını ileri sürerek danışanı bilgi kaynağına göndermek o anda danışmanın
akışını durdurabilir. Çünkü danışanın sorunu o bilgiyi edinmekle çözülebilir ya da başka bir yöne çevrilebilir. Onun için danışman, elinden geldiği kadar, istenen bilgiyi sağlamaya çalışmalı, ama bunu yaparken psikolojik danışma yapmadığının bilincinde olmalıdır.
10. Tavsiye Verme: Psikolojik danışma başkalarına akıl verme, tavsiyede bulunma işlemi değildir. Ancak, psikolojik danışma sırasında danışana tavsiye vermeyi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle başkalarının görüşüne önem veren bağımlı danışmanlar tavsiye almak için danışmana
başvurmaktadırlar. Böyle bir istek geldiği zaman ve danışman da danışanı yeterince tanımış ve bazı
hareket tarzları belirlemişse, tavsiye vermekte bir sakınca olmayabilir. Ancak danışanı iyice anlamadan
tavsiye vermeye kalkışma ve bunu çok sık yapma danışanda bağımlılığı artırabilir. Bazen bu tarz bir
davranış kendini anlatma ihtiyacında olan bir danışanda öfke ve hayal kırıklığı uyandırabilir.
Rehberlik ve dini danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerin faydaları şöyle sıralanabilir:
1. Bedensel, zihinsel, duygusal vb. yönlerden özelliklerini tanımalarına ve kabul etmelerine

52

2. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli becerileri kazanmalarına ve yaşama karşı
olumlu bir tutum geliştirmelerine,
3. Kişisel gelişimleri için kendilerine açık olan fırsatları, okul ve okul dışındaki eğitim olanaklarını, meslekleri, iş dünyasını ve toplumun beklentilerini tanımalarına,
4. Amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, tercih yapma, sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterlilik ve kendine güven kazanmalarına,
5. Yaşantılarını bir bütün olarak değerlendirerek bir yaşam felsefesi geliştirmelerine,
6. Toplum gerçeklerini de göz önüne alarak, kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve
meslek tanıyıp seçmelerine, yardımcı olabilir.
SONUÇ
Dinî danışmanlık ve rehberlik, din hizmetleri alanında kullanılan bir kavram olduğu bilinmektedir. Fakat bu kavramın bir din hizmeti faaliyeti mi yoksa din hizmeti faaliyetlerinde kullanılan bir
yöntem mi olduğu konusu üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan
“Dinî danışmanlık ve rehberlik” ile ilgili teorik çerçevenin tam olarak çizilmediği anlaşılmaktadır. Günümüz insanının sorunlarına hem teolojik hem psikolojik yönden çözüm bulmaya çalışması aynı zamanda yaygın eğitim kurumlarından destek istemesi bu alanın bağımsız bir bilim dalı olarak tanımlanmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç olduğu müşahede edilmektedir. “Dinî danışmanlık ve rehberlik” ile
ilgili teorik çalışmalar, ilahiyat fakültelerinde, şuralar ve sempozyumlarda yapılan müzakerelerle gerçekleştirilse bu alanın teorik yapısı inşa edilecek ve bu alana eleman yetiştiren öğretim programının da
gelişimi hız kazanacaktır. Aynı zamanda teorinin pratiğe aktarılması imkanı oluşacaktır. Bilimsel bir
zemini olan ve pratik alanları oluşturulan “Dinî danışmanlık ve rehberlik” din hizmetlerinin güncel arayışlarına cevap vereceği anlaşılmaktadır.
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Uygulama Soruları
5) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin psikolojik danışmanlık ile ilişkisini
açıklayınız.
6) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde ne tür psikoanaliz teknikleri kullanılabilir?
7) Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde ne tür terapötik teknikler kullanılabilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin tanımını ve kapsamını tarihi gelişim süreçleri bağlamında öğrenildi. Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek bir takım
psikoanaliz teknikleri ve terapötik teknikler hakkında kısaca bilgiler öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1- “Bu tekniğin amacı; herhangi bir uyarıcı kullanarak korku veya kaygı tepkisi arasındaki
çağrışım bağını çözerek korku tepkisini söndürmektir. Bu tekniği uygulayan danışan
güven verici, rahat bir ortamda bulundurulur. Danışan kendini huzurlu ve gevşemiş olarak hissettiği sırada, korku uyandıran bir uyarıcı en az dozda verilir.”
Yukarıda ifadeler hangi danışmanlık yöntemini tanımlamaktadır?

A. Sistematik Duyarsızlaştırma
B. Biçimlendirme
C. Taşırma
D. Atılganlık Eğitimi
E. Kaçınma
2- “Şalter tarafından geliştirilen bu teknikte amaç insanların duygu ve düşüncelerini açıkça
ifade edemedikleri ve birbirlerine sahte davrandıklarını göstermeye çalışmaktır. Atılganlık eğitiminde terapist danışanını, duygularını açıklamaya, isteklerini açıkça ifade
etmeye teşvik eder. Danışman istenilen davranışları gösterdikçe danışanın davranışlarını pekiştirir.”
Yukarıda ifadeler hangi danışmanlık yöntemini tanımlamaktadır?

A. Sistematik Duyarsızlaştırma
B. Biçimlendirme
C. Taşırma
D. Atılganlık Eğitimi
E. Kaçınma
3- “Sistematik duyarsızlaştırma tekniğinin tam tersi olarak uygulanan bir işlemdir. Bu teknikte amaç danışanı korkutan uyarıcı ile yoğun biçimde karşı karşıya bırakmaktır. Kişi
korku uyandıran durumla tekrar karşılaştığında daha önceki kadar korku duymamasına
yardımcı olmaktır. Böylelikle kişi uyarıcıda korkulacak bir şey olmadığını yaşayarak
öğrenmektedir.”
Yukarıda ifadeler hangi danışmanlık yöntemini tanımlamaktadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sistematik Duyarsızlaştırma
Biçimlendirme
Taşırma
Atılganlık Eğitimi
Kaçınma

4- “İstenen davranışın adım adım pekiştirerek öğretmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak öğrenilecek davranış basit tepki basamaklarına ayrılır. Kişi en basit tepkiyi verdiği zaman
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hemen ödüllendirilir ve tepkinin tekrarlanma olasılığı artırılmasına yönelik çalışma yapılır. Başarı elde edilen her basamak atlanıp bir sonraki basamağa geçilir. İstenilen davranış tam olarak yerleşinceye kadar bu işleme devam edilir.”
Yukarıda ifadeler hangi danışmanlık yöntemini tanımlamaktadır?

A. Sistematik Duyarsızlaştırma
B. Biçimlendirme
C. Taşırma
D. Atılganlık Eğitimi
E. Kaçınma
5- Aşağıdakilerden hangisi dini danışma ve rehberlikte kullanılabilecek terapötik teknikler
arasında sayılamaz?
A. Onaylama
B. Duyguları yansıtma
C. Yüzleştirme
D. Biçimlendirme
E. Yorumlama
6- “Danışanın sözleri arasındaki tutarsızlıklara ya da sözleri ile davranışları arasındaki çelişkilere dikkat çektiği zaman danışman …….. yapmış olmaktadır. Bir kimsenin vücut
dili (jest ve mimikler, terleme ve kızarmalar) onun söylediklerini yalanlayabilir. Danışmanın danışanı her yönden, önce dikkatle gözlemesi ve yakaladığı bağdaşmazlık durumlarını yansıtması onun içgörü kazanmasına yardımcı olur, Ancak burada da danışanın duygusal gelişim temposunu göz önde bulundurmak gereklidir.”
Yukarıdaki metinde dini danışmanlık ve rehberlikte kullanılan terapötik tekniklerle ilgili bir paragraf verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hagisi gelmelidir?
A. Onaylama
B. Duyguları yansıtma
C. Yüzleştirme
D. Destekleme
E. Yorumlama
7- Dini danışmanlık ve rehberlikte kullnılabilecek terapötik tekniklerden olan “duyguları
yansıtma” tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A. Danışanın bakış açısını anlamak ve bu anlayışı ona iletmek olarak tanımlanabilir.
B. Danışanın ifade ettiği duygu, düşünce ve olaylar arasında bağlantılar kurma ve
davranışlarının, farkında olmadığı duygusal nedenlerini gösterme tekniğidir.
C. Derindeki duygularının farkına varmasına ve duyguları ile davranışlarını bütünleştirmesine yardımcı olmaktadır
D. Danışana probleminin sadece kendisine özgü olmadığının, şikâyetlerinden kurtulabileceğinin, kendisinin zayıf, güçsüz, yetersiz olmadığının, çalıştığı takdirde
başarılı olabileceğinin söylenmesi duygusal yansıtmaya örnek olarak verilebilir
E. Duyguları yansıtma tekniğinde danışman danışanı dinlediğini ve anlamaya çalıştığını belirten bir mesaj vermesi vermektedir.
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8- Danışana probleminin sadece kendisine özgü olmadığının, şikâyetlerinden kurtulabileceğinin, kendisinin zayıf, güçsüz, yetersiz olmadığının, çalıştığı takdirde başarılı olabileceğinin söylenmesi ………………… örnek olarak verilebilir
Yukarıdaki metinde dini danışmanlık ve rehberlikte kullanılan terapötik tekniklerle ilgili bir paragraf verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hagisi gelmelidir.

A. Onaylama
B. Duyguları yansıtma
C. Yüzleştirme
D. Destekleme
E. Yorumlama
9- Aşağıdakilerden hangisi dini danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerin sağladığı katkılar arasında gösterilemez?
A. Bedensel, zihinsel, duygusal vb. yönlerden özelliklerini tanımalarına ve kabul
etmelerine katkı sağlar.
B. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli becerileri kazanmalarına ve
yaşama karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
C. Amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, tercih yapma, sorumluluk alma gibi
yaşam becerilerinde yeterlilik ve kendine güven kazanmalarına katkı sağlar.
D. Farklı dini inanışları sağlıklı değerlendirme yetisi kazanmalarında katkı sağlar.
E. Yaşantılarını bir bütün olarak değerlendirerek bir yaşam felsefesi geliştirmelerine katkı sağlar.
10- Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek psikoanaliz teknikleri arasında gösterilemez?
A. Gözlem
B. Olay kaydı
C. Anekdot
D. Otobiyografi
E. Destekleme

Cevaplar
1-A 2-D 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-D 9-D 10-E
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4. EĞİTİMİN BİR İLETİŞİM ŞEKLİ OLARAK ALGILANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eğitimi bir sistem olarak tanımlayarak iletişim ile arasındaki ilişki kurulacak, temel iletişim teorilerinden bahsedilecek ve eğitiminin bir iletişim şekli olarak tanımlanması durumunda nasıl bir model üzerinden konuya yaklaşılabileceği tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5)
Eğitim ve iletişim, günlük yaşantımız içerisinde çoğunlukla biz farkına varmadan gerçekleşir. İnsanoğlunun toplum hayatında her ikisinden de kaçınması mümkün
değildir. Peki söz konusu iki süreç arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
6)

Eğitimi bir sistem olarak tanımlamanın pratik sonuçları nelerdir?

7)
Neden birden fazla iletişim modeli bulunmaktadır? Eğitim açısından düşünüldüğünde bunlardan hangisi daha kullanışlıdır?
8)
İletişim modellerini kullanarak eğitimi sistem olarak görürsek bu sistemin temel
bileşenleri nelerdir? Bu temel bileşenleri belirlemek eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

İki Kavram: İletişim ve İletişim ve eğitim kavramlarını din
Eğitim
hizmetleri açısından tanımlar.

İletişim ve eğitim kavramlarına
ilişkin yapılan farklı tanımlamalar
sunulur.

İletişim ve Eğitim Arasın- İletişim ve eğitim arasındaki ilişdaki İlişki
kiyi yorumlar.

İletişim ve eğitim süreçleri arasındaki ilişki her iki sürecin işlevleri
göz önünde tutularak değerlendirilir.

Temel iletişim modellerini ve orTemel İletişim Modelletaya çıkışlarının arkasında yatan
rinden Örnekler
nedenleri bilir.

20. yüzyılın başından itibaren ortaya atılan temel iletişim modelleri
hakkında genel bilgi sunulur; bunlar arasında özellikle Shannon ve
Weaver’ın Matematiksel İletişim
Modeli tanıtılır.

Bir İletişim Şekli Olarak Eğitimi bir iletişim şekli olarak taEğitim
nımlar.

İletişimin unsurlarını kullanarak
eğitimin bir iletişim şekli olarak
tanımlanabilmesi için Shannon ve
Weaver’ın iletişim modelinden hareketle değerlendirmede bulunulur.
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Anahtar Kavramlar


Eğitim



İletişim



İletişim Modelleri



Doğrusal iletişim modeli



İletişimin unsurları
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Giriş
İletişim ve eğitim insanın gündelik hayatında her hangi bir müdahalesi olmadan sürekli
olarak gerçekleşen süreçlerdir. Her ne kadar her eğitim süreci içerisinde iletişimden bahsetmek
mümkünse de iletişim açısından böyle bir zorunluluk ilişkisi kurmanın mümkün olmayacağı
ileri sürülebilirse de her iki kavramı birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. İletişim araştırmalarında 20. yüzyılın başından itibaren geliştirilen model tasarımları ise
eğitimin sistemli bir şekilde tanımlanma süreci açısından önemli katkılar sağlayabilecektir. İletişimin unsurları dikkate alınarak kavramsallaştırılan bir eğitim süreci içerisinde, hangi aşamalarda hangi problemlerle/engellerle karşılaşıldığı tespit edilebilmekte, böylelikle sürecin akışının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler ve tedbirler sürecin erken dönemlerinden itibaren yapılabilmektedir. Din hizmetlerinin istenildiği şekliyle sürdürülebilmesi
ve başarıya ulaşabilmesi için son derece önemli olan bu husus, bölümümüzün de temel konusunu oluşturmaktadır.
Bölümümüzde öncelikle iletişim ve eğitim kavramları üzerinde durulacak; bölümümüz
çerçevesinde söz konusu kavramlara yüklenen anlamların çerçevesi çizilecektir. Ardından her
iki kavram arasındaki ilişkiye değinilecektir. Bu bölümde özellikle iletişim ve eğitimin insan hayatında üstlendikleri işlevlerden yola çıkarak iki süreç arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ardından eğitim alanı ile ilişkilendirilebileceği düşünülen iletişim modelleri üzerinde
durulacak; bunlar arasında özellikle Shannon ve Weaver’ın matematiksel iletişim modeli üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise eğitim bir iletişim şekli olarak tanımlanacaktır. Bu noktada
hatırlatılması gereken önemli bir husus, kitabımızın bir sonraki ünitesinde dini iletişim konusuna girileceğinden ötürü iletişim teorileri üzerinde tekrardan durmak gerekecektir. Bu nedenden ötürü de bu bölümde sadece kavramlara genel bir giriş yapılmasıyla yetinilecektir.
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4.1. İki Kavram: İletişim ve Eğitim
İnsan doğumuyla beraber kendisini sosyal ve kültürel bir hayatın içerisinde bulur. Dış
dünyayla kurduğu ilişki onu yaşadığı dünyanın bir parçası haline getirir. Bu ilişki de en basit
ifadesiyle iletişim olarak tanımlanır. İletişim en geniş ifadesiyle ileti alış verişi anlamında kullanılmaktaysa da (Zıllıoğlu, 1996: 3) iletinin göndericisi ve alıcısı arasında karşılıklı olarak yürütülen bir etkinlik olarak tanımlamak mümkündür (Erdoğan, Alemdar, 2002: 230). İletişim
kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan komünikasyon kelimesinin kökenine bakıldığında bu
durum daha iyi anlaşılacaktır. Dilimizde iletişim kelimesiyle genellikle eş anlamlı olarak kullanılan komünikasyon kelimesi Latincedeki communicatio sözcüğünden türemiştir. Sözcüğün
kökeni de, “communis” kelimesi, yani “birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan” anlamından gelmektedir. (Riddle, 1849, 111) Kavrama yüklenen anlamlar bir sonraki bölümümüzde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
İletişimin karşılıklı davranış sergileme süreci olarak tanımlanması iletişimin, bizim konumuzla da ilişkili olan bir boyutunu, bireyin dış dünya ile ilişkisini göz ardı etmektedir. Oysa
kişi iletişim aracılığıyla yaşadığı toplumun bir parçası haline gelir. Böylelikle iletişim, toplumsal ilişkinin bulunduğu her yerde bireyleri bir araya getiren, onların birbiriyle ilişkilerini düzenlemeyi sağlayan temel unsur haline dönüşür. Bu nedenden dolayı da iletişimi bireyin dış dünyaya dair bir bakış açısı kazanmasını ve onu anlamlandırmasını sağlayan temel unsur olarak
tanımlamak uygun olacaktır. (Waters, 1994: 24) Söz konusu anlamlandırma süreci geçtiğimiz
yüzyıldaki teknolojik gelişmeler nedeniyle önemli bir dönüşüm yaşamış; kitle iletişim araçları
ve yeni medyanın insan hayatındaki aktif rolü hem bireysel hem de toplumsal hayattaki ilişki
biçimlerinde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu da kuşkusuz iletişim ve
fonksiyonlarının yeniden tanımlanması zaruriyetini ortaya çıkarmıştır. Benzer dönüşüm yakından incelendiğinde eğitim alanında da görülmüştür.
Eğitimin akademik literatürde sıklıkla karşılaşılan tanımlarından bir tanesi bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve/veya kasıtlı olarak istendik değişimler meydana getirme
sürecidir. Ertürk’ün bu tanımı (1972: 79) her ne kadar davranışçı olmakla eleştirilebilirse de
işlevselliğini yitirmemiş durumdadır. Nitekim tanımın içerisine, farklı eğitim politikaları tarafından belirlenen bilgi ve davranışların istenilen şekliyle aktarılması ve/veya toplum tarafından
kabul gören görüşlerin yaygınlaştırılması gibi amaçlar doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin
yanı sıra, herhangi bir otorite tarafından yönlendirilmeyen ancak bireylere yeni bilgi, davranış
veya anlayış kazandıran tüm faaliyetler girmektedir. (Hills, 1982: 137-138) Bununlar arasında
da en önemli yeri kuşkusuz bireylerin dış dünyayla kurduğu etkileşimler kaplamaktadır. Söz
konusu etkileşimler bireyin eğitiminin de kökenlerini oluşturmaktadır. (Cebeci, 1996: 15)
Eğitim türlerinin sınıflandırılması konusunda bugüne kadar pek çok farklı görüş ortaya
koyulmuştur. Burada çalışmamızın sınırları içerisine girmediğinden dolayı, bu konudaki tartışmaları dile getirmek mümkün görülmemektedir. Bu bağlamda hatırlatılabilecek eğitimin örgün,
yaygın ve informal olarak tanımlanabilecek üç başlık altında incelendiğidir. Bunlar arasında
örgün eğitim ile kastedilen, sınıf ortamında gerçekleşen sistemli, planlı, programlı, daha önceden belirlenmiş keskin hatlarla ölçme değerlendirmesi gerçekleştirilen ve neticesinde diploma
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alınan eğitim biçimidir. Kısaca okul kurumu çerçevesinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini
bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Yaygın eğitim konusunda ise ülkemizdeki eğitim
ve özellikle de din eğitimi literatürü incelendiğinde, birbiriyle zaman zaman çelişen iki farklı
bakış açısının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisine göre yaygın eğitim herhangi
bir eğitim kurumu dışında düzenli olarak sürdürülen tüm eğitim faaliyetlerini (okuma-yazma
öğreten kurslar, meslek edinme kursları vs.), ikincisine göre ise herhangi bir mekan kısıtlaması
olmaksızın dış dünyayla yapılan tüm bilgi alışverişini, ikincisine göre ise kapsamaktadır. (Furat, 2009: 32-38). Anlaşılacağı üzere bölümümüz çerçevesinde eğitim yukarıda verilen bu iki
tanımlamadan ikincisiyle daha yakından ilişkilidir. İnformal öğrenme aracılığıyla gerçekleşen
bu eğitim biçimi, bireyler tarafından içselleştirilmekte, çoğunlukla da sürecin aşamalarının farkına varılmadan meydana gelmektedir. Bu tarz bir eğitim, gündelik sohbetlerden konferanslara,
kitle iletişim araçlarının kullanımından ibadetlere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekleşen
öğrenmeleri kapsayacak bir genişliktedir. Din hizmetleri açısından da kastedilen kuşkusuz bu
eğitim biçimidir.

4.2. İletişim ve Eğitim Arasındaki İlişki
Dış dünyayla kurulan her iletişim, bireyin söz konusu süreci yönetmesinde etkili olan
bir öğrenme faaliyetini de beraberinde getirir. Böylelikle birey iletişim aracılığıyla dış dünya
ile etkileşim kurarken bir taraftan da öğrenme sürecinin aktif bir ögesi haline dönüşür. İletişim
ve eğitim arasındaki ilişkiyi biçimlendiren bu öğrenme süreci bireyin hayatının her aşamasında
etkinliğini muhafaza edecektir. Söz konusu ilişki kapsamlı bir şekilde tanımlandığında ise gerek
birey-birey gerekse birey-toplum arasındaki iletişimin hangi esaslar üzerinden şekillendiği konusunda daha kolaylıkla değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.
İletişim ve eğitim arasındaki ilişki genel hatlarıyla ele alındığında, her iki alanın özellikle işlevleri bağlamında benzeştiği pek çok noktanın bulunduğu anlaşılmaktadır. İletişim tarihine bakıldığında, iletişimin işlevleri konusunda görüşlerin temel olarak Lasswell’in üçlü sınıflandırmasına dayandığı görülmektedir. Bu sınıflandırmaya göre iletişimin temel işlevleri;
çevreyi gözetim altına alma, toplum parçalarının aralarındaki bağlantıyı sağlama ve toplumsal
mirası (değerleri ve kültürü) bir kuşaktan diğerine, bir grubun eski üyelerinden yeni üyelere
aktarmadır. (Lasswell, 1948: 37-51)
Sayılan işlevlerden çevreyi gözetim altına alma, basitçe dış dünya hakkında bilgi edinmedir. Bireyler aralarında kurdukları iletişim ağlarıyla dış dünyayı tanımakta; nesnelere anlam
yükleyebilmekte ve dış dünyaya ilişkin tavırlarını şekillendirebilmektedirler. Günümüzde özellikle kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkisi, söz konusu işlevin daha aktif bir yapı
kazanmasına yol açmaktadır. Nitekim bilgiyi, hazırlayanın ve aktaranın bakış açılarıyla birlikte
sunan ve dolayısıyla bir anlamda yeniden üreten televizyon, pek çok araştırmacı tarafından,
çağdaş toplumlardaki en önemli ve etkin mit üreten araç olarak nitelendirilmektedir. (Kaplan,
ty: 84)
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Eğitimin temel işlevleri arasında da, benzer bir şekilde, edinilen bilginin muhafazası,
aktarımı ve bilgiyi kullanarak bilgiden bilgi üretme anlayışı bulunmaktadır. (Beydoğan, 2007:
100) Bilginin güç anlamına geldiği günümüzde, bilginin üretiminde merkezi rol üstlenen araç,
bireysel ve toplumsal hayatın da şekillenmesinde merkez haline gelmiştir. Okul kurumunun
örgün alanda üstlendiği söz konusu rol günümüzde diğer bilgi kaynakları, ki bunlar arasında en
önemli rolü üstlenen kitle iletişim araçları ve özellikle de televizyon, tarafından sorgulanır hale
gelmiştir. Bu bağlamda bilginin harmanlanarak insanlara aktarılmasında iletişim araçlarının bir
eğitim aracı olarak işlev gördükleri söylenebilir. Nitekim eğitimin işlevleri arasında sadece
mevcut bilginin aktarılışı değil, bir amaç doğrultusunda harmanlanması ve toplumdaki belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bireylere aktarılması da bulunmaktadır. (Sarıtaş, 2007: 187-216)
İletişimin diğer bir işlevi, toplumun farklı kesimleri arasında gerekli olan bağlantıyı ve
bütünlüğü sağlamaktır. Toplum kesimleri arasındaki bu bütünlüğü sağlamanın yolu bireylerin
sosyalleşmesinden, yani topluma adaptasyonundan geçmektedir. Sosyalleşme, en temel ifadesiyle, bireylerin kendi gruplarının kültürlerini edinmeleri ve sosyal normlarını içselleştirmeleridir. (Tezcan, 1997: 34-50) Dolayısıyla, sosyalleşme tamamlanmış bir durum değil, insanın
tüm hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Birey bu süreçte edindiği tecrübe ve davranışları
dış dünya ile temasları, edinmesi gerekenler ise sistemli eğitim aracılığıyla kazanır.
İletişim bireyin sosyalleşmesine katkısıyla onun bugününe şekil verirken, geçmişi ile
kurduğu bağ ile toplumsal mirası yeni kuşaklara aktarma işlevini de yerine getirir. Böylelikle
iletişim, toplumun geçmişteki başarıları ve tarih boyunca geçirdiği evreler hakkında bireyi bilinçlendirirken bir taraftan toplumsal tarihin oluşmasını (Alemdar, 1996), diğer taraftan da toplumdaki geleneklerle kültürel kimliğin korunmasını sağlar. (Zıllıoğlu, 1996: 62) Kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması eğitimin de temel işlevleri arasında sayılmaktadır. (Çalık, 2006:
56) Özellikle örgün eğitim alanında geliştirilen programlar bireyin daha gençlik yıllarından itibaren içerisinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel yapısının oluşumuna dair zaman ve mekan bilgisi edinmesini amaçlar. Bireyin sosyal kimliğinin bir parçası olan biz kimiz, nereden
geldik, sosyal kabullerimizin kökeninde hangi unsurlar yatıyor gibi soruların cevapları tarih ve
sosyal bilimler alanındaki diğer dersler aracılığıyla oluşturulur.
Eğitim ve iletişim arasında işlevsel açıdan görülen benzerlikler, eğitimin bir iletişim
şekli olarak algılanabileceğini gösterirken, iletişimi tam anlamıyla bir eğitim süreci olarak tanımlamanın mümkün olmayacağına işaret etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, her
eğitim faaliyetinin iletişimi gerektirmesine karşın, her iletişim biçiminin zorunlu olarak eğitim
amacı gütmemesidir. O halde zorunlu olarak eğitimden hareketle tanımlanacak olan bu ilişki
biçiminin detaylarını sistem anlayışında aramak uygun olacaktır. Bu durumun en önemli pratik
katkılarından bir tanesi, iletişim modeli üzerine kurulu sistem anlayışının eğitimin unsurlarını
net ve detaylı bir şekilde tanımlayabiliyor olmasıdır. Böylelikle eğitim sürecinde meydana gelen problemler ve süreci etkileyen engeller konusunda önceden tedbir alınabilmekte, hatta meydana gelen sorunların çözüm sürecinde de hangi aşamaya nasıl bir müdahalede bulunulabileceği
konusunda hızlı ve yapıcı kararlar alabilmek mümkün olmaktadır. Söz konusu iletişim unsur-
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larını kavrayabilmek için öncelikle iletişim teorileri üzerinde durmak gereklidir. Böyle bir inceleme ise ünitemizin sınırları içerisinde mümkün değildir. Bu nedenle eğitim ve öğrenme ile
ilişkili olduğu düşünülen bazı iletişim teorilerinden kısaca bahsetmekle yetinilecektir.

4.3. Temel İletişim Modellerinden Örnekler
İletişim çalışmalarında temel olarak iki okul bulunduğunu söylemek mümkündür.
(Fiske, 1990: 16-18) Bu okullardan birincisi süreç okulu olarak da adlandırılan ve iletişimi doğrusal bir süreç olarak gören okuldur. Söz konusu okul, genel olarak, gönderici ve alıcıların mesajlarını nasıl kodlayıp, iletişim kanallarını ve araçlarını nasıl kullandıklarıyla ilgilenmekte ve
iletişimin amacını ileti ile istenilenin tam olarak hedefe ulaştırılması olarak tanımlamaktadır.
Diğer bir ifade ile ileti, istenilenden farklı bir şekilde alıcıya ulaşmışsa bu, iletişimin amacına
ve dolayısıyla da başarıya ulaşmadığı anlamına gelmektedir. İkinci okul ise göstergebilim okulu
diye adlandırılmakta ve iletişimde anlamların üretimi ve değişimi süreci ile ilgilenmektedir. Bu
okula göre ise ileti, sadece kaynaktan alıcıya gönderilen bir mesaj olarak değil, dışsal gerçeklik
ile okur veya seyirci gibi öğeleri de içine alan ilişkiler içerisinde değerlendirilmektedir. Bu
noktadan hareketle göstergebilim teorileri, iletişimi, ister kodlayıcı ister kod açıcı tarafından,
iletilende anlam üretme olarak görmektedirler. Bu teoriler kökenlerini, ünlü dilbilimciler Charles S. Peirce ve Ferdinand de Saussure’nin göstergebilim teorilerinde bulmaktadırlar. (Akersoy,
2005) Ünitemizin kapsamı gereği din eğitiminde rehberlik ve iletişim alanında gereken altyapının oluşturulabilmesi için özellikle süreç okulunun teorileri ve bunlar arasında da özellikle
iki tanesi üzerinde durulacaktır.
Bu teorilerden birincisi, Harold Lasswell’in 1936 yılında ilk olarak ortaya koyduğu ve
1948 yılında da geliştirdiği “İletişim Modeli” dir. Çalışmalarında temel olarak propaganda
amaçlı iletişim üzerinde duran Lasswell, iletişimin sistemli bir şekilde ele alınabilmesine katkı
sağlamış, böylelikle iletişim çalışmalarında bir çığır açmıştır. Lasswell iletişim modelini kimin,
neyi, hangi kanaldan, kime ve hangi etkiyle söylediği denklemi üzerine kurmuş (Lasswell,
1972, 301-310); böylelikle iletişimi gönderenden başlayan ve alıcıya ulaşan bir süreç olarak
tanımlamıştır. Günümüzdeki tüm iletişim biçimlerinin neredeyse tümüne adapte edilebilen bu
teorinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, alıcıdaki gözlemlenebilen ve ölçülebilen değişimlerin, diğer bir ifadeyle etkilerin belirlenebilmesi üzerinde durması olmuştur.
Lasswell’in ünlü teorisinin ardından ortaya koyulan Shannon ve Weaver’ın “Matematiksel İletişim Teorisi” iletişimin kapsamını daha geniş bir şekilde ele almıştır. İletişimi basit
bir doğrusal süreç olarak ele alan bu teoride aktarıcı, mesajı bilgi kaynağından aktarım kanalı
sayesinde alıcıya iletir. Aktarım esnasında, aktarmaya engel olabilecek bazı kaynakların da (gürültü) bulunabileceğini belirten teoride, iletişim sistemleri üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi, hem mesajın hem de sinyalin birbirini izleyen soyut sembollerden
oluştuğu soyut sistemlerdir. Soyut sistemlerin en tipik örneği telgraftır. İkinci grup olan sürekli
sistemler ise, mesaj ve sinyalin sürekli bir şekilde devam ettiği sistemlerdir. Radyo ve televizyonlar bu grubun en güzel örnekleridir. En sonuncu sistem türü ise, karışık sistemlerdir. Bu
68

sistemlerde soyut ve sürekli sistemlerin özellikleri bir arada bulunur (örn. Bilgisayar ve multimedya). (Shannon, Weaver, 1949: 5-6) İletişimi anlaşılacağı üzere mekanik düzenekler üzerinden tanımlayan teori, aşağıda görüleceği üzere bireysel ve kitlesel iletişimin tanımlanmasına da
katkıda bulunmuş; daha sonraki yıllarda araştırmacıların geri dönütü de (feedback) eklemeleri
modeli günümüzün en çok kullanılan iletişim teorilerinden bir tanesi haline getirmiştir. (Fiske,
1996: 39-40) Aşağıdaki şema modelin temel unsurlarını göstermektedir.
Şema 1. Shannon ve Weaver’ın Matematiksel İletişim Modeli (Shannon & Weaver, 1949:5)

İletici (Transmitter)

Enformasyon
Kaynağı
(Source)

Alıcı (Receiver)

Gönderi
(Message)

Hedef (Destination)

Alınan Sinyal (Received signal)

Gürültü Kaynağı
(Noise Source)

Şema 1’de görüldüğü üzere, enformasyon kaynağı, alıcıya ulaştırılmak üzere mesaj
veya bir mesaj serisi üretmektedir. İletici, bu mesajların onları sinyal haline çevirmektedir. Kanalın bu modeldeki temel rolü iletici ve alıcı arasındaki ilişkiyi sağlamaktır. Modelde, kanal
üzerinden alıcıya ulaşan sinyalin alıcı tarafından yeniden yapılandırılarak hedefe yani bir kimse
veya bir nesneye ulaşmasıyla iletişim süreci tamamlanmaktadır. Modeldeki gürültü kaynağı ise,
sinyalin aktarımına engel olan etkenlerin tümüdür. (Shannon & Weaver, 1949: 4-6)
Shannon ve Weaver’ın modeline yönlendirilen en önemli eleştirilerden bir tanesi, geri
bildirimin modelin içerisine dâhil edilmemiş olmasıdır. Bu nedenle araştırmacılar ilerleyen yıllarda, hedef ve kaynak arasındaki ilişkiyi kurarak, geribildirimi teoriye eklemişlerdir. (McQuail
& Windhal, 2005:32) Model konumuz açısından ele alınırsa, bu haliyle eğitimin tanımlanmasında kullanılmasının bazı güçlükler ortaya çıkaracağı açıktır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, Shannon’un bu modeli Bell Telefon Labaratuvarı’nda çalışırken, hangi iletişim kanalının en fazla sayıda sinyali iletebileceği ve iletilen sinyalin ne kadarının ileticiden alıcıya
giderken yolda gürültü nedeniyle yok olacağı gibi teknik sorulara yanıt vermek amacıyla oluşturmasıdır. (McQuail & Windhal, 2005: 30) Modelin ortaya çıkışının mekanik iletişimi tanımlama kaygısından kaynaklanması, canlı organizmalarla yürütülen iletişim şekillerini açıklamada bazı eklemelere muhtaç olmasına neden olmaktadır. Yine de doğrusal iletişim modelleri
arasında günümüzde halen en çok başvuruda bulunan modellerden olan Shannon ve Weaver’ın
matematiksel iletişim modeli, özellikle iletişimi oluşturan unsurları açık bir şekilde görebilmeyi
ve tanımlayabilmeyi sağlamasından ve kolaylıkla anlaşılabilirliğinden ötürü eğitim sürecini
açımlamada işlevsel bir altyapı oluşturmaktadır. Söz konusu modele bazı yorumlamaların eklenmesi ise yukarıda zikredilen güçlükleri yenmeye katkı sağlayacaktır.
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4.4. Bir İletişim Şekli Olarak Eğitim
Yukarıda özellikleri anlatılan Shannon ve Weaver’ın matematiksel iletişim modelinin,
konumuz açısından en önemli katkılarından bir tanesi eğitimi bir iletişim şekli olarak tanımlama
çabasında işlevsel bir altyapı sağlamasıdır. Bu noktadan hareketle eğitimi bir iletişim şekli olarak tanımlamaya girişirsek aşağıdaki şema ortaya çıkacaktır.
Şema 2. Shannon ve Weaver’dan Geliştirilen İletişim Modeli

İLETİŞİMİN MEYDANA GELDİĞİ ORTAM

GERİBİLDİRİM

KAYNAK

ALICI

İLETİ

AKTARICI

KODLAMA

KANAL

KOD AÇMA

ENGELLER

Modelde yer verilen unsurların kısa tanımları aşağıda verilmiştir:
Kaynak: Mesajı/iletiyi oluşturmasından ötürü iletişimin başladığı kabul edilen unsurdur.
Alıcı: Kaynaktan gelen iletileri algılayan çeşitli psiko-sosyal süreçlerden geçirerek yorumlayarak alımlayan nesne, kişi veya gruplardır.
İleti/mesaj: İletişim sürecinin alıcısına aktarılacak herşeydir.
Kanal: İletinin/mesajın alıcıya aktarılmasında kullanılan araçtır.
Geridönüt: Kaynağın aktardığı iletiye alıcı tarafından verilen tepkidir.
Engel/ler: İletişimin başarılı bir şekilde tamamlanmasına engel olan her türlü dış etkendir.
Şema 2’de görüldüğü gibi aktarıcının kaynaktan aldığı veriyi kodlayarak mesaja dönüştürdüğü ve bu mesajın kanal aracılığıyla alıcıya aktarımını sağladığı bir modelle eğitim çok
daha rahat bir şekilde tanımlanabilecektir. Bu noktada Shannon ve Weaver’dan ayrılan en
önemli nokta, kaynağın mesajı üreten unsur olarak değil, aktarıcı tarafından mesajı oluşturmada
kullanılan materyal olarak algılanmasıdır. Bu durumda, aktarıcı, bu iletişim modelinin ana unsuru haline gelmektedir. Mamafih kaynaktan aldığı materyali kodlayarak, diğer bir ifadeyle
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yorumlayarak kanala uygun hale getiren unsur olduğundan dolayı, mesajın şekillenmesindeki
aktif rol aktarıcının üzerindedir. Dolayısıyla kanal, iletişimin meydana geldiği ortama göre şekillenecektir. (Bkz. 5. Bölümde İletişimin unsurları.)
Bu modele ilişkin ikinci bir husus, modelde gürültü kaynağının, iletişimin aktarımına
veya aktarıcının gönderdiği mesajın istediği şekilde alıcıya ulaşmasına engel olan her türlü etmen olarak tanımlanmasıdır. Bu tanımlama alıcının bir canlı olması durumunda nesnel olmayan
ve onun algılamasını etkileyecek her türlü unsuru kapsayacak şekilde geniş anlamda ele alınması gerekliliğidir. Süreç takip edildiğinde aktarımda karşılaşılan engellerle beraber alıcıya ulaşan mesajın, alıcı tarafından yeniden yapılandırılarak geribildirim ile aktarıcıya iletildiği anlaşılmaktadır.
Geribildirim, mesajın ulaştığının ve istenildiği şekilde algılanıp algılanmadığının ölçülmesinde bir kontrol mekanizması gibi görev görebilecekken geribildirimin gerçekleşme oranı
iletişim türlerine göre farklılık gösterecektir. Örneğin kitle iletişiminde geribildirimin bireylerarası iletişime nazaran çok daha kısıtlı olacaktır. (Maccoby & Markle, 1973: 157) Geribildirime ilişkin diğer bir husus, üzerinde durulan modelin doğrusal iletişim modeli olduğudur. 5.
Bölümde görüleceği üzere etkileşimli ve dönüşümsel iletişim modellerinde geridönüt çok daha
farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir.
Tüm bunlarla beraber ortaya koyulan bu şemaların eğitimi açımlayabilmesi için kuşkusuz eğitim kavramının da yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ünitemizin giriş bölümünde de ifade edildiği üzere eğitimin genellikle bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. (Ertürk, 1972: 79) Bu tanım,
iletişimle ilişkilendirildiğinde, ortaya “kaynak tarafından (yetiştiren) oluk, ileti ve iletişim araçları kullanılarak (eğitim araçları ve yöntemleri), alıcıda (yetişen) istendik yönde kişilik bilgisi
sağlama ve geliştirme süreci” şeklinde bir tanım çıkmaktadır. (Güler, 1991: 90) Ancak, daha
açıklayıcı olabilmesi amacıyla bu tanıma bazı eklemeler yapmak; bazı noktalarda tanımı sadeleştirme yoluna gitmek faydalı olacaktır. Nitekim bu şekliyle kaynak, aktarıcı ve hatta kodlama
ve kod açma süreçlerini tanımlamada yetersiz kalmaktadır. Bu noktadan hareketle ise Shannon
ve Weaver’ın modeli aşağıdaki şemada sunulduğu şekilde yorumlanabilmektedir.
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Şema 3. Eğitimin Bir İletişim Şekli Olarak Algılanması
Eğitim Ortamı

GERİBİLDİRİM

KAYNAK
(Eğitime
kaynaklık
eden materyal)

İLETİ

AKTARICI
(Öğretici)

ALICI

(Öğretilmek istenen bilgi,
davranış ve tutum)

(Öğrenen)
KOD AÇMA

KODLAMA

KANAL
(eğitim araç ve yöntemleri)

ENGELLER
(eğitim sürecini sürdürülmesini
engelleyen etkenler)

Şema 3’te görüldüğü üzere, böyle bir modelde aktarıcı, kaynaktan edindiği materyali
kodlayarak ve dolayısıyla bu esnada kendi ifadelerini ve yorumlarını ekleyerek mesaj haline
getiren, öğreticidir. İleti, öğreticinin öğrenene aktarmak istediği bilgi, davranış ve tutumların
tümüdür. Eğitim araç ve yöntemleri kanalı oluştururken alıcı da doğal olarak öğrenendir. Örgün
ve yaygın (non-formal) eğitimde aktarıcı ve alıcı arasındaki iletişimi, öğretmenin (aktarıcı) öğretilecek olan metni kodlayarak mesaj haline getirmesi ve eğitim araçları vasıtasıyla (kanal)
öğrenciye (alıcı) aktarması şeklinde yorumlamak mümkündür. İnformal eğitim söz konusu olduğunda ise kavramlara yeni anlamlar yüklenecektir. Burada aktarıcı öğretici olmasa da, aktarılacak mesaj üzerindeki etken olan kişi; alıcı ise mesajı kabul eden kişidir. Kanal ise sözlü
iletişimde kullanılan araçlar/yöntemler olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar asıl konumuz
din hizmetleri alanında daha ön plana çıkan informal eğitimse de bu şema sürecin canlandırılabilmesi açısından faydalı olmaktadır. Nitekim bu farklılık özellikle geridönüt/geri bildirim ile
ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır.
Örgün (formal) ve yaygın (non-formal) eğitimde öğrenen, geri dönütünü doğrudan öğreticiye aktarma fırsatı bulabiliyorken ve çoğunlukla da sınıf içi ölçme ve değerlendirme faaliyetleri söz konusu geri dönütün gerçekleşme biçimleri olarak kullanılabilmekteyse de informal
eğitimin yapısı gereği söz konusu geridönütün gerçekleşme biçimleri farklılaşmaktadır. Öğrenenin aldığı mesajlara edindiği bilgi, davranış, tutum ya da kısaca mesajı hayatına aktararak
geridönüt oluşturmaktadır. Eğitimin kişinin davranışlarında dolayısıyla kişiliğinde farklılaşma
meydana getirmesi süreci olduğu dikkate alındığında (Fidan & Erden, 2001: 9) geribildirimin
de bu şekilde doğrudan öğreticiye ve bireyin kendi hayatına yansıyan iki farklı formda oluşabileceği anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
1) İletişim ve eğitim alanında yapılan tanımlamalarda özellikle din hizmetleri açısından üzerinde durulması gereken hususlar nelerdir?
Çözüm:
İletişim ve eğitim süreçlerinin her ikisi de bireyin sosyal ve kültürel hayatın bir parçası haline
gelmesini/gelebilmesine özel önem vermektedir. İletişim bireyin dış dünyayla kurduğu bağı
sembolize ederken eğitim dış dünyadan edinimlerine vurguda bulunur. 20.yüzyılın başlarından
itibaren teknolojik gelişmelerin, kitle iletişim araçları ve yeni medyanın etkin kullanımının vs.
bireyin dış dünyayı algılama biçimi üzerinde yaptığı değişim her iki sürecin de daha aktif olarak
yönetilebileceği bir takım açıklama çabalarının gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu nedenden
ötürü de din hizmetleri açısından konuya yaklaşıldığında iletişim ve eğitime sistem algısı çerçevesinde yaklaşılması ve her iki sistemin de birbiriyle yakın ilişki içerisinde bulunan aktif ve
güncellemeye açık yapılar olarak tanımlanması gerekmektedir.

2) İletişim ve eğitim arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
Çözüm:
İletişim ve eğitim arasında özellikleri işlevleri açısından benzerlikler görülmektedir.
Lasswell’in teorisinden yola çıkarak çevreyi gözetim altına alma, toplum parçalarının aralarındaki bağlantıyı sağlama ve toplumsal mirası (değerleri ve kültürü) bir kuşaktan diğerine, bir
grubun eski üyelerinden yeni üyelere aktarma şeklinde tanımlanabilecek olan bu işlevler; gerçekleşen tüm eğitim faaliyetlerinin bir iletişim süreci olarak formüle edilebileceğini göstermektedir. Bununla beraber her iletişim biçiminin eğitim amacı gütmediği de anlaşılmaktadır. Bu
nedenle iletişim ve eğitim arasında eğitimden iletişime doğru zorunlu bir ilişki bulunduğu ifade
edilebilir.

3) Temel iletişim modellerinden hangisi eğitimi açımlamak için uygun altyapıyı sağlamaktadır?
Çözüm:
Temel iletişim modelleri arasında Shannon ve Weaver’ın Matematiksel İletişim Modeli olarak
tanımladıkları model, eğitim sürecinin unsurlarını gösterebilmesi açısından en uygun altyapıyı
sağlamaktadır. Model basit bir şekilde aktarıcının mesajı alıcıya ulaştırması üzerine kuruludur.
İlk dönemlerde model çerçevesinde yer verilmeyen geridönüte ilerleyen aşamalarda yer verilmeye başlanması modelin işlevselliğini artırmıştır.
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4) Eğitim bir iletişim şekli olarak tanımlandığında hangi unsurlar üzerine kurgulanabilir?
Çözüm:
Eğitim bir iletişim şekli olarak tanımlandığında eğitimin unsurlarını kaynak, aktarıcı, mesaj,
kanal, alıcı, engeller, geribildirim ve ortam olarak sıralamak mümkündür. Söz konusu unsurlara
ayrıca kodlama ve kod açmayı da eklemek gereklidir.
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Uygulama Soruları
1) İletişim ve eğitim kavramlarına literatürde hangi anlamlar yüklenmektedir?
2) İletişim ve eğitimin ortak işlevleri nelerdir?
3) Temel iletişim teorilerinde hangi unsurlar yer almaktadır?
4) Shannon ve Weaver’ın matematiksel iletişim modeli neden eğitimin tanımlanması için faydalı bir altyapı sağlamaktadır?
5) Eğitim bir iletişim şekli olarak tanımlandığında temel iletişim modellerinde kullanılan unsurlar nasıl yorumlanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eğitim ve iletişimin birbiriyle yakından ilişkili iki kavram olduğunu ve
özellikle işlevleri açısından birbirleriyle benzerlikler içerdikleri öğrenildi. Din hizmetlerinde
söz konusu kavramlara hangi anlamların yüklenildiği ortaya koyuldu. Sistem anlayışından hareketle eğitimin bir iletişim şekli olarak tanımlayabilmede kullanmak üzere çeşitli eğitim modellerine yer verildi. Bunlardan Shannon ve Weaver’ın modelini ele almanın sağlayacağı katkılara değinildi. Eğitimin bir iletişim şekli olarak algılanılmasında ön plana çıkan unsurlar üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) İletişim en geniş şekliyle nasıl tanımlanabilir?
a) İleti alışverişi
b)

İletinin hedefledikleri doğrultusunda alıcıya bilgi aktarması

c)

Alıcının iletiyi anlamlandırma süreci

d)

İnsanın hayata bakış açısı

2)

Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim ile kastedilen özellikler arasında sayıl-

maz?
a) Eğitimin sistemli yapılması
b)

Eğitimin öğretici tarafından koordine edilmesi

c)

Eğitimin planlı sürdürülmesi

d)

Eğitimin hedeflerinin önceden belirlenmiş olması

3)
Aşağıdakilerden hangisi Lasswell’in iletişimin işlevlerine dair yaptığı sınıflandırmada yer almaz?
a)

Çevreyi gözetim altına alma

b)

Toplum parçaları arasındaki bağlantıyı sağlama

c)

Değerleri aktarma

d)

İnsanı olgunlaştırma

4)

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında sayılmaz?

a)

Bilgi üretimi

b)

Bilgi aktarımı

c)

Bilgiyi muhafaza etme

d)

Bilgiyi yaygınlaştırma
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5)
Aşağıdakilerden hangisi iletişimdeki süreç okulunun iletişim çalışmalarının
odak noktaları arasında yer almaz?
a)

İletinin alıcıya ulaşması

b)

İletinin nasıl kodlandığı

c)

Aktarıcının iletişim kanallarını nasıl kullandığı

d)

Alıcıın iletişim araçlarını nasıl kullandığı

6)
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Shannon ve Weaver’ın iletişim modelindeki
unsurlar arasında yer almaktadır?
a)

Gürültü

b)

Kodlama

c)

Ortam

d)

Geri dönüt

7)
Eğitimde genellikle kaynak ve aktarıcı arasında yapılan ayrımın temel nedeni
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

İletinin aktarıcıdan alıcıya kanal aracılığıyla geçiyor olması

b)

İletinin aktarıcı tarafından kodlanıyor olması

c)

Aktarıcının iletiyi oluşturabilmek için kaynağa başvurmak durumunda olması

d)

Alıcının iletinin kodlarını açabilecek süreci yönlendirmesi

8)

Aşağıdakilerden hangisi geridönütü açıklamak için kullanılabilir?

a)

İletişim sürecinin alıcısına aktarılacak herşeydir.

b)

Kaynağın aktardığı iletiye alıcı tarafından verilen tepkidir.

c)

Kaynaktan gelen iletilerin ulaştığı kişi veya nesnedir.

d)

İletişimin başarılı bir şekilde sürdürülmesine engel olan tüm hususlardır.
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9)
Aşağıda eğitime dair verilen unsurlardan hangisi iletişim teorilerinde kullanılan
kanala denk gelmektedir?
a)

Eğitim politikası

b)

Eğitimin hedefleri

c)

Eğitimin Çıktıları

d)

Eğitim araçları

10)
Eğitimin bir iletişim biçimi olarak tanımlanmasının öncelikli pratik katkısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)

Eğitimin sistemli bir şekilde incelenebilir olması

b)

Gereken yerlerde müdahale yapılabilmesine imkân tanıması

c)

Eğitimin unsurlardan oluşması

d)

İletişiminin geribildirim/geridönütü gösterebilmesi

Cevaplar

1) a , 2) b , 3) d , 4) d , 5) a , 6) a , 7) c , 8) b , 9) d , 10) b

79

5. İLETİŞİM VE DİNİ İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim ve dini iletişimin kavramları tanımlanarak işe başlanacaktır. Ardından dini iletişim alanından örnekler vererek iletişimin özellikleri, türleri ve temel üzerinde
durulacaktır. Ardından dini iletişim konusuna geçilecek ve bir örnekten hareketle dini iletişimin
unsurları ele alınacaktır. Böylelikle din hizmetleri alanında yürütülecek faaliyetler kullanılacak
iletişim teknikleri ile ilgili altyapı oluşturulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
10)
Günümüzde, içerisinde gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının
ve/veya sosyal medya gibi yeni medya araçlarının girmediği bir ev düşünmek neredeyse
imkansızdır. Bu araçların kullanımının yaygınlığı neredeyse tüm iletişimin söz konusu
araçlar aracılığıyla gerçekleştiğini düşünmeye neden olmaktadır? Peki gerçekte iletişim
hangi türlerden oluşmaktadır?
11)
İletişim, aktarıcıdan alıcıya mesajın iletilmesi süreci olarak kabul edilirse dini
iletişimi nasıl tanımlamak mümkün olur? İletişim ve dini iletişimin benzeştiği ve farklılaştığı temel hususlar nelerdir?
12)
Dini iletişimin temel unsurları nelerdir? İletişimin unsurlarını kullanarak dini
iletişimi tanımlamak mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

İletişim

İletişimi tanımlar.

İletişime yüklenen farklı anlamlar
hakkında bilgi verilir.

İletişimin Özellikleri

İletişimin özelliklerini sıralar.

İletişimin din hizmetleri alanı ile
ilişkili özellikleri üzerinden konu
ele alınır.

İletişim Türleri

İletişim türlerini ve bu türler arasındaki farklılıkları kavrar.

Farklı noktalardan hareketle iletişim türlerinin çeşitli biçimlerde sınıflandırılabileceği konusunda örnekler verilir.

İletişim Modelleri

Doğrusal, etkileşimli ve dönüşümDoğrusal, etkileşimli ve dönüşümsel iletişim modelleri şemalar kulsel iletişim modellerini karşılaştırır.
lanılarak açıklanır.

İletişimin Unsurları

İletişimi oluşturan unsurları açıklar.

İletişimi oluşturan unsurlar ile ilgili örnekler verilir.

Dini İletişim

Dini iletişimi tanır; dini iletişimin
temel unsurlarını bilir.

Dini iletişimde sıklıkla karşılaşılan
bir örnekten hareketle dini İletişimin unsurları tanımlanır.
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Anahtar Kavramlar


İletişim



İletişimin Özellikleri



İletişim Türleri



Etkileyici İletişim



İletişim Modelleri



İletişimin Unsurları



Dini İletişim
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Giriş
İletişim, hayatımızın her boyutunu kapsayan bir olgudur. Uyandığımız andan itibaren
dış dünya ile kurduğumuz ilişki neticesinde edindiklerimiz nasıl davranmamız gerektiğine, nasıl karar verebileceğimize, nasıl mutlu olabileceğimize dair ipuçları verir; kısacası hayata yön
vermemizi sağlar. 4. bölümde üzerinde durulduğu üzere iletişim ve eğitim pek çok açıdan birbirlerine benzeyen ve yakın özelliklere sahip iki kavramdır. İletişim olmadan eğitim sürecini
tanımlamak mümkün değilse de her iletişim biçiminin zorunlu olarak eğitim sürecini içermesine gerek yoktur. Kuşkusuz bu, iletişimin başarılı bir şekilde tamamlanması ile yakından ilişkilidir.
İletişim her ne kadar insan hayatında anlık gerçekleşen bir hadise olarak görülüyorsa da
biraz detaylı bir inceleme; farklı iletişim türlerinin, farklı iletişim modellerinin ve farklı iletişim
biçimlerinin bulunduğunu göstermektedir. Din hizmetlerinin en önemli bileşenleri arasında bulunan dini iletişim de bu iletişim türleri arasında sayılmaktadır. Ancak dini iletişimin yapısı
gereği içerdiği ilahi boyut, dini iletişimin diğer iletişim türlerinden ayrışmasına neden olmaktadır. Dersimizin bu bölümünde bu noktadan hareketle öncelikle iletişim kavramı tanımlanacak
ve ardından iletişimi oluşturan temel unsurlar üzerinde durulacaktır. İletişim türleri ile unsurları
ele alındıktan sonra ise dini iletişim üzerinde odaklanılacak ve dini iletişimin unsurları çözümlenecektir.
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5.1. İletişim
Sosyal bir varlık olan insan, doğduğu andan itibaren dış dünya ile ilişki kurmaya başlar
ve kurduğu bu ilişkiler aracılığıyla hayatını sürdürmesi için ona gerekecek altyapıyı edinir. İnsanı yaşadığı sosyal çevrenin bir parçası haline getirecek olan bu ağ, aynı zamanda da ona ihtiyaçlarını dile getirmesi, bilgi edinmesi, bildiklerini aktarması ve hatta yaşamını anlamlandırması için gerekli imkânları sağlamaktadır. Bu ilişkiler ağının tümüne iletişim adını vermek
mümkündür.
İletişim sözlükte;
“1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi
alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon” (TDK)
şeklinde tanımlanmaktadır. Kelimeyi açıklama biçimlerinden anlaşılacağı üzere iletişim kelimesi bir taraftan iletilerin aktarılması diğer taraftan ise bilgi alışverişi anlamlarında kullanılmaktadır. Literatürde ise iletişim kavramının genellikle, içerisine haberleşme sürecini de alan
geniş kapsamlı bir ileti alış verişi anlamında kullanıldığı görülmektedir. (Zıllıoğlu, 1996:3) İletişimin başarısı ise kaynaktan çıkan iletinin alıcıya hedeflendiği şekliyle ulaşması ile ölçülmektedir. Diğer bir ifade ile kaynağın “00” şeklinde kodladığı iletinin alıcıya “00” şeklinde ulaşması iletişim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlamına gelmektedir. Söz konusu iletinin içeriğinin, yönteminin ve aktarım biçiminin belirleniş şekli ise iletişimin tanımlanış biçimini ve bunun bir sonucu olarak da iletişimin türlerini belirlemektedir.

5.2. İletişimin Özellikleri
İletişim gibi aslında çok basit görünen, fakat detaylı bir şekilde incelendiğinde içerisine
çok farklı unsurların girdiği anlaşılan bir olgu kuşkusuz pek çok özelliğe sahiptir. Bölümümüz
çerçevesinde iletişimin tüm özelliklerini detaylı bir şekilde ele almak mümkün değildir. Bu nedenden ötürü iletişimi tam manasıyla kavrayabilmek için din hizmetleri alanı ile ilişki olduğu
düşünülen belli başlı özellikleri üzerinde durmakla yetinilecektir.
İletişim sürekli devam eden bir süreçtir. İletişim, çeşitli vesilelerle üzerinde durulduğu üzere
insanın hayata gelişinden ölümüne kadar içerisinde bulunduğu ve hayatını idame ettirebilmesi
için gereksinim duyduğu bir olgudur. İnsanın hayatının akışı esnasında doğal bir şekilde oluşur
olarak kurgulanabilecek olan iletişim, mesajın aktarımı sonucunda ortaya çıkan neticeden ziyade mesajın aktarılış sürecinde meydana gelenlere odaklanır. Bu da sürecin yapılandırılabilmesi ve anlamlandırılabilmesine katkı sağlar. (Koç, 2014: 35)
İletişim geri alınmaz/tekrar edilmez. İletişim hayatın içerisinden bir olgu olup süreklilik arz
ettiğinden ötürü nasıl zaman tekrarlanamazsa o da tekrarlanamaz veya geri çevirilemez. Bir
diğer ifadeyle aynı husus, aynı şekilde, aynı araçla karşı tarafa iletildiğinde karşı tarafın tepkisi
çok farklı olacaktır, bu nedenden ötürü süreli ileriye doğru yol alır denilebilir. (Köylü, 2003:
86

40) Bu durum iletişim sürecinde yapılan hataların düzeltilemeyeceği anlamına gelmemektedir.
Her ne kadar süreç iletinin (mesaj) alıcıya aktarımıyla tamamlanıyorsa da yeni bir iletişim süreci ile pekiştirme, değiştirme ve düzeltme yapılabilmektedir.
İletişim kaçınılmazdır. İletişim bireyin içsel dünyasını tanımlamasında, tarafların birbirlerine
düşünce ve duygularını sözler veya yazılı metinler aracılığıyla aktarabilmelerinde, hatta gerektiğinde teknolojik gelişmeleri kullanarak geniş kitlelere ulaşımı sağlayabilmede kısacası her
aşamada süreklilik arz eder. Bu nedenden ötürü de birey kendisini bir şekilde iletişim sürecinin
içerisinde bulur. İletişim sürecine dahil olmadan insanın adeta iç ve dış dünyasıyla ilişkiye girebilmesi mümkün değildir. Birey toplum içerisinde yaşayan bir varlık olarak tanımlandığında
iletişimin birey ve toplum arasındaki bütünleşmesinin anahtarı iletişimdir.
İletişim taraflar arasında ilişki kurulmasını sağlar. İletişimin temelini oluşturan husus ilişkidir.
İletişim, bireyin iç alemiyle, dış dünyayla veya konumuz itibariyle Yaradanı ile ilişki kurmasını
sağlar. Her ne kadar burada örnek verilen üç iletişim biçimi yapısal anlamda birbirinden farklı
özellikler içeriyorsa da odak aldığı husus itibariyle aynı hususa işaret etmektedir.
İletişim çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. İletişim birbirinden farklı ve birbirini bütünleyici unsurlardan oluşur. Diğer bir ifadeyle iletişimin kaynağı, - doğal olarak- iletişimin alıcısından
farklı özelliklere sahiptir. Yine iletişimin meydana geldiği kanal mahiyet ve işlev açısından
iletişimin ortamından çok farklı özelliklere sahiptir. İletişimin unsurlardan oluşur bir süreç olarak tanımlanması, sürecin farklı aşamalarına müdahale edebilme imkanı sağlamaktadır. İletişimin unsurları üzerine ileride detaylı bir şekilde durulacağından ötürü burada detaylı bilgi vermeye gerek yoktur.
İletişim mesajın aktarımından fazlasıdır. İletişim literatürün büyük bir bölümünde iletinin aktarılmasıyla eş anlamlı olarak kullanılıyorsa da iletişimin gerçekleşme şekli dikkate alındığında
iletinin ilk oluşturulması aşamasından itibaren mahiyetinin ve muhtevasının şekillenmesinde
etken olan birden fazla sürece dahil olduğu görülmektedir. Bir diğer ifade ile aktarıcının oluşturduğu ileti kullanılan araç, içerisinde bulunduğu ortam, alıcının özellikleri ve en önemlisi de
kodlama ve kod açma süreçlerinde etken olan unsurlar nedeniyle ilk oluşumundan çok farklı
bir biçimde alıcı tarafından alımlanır.

5.3. İletişim Türleri
İletişim, odak olarak aldığı hususlar göz önünde tutularak çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmaları sistematik bir şekilde ele almak için Zıllıoğlu’nun çalışmasından (1996:19-21) yola çıkmak faydalı olacaktır. Örneğin iletişim bir ilişki biçimi olarak
ele alınacak olursa aşağıdaki liste karşımıza çıkacaktır:


Bireysel iletişim: Bireyin kendi iç dünyasında kendisi ile kurduğu bağı tanımlayan
iletişim türüdür. Vicdan ve iç ses gibi psikolojik süreçleri de çağrıştıran kavramlarla
ilişkili değerlendirilmektedir.
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Kişilerarası iletişim: İletişim denildiğinde en çok akla gelen tür olan kişilerarası
iletişim türüdür. Kişiler arasında karşılıklı ileti alışverişi olarak da düşünülebilecek
bu iletişim türünün başarılı bir şekilde sürdürülmesi, iletişimin kaynak ve alıcısının
aynı kodları paylaşması ile yakından ilişkilidir.



Grup İletişimi: Grup içerisindeki bireyler arasında gerçekleşen iletişimdir. Grup
içerisinde uyumu ve paylaşımı sağlayabilmenin ve sürdürebilmenin en temel yolu
bu iletişimin aktifliğini muhafaza edebilmektir. Grupların ortak hedef ve amaçlar
doğrultusunda paylaşım esasına dayalı olarak bir araya gelen insan toplulukları olduğu göz önüne alındığında, bu durum daha net bir şekilde anlaşılacaktır.



Örgütsel İletişim: Bir organizasyonun amaçlarını yerine getirebilmesi ve varlığını
sürdürebilmesi için örgüt içi ileti aktarımını, haberleşmeyi ve dolayısıyla da etkileşimi sağlayan iletişim biçimidir. (Çağlar & Kılıç, 2008: 33-34)



Toplumsal İletişim: Bir veya birden fazla kişi ile büyük gruplar arasında gerçekleşen iletişim türüdür.

Kullanılan kanal / araçlara göre ise iletişim türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:


Görsel İletişim: Görme duyusuna yönelik materyaller aracılığıyla yürütülen iletişim
türüdür. Resim, harita, tabela vs. gibi örnekler ile slaytlar görsel iletişimde kullanılan temel araçlar arasındadır.



İşitsel İletişim: Duyma duyusuna yönelik materyallerin kullanıldığı ve ses merkezli
bir iletişim türüdür. Radyo, telsiz, telefon gibi araçlar bu iletişim türünde yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.



Görsel-İşitsel İletişim: En güzel örneğini televizyon ve sinema vermektedir. Hem
görme hem de duyu organlarına hitap eden ve böylelikle çok daha kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayan iletişim türüdür.



Kitle İletişimi: Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan kitle iletişim araçları ile
sürdürülen iletişim türüdür. Söz konusu araçlar sayısız denilebilecek geniş kitlelere
ulaşabilmeyi sağlarken ekonomiklik ve eğlendiricilik gibi nedenlerden ötürü diğer
iletişim türlerine nazaran daha çok tercih edilmektedir.

Kullanılan kodlara göre iletişimi ise aşağıdaki şekliyle sınıflandırmak mümkündür:


Sözsüz iletişim: İnsanların bedensel özelliklerini kullanarak iletinin ulaştırıldığı iletişim biçimidir. Söz konusu iletişim biçiminde mimikler, el kol hareketleri, yüz ifadeleri, bedenin konumlanış biçimi ve hatta beden çevresinde oluşturulan alan önem
kazanmaktadır. (Çağlar & Kılıç, 2008: 29-30)
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Sözlü iletişim: Kelimelerin ses öbekleri aracılığıyla duyu organlarının algılayabileceği bir biçime çevrilerek aktarıldığı iletişim türüdür. Sözlü iletişimde kaynağın sadece kelime seçimi değil aynı zamanda kullandığı dile hakimiyeti, tonlamaları vs.
son derece önemlidir.



Yazılı iletişim: Aktarılacak iletinin yazı aracılığıyla alıcıya ulaştırıldığı iletişim biçimidir. Resmi evraklar, raporlar, akademik çalışmalar vs. yazılı iletişimde sıklıkla
başvurulan yazı türleridir.

Burada kısaca açıklanan iletişim türleri, görüldüğü üzere kaynak ve alıcının kantitatif
özelliklerinden hareketle tanımlanmaktadır. Bununla beraber, ileride detaylı olarak üzerinde
duracağımız üzere, dini iletişim gibi hem kaynak ve alıcının yapısal özellikleri hem de iletişime
konu olan materyalin içeriğinden açısından farklılık gösteren iletişim türlerinden bahsetmek de
mümkündür. Bu türler arasında konumuzla ilişkili olması itibariyle zikredilmesi gerekenler arasında etkileyici iletişim bulunmaktadır.
Etkileyici iletişim; genel hatlarıyla belirlenmiş amaçlar doğrultusunda tutum ve davranış değiştirme amacı taşıyan tek yönlü ileti aktarımıdır. Propaganda kavramı ile genellikle eş
anlamlı olarak düşünülen etkileyici iletişim, içerisinde inanma ve iknanın da bulunduğu karmaşık bir psikolojik sürece de işaret etmektedir. Yapısı itibariyle tek yönlü bir iletişim biçimini
tanımlıyor olması, inandırma ve hatta beyin yıkama gibi olumsuz süreçleri ima etmesi nedeniyle genellikle olumsuz bir iletişim şekli olarak tanımlanmasına karşın yaygın eğitim faaliyetlerinde aktif ve yaygın bir şekilde kullanılması etkileyici iletişimi, iletişim alanının önemli tartışma konularından bir tanesi haline getirmiştir. Etkileyici iletişimin işlevsel olduğu alanlardan
aşağıda sunulan üç tanesi dikkatli bir şekilde incelendiğinde etkili iletişim sürecinin zorunlu bir
şekilde olumsuzluk yüklenen bir anlama sahip olmadığı görülmektedir:
1.

Yeni bir bilgi öğretmek, inanç ve tutum kazandırmak,

2.

Mevcut bilgi, inanç ve tutumları pekiştirmek,

3.

Mevcut inanç ve tutumları değiştirmek

Dini iletişim; bireylerin iyiye doğru yönlendirilmesi, inançlarının pekiştirilmesi, gelişimini tam anlamıyla sağlayabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaya imkan sağlaması vb. özellikleri nedeniyle etkileyici iletişimle pek çok açıdan örtüşmektedir. Nitekim İslam iletişimi göz
önünde tutulduğunda tebliğ, irşat, davet, dini telkin, tavsiye, vaaz vb. faaliyetlerin etkileyici
dini iletişim çerçevesinde değerlendirilebileceği görülmektedir. (Hökelekli, 2006: 43)

5.4. İletişim Modelleri
İletişimin unsurlarının bir bütün şeklinde şematize edilmesi anlamına gelen modeller,
iletişim teorilerinin ilk ortaya atılmasından itibaren araştırmacılar tarafından aktif bir şekilde
kullanılmıştır. İletişimin tanımlanma biçimleri ve aralarındaki farklılıkları görsel olarak takip
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etmeye olanak tanıyan iletişim modelleri, konu hakkında çalışanlar için yol gösterici olmaktadır. İletişimin farklı türlerini açıklayan çok sayıda model bulunuyorsa da, bölümümüz çerçevesinde bunlardan sadece üç tanesi üzerinde durulacaktır.12

5.4.1. Doğrusal İletişim Modeli (Linear Model of Communication)
İlk iletişim teorilerinin üzerine kurulu olduğu doğrusal iletişim modeli basitçe bir kaynağın alıcıya mesajı gönderme sürecini açıklar.
Şema 1. Doğrusal İletişim Modeli
Kanal

Kaynak

Kodlama

İleti

Alıcı
Kod Açma

Şema 1’de görüldüğü üzere kaynak, iletiyi kodlayarak bir kanal üzerinden alıcıya gönderir; alıcı ise söz konusu kodları kullanarak iletiyi alır. Söz konusu modele ilişkin özellikle
üzerinde durulması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi
modelin iletişimi tek yönlü bir biçimde tanımlamasıdır. Bu nedenden dolayı kaynaktan alıcıya
ileti istenildiği şekilde iletiliyorsa iletişimin başarıyla tamamlandığı kabul edilmektedir. Bu
kodlama ve kod açmaya daha yoğun bir ilginin gösterilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
da iletinin alıcı tarafından alımlanabilmesini sağlayacak biçimde kabul edilmiş veya geliştirilmiş bir takım ortak kodlar üzerinden kodlanması gerekmektedir. Kaynak ve alıcı arasında ortak
kodlar geliştirilmesi veya var olan ortak kodların kabul edilmesi iletişimin de başarı ile tamamlanabilmesi anlamına gelmektedir.
Doğrusal iletişim modeli, özellikle etkileyici iletişim ve propaganda süreçlerini açıklamak için kullanılabilen bir model sunmaktadır. Modelin en önemli sorunlarından bir tanesi ise
kaynağın odak nokta olarak tanımlanmasıdır. Diğer bir ifade ile kaynağın belirlediği hedefler
ve hatta kodlar doğrultusunda iletişiminin gerçekleşmesini sağlayan ana öge olarak tasarlanmasıdır. Alıcı ise modelde kaynağın aksine pasif bir rol üstlenmektedir. Bu nedenden ötürü de
modelin içerisinde geribildirime yer verilmemekte mesaj üzerinde durulmaktadır.

5.4.2. Etkileşimli İletişim Modeli (Interactional Model of Communication)
Etkileşimli iletişim modeli basitçe doğrusal iletişim modelinin geri dönüt eklenmiş halidir. Şema 2’de görüldüğü üzere kaynak, iletiyi kanal aracılığıyla diğer kişiye gönderir; alıcı
söz konusu iletinin kodlarını açarak alımlar. Ardından ise alıcı alımladığı iletiye karşı bir tepki
12

Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Köylü, Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim, Ankara, Ankara Okulu, 2003: 25-30.
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oluşturarak bu geri dönütü kaynağa gönderir. Geri dönüt alıcının mesajı ne ölçüde aldığını da
gösteren bir mekanizma oluşturur. Böylelikle de iletişim kaynak ve alıcı arasındaki ileti gönderilip alınabilen dairesel bir şekle bürünür.
Şema 2. Etkileşimli İletişim Modeli

Geri Dönüt

Kanal
Kodlama

Kod Açma

Kaynak

Kodlama

İleti

Alıcı

Kod Açma

Doğrusal iletişim modeli ile karşılaştırıldığında alıcıya daha aktif bir rol veren etkileşimli iletişim modelinde mesaj aktarımı doğrusal bir yapı izler. Bu nedenden ötürü de birden
fazla tarafın dahil olduğu ve iletişim akışının doğrusal bir yol izlemediği durumlarda kısıtlı
düzeyde açıklama sağlar.

5.4.3. Dönüşümsel İletişim Modeli (The Transactional Model of Communication)
Doğrusal ve etkileşimli iletişim modellerinin iletişim sürecinde birden fazla tarafın bulunduğu, ileti alış veriş sürecinin süreklilik arz ettiği vs. durumlarda yetersiz kalması, yeni bir
iletişim modeli geliştirilmesine neden olmuştur. İletişim sürecinin süreklilik arz ettiği bu model
özellikle bireyler arasında gerçekleşen gündelik iletişimi açıklamada işlevsel bir alternatif oluşturmaktadır.
Dönüşümsel iletişim modelinin en önemli özelliği, kaynak ve alıcının iletişim sürecine
birbirlerinin ardından değil aynı zamanda dahil olmalarıdır. Bu da iletinin sürekli bir şekilde
kodlama ve kod açma süreçlerine muhatap olarak taraflar arasında karşılıklı bir döngü içerisinde alınıp verildiği anlamına gelmektedir.
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Şema 3. Dönüşümsel İletişim Modeli

İleti

Kanal

Kod Açma

Kodlama
Kaynak/Al
ıcı

Kaynak/Al
ıcı

Kod Açma

Kodlama

Kanal

İleti

5.5. İletişimin Temel Unsurları
İletişim her ne kadar saniyelik bir zaman diliminde gerçekleşecek basitlikte bir süreç
olarak düşünülebilirse de, yukarıda sunulan modellerden de anlaşılacağı üzere pek çok unsurun
işe koşulmasıyla gerçekleşebilecek bir yapıdadır. Söz konusu unsurları aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.
Kaynak
Kaynak, iletişim sürecine başlayan unsurdur. Farklı iletişim türlerinde kaynak bir nesne
veya kişi olarak tanımlanabilir. Örneğin kişiler arası iletişimde iletiyi oluşturan kişi kaynağın
kendisidir. İletişim modellerini incelerken görüldüğü üzere doğrusal ve etkileşimli iletişim modellerinde taraflardan bir tanesi, diğer bir ifade ile iletişimi başlatan taraf kaynak olarak adlandırılırken; dönüşümsel iletişim modelinde her iki taraf da hem kaynak hem de alıcı olarak değerlendirilir.
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Kaynak, iletişim sürecinin oluşumunda ve şekillenmesinde aktif rol oynamasından ötürü
sürecin de en önemli unsuru haline gelmektedir. Kaynak iletişiminin içeriğinin seçimi ve içeriğin iletiye dönüşümünde temel olan kodların oluşturulmasında da karar verici konusunda olduğundan ötürü iletişim sürecinin biçimlendiricisi sayılmaktadır.
Bir önceki bölümde ifade ettiğimiz biçimiyle eğitim bir iletişim biçimi olarak tasarlanırsa kaynağın tanımlanmasında bir farklılık oluşacaktır. Kaynak her ne kadar öğretmen olarak
tanımlanacak olursa da, bu noktada gündeme gelecek husus öğretmenin aslında oluşturduğu
mesajın içeriğinin kendisi tarafından üretilmemiş olabileceğidir. Bu durumda eğitime konu olan
içeriğin kaynak olarak tanımlanması, öğretmene ise aktarıcı rolü atfedilmesi sistemin anlaşılması açısından daha uygun olacaktır.
Alıcı
Kaynaktan gelen iletileri çeşitli biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerden geçirerek yorumlayan ve bunlara tepkide bulunan kişi veya gruplardır. Alıcı, iletişim sürecinde kaynağın olduğu
kadar etkin bir rol oynamaktadır. Nitekim kaynağın oluşturduğu iletinin anlamlandırılma süreci
alıcının alımlama gücüne bağlıdır. Alıcının alımlama gücünün belirleyicisi ise sadece alıcının
kapasitesi değil aynı zamanda da onun ileti ile arasında kurduğu ilişkidir. Bu nedenden ötürü
kaynağın alıcının özelliklerini dikkate alarak ileti seçiminde bulunması gereklidir.
İleti (Mesaj)
İleti, iletişim sürecine konu olan her şeydir. Bu, içerisinde bilgi, duygu, düşünce, davranışlar ve hatta tutumların da bulunduğu görsel, işitsel, duyuşsal ögeleri barındıran geniş bir
kapsama sahiptir. İletinin içerik ve yapı diye adlandırılan iki temel özelliği bulunmaktadır. İçerik anlamla ilişkili iken yapı simgeler ve kodlar ile ilişkilidir. (Zıllıoğlu, 1996: 99) Simge bir
insan topluluğunun ortaklaşa üzerinde anlaştığı somut nesne, sembol veya işaretler; kodlar ise
simgelerin hangi çerçevede kullanılacağını belirleyen kurallar dizisidir. Kaynak simge ve kodlar aracılığıyla iletiyi oluşturur ve anlam yükler. Bu da kuşkusuz kodlama ve alıcı açısından ise
kod açma sürecine işaret eder.
Kodlama - Kod açma
Kodlama, gönderinin hedeflenen alıcılara veya ileti aracına uygun olacak bir dile veya
koda çevrilmesini demektir. Açımlama, gönderinin anlam çıkartmak üzere mesajı tekrar işlemesi anlamına gelmektedir. İki kişi arasındaki bir sohbette kodlama işlevi konuşma mekanizmasıyla ve sözel olmayan iletişimde kasların olası hareketleri yapması vs. ile gerçekleşir. Böyle
bir durumda duyma ve görme duyuları açımlama işlevini yapar. (McQuail, Windhal, 2005: 18)
Kanal
İletinin alıcıya aktarılmasında kullanılan araç kanaldır. Kanal en basit şekliyle iki bilgisayar arasındaki ilişkiyi kuran kablo örneğinde görülebilir. Kablo, bu iletişim sürecinde sinyalin
bir bilgisayardan ötekine aktarılmasını sağlayan yegane unsurdur. Diğer taraftan bakıldığında
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kanalın iletinin çerçevesini de belirlediği anlaşılmaktadır. Bu duruma verilecek en güzel örneklerden bir tanesi, aynı konunun farklı kitle iletişim araçları tarafından aktarılmasıdır. Örneğin
İbnü’l-Heysem’in Işık teorisi bir belgeselde konu edilecek ise belgeselin imkan verdiği kodlar
aracılığıyla ele alınacaktır ve muhtemelen İbnü’l-Heysem’in hayat hikayesi ile başlayacak,
daha didaktik bir şekilde konuyu aktaracaktır. Konu, bir televizyon dizisi haline getirilecek ise
muhtemelen izleyicinin diziyi izlemeye devam etmesini sağlayacak bazı unsurları içerecektir
ki bunlar arasında belki İbnü’l-Heysem’in sinema filmi haline getirilecek olursa, çok daha kısa
bir süre içerisinde, ancak daha etkili ve eğlenceli bir şekilde ele alınacaktır. Her üç durumda da
verilmek istenen temel ileti aynı olsa da ileti kanalın özelliklerinden ötürü değişecektir.
Geridönüt
Geridönüt kaynağın aktardığı iletiye alıcı tarafından verilen tepkidir. Bu tepki alıcının
iletiyi ne ölçüde alımladığını ve dolayısıyla da iletişim sürecinin ne ölçüde başarıya ulaştığını
tespit etmeyi sağlayan bir değerlendirme aracı olarak iş görmektedir. Farklı iletişim türlerinde
geridönütün veriliş biçimi farklılık göstermektedir. Örneğin kişiler arası gerçekleşen sözlü bir
iletişim sürecinde alıcının kaynağa geridönüt verebilmesi anlık olarak takip edilebilirken kitle
iletişim araçlarından sürdürülen iletişim faaliyetlerinde söz konusu durum çok daha farklı olacaktır. Böyle bir durumda kaynak ve alıcı arasında doğrudan bir temas olmadığından dolayı
alıcının geridönütü ancak söz konusu araca istemli olarak yapılan bildirimler ve takip edilme
oranları aracılığıyla sağlanabilecektir. Bu da geridönütün gerçekleşmesinin farklı ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Engel/ler
İletişimin başarılı bir şekilde tamamlanmasına engel olan her türlü dış etken engel çerçevesinde tanımlanır. Doğrusal iletişim teorilerinde iletişim, tek yönlü varsayıldığından ötürü
söz konusu engellerin sürecin hangi aşamasına müdahil olduğunu belirlemek nispeten daha kolayken dönüşümsel iletişim teorilerinde iletişimin meydana geldiği ortam da dâhil olmak üzere
pek çok aşamada engellerin etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Dini iletişim sürecini etkileyen
engellere ilişkin bir sonraki bölümümüzde detaylı bilgi verilecektir.

5.6. Dini İletişim
Dini iletişim, çok genel bir ifadeyle, “dini mesajların iletişim araç ve yöntemleriyle bir
kişiden bir başka kişiye ya da kişilere geçişi” olarak ifade edilmektedir. (Kaya, 1998: 36) İletişim tanımından hareketle yapılan böyle bir kavramsallaştırmada ön plana çıkan husus, iletinin
içerdiği mesajın din ile ilişkili olmasıdır. Pek çok yazar benzer bir yaklaşımla konuya eğilmekte
ve içeriği din olan tüm iletişim biçimlerini dini iletişim olarak tanımlamaktadır (Örn. Certel,
2008: 140) Bununla beraber literatürde konuya daha farklı bir boyuttan hareketle yaklaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin ilerleyen yıllarda konuya dair yapılan çalışmaları büyük
ölçüde etkileyen (örn. Köylü, 2003) Türkmen’in İslam İletişim Hukuku üzerine yazdığı çalışmasında dini iletişim, Kuran merkezli bir şekilde tanımlanmıştır. Türkmen’e göre (1996: 176)
İslami açıdan iletişim konusunu iki başlık altında ele almak mümkündür.
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1.
Allah ile yaratıkları arasındaki iletişim: Bu bağlamda Allah’ın meleklerle (örn.
Bakara 2/31-32; Sebe’ 34/40-41), cinler ve şeytanlarla (örn. En’am 6/128-130; Hicr 15/32-42),
insanlarla (ki vahyin tümü bir anlamda insanlarla iletişimdir) vs. kurduğu iletişim (Türkmen
bunu kevni ve vahyi ayetler şeklinde iki başlık altında toplamaktadır)
2.
Yaratıklar arası iletişim: İnsanlar arası (örn. Hucurat 49/13; Nur 24/24), insanın
diğer varlıklarla iletişimi (örn. Al-i İmran 3/42-43; Neml 27/39), hayvanlar arası iletişim (örn.
Neml 27/18) vs. arasındaki iletişim kastedilmektedir.
Türkmen’in yaptığı kavramsallaştırma aslen Kur’an-ı Kerim’de iletişim konusuna yönelik ayetlerin sınıflandırmasını sunmuş olmaktadır. Bununla beraber, yukarıda dile getirdiğimiz Certel’in tanıma yüklediği anlam doğrultusunda ise dini iletişim iki başlık altında incelenmektedir: (Certel, 2008: 141-146)
1.
Allah ile yaratılmışlar arasındaki iletişim: Söz konusu dini iletişim türü, Türkmen’in sınıflandırmasında olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’de Allah ile yaratılmışlar arasındaki iletişimin konu alındığı ayetler üzerinden değerlendirilmiştir.
2.
İnsanlar arası iletişim: Burada ise Hz. Peygamber’in vefatının ardından insanlar
arasında sürdürülen iletişim faaliyetlerine işaret edilmiştir. Certel söz konusu iletişimin çerçevesini “Kullar ya da insanlar arasındaki dini iletişim, Hz. Peygamber’in vefatından sonra, Allah’ın kitabı ve Hz. Peygamber’in sünneti çerçevesinde şekillenen dinin itikadî, amelî ve ahlakî
esaslarından oluşan mesajların aktarılması şeklinde günümüze kadar devam ede gelmiştir.” ifadeleriyle tanımlamaktadır. (Certel, 2008: 144) Böylelikle de insanlar arası iletişim ile din eğitimi arasında bir paralellik kurmakta ve iletişim adı altında yapılan faaliyetlerin dini tebliğ ve
irşat faaliyetleri, din eğitimi ve öğretimi şeklinde algılanabileceğini belirtmektedir.
Her iki görüşten hareketle dini iletişimin farklı boyutları olduğu anlaşılmaktadır. Din
eğitimi merkezli bir bakış açısı benimsendiğinde ise Certel’in yaklaşımı daha uygun görülmektedir. Nitekim din eğitimi de “dini iletişim yoluyla kişinin dini tutum ve davranışlarında, istenilen değişikliklerin meydana getirilme süreci” olarak tanımlanabilmektedir. (Fersahoğlu,
2003: 122)
Dini iletişim bu bağlamda ele alındığında, Yaratan ile yaratılan veya yaratılanlar arasında meydana gelebilecek bir iletişim biçimi olarak ifade edilecektir. Bu süreç, Yaratan açısından ele alındığında Yaratanın yarattıklarına seslenmesi olarak düşünülebilir. İslam dini için
söz konusu iletişimin temeli Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlığa gönderdiği mesajlardır. Dolayısıyla da Kur’an-ı Kerim iletişimin merkezinde yer almaktadır. Yaratılanlar / insanlar
arasındaki iletişim ise yukarıdaki tanıma atıfla, bireyler arasındaki dini içerikli olarak gerçekleşen her tür iletişimi kapsayan bir yapı göstermektedir.
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Şema 4. Cami ortamında gerçekleşen dini iletişim örneği

ORTAM
(Cami)
Geridönüt

KAYNAK
Kur’an ve
Sünnet

Aktarıcı (İmam)

İleti
(Hutbe İçeriği)

Kodlama

Kanal

Alıcı (Cemaat)

DIŞ DÜNYA

Kod Açma

Engeller

Dini iletişim, anlaşıldığı üzere, içeriğinin dini hususlara işaret etmesinden ötürü diğer
iletişim türlerinden özellikle yöntem ve geri dönüt bağlamında farklılaşmaktadır. Dersimizin
ilerleyen bölümünde etkin dini iletişim kurma teknikleri üzerinde durulurken bu husus net bir
şekilde anlaşılacaktır. Dini iletişimin unsurları ise - dini iletişimi yukarıda zikredilen modeller
aracılığıyla tanımlandığından ötürü - iletişim unsurlarının tanımlamaları üzerine inşa edilmektedir. Söz konusu unsurları net bir şekilde ortaya koyabilmek için ise bir örnekten faydalanmak
uygun olacaktır.
Farklı dini iletişim ortamlarında söz konusu unsurların farklı şekillerde yorumlanabileceği akılda tutularak konuya ilişkin örneklemi dini iletişim konusunda en sıklıkla karşılaşılan
durumlardan bir tanesi üzerinden vermenin faydalı olacağı düşüncesiyle Şema 4’te cami ortamında meydana gelen bir dini iletişimin unsurları canlandırılmıştır. Söz konusu iletişim biçiminde imamın cemaat ile kurduğu iletişim hutbe aracılığıyla sağlanmaktadır. Aşağıda söz konusu sürecin unsurları tanımlanmıştır.
Aktarıcı: Cami ortamında sürdürülen iletişim faaliyetlerinin büyük bir bölümü etkili iletişim bağlamında değerlendirilir. Kaynak/aktarıcı merkezli bu faaliyetlerin merkezinde de
imam bulunur. İmam sürecin şekillenişinin ve aktarılmak istenen içeriğinde tespitinde başat rol
üstlenmektedir.
Kaynak: Dini iletişim, tabiatını oluşturan kutsal gereğince kaynak ve aktarıcı arasında
bir türünde Kur’an ve Sünnet
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İleti: Ele alınan dini iletişim örneğinde iletilmek istenen hutbenin içeriğidir. Hutbe içeriği ve biçiminden oluşur. İmam daha önceden belirlenmiş ortak bazı kodlar aracılığıyla hutbenin içeriğini oluşturur. Hutbenin biçimi doğal olarak imamın iletmek istediği mesajın da çerçevesini belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle imam aktarmak istediği iletiyi bir vaaz veya sohbet
formatında aktarmış olsaydı çok daha farklı bir mesaj haline dönüşürdü.
Alıcı: İletişimin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Cami ortamında sürdürülen bir iletişimde söz konusu hedef kitle cami cemaatidir.
Kanal: İmamın cemaate hutbe içeriğini aktarmasını sağlayan husus söz ve mimiklerdir.
Söz konusu kanallar hutbenin biçimsel özellikleri ile birleştiğinde mesajın şekillenmesinde de
etkili olur.
Kodlama: İmamın kaynaktan edinimlerini iletiye dönüştürebilmek amacıyla cemaatle
arasında ortak kabul edilmiş kodlar aracılığıyla simgelere çevirmesi.
Kod açma: Cemaatin altyapısı aracılığıyla imamın oluşturduğu iletiyi anlamlandırma
süreci.
Geridönüt: Cemaatin aldığı iletiye tepkisi. Bu tepki cemaatin imama gösterdiği fiziksel
ve sözlü tepki olabileceği gibi cemaatin edinimlerini hayatına da aktarması biçimini alabilmektedir.
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Uygulamalar
1) Din hizmetleri açısından iletişimi tanımlamak neden önemlidir?
Çözüm:
İletişim insan hayatının her aşamasında gerçekleşen ve adeta kaçınılması mümkün olmayan bir
süreçtir. Din hizmetlerinin temel amacı; insanlara dini konular hakkında bilgi vermek, insanların (din ile ilişkili) sorunlarına din alanından hareketle çözüm bulabilmelerine yardımcı olabilmek, onlara doğru yolu göstermek vb. olarak tanımlanabileceğinden ötürü bu çerçevede yürütülecek faaliyetlerin iletişim konusunu göz ardı ederek gerçekleşmesi mümkün değildir. Dini
hizmetlerinin muhteva açısından kutsalla ilişki özellikle ileti (mesajın) alıcıya ulaşma sürecinde
meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar için önceden gereken tedbirlerin alınmasında üst düzey bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu nedenden ötürü iletişim sürecindeki unsurları detaylı bir şekilde tanımlamak, sürecin engeller/olumsuzluklarla karşılaşmadan ya da bu hususlarla karşılaşma durumunda gereken düzenlemelerin yapılarak sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.

2) Dini iletişimin iletişim tanımlamalarından ayırt edici temel özellikleri nelerdir?
Çözüm:
Dini iletişim yapısı gereği kutsalla ilişkilidir. Kutsalın Yaradan ve yaratılan arasındaki ilişkiyi
tanımlama biçimi doğal olarak dini iletişimin muhtevasını oluşturmaktadır. Dinin içinden ve
din hakkında gerçekleşecek tüm iletişim biçimleri de bu nedenden ötürü Kutsal metnin çizdiği
sınırlara uygun bir şekilde sürdürülmelidir. Bu da İslam dini açısından ele alındığında Kur’ani Kerim’de bahsedilen iletişim yöntem ve tekniklerinin dini iletişimin sürdürülüş biçiminde göz
önünde tutulması gereken temel unsurlar olduğu anlamına gelmektedir.

3) Doğrusal, etkileşimli ve dönüşümsel iletişim modelleri arasındaki temel fark nedir?
Çözüm:
Din hizmetleri açısından iletişim sürecini açıklamada işlevsel rol üstlenebilecek temel modeller
olan doğrusal, etkileşimli ve dönüşümsel iletişim modelleri iletişimin meydana geliş biçimi açısından birbirlerinden farklılık gösterir. Doğrusal iletişimde, adlandırılması da işaret ettiği üzere,
kaynak/aktarıcı ile alıcı arasında meydana gelen ileti alışverişi tek yönlü olup alıcıya ileti ulaştığında süreç tanımlanır. Etkileşimli iletişim modelinde süreç yine doğrusal ise de modele geri
dönüt eklenerek alıcının kaynak/aktarıcıya aldığı iletiyi ne ölçüde alımladığını gösterebilme
imkanı sağlanır. Dönüşümsel iletişim modeli ise iletinin kaynak/aktarıcı ile alıcı arasında sürekli bir döngü halinde aktarılmasına işaret eder. İleti sürekli devam eden bir döngü içerisinde
olduğundan ötürü de geridönüt sürecin akışında ortaya çıkar.
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4) Bir örnekten hareketle dini iletişimin unsurlarını tanımlayınız.
Çözüm:
İletişimin temel unsurları arasında kaynak, aktarıcı, mesaj, kanal, alıcı, engeller, geribildirim
ve ortamı saymak mümkündür. Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen bir dini iletişimde, örneğin
televizyonda yayınlanan bir ramazan programında kaynak Kuran ve sünnet ile yayın politikası,
aktarıcı program sunucusu, mesaj Ramazan programının içeriği, kanal televizyon, alıcı izleyiciler, engeller yayının izleyiciye ulaşmasına engel olan her unsurdur. Söz konusu iletişimin geri
dönütü izleyici bildirimleri ile tespit edilebilmekte, bu nedenden dolayı karşılıklı gerçekleşen
iletişim biçimlerinden farklılaşmaktadır. Ortamda da benzer bir durum söz konusudur. Kitle
iletişimin yapısı gereği aktarıcı ve alıcı aynı ortamı paylaşmadığından ötürü süreçte engellerle
karşılaşma ihtimali artmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) İletişim nasıl tanımlanabilir ve iletişimin türleri nelerdir?
2) Etkileyici iletişim ve dini iletişim arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
3) Din hizmetlerinde neden iletişim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır?
4) İletişimin temel unsurları nelerdir?
5) Dini iletişim tanımlanırken üzerinde durulması gereken hususlar nelerdir?
6) Dini iletişimin temel unsurları nasıl açıklanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kaynak, mesaj ve alıcının kalitatif ve kantitatif özelliklerinden hareketle
iletişimin farklı türleri bulunduğu öğrenildi. Dini iletişimi tanımlama aşamasında katkı sağlayacağı düşünüldüğünden iletişim modelleri ve iletişim unsurları üzerinde duruldu. Bunlar arasında özellikle din hizmetleri ile ilişkili olan üç iletişim modeli tanıtıldı. Dini iletişimi tanımlamada üzerinde durulması gereken hususlara işaret edildi. Cami ortamında gerçekleşen bir dini
iletişim örneğinden hareketle dini iletişimin unsurları açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)
gisidir?

İletişimin başarılı bir şekilde tamamlandığının göstergesi aşağıdakilerden han-

a)

Alıcının iletiyi anlaması

b)

Kaynağın kodladığı iletinin aynıyla alıcıya ulaşması

c)

Aktarıcının iletiyi kodlayarak aktarması

d)

İletinin kanal aracılığıyla aktarılması

2)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özellikleri arasında sayılmaz?

a)

İletişim sürekli devam eden bir süreçtir

b)

İletişim geri alınmaz/tekrar edilmez

c)

İletişim bir bütündür

d)

İletişim taraflar arasınad ilişki kurulmasını sağlar

3)
“İletişim mesajın aktarımından fazlasıdır.” ifadesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İletişim sadece birtakım unsurların birleşmesi sonucunda oluşmaz.

b)

İletişim ile kastedilen tarafları ilişkilendirmesidir.

c)

İletişimin sürekli devam etmesidir

d)

İletişimin planlı programlı bir sistem olmasıdır.

4)
Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi kanal/araçlara göre iletişim sınıflandırmasında kullanılan başlıklardan bir tanesidir?
a)

Toplumsal İletişim

b)

Grup İletişimi

c)

Sözsüz iletişim

d)

İşitsel iletişim
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5)
Sözsüz iletişim, sözlü iletişim ve yazılı iletişim sınıflandırması hangi esasa
göre yapılmaktadır?
a)

İletişimin bir ilişki biçimi olmasına göre

b)

Kullanılan kanal/araçlara göre

c)

Kullanılan kodlara göre

d)

Kullanılan mesaj biçimine göre

6)

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin amaçları arasında sayılmaz?

a)

Yeni bir bilgi üretmek

b)

Yeni bir bilgi öğretmek, inanç ve tutum kazandırmak

c)

Mevcut bilgi, inanç ve tutumları pekiştirmek

d)

Mevcut inanç ve tutumları değiştirmek

7)

Dini iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisinde en güzel şekliyle verilmiş-

a)

Dini bilgiyi aktarmak

b)

Dini sorunlara çözüm bulmak

c)

Bireylerin iyiye ve doğruya yönlendirilmesi

d)

Din hakkında bilgi edinmek

8)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim modelleri arasında sayılmaz?

a)

Doğrusal iletişim modeli

b)

Etkileşimli iletişim modeli

c)

İkicil iletişim modeli

d)

Dönüşümsel iletişim modeli

tir?
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9)
Dönüşümsel iletişim modelini doğrusal ve etkileşimli iletişim modellerinden
ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Geri dönütün modele eklenmesi

b)

Alıcı ve aktarıcının bir arada aktif olarak sürece katılması

c)

Modelde ortam ve kanala yer verilmesi

d)

Aktarcı ve alıcının ortak kodlar kullanması

10)
yılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi dini iletişim ile iletişim arasındaki farklar arasında sa-

a)

Dini iletişimin kutsalla ilişkiyi konu alması

b)

İletişimin içeriğinin din alanından seçilmesi

c)

Kuran ve sünnet merkezli sürdürülmesi

d)

Gerçekleştirilmesinde değerlere öncelik verilmesi

Cevaplar
1) b , 2) c , 3) a , 4) d , 5) c , 6) a , 7) c , 8) c , 9) b , 10) e
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6. DİNİ İLETİŞİMDE ENGELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini önleyen engeller üzerinde durulacaktır. Dinî iletişimde sıklıkla karşılaşılan örneklerden yola çıkarak iletinin oluşum
aşamasından alımlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda karşılaşılabilecek engel türleri ele alınacaktır. Böylelikle yapısı gereği pek çok hassas unsuru içerisinde barından dinî iletişim sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda alınabilecek tedbirlere yönelik farkındalık
oluşturulması hedeflenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
14)
Dinî iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini engelleyebilecek temel sorunlar ve sorun alanları nelerdir?
15)
İletişim süreci farklı aşamaları kapsamakta ve bileşenlerine ayrıldığında göründüğünden çok daha karmaşık bir yapı sergilemektedir. Söz konusu karmaşık yapının
koordineli ve sistemli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını gerektirecek ne tür engeller bulunmaktadır?
16)
İletişim ve dinî iletişim süreçlerinin gerçekleşmesine mani olan engeller benzer
özelliklere mi sahiptir? Birbirlerinden farklılaştıkları noktalar bulunmakta mıdır?

107

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İletinin oluşum aşamasında karşılaşılan engeller

İletinin aktarım aşamasında karşılaşılan engeller

İletinin alımlama aşamasında karşılaşılan engeller

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Dinî ileti oluşum sürecinde izlenen
İletinin oluşum aşamasında karşıla- aşamalar dikkate alınarak bu aşaşılan engelleri değerlendirir.
malarda meydana gelebilecek sorunlar üzerine yoğunlaşılır.

İletinin aktarımı aşamasında karşılaşılan engelleri değerlendirir.

Dinî ileti aktarımı sürecinde izlenen aşamalar dikkate alınarak bu
aşamalarda meydana gelebilecek
sorunlar üzerine yoğunlaşılır.

Dinî ileti alımlanma sürecinde izlenen aşamalar dikkate alınarak bu
İletinin alımlama aşamasında karşıaşamalarda meydana gelebilecek
laşılan engelleri değerlendirir.
sorunlar üzerine yoğunlaşılır.

İletişim ortamında karşıla- İletişim ortamında karşılaşılan enşılan engeller
gelleri değerlendirir.

Dinî iletişimin gerçekleştiği ortam
göz önünde bulundurularak burada
meydana gelebilecek sorunlar üzerinden örnekler verilir.
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Anahtar Kavramlar


İletişim Engelleri



Gürültü



İleti (Mesaj)



İletinin oluşturulması



İletinin aktarılması



İletinin alımlanması



İletişim ortamı
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Giriş
Dinî iletişimin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülmesi için kuşkusuz pek çok
hususa dikkat etmek gereklidir. Bu hususlardan bir tanesi de söz konusu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin karşılaşılabilecek engelleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almaktır.
Dinî iletişimin özellikleri bahsi ele alındığında zikredildiği üzere iletişimin istenildiği biçimde
gerçekleşmesine engel olan her türlü husus, engel olarak tanımlanmaktadır. Literatürde gürültü
olarak da isimlendirilen engeller iletişimin meydana gelişi esnasındaki her aşamada etkili olabilmektedir. Engellerin tespit edilmesi, iletişim sürecine hâkim olmayı beraberinde getirmenin
yanı sıra din hizmetleri alanında faaliyetlerin istenilen ve planlanan bir şekilde yürütülmesinde
etkin rol üstlenmektedir. Böylelikle din hizmetlerini yürüten ve koordine edenler, iletişim süreci
içerisinde meydana gelen veya meydana gelme ihtimali olan sorunlara anında müdahale edebilme imkânına kavuşmaktadırlar.
İletişimde meydana gelen engelleri tanımlayabilmek sadece sürecin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi için değil aynı zamanda daha verimli hale getirilmesi açısından da faydalıdır.
Konuya bir diğer noktadan yaklaşıldığında ise engeller, iletişimi sürdüren bireylerin sadece neleri yapmamaları değil göz önünde bulundurarak pratiğe aktarmaları gereken hususları da dile
getirmeleri hasebiyle iletişimin, özellikle de etkili iletişimin, en önemli unsurlarından bir tanesini oluşturmaktadırlar.
İletişimin unsurları göz önünde tutulduğunda iletinin oluşturulma aşamasından alıcıya
ulaştırılmasına kadar pek çok aşamasında farklı engellerle karşılaşılabildiği anlaşılmaktadır. Bu
aşamalar dikkate alındığında ise engelleri dört farklı başlık altında değerlendirmek mümkün
görünmektedir:
1. İletinin oluşum aşamasında karşılaşılan engeller
2. İletinin aktarımı aşamasında karşılaşılan engeller
3. İletinin alımlama aşamasında karşılaşılan engeller
4. İletişim ortamında karşılaşılan engeller
Dersimizin bu bölümünde özellikle dinî iletişim alanından örnekler verilerek yukarıda
verilen tasnife uygun bir inceleme yapılmasına gayret gösterilecektir. Burada üzerinde durulmaya gayret gösterilecek engellerin dinî iletişim sürecinde karşılaşılacak tüm engelleri kapsamayacağı açıktır. Bununla beraber konunun genel hatlarıyla anlaşılabilmesi açısından yol gösterici olacağı anlaşılmaktadır.
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6.1. İletinin Oluşum Aşamasında Karşılaşılan Engeller
İletinin oluşum aşamasında etken olan birden fazla unsur bulunmaktadır. Bunlardan öncelikle akla gelen iki temel unsur kuşkusuz kaynak ve aktarıcıdır. Her ne kadar birbiriyle yer
değiştirilebilir kavramlar olarak tanımlanıyorlarsa da dinî iletişiminin yapısı göz önünde tutulduğunda her iki unsuru ayrı ayrı değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü
engelleri tanımlamaya her iki unsurdan başlamak faydalı olacaktır. Ardından iletinin kodlama
biçiminden ve içeriğinden kaynaklı engellere geçilecektir.

6.1.1. Kaynaktan Kaynaklı Engeller


Kaynağın Temelsiz/Dayanaksız Olması

Her kaynağın temel bir hareket noktası bulunmaktadır. Dinî metinlerde bu kutsalın kendisidir. İslam açısından vahyin kaynağı olan Yaradan ile (Maide, 5/15) Resulü aracılığıyla kurulan bağ, Kur’an-ı Kerim’in kutsallığının temelini oluşturur. Vahyin ve içeriğinin kutsalda temellerini bulamaması; söz konusu bağın kurulamaması, bir diğer ifadeyle dinî metnin kendisini
Yaradan ile ilişkilendirememesi, içeriğinin meşruiyetinin ve sıhhatinin sorgulanmasına, dolayısıyla da dinin iman, ibadet, ahlak ve hatta muamelat boyutuyla ilgili tüm alanlarda şüphelerin
oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenden ötürü vahyin ve içeriğinin kutsalla ilişkisinin kurulamaması dinî iletişimin yola çıkışında karşılaştığı temel engellerden bir tanesini oluşturmaktadır.


Tutarlı olmaması

Aktarıcının iletiyi oluştururken temel aldığı veya başvuruda bulunduğu kaynağın tutarlı
olması, kullanılabilirliği ile doğru orantılıdır. Kendi içerisinde tutarlılığı yakalayamayan, bir
diğer ifade ile savunduklarını kendi içerisinde bir bütün olarak ortaya koyamayan, mantık silsilesini takip etmeyen, bir bütünlük içermeyen ve içerisinde birbiriyle çelişkili ifadeler barından
metinler, kendisinden türetilecek iletinin de sıhhatini zedeleyecektir. Söz konusu illetler doğal
olarak iletinin içeriğine de yansıyacaktır. Bu nedenden ötürü iletişim sürecinin başlangıcı sayılan kaynağın seçimi iletişim süreci açısından özel bir öneme sahiptir.

6.1.2. Aktarıcıdan Kaynaklı Engeller
Günümüzde her ne kadar iletişim; aktarıcı ve alıcının bir arada etkin olduğu ve sürekli
yeniden üretilen bir süreç olarak tanımlanma yolunda hızla ilerliyorsa da aktarıcı özellikle konumuz olan dinî iletişimin merkezi unsuru olmayı sürdürmektedir. Hz. Peygamber’in örnekliği
ideal bir aktarıcının hangi özelliklere sahip olduğunu tespit edebilmede önemli ipuçları sağlamaktadır. Bununla beraber aktarıcının iletişim sürecinde üstlendiği merkezi rol, aktarıcıya ilişkin karşılaşılacak engellere özel bir hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Nitekim aktarıcının demografik özellikleri, kişilik yapısı, uzmanlık alanı, hedef kitleyi tanımaması, iletişim ortamını bilmemesi vb. pek çok husus açısından iletişim sürecine uyum göstermemesi; alıcı ile ortak kodlar oluşturamamasına, alıcının kaygı ve/veya sorun alanlarına yete111

rince empati geliştirememesine ve en nihayetinde alıcıya ulaşamamasına neden olacaktır. Yapıları gereği alıcıdan kaynaklı engellerden bahsederken de dile getirilecek olan bu hususlardan
doğrudan aktarıcı ile ilişkili olanları burada zikretmekle yetinilecektir.


Olumsuz kişilik özellikleri

İletişim sürecine dair en önemli engeller arasında aktarıcının olumsuz kişilik özellikleri
bulunmaktadır. İletişimle sürecinin tümüyle adeta özdeşleştirilmiş olan aktarıcının kişiliğine
dair eksiklikleri doğal olarak alıcının iletiye yönelik algısında belirleyici olacak ve hatta iletinin
içeriğinden daha fazla değerlendirilir bir durum haline gelebilecektir. Olumsuz kişilik özellikleri arasında çatışmacı kişilik ve tepkisellik özellikle zikredilmelidir. İletişimin gerçekleşmesinin önünde önemli engeller sayılabilecek bu hususlar, aktarıcının alıcıdan gelecek olan geri
dönütü gerektiği şekilde değerlendirememesine yol açacaktır. Bu durum da kuşkusuz iletişimin
ne ölçüde başarılı bir şekilde gerçekleştiğinin tespit edilememesi anlamına gelecektir.
Bu konuya ilişkin verilebilecek ilginç bir örnek, uzun yıllar boyunca Türk sinemasında
din görevlilerine yönelik kötü ve olumsuz bir imajın oluşturulmasıdır. Türk sinemasında uzun
yıllar boyunca din görevlileri çağdaşlık karşıtı, gerici ve yobaz olarak tanımlanmış; toplumsal
hafıza üzerinde olumsuz etki bırakmıştır. (Menekşe, 2004) Söz konusu imaj, uzun yıllar boyunca ülkemizde din görevlisine karşı şüpheyle yaklaşılmasına neden olmuş; tekil bir takım
olumsuz örneklerin medya aracılığıyla gündemde tutulması insanların din görevlilerine karşı
önyargı geliştirmesine yol açmıştır. Tüm bunların daha vahim sonucu ise söz konusu hususların
din görevlilerinin şahsına dair hadiseler olarak tanımlanmaktan öte dinin kendisiyle özdeşleştirilmesi olmuştur.


Güven telkin etmeme

İletişimin kaynağı kendi içerisinde tutarlı olmadığı takdirde nasıl ona başvuruda bulunanlar şüphe duymaya başlıyorlarsa, aktarıcı açısından benzer bir durum güvenilirlik açısından
geçerlidir. İletişim sürecinde aktarıcının güvenilirliği çerçevesinde pek çok özelliği saymak
mümkündür. (Koç, 2014: 59-61) Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
o Başvurduğu kaynağı yorumlayabilecek derecede yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
o Başvurduğu kaynağı iletiye dönüştürebilecek becerilere dair uzmanlığa sahip olmak.
o Kodlayarak oluşturduğu iletiyi aktarırken dürüst ve iyi niyetli olduğunu göstermek.
o Konu hakkında farklı görüşlerin bulunduğunun bilincinde olarak tarafsızlığını vurgulamak.
o Söz ve davranışları arasındaki uyumu iletisine aktarabilmek.
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Söz konusu temel özelliklere sahip olmayan aktarıcılar alıcıların güvenini kazanamamalarından dolayı iletileri de şüpheyle karşılanmakta; bu da iletinin inandırıcılığını yitirmesine
ve dolayısıyla da iletişim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanamamasına yol açmaktadır.


İnandırıcı olmama

Güvenilirlikle bir bütün olarak düşünülen inandırıcılık, aktarıcının konu hakkındaki uzmanlığı, güvenilirliği, saygınlığı, tutarlılığı vb. hususlarla olduğu gibi söz ve davranış arasındaki uyumu ile de yanından ilişkilidir. Konu kendi içerisinde tutarlı bir şekilde sunulsa da aktarıcı ifade ettiklerini kendisi içselleştirmediği takdirde inandırıcılığını yitirecektir. Bu noktada
aktarıcının konuyu duygu ve düşüncelerini de ekleyerek içten ve etkili bir şekilde açıklaması
ve alıcı ile empati kurması iletişim sürecindeki engellerin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
Cami ortamında sürdürülen din hizmetlerinin en önemli bileşenleri olan güvenilirlik ve
inanılırlık günümüzde karşılaşılan iletişim problemlerinin temelini oluşturmaktadır. Din görevlilerini güvenilir ve inandırıcı bulmayan bir cemaatin uzun vadeli olarak etkinliğini sürdürmesi
düşünülemez. Benzer bir şekilde genellikle ikili ilişkiler üzerine kurulu olan manevi destek faaliyetlerinde konusu hakkındaki bilgi, beceri ve uzmanlığını gösteremeyen ve muhatabının sorunlarına empati göstermeyen bir din görevlisinin faaliyetleri gereken ilgiyi göstermemekle beraber muhatapları açısından kalıcı çözümler üretemeyecektir.

6.1.3. İletinin Kodlama Biçiminden Kaynaklı Engeller
Kodlar, bir önceki bölümde de ifade edildiği üzere, aktarıcının iletiyi oluştururken alıcıyla ortak anlam dünyasını oluşturan ipuçlarıdır. Aktarıcı ve alıcı arasındaki irtibatı kurmayı
sağladığından ötürü de özellikle iletinin oluşturulma sürecinde söz konusu kodların net bir şekilde belirlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi önem arz etmektedir. (Cebeci, 2003: 295) Bu
durum en güzel şekilde günlük kullanımda “aynı dili kullanmak” şeklinde tanımlanabilir. Her
ne kadar kodlama süreci literal anlamda aynı dili kullanma olarak düşünülebilirse de, bir diğer
ifade ile iki tarafın bildiği ortak dil, örn. Türkçe, üzerinden iletişimi gerçekleştirme anlamında
düşünülebilirse de, iletinin içeriğini oluşturan temel referans noktaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Konu dinî iletişim açısından ele alındığında bu durum, sancılı acılar çeken bir
hastaya verilecek manevi destek çabasında görülebilir. Söz konusu hastanın dinî kaygıları olan
bir şahıs olduğu biliniyorsa ayet ve hadisler kullanılarak destek olunmaya çalışılması uygun
olacakken din konusunda önyargıları bulunan bir şahıs ile muhatap olunduğunda böyle bir tavrın kişinin önyargılarını tetikleyeceği açıktır.

6.1.4. İletinin İçeriğinden Kaynaklı Engeller
Aktarıcının kullandığı kodlar aracılığıyla oluşturulan iletinin içeriğine dair zikredilebilecek en temel hususların arasında kuşkusuz iletinin açık ve anlaşılabilir olması ile alıcının anlayabileceği düzeyde olması önde gelmektedir. Metnin kendi içerisinde tutarlılığının bulunması
ve kaynağı doğru bir şekilde yansıtabilecek kodlar aracılığıyla oluşturulması da zikredilmesi
gereken hususlar arasındadır. (Macit, 2008: 95) İletinin oluşturulması ve alımlama süreçleri ile
yakından ilişkili bu hususların ötesinde sağlıklı dinî iletişim açısından zikredilmesi gereken iki
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önemli nokta söz konusudur. Bunlar; içeriğin İslam’ın doğasını yansıtabilir ve güncelliği yakalayabilir olmasıdır.
İslam dininin özellikle haberin sıhhatine verdiği önem göz önünde tutulduğunda iletinin
de en temel özelliğinin, içeriğinin İslam’ın dokusuna aykırı hurafe ve akıl dışı unsurlardan oluşmaması olduğu anlaşılmaktadır. En’am Suresinde bildirildiği üzere (1/153) Kur’an insanların
uymaları gereken hususların çerçevesini çizen temel metindir. Bu nedenden ötürü dinî iletişimde içeriğin bu çerçevede şekillenmesi için özel önem gösterilmelidir.
İletinin içeriğine dair diğer bir husus güncelden kopuk olmamasıdır. Özellikle cami eksenli din hizmetleri alanında önemli bir tartışma konusu olan güncelliğin yitirilmesi, içeriğin
değerinin de düşmesine neden olmakta, alıcının ilgisini çekse de pratik hayattan uzak olmasından ötürü uzun vadeli etkiler ortaya çıkamamasına yol açmaktadır. Etkili bir dinî iletişim sürecinde ise iletinin güncel örneklerle ilişkilendirilerek aktarılması, alıcının ilgisini çekecek unsurların ön plana çıkarılması gereklidir.

6.2.

İletinin Aktarımı Aşamasında Karşılaşılan Engeller

İletinin aktarım aşaması karşılaşılan engeller çoğunlukla iletişimin kanalının iletişim
içeriğine uygun bir şekilde seçilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kanal, bir önceki bölümde de
ele alındığı üzere, iletinin aktarıcıdan alıcıya iletilmesini sağlayan tüm araçlardır. Biraz detaylı
bir şekilde incelendiğinde kanalın iletinin iletilmesini sağlayan fiziksel unsurlardan bu unsurları
üreten cihazlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu durum da doğal olarak
kanal ekseninde meydana gelen engellerin örneğin iki bilgisayar arasındaki kablonun kesilmesinden iletişimde hedefleneni verme düzeyinde yeterli olmayan bir aracın seçimine kadar çok
farklı unsurları içeren bir çerçevede ortaya çıkabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle dinî iletişim
açısından önem ihtiva eden bu ikinci tür engellere güzel bir örnek, Hz. Peygamber’in hicretini
tetikleyen ortamı duyuşsal alana yönelik bir şekilde aktarmaya çalışılan dinî iletişimde akademik bir üslupla yazılmış bir metnin kullanılmasıdır.

6.3.

İletinin Alımlama Aşamasında Karşılaşılan Engeller

İletinin alımlama aşamasında etken olan temel unsur iletinin alıcısıdır. Alıcının demografik özelliklerinden konuya karşı yaklaşımına, algı düzeyindeki farklılaşmadan o an içerisinde
bulunduğu psikolojik duruma kadar çok geniş bir yelpaze iletişim sürecinin istenildiği/planlandığı şekilde tamamlanmasına engel olabilmektedir. Söz konusu hususlar aşağıda kısaca zikredilmektedir.


Alıcının demografik özelliklerinin ileti ile ilişki kurmasını engellemesi

İletişim sürecinin tamamlayıcısı olan alıcının özellikleri iletinin alımlama, diğer bir
ifade ile anlamlandırarak kabul etme sürecinin (TDK) en önemli bileşenlerinden bir tanesini
oluşturur. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ekonomik durum ve daha çok sayıda faktör, alıcının
hayata bakışını ve bunun bir uzantısı olarak da aldığı mesajları anlamlandırması için gereken
kodları oluşturur. Söz konusu kodlar da iletinin nasıl algılandığını belirler. İletinin hedefine tam
114

olarak ulaşabilmesini ve iletişim sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi dolayısıyla da aktarıcı
ve alıcının ortak kodları paylaşmasıyla yakından ilişkili olacaktır. (Koç, 2016: 250-251) Yeni
göreve başlamış din görevlilerinde söz konusu uyuşmazlık çoğunlukla görülebilmektedir. Üniversite mezunu bir din görevlisinin merkezden uzak küçük çaplı bir köye atandığında karşılaşma ihtimali yüksek olan iletişim engellerinin temelinde özellikle alıcıların demografik özellikleri yatmaktadır. Bu nedenden ötürü de dinî iletişimin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi
için muhatabın özelliklerinin sürecin başında detaylı bir şekilde tahlil edilmesi ve profil analizini neticesinde ortaya çıkan hususlara uygun bir kodlama yapılması gerekmektedir.


Alıcının fiziksel ve psikolojik özellikleri

Alıcı ileti ile irtibat kurar ve iletiyi anlamlandırmaya çalışırken, demografik özellikleri
zikrederken de ifade edildiği üzere, sahip olduğu özelliklerden referans alır. Alıcının fiziksel
(örn. işitme sorunları, hastalıklar vs.) ve psikolojik bir takım rahatsızlıklarının bulunması, iletiyi
tam anlamıyla alamaması ve dolayısıyla da anlamlandıramamasına yol açacaktır. Söz konusu
unsurlar arasında alıcının algı düzeyindeki farklılıkları, önyargıları, algıda seçiciliği, dikkat dağılmasını ve hatta kişisel hoşlanmama durumunu da saymak mümkündür. Söz konusu hususlardan dinî iletişim açısından belki de en sıklıkla karşılaşılanı önyargılardır.
İletinin içeriğine dair herhangi bir değerlendirme yapmadan konu hakkında yargılar geliştirerek belirli kategorilere yerleştirmek anlamında kullanabileceğimiz önyargı, aslen alıcıların zihinlerinde oluşturdukları kalıplaşmış düşüncelerdir. Söz konusu kalıplar ister savunma
mekanizmaları ile ilişkilendirilsin ister doğal bir süreç olarak adlandırılsın sabit fikirlilik formuna ulaştığında alıcının iletiye aktarıcı tarafından kastedilmeyen bir takım yorum ve anlamları
eklemesine yol açmakta ve iletişimin kastedileninden çok daha farklı mecralara yönelmesine
neden olabilmektedir.
İnançlar, duygular ve davranışsal eğilimlerin bir bütünü olarak değerlendirilebilecek
olan önyargılar manevi danışmanlık alanında yaşanan önemli sorunlar arasındadır. Önyargı engeli, ancak aktarıcının uzun süreli ve sabırlı çalışmaları ile aşılabildiğinden ötürü iletişim sürecinin işleyişi açısından da yıldırıcı etki üretebilmektedir. Bu nedenden ötürü aktarıcıların söz
konusu önyargıları tetikleyici faaliyetlerden kaçınması gereklidir.


Alıcının konuya ilişkin bilgi eksikliği

Demografik ve fiziksel/psikolojik kökenli engellerle karşılaştırıldığında bilgi eksikliği
temelli engeller çok daha kolaylıkla çözüme kavuşturulabilen sorunlar olarak tanımlanabilir.
İnsan dış dünyada algıladığı unsurları, önceden edinmiş olduğu bilgiler aracılığıyla bir süzgeçten geçirerek yorumlar. Bu durum sahip olunan bilgilerin öğrenme sürecinin gerçekleşmesinde
kolaylık sağlayacağı anlamına gelir. Bilgi düzeyinde bir altyapı eksikliği ise özellikle diğer
daha karmaşık sayılabilecek alanlara dair bilgi, duygu ve düşüncelerin edinilme sürecini zorlaştıracaktır. Bu nedenden dolayı aktarıcının alıcının altyapısını detaylı bir şekilde tanımlaması
ve ona uygun bir üslup belirlemesi gerekecektir.
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6.4.

İletişim Ortamında Karşılaşılan Engeller

İletişimin gerçekleştiği ortamda ortaya çıkan engeller, iletişimin tarafları açısından kolaylıkla fark edilebilmekte ve bu nedenle de kolaylıkla müdahale edilip uygun tedbirler alınabilmektedir. Söz konusu engelleri fiziksel ve sosyo-psikolojik engeller olarak iki başlık altında
toplamak mümkündür.

6.4.1. Fiziksel Engeller
İletişimin içerisinde meydana geldiği ortamda bulunan bazı fiziksel koşullar iletinin istenildiği ve planlandığı şekliyle alıcıya ulaşmasına engel olur. Ortamda bulunan fiziksel engeller iki arkadaşın bir kafede konuşurken müziğin sesinin birbirlerini duyamayacak kadar yüksek
olmasından büyük bir konferans salonunda yeterli aydınlatma olmadığından ötürü dinleyicilerin sahneyi ve sunumu görememelerine, bir derste öğrencinin sorusunu yönlendirirken arkadaşlarının müdahalelerinden ötürü sorusunu tam anlamıyla ifade edememesinden hava muhalefeti
nedeniyle uydu yayınında parazitlenme oluşmasına kadar geniş kapsamlı bir yelpazeyi içermektedir. Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere söz konusu engeller, iletişimin gerçekleştiği ortama göre farklılık göstermektedir. Örgün eğitim kurumları, ibadet mekânları, konferans
salonları, ceza evleri/hastaneler vb. iletişim sürecinin sürdürülmesine olanak sağlayacak farklı
imkânlara sahiptir. Bu nedenden dolayı söz konusu ortamlarda karşılaşılan engellerin tüm ortamlar için engel sayılmayabileceği de akılda tutulmalıdır. Bu hususta verilebilecek güzel örneklerden bir tanesi, kalabalığa ilişkindir. Bir sohbet ortamında kalabalık oluşturacak kadar çok
sayıda kişinin bulunması aktarıcı ve alıcının birbirini anlamasını zorlaştırırken bir miting alanında kalabalık ne kadar fazla ise iletişimin o kadar başarılı olduğu düşünülür.

6.4.2. Sosyo-Psikolojik Engeller
Ortamda bulunan fiziksel engeller olduğu kadar ortamın kaynak/aktarıcı ve alıcıyı
sosyo-psikolojik açıdan etkileyen unsurlar da iletişim sürecinin başarıyla gerçekleşmesini önleyebilmektedir. Bu unsurlar arasında ortamda oluşan olumsuz atmosfer, katılımcıların birbirlerini etkileyerek toplu tepki içine girmeleri vb. saymak mümkündür. Bu ve benzeri durumların
büyük bir bölümü aktarıcının iletişim sürecinin koordinasyonundaki eksiklikleri ve hatta iletişime konu olan içeriğin alıcıya uygun olmaması ile ilişkilidir. Dinî iletişim sürecinde bu tip
engeller arasında özellikle yanlış zamanlama ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Cuma hutbelerinin
ve teravih namazlarının aşırı uzatılması cemaati olumsuz bir şekilde etkilemekte; toplumsal
açıdan önem arz eden sorunların yaşandığı dönemlerde konuyla ilişkisiz hutbe, vaaz ve sohbet
konularına değinilmesi tepki alabilmektedir.
Sosyo-psikolojik engellerin meydana gelmesinde etkili olan diğer bir husus dinî iletişimin meydana geldiği mekân ile iletinin içeriği arasındaki irtibatsızlıktır. Bu duruma güzel bir
örnek, manevi destek ve bilgilendirme bağlamında ele alabileceğimiz cezaevlerinde yürütülen
din hizmetleri faaliyetlerinde suç ve ceza odaklı bir yaklaşım benimsenmesidir. Cezaevinde
işlediği suçun cezasının infaz edilmesi ve rehabilitasyon sürecinde bulunan tutuklulara işlenen
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suçun cezasının hangi şekillerde ödenmesi gerektiği içerikli bir mesajla yaklaşmak zaten olumsuz bir psikolojik atmosfer içerisinde bulunan alıcının daha da karamsarlaşmasına yol açabilecektir. Hastanelerde sürdürülen din hizmetlerini de benzer bir çerçevede ele almak mümkündür.
Bir sağlık problemi nedeniyle bulunan hastalara verilecek manevi desteğin “acı çekmek sevaptır” veya “acı çekmek günahlardan kurtuluştur” bakış açısıyla yaklaşılması gergin ve sıkıntılı
bir ortam olan hastanelerde yatan hastaların söz konusu hizmete karşı ilgisiz kalmalarına ve
hatta daha ileri bir noktada tepki göstermelerine yol açabilecektir. Nitekim günümüzde halen
tartışma konusu olan hastane benzeri alanlardaki din hizmetlerine yönlendirilen eleştirilerden
bir tanesi de bu nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır.

117

Uygulamalar
1) Dinî iletişimde meydana gelebilecek engellerin tespit edilmesi neden önemlidir?
Çözüm:
Dinî iletişimde meydana gelebilecek engellerin tespit edilmesi, iletişim sürecinin verimliliğinin
artırılması açısından önem arz etmektedir. Böylelikle süreç içerisinde hangi aşamalarda sorun
ile karşılaşıldığı, hatta karşılaşılabilme ihtimali bulunduğu tahmin edilebilmekte ve söz konusu
sorunların çözümünde gerekli olabilecek tedbirler önceden alınabilmektedir.

2) İletinin oluşum aşamasında karşılaşılabilecek engeller nelerdir? .
Çözüm:
İletinin oluşum aşamasında karşılaşılabilecek engeller arasında; kaynaktan kaynaklı engelleri,
aktarıcıdan kaynaklı engelleri, iletinin kodlama biçiminden kaynaklı engelleri, iletinin içeriğinden kaynaklı engelleri saymak mümkündür.
3) İletinin aktarımı aşamasında karşılaşılabilecek engeller nelerdir?
Çözüm:
İletinin aktarım aşaması karşılaşılan engeller ile iletişimin kanalının iletişim içeriğine uygun bir
şekilde seçilmemesi kastedilmektedir.

4) İletinin alımlama aşamasında karşılaşılabilecek engeller nelerdir?
Çözüm:
İletinin alımlama aşamasında karşılaşılabilecek engeller alıcının iletişim sürecini anlamlandırmasına mani olan tüm alanları kapsar. Bunlar arasında; alıcının demografik özelliklerinin ileti
ile ilişki kurmasını engellemesi, alıcının fiziksel ve psikolojik özellikleri ve alıcının konuya
ilişkin bilgi eksikliğini saymak mümkündür.

5) İletişim ortamında karşılaşılabilecek engeller nelerdir?
Çözüm:
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İletişim ortamında karşılaşılabilecek engelleri fiziksel ve sosyo-psikolojik engeller olmak üzere
iki başlıkta incelemek mümkündür. Fiziksel engeller mekanın özelliklerinden kaynaklı oluşurken sosyo-psikolojik engeller ile aktarıcı ve alıcının oluşturduğu, ortama yansıttığı faktörler
kastedilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Dinî iletişim sürecinde karşılaşılabilecek engelleri sıralayınız.
2) Dinî iletişim alanında engellerin tespit edilebilmesinin pratik faydaları nelerdir?
3) Dinî iletişimi meydana geliş sürecinin aşamalarına uygun bir şekilde engellerin ifade edilmesinin nasıl bir katkısı bulunmaktadır?
4) İletinin oluşum aşamasında karşılaşılabilecek engellere dair dinî iletişim alanından bir örnek
veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iletişim sürecinin aşamalarından hareketle bu süreçte meydana gelebilecek
engelleri tanımladık. Engel kavramının, ortaya çıktığı takdirde alternatifi düşünülmesi gereken
hususlardan ziyade geliştirilmeye açık ve verimliliği sağlayabilmek için daha etken bir şekilde
kullanılması gereken hususlar bağlamında tanımlanması gerektiği vurgulandı. İletinin oluşumu,
aktarımı ve alımlanması sürecinde karşılaşılan engeller üzerinde duruldu ve iletişim ortamında
hangi tür engellerle karşılaşılabileceği tartışıldı. Dinî iletişimde sıklıkla karşılaşılan engellerden
örnekler verilerek konu pratikle ilişkilendirildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinde engel kavramının tanımı doğru verilmiştir?
a)

İletilebilecek her şey

b)

İletinin alıcıya aktarılmasını önleyen herşey

c)

İletinin aktarıcı tarafından ne ölçüde iletildiği tespit ettirebilen her unsur

d)

İletinin alıcıya aktarılmasında kullanılan tüm araçlar

2)
rilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde engel kavramının eş anlamlısı doğru bir şekilde ve-

a)

Kodlama

b)

Geri dönüt

c)

Mesaj

d)

Gürültü

3)
Aşağıdakilerden hangisi dini iletinin oluşum aşamasında meydana gelebilecek
engeller arasında sayılır?
a)

Fiziksel Engeller

b)

İletinin İçeriğinden Kaynaklı Engeller

c)

İletinin alımlanmasından Kaynaklı Engeller

d)

Sosyo-Psikolojik Engeller

4)
yılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi dini iletişimde kaynaktan kaynaklı engeller arasında sa-

a)

Kaynağın tutarlı olmaması

b)

Kaynağın temelsiz olması

c)

Kaynağın güven telkin etmemesi

d)

Kaynağın amaçsız olması
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5)
Aşağıdakilerden hangisi dini iletinin aktarıcısının olumsuz kişilik özellikleri arasında sayılmaz?
a)

Çatışmacı kişilik

b)

Demografik özellikler

c)

Sevimsizlik

d)

Tepkisellik

6)
Aşağıdakilerden hangisi dini iletinin aktarıcısının güven telkin etmemesine yol
açacak unsurlar arasında sayılmaz?
a)

Başvurduğu kaynağı yorumlayacak derecede bilgi sahibi olmaması

b)

Söz ve davranışları arasındaki uyumsuzluk

c)

Alıcıyla sürekli tartışmaya girecek şekilde davranışlar sergilemesi

d)

Konu hakkında farklı görüşlerin mevcut olabileceğini göstermemesi

7)
Aşağıda ifadelerden hangisi iletinin kodlama biçiminden kaynaklı engelleri açıklamak için kullanılabilir?
a)

Aynı hedefe sahip olmamak

b)

Aynı dili kullanmamak

c)

Aynı özelliklere sahip olmamak

d)

Aynı şekilde tepki vermemek

8)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel engeller çerçevesinde değerlendirilebilir?

a)

Ortamdaki aşırı ses

b)

Alıcının konuya önyargılı olması

c)

Aktarıcının iletinin kodlamasını hatalı yapması

d)

Kaynağın güven telkin etmemesi
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9)

Aşağıdakilerden hangisi iletinin içeriğinden kaynaklı engeller arasında sayılabi-

a)

İletinin günceli yakalayamaması

b)

İletinin kodlarının hatalı seçilmesi

c)

Alıcının iletiyi anlamlandıramaması

d)

Aktarıcı ile alıcı arasındaki irtibatın kurulamaması

10)

Alıcının demografik özellikleri hangi noktada bir iletişim engeli sayılabilir?

a)

Alıcının kanalı sağlıklı bir şekilde seçememesinde

b)

Geridönütü tam olarak verememesinde

c)

İletiyi anlamlandıramamasında etkili olduğunda

d)

Alıcının aktarıcıya saygı duymamasında

lir?

Cevaplar
1) b , 2) d , 3) b , 4) d , 5) b , 6) c , 7) b , 8) a , 9) a , 10) c
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7. DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİMİN KULLANILMASI: YÖNTEM
VE TEKNİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel hatlarıyla iletişimin tanımını; iletişimde genel ilke ve hedeflerini; din hizmetleriyle ilişkisini; din hizmetlerinde kullanım alanlarını ve bir takım iletişim tekniklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İletişim dendiğinde ne anlıyorsunuz? Din hizmetlerinde iletişimin yeri hakkı
2) Din hizmetlerinde iletişimin yeri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iletişim din hizmetleri için önemli midir?
3) İletişim hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
4) Kuran’da iletişim ile ilgi kurabileceğimiz ayetler hangileridir?
5) İletişim tekniklerini bilmek din görevlilerine din hizmetlerini sürdürürken ne
gibi katkılar sunar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İletişimin Tanımı ve Çerçevesi

İletişimin Temel İlkeleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Genele hatlarıyla iletişimin çerçe- İletişim hakkında farklı tanımlar suvesini bilir.
nulur.

İletişimin genel özelliklerini ve
prensiplerini bilir.

İletişim hakkında doğru bilinen yanlışlardan verilen örneklerle iletişimin
genel ilkeleri tanıtılır.

İslam Dini Açısından İletişim

İslam Dini’nin temel kaynaklarından
İslam Dini açısından iletişiminin hareketle dini iletişimin dayanak noktaları, ilkeleri ayet ve hadisler örneimkânı ve prensiplerini bilir.
ğinde sunulur.

İletişim Teknikleri

İletişimin genel teknikleri ve dini
iletişimin çeşitleri hakkında bilgi İletişim teknikleri örneklerle tanıtılır.
verir.
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Anahtar Kavramlar

 İletişim
 Dini Danışmanlık
 Rehberlik
 Dini İletişim
 Sosyal Hizmet Alanları
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Giriş
İnsanın olduğu her alanda iletişimden bahsedilebilir. İnsanın diğer canlılarla hatta cansızlarla da
iletişim halinde olduğunu söyleyebiliriz. İletişim sadece kelimelerle kurulabilecek bir bağ değildir. Hal,
tavır, hareketler de iletişimin birer öğeleridir. Dolayısıyla din hizmetlerinde iletişimden bahsetmemek
imkansızdır. İletişim tekniklerini bilmek din görevlisi için muhatabı olan kitle ile olan irtibatını daha
sağlıklı düzlemde kurmasını sağlayacaktır. Bu bölümde iletişimin genel çerçevesini çizerek, hedeflerini,
ilkelerini, tekniklerini tanıyacağız.
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7.1. İletişim
İletişim, Latince ‘ortak, umumi, paylaşılan’ anlamına gelen communis kelimesinden türemiştir
ve communicare, genel olarak ‘birlikte iş yapmak, yardımlaşmak, alış-veriş yapmak’ anlamlarına gelmektedir. Kelimenin anlam çerçevesi, 200’e yakın kelime ile ilişki içerisindedir. İletişim kavramının
anlamı yaklaşık olarak şudur: “Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgulara ilgili değişmeleri
haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında
benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirlerine açıklayan insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum içerisinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirimidir.” (Suat Sezgin, Basın Sözlüğü, s. 68).
İletişim kaynak, mesaj, hedef olmak üzere üç temel unsurdan oluşmaktadır. Özsel olarak, belirli
bir anlam oluşturma ve iletme amacını taşımaktadır. Bu nedenle mesajın, hedef/muhatap tarafından anlaşılabilmesi için, muhatabın bütünlüklü bir şekilde deşifre etmesine olanak tanıyan bir yapısının olması
gerekir. Mesajın, anlamlı bir şekilde muhatapta deşifre edilmesi, onun mantık kuralları dışında da birtakım kurallara tabi olması gerektiğine işaret etmektedir ki bunlar, mesajı oluşturan içeriklerin muhatabın
bilişsel, duyuşsal, psikomotor düzeyi, ihtiyaçları ve algı eşiğinin üzerine çıkması gibi muhatabın zihin
dünyası ile ilgili faktörlerdir.
İletişimde kaynak bir kişi/kişiler grubu, gazete, ajans, radyo, tv gibi bir medya aracı ya da kurumsal yapılardır (Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, s. 16). Mesajın özellikle kitle iletişim araçları ile
iletilmesi, herhangi bir anlam içeriğinin muhataba iletilmesi dışında başka bir amacı ta taşıyabilmektedir
ki, bu amaç iletişimi bir propaganda aracı haline getirmektedir. Propaganda, Latince propagare kelimesinden türemiştir ve ‘çubuktan fidan üretmek’ anlamına gelmektedir; ayrıca sabitlemek, bitki dikmek,
sınır belirlemek anlamına gelen pact fiiliyle yakından ilişkilidir. Propaganda, mesajın doğal içeriğinin
yani içlem ve kaplamının çerçevesinin manipüle edilerek bozulmasıdır. Bozulan anlam zinciri, mesajla
özsel olarak bağlatışı olmayan içeriklerin mesaja tarafından iletilmesine imkan vermektedir. Propaganda, konunun asıl unsuru olan dini iletişim ve rehberlikle uyuşmayan bir edimdir. Dini iletişim, mesajı
bütünüyle açık ve mesajdaki anlam dışında herhangi bir başka anlama referans bulunmadan yapılmaktadır.
İletişimde mesaj, iletişim kanalı/aracı ile iletilmektedir. İletişim araçları genel olarak üç ayrı
kategoride sınıflandırılabilir:
1. Sunan iletişim araçları: iletişim kuranın etkinliklerini ileten ses, yüz, beden, sözcükler gibi;
burada araç, iletişim kuranın kendisidir. Zaman ve mekanla sınırlandırılmıştır ve iletişim eylemleri üretmektedirler.
2. Temsil eden iletişim araçları: iletişim kuranın kitaplar, resimler, yazılar, fotoğraflar gibi yapıtlardan oluşur. Sunan iletişim araçlarının kaydedebilen bir metin oluştururlar ve iletişimciden bağımsız olarak var olabilirler. Bu araçlar, iletişim ürünleri üretirler.
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3. Mekanik iletişim araçları: birinci ve ikinci kategoridekileri ileten telefon, radyo, TV, film gibi
araçlardır. Bu kategorideki araçlar, mühendisli ürünü olan kanallardır. (John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, s .36)

7.1.1. İletişimle İlgili Yanılgılar
A. Anlamların Sözcüklerde, Şekillerde ve İşaretlerde Aranması:
-

Anlamlar yalnızca sözcüklerde, şekillerde ya da işaretlerde aranmaması lazım
Anlamlar kişilerde, onların zihinlerinde ve ilişkilerindedir

B. İletişimin Yalnızca Sözel Bir Süreç Olarak Ele Alınması:
-

İletişim hem sözlü, hem de sözsüz bir süreçtir

C. Anlatmanın İletişim Olarak Görülmesi:
-

Birçok kişi başkalarına bir şey anlatmanın ya da söylemenin iletişim olduğunu zanneder- BU
BÜYÜK BİR YANILGIDIR
Söylemek, anlatmak iletişimin başlangıç eylemidir
Alıcılar her şeyi olduğu gibi anlamaz, kavrayamaz

D. İletişimin Tüm Sorunların Çözüm Yolu Olarak Görülmesi:
-

İletişim toplumdaki tüm sorunları çözecek ya da yok edecek sihirli bir değnek değildir

E. İletişimin Her Zaman Çok İyi Bir Uygulama Olarak Görülmesi:
-

İletişim iyi veya kötü amaçlı da kullanılabilir
İLAÇ misali: Uygun kullanılan ilaçlar hayat kurtarır, kötü kullanılan ilaçlar insanı öldürür
İYİ UYGULANAN İLETİŞİM TOPLUMDA ÇEŞİTLİ SORUNLARI ÇÖZER…
İletişim ahlakî değerlerle desteklenmesi lazım

F. Ne kadar çok iletişim kurulursa o kadar iyidir- düşüncesi:
-

NE KADAR KONUŞURSAN KONUŞ, ANLATTIKLARIN
KARŞISINDAKİNİN ANLADIĞI KADARDIR (Mevlana)

-

Nicelik değil, nitelik önemli

G. İletişimin bozulabileceği, kopabileceği düşüncesi:
-

İnsanlar “iletişim kopukluğundan bahseder- oysa kopan diyalogdur
İletişim sessiz de, sözlü de olsa sürmektedir
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H. İletişimin doğuştan gelen bir yetenek olduğu düşüncesi:
-

İletişim kurma doğuştan gelen, doğal bir yetenek değildir- öğrenilen bir beceridir
Çocuk DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA gibi 4 temel beceriyi öğrenme yeteneğiyle doğar

7.2. İletişim-Din Hizmeti İlişkisi
-

-

Dinî hizmeti, dinin anlatılması, ibadetlerin, dua ve törenlerin yönetilip düzenlenmesi olarak belirlenebilir
Herkes kendi kafasına göre dini hükümler çıkaramaz, bu yüzden din hizmetine görevlilere ve
yetkililere ihtiyaç var (kurum)
Bu kurum “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu
din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere” kurulmuştur
TEŞBİH: Nasıl ki bir doktorun hastasıyla, bir öğretmenin öğrencisiyle iletişimini belirli kurallar
ve ilkeler içerisinde, iletişim biliminin verilerinden yararlanmak gerçekleştirmesi gerekiyorsa,
bir din hizmetlisi de hangi seviyede olursa olsun din hizmeti götürdüğü herhangi kimselerle aynı
çerçevede iletişimini gerçekleştirmek durumundadır
Din, alanı ve konusu itibariyle insanı merkeze alır
Din hizmetleri faaliyetleri 2 yönlü çalışmaktadır:
a. İlahiyat bilgisi
b. Antroploji

 Kur’an’da iletişimin nasıl yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir:
Nahl 125:

َُبِ ْالم ْهتَ ِدين

ْ ك ُبِ ْال ِح ْك َم ِة ُ َو ْال َموْ ِعظَ ِة
َُ َّل ُعَنُ َسبِيلِ ِِ ُ َوه َو ُأَ ْعلَم
َ ِّا ْدعُ ُإِلِىُ َسبِي ِل ُ َرب
َ ُُال َح َسنَ ِة ُ َو َجا ِد ْلهمُبِالَّتِيُ ِه َي ُأَحْ َسن ُإِ َّن ُ َربَّكَ ُه َو ُأَ ْعُلَم ُبِ َمن

(Ey Resulüm!) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel şekilde
mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en
iyi bilendir.

7.3. Din Hizmetlerinde İletişim
Din hizmetleri, daha çok dezavantajlı gruplar ya da karşılaşılan herhangi bir probleme dini içerikli bir çözüm üretme ile gündeme geliyorsa da, genel olarak hayatın bütününe hitap etmektedir. Gündelik hayat, kendisini oluşturan soyuttan somuta bütün bileşenlerini iletişim ile birbirine bağladığından
ve tek tek insanların da yine iletişim vasıtasıyla toplumsal hayatı meydana getirdiğinden dolayı, iletişim,
doğal olarak din hizmetleri içinde hayati bir öneme sahip olmaktadır. Özellikle iletişim problem ve kazalarının, dini hizmetlerin icra edilmesi sürecine verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda, iletişim
olgusunun önemi daha da açığa çıkmaktadır.
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7.3.1. Din Hizmetlerinde İletişim İlkeleri:
A. Anlatılacak konunun iyi bilinmesi lazım:
-

Muhtevaya hakim olmalı
Din görevlisi anlattığı konuyu önce kendisi bilmeli, öğrenmeli ki güvenilir olsun, tereddütlerle
cemaatin karşısına çıkmasın

B. Muhatap kitleyi iyi tanımak:
-

Gelişi güzel olmaz, çok disiplinli ve hazırlıklı olmayı isteyen bir görevdir. Zira KONU DİNDİR
Din bizatihi yaşayan şeydir, hayatımızda bize yön veren unsur
İnsanları tanımadan, geldikleri yerler hakkında bilgi sahibi olmadan (background bilgisine sahip
olmadan) onları anlamak, empati kurabilmek neredeyse mümkün olmaz
İnsanların durumlarına göre değişen stratejiler belirlenmeli

C. Din hizmetleri gerçekleştirilirken, katı ve kalıplaşmış görüş ve fikirleri dayatmak yerine,
çeşitli bakış açılarını alternatifler olarak sunmak gerekir
D. Geri bildirim (Feedback):
-

Bireyler anladıkları veya anlamadıkları konular hakkında ifade etme imkanı bulurlar. Tepki

E. Din hizmetleri gerçekleştirilirken farklılıkların zenginlik olduğu bilinmeli ve ona göre
davranılmalı
F. Din hizmetlerinde iletilen mesaj açık ve net olmalı, kapalı ve karmaşık değil
G. İletişime geçen kişi otoriter olmayacak:
-

Herkesin kendine ait bir birikimi var ve herkes dinlenilmek ve görüşüne saygı duyulmasını ister
Zorla kabul ettirmek yerine olumlu ve sevdirici

7.4. Din Hizmetlerinde Rehberlik:
Rehberlik: bireyi tanımayı ve onu kendisine tanıtmayı, büyümesine, gelişmesine sistematik olarak yardım etmeyi hedefler
Tanımlar:
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Rehberlik...

“Rehberlik, sorularını çözmesi ve yaşadığı toplumun özgür ve sorumlu üyesi
olabilmesi için bireye yardımcı olacak deneyimler kazandırma programıdır”

"Bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir"
kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini
kendine uygun düzeyde gerçekleştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum
yapması ve böylece kendini gerçekleştirmes için uzman kişilerce bireye yapılan
psikolojik yardımlardır"

7.4.1. Rehberliğin Amacı
-

BİREYİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ
Kendini gerçekleştirme bir süreçtir
“Kendini gerçekleştirme yolunda olan bir birey, içsel tardım ve motivasyona sahip, kendini kabul eden ve saygı duyan, insanın temelde iyi bir varlık olduğuna inanan, uyum ve uzlaşma içerisinde bir tavır ve tutum sergiler”

Maslow:

7.4.2. Rehberliğin Temelleri
-

Bakırcıoğlu’na göre dayandığı noktalar: PSİKOLOJİK, TOPLUMSAL VE FELSEFÎ

7.4.2.1. Psikolojik Temeller
a) Bireysel farklılıklar:
 İnsan yapısı itibariyle karmaşık bir yapıya sahiptir
 Her insan kendine has özellikler taşır
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b) Duygu varlığı olarak insan:
 İnsanı harekete geçiren korkuları, öfkeleri, sevinçleri
 Duygusal Zeka
c) Kişilik sahibi insan:

7.4.2.2. Toplumsal Temeller
a) Maddi ve manevî kültür değişmeleri arasındaki uyumsuzluk:
 Hizlica gelişen maddi alem var, onun yanında maneviyat kaybolabiliyor
b) Yabancılaşma:
 Bireyler zaman zaman topluma, bazen de bun apralel olarak kendilerine yabancılık çekebililirler
c) Kuşaklararası çatışma:

7.4.2.3. Felsefî temeller
-

Birey merkezdedir. Feda edilmez. BİREYCİ DEĞİL AMA BİREYSEL YAŞAM ÖNEMLİDİR

7.4.3 Rehberliğin Türleri
A.
B.
C.
D.
E.

Hizmet alanlarına gör rehberlik
Öğretim basamaklarına göre rehberlik
Problem alanlarına göre rehberlik
Birey sayısına göre rehberlik
Temel işlevlerine göre rehberlik

7.4.4. Rehberlik-Din Hizmeti İlişkisi:
DİN ve REHBERLİK İKİSİ DE İNSAN İÇİN VARDIR
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Din

Rehberlik

Allah kulların güçlük değil kolaylık ister, herkese
taşıyabileceği kadar yük yükler

bir yardımdır. din yönetem olarak rehberliği kullanırbenimser

kendini bilen rabbini bilir. Din kendini bilmede yardımcı
olur- Din insandan bağımsız, insana rağmen vr olan bir
oldu değildir

yol gösterir

insana hitap eder

dini yayar

Enbiya 52-68 ve Meryem 41-50’de Allah İbrahim peygamber kıssasını anlatır. İbrahim A.S Allah’ı tek
yaratıcı olarak kabullenmeyen kavmini, bir akıl sınavına sokmuş ve sonuçta onları akıllarını kullanma
konusundaki yetersizlikleriyle yüzleştirmiştir.
HERŞEYİN TEMELİ KENDİNİ BİLMEK

I.

Sosyal Zeka önemlidir. Sosyal zekayı oluşturan 2 unsur vardır:
Sosyal farkındalık:
A.
B.
C.
D.

II.

Temel Empati:
Uyum
Empatik isabet
Sosyal biliş

Sosyal Beceri:
A.
B.
C.
D.

Eşzamanlılık
Benlik sunumu
Nüfuz
İlgi

7.4.5. Din Hizmetlerinde Rehberlik İlkeleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Birey, seçme özgürlüğüne sahiptir:
İnsan saygıya değer bir varlıktır:
Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada zorlama yoktur:
Rehberlik yargılamaz:
Rehberlik anlayışı bireyi merkeze alan bir hizmet anlayışını öngörür:
Rehberlik ilgili tarafların işbirliğinde yürütülmelidir:
Din hizmetleri çerçevesinde rehberlik hizmeti verirken bireyi her yönüyle tanımak gereklidir:
Rehberlikte gizlilik esastır:
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9) Rehberlik herkese yöneliktir:
10) Rehberlik ile ilgili amaçlar ve işleyişler, bulunulan ortama göre değişebileceği için, din hizmetleri değişmez bir programla değil, esnek ve ihtiyaçlara göre şekillenebilen programlarla gerçekleştirilmelidir.

7.5. Dini İletişim Alanları
7.5.1. Pedagojik (Öğretim Amaçlı) Dini İletişim
-

Okulda dini iletişim çocuklara doğru ve anlaşılabilir iletiler öğretmeyi ve sorularını isabetli cevaplamayı gerektirir
Bir dini tutum veya kanaat değiştirilecekse önce muhataplardan doğru iletiler almak gerekir
Okuldaki dini iletişim pedagojik olmakla ikna edici iletişimdir
Öğretmen çocukları nasıl etkileyebilirim sorusuna yoğunlaşmalı neyi anlatmalıyım sorusu daha
arka planda
İletişim kuralları açısından öğretmenin okuldaki öğretici rolü 2’ye ayrılır:
1.pedagojik esaslara göre
2. öğretmenin kişiliği, saygınlığı, giyim kuşamı ile ilgili iletişimler

7.5.1.1. Öğretici Dini İletişimler
-

Mesele dersin konusunun tamamına anlatmaktan ibaret değil, gerçek anlamda iletişim kurabilmektedir
Çocuk çevresinden dolayı dini yönden olumsuz sayılabilecek bir çok tutum ve davranış kazanmış olabilir.
Duygu yoğunluğu: eğer öğretmenin iletişimi duygu yoğunluğu içeriyorsa, bilgi de duygu yoğunluğu kalıbında aktarılmış olur ve geribildirim/tepkide duygu yoğunluğuyla gelir -> duygusal
mesajlar dengeli olmalı, duygu yoğunluğu kişilik dengelemesinin önemli unsuru olan eleştirel
akıl ve düşünceyi engeller

 Dinin ifrat ve tefrit denen aşırı uçlardaki saplantılarına yol açar
-

-

-

Duygu yoğunluğunu kontrol eden önleyici destekleyici metotlara ihtiyaç var
Çocuk çevresinde dine uygun olmayan davranışları gözlemler, öğretmenin bunları ahlaken kötü
olarak nitelemesi sonucunda ikisi arasında sıkışabilir: dinin tövbe- bağış, Allah’ın rahmeti, Peygamber’in şefaati gibi rahatlatıcı unsurları dengeli biçimde kullanmalı
Çocuğu ilişki ve iletişimlerde her şeyi kabul etmek zorunda olan bir nesne yerine koyamamak
gerekir: onu bir nesne yerine koymak, en değerli şeyinden, bir şeyi kendi başına yapma yeteneğinden yoksun bırakmaktır.
Çocuk iyiye ve doğruya güdülenme ile değil de kendi tercihi olarak yöneldiğinde en sağlam
yola girmiş olur
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7.5.1.2. Örnek Olucu ve Yol Gösterici Dini İletişimler
-

Sevilen ve beğenilen bir öğretmen çocuğun birinci dereceden en önemli modelidir
Öğretmenin kişiliği ve davranışları anlattıkları ile çelişmemeli, yoksa çocuk duyduğuna değil
gördüklerine itibar eder
Dini öğretilerin planlı ve programlı öğretim kapsamında teorik olarak öğretilmesi yeterince pratik sonuç vermez
Çocuğun dini yaşantıları kalıcı değerler olarak algılamasının önündeki en büyük engel, çocuğun
çevresi
Özellikle ortaöğretim çağında akran grupları oluşturma ve katılma ihtiyacı vardır, bunu dikkate
almadan çocuktaki olumsuz davranışları değiştirebilmek mümkün değil

7.6. Ailede Dini İletişim
-

Anne-Babanın davranışları tutarlı olduğu takdirde çocuk üzerinde etkili olabilirler
Süreklilik

7.6.1. Ana-baba ile Çocuklar Arasında Dini İletişim
-

İnsanın birçok huyu anne babası tarafından tayin ediliyor
Anne-baba bilinçli veya bilinçsiz çocuğun karakterini biçimlendirir
Günümüzde kabul gören görüşe göre: eğitim insana çok önemli şeyler kazandırabilir fakat birçok şeyi de kazandıramaz
İnsanın doğuştan getirdiği nitelikler ve sonradan kazandığı nitelikler nelerdir? Konusunda eğitimciler tartışmışlar

 Doğumdan gelen(katılımla) özellikleri değiştirmeye kalkışmanın bir anlamı yok, zira değişmez:
zeka, yeti, yetenek ve mizaç vb.
 Ahlak veya huy farklıdır: İbn Miskeveyh, meleke haline gelmiş ahlakı fıtri ve kesbi olarak ikiye
ayırır. Fıtri ahlak insanın ahlaki erdemleri kabul edecek bir yaratılışa sahip olduğunu gösteren özelliklerdir. Kesbi olanlar eğitim- öğretimle hızla değişebilir
-

-

-

Kur’an-ı Kerim’de: ‘Hakk’a yönelen biri olarak yüzünü dine, Allah’ın fıtratına çevir ki Allah
insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında bir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir, fakat insanların çoğu bilmezler.’ (Rum 30)
Fıtrat bütün insanların yaratılıştan sahip oldukları ortak özelliklerden oluşan ortak yapıdır ->
insanlardaki özelliklerin değişik tezahür etmesi yönelme ve şekillenmeden ibaret-> insanın aldığı eğitim!
Doğuştan gelen bazı yeteneklerin geliştirilmesi de öğretim ile olur

Kur’an-ı Kerim’de: ‘Allah sizi hiçbir şey bilmiyor olarak annenizin karnından çıkardı.’ (Nahl 78)
- insan o boş levhaya istediğini yazabilir. Büyükler çevresindeki ana-baba öğretmenler bu her istikamete
yönelebilecek çocuğa yön verirler.’
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7.6.1.1. Ailede Çocuklarla İletişim Becerileri
a) Duygusal İletişim (Davranış İletisi Gönderme)
-

2 yaş öncesi: iletişim dokunma, hareket ve diğer fiziksel ilişkiler şeklindedir
6 yaşa kadar: sözel tanımlamalar ve sembollerle gelişir.

 Bu yaşa kadar ana- baba ve ailesiyle yaşadığı ilişkiler çerçevesinde karakterini şekillendirir
-

Çocuklar duygusal iletişimden daha fazla etkilenirler
Dokunma, okşama, oynama
Erikson: Çocuk anneden uzaklaşınca neden ağlar? Güvensizlik duygusundan dolayı. Annesinin
gecikmiş ve düzensiz davranışlarını algılayıp, bilinçaltında güvensizlik duygusu oluşur
Ana-baba çocuğun yanında hep olumlu davranışlar sergilemeli, çocuk her şeyi sezer!
Çocuklarla dini iletişime girmek illa da onlara dini bilgiler anlatmak değil, duygusal iletişim
şeklinde aktarmak daha etkilidir, Örn: Namaz kılarken çocuğun yanına geldiğinde onu okşamak
ve yanına almak

b) Zıt yönlü kuvvetleri kontrol etme
-

Anne çocuğu daima korur = kontrol / Çocuk daima özgürlük ister = kaçış -> zıt yönlü davranışlar yıllar gittikçe ilerler ve anne- baba çocuğa nasıl davranacağını şaşırır

 Anne- Baba yanlış da olsa bazen çocuğun kendi isteğini yapmasına izin vermeli. Hata yaptığında
zaten anlayacak ve annesine dönecektir.
 Anne-babanın aşırı sahiplenici tavrı çocuğun özgürleşme hasretini besleyeceğinden çocuk kendine
yeter duruma geldikçe ebeveynden uzaklaşacaktır.
c) İletileri Doğru Gönderip Doğru Almak
-

Ana- baba ilk yıllardan itibaren alışkanlık haline getirdiği sınırlayıcı tutumunu zamanla akılcı
ve bilinçli biçimde geliştiremiyor.
‘Ben onun iyiliği için uğraşıyorum onun ise umurunda değil‚ annem babam beni hiç anlamıyorlar. Bana hiç güvenmiyorlar sanki ben aptalın tekiyim’ taraflar bunları doğru iletişim yollarıyla birbirlerine aktarmıyorlar

d) Çocuğu Değil Davranışı Yargılamak
-

-

Sınırlamacı söylemler otoriter ana-baba rolü olarak ortaya çıkar (‚Terbiyeli Konuş’, ‚Haddini
bil) bu şekilde baskı altında tutulan çocukla nasıl iletişim kurulabilir ki?
Ayıptır, günahtır gibi ifadeler 12 yaş öncesi çocuklarda kurulmaması gerekir, onun bütünleştirici ve kategorize edici yaklaşımı onun şekilsel benzerlikler kurduğu diğer konulardaki cesaretini kırabilir
Ana-baba çocuğuna yanlış yaptığında bunu hissettirmeden söylemeli.
Çocuk kötü değil, davranışın kendisi kötüdür
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-

İyi bir yol: çocuğun o hatayı yaptığını görmezden gelip başkası yapmış gibi davranışı yargılamak

e) Model Davranışlar Sunmak
-

5-6 yaşlar ve öncesi: sözel uyarıcılardan çok görsel uyarıcılar aracılığı ile çocuğun nesnel dünyasına nüfuz edilebilir (namaz kılma örneği)
Doğruyu söylemektense, doğruyu yaşamak daha etkili
Davranışın yanlışlığını yaşantı figürü ile (örn. Üzüntü tavrı ile) göstermek daha etkili bir iletişim
tarzı

f) Otoriter ve Yönlendirici İletişim
-

-

Ana- babanın otorite sahibi olması önemli ancak baskı korku sindirme şeklinde bir üstünlüğü
değil, sevgiye, saygıya ve güvene dayalı yönlendirme ve rehberliği ifade etmeli
Çocuğun özgür biçimde, kendi başına yapabilme yeteneğini yıpratmadan yönlendirici iletişime
girmek nasıl olur?: çocuğa söylenen her şeyi yapmak, her denilene uymak zorunda olan bir
varlık olduğunu hissettirmeden o tarafa yönlendirmek
Çocuğa emir vermektense alternatifler ortaya koyup, açıklamak ve seçim hakkı vermek daha
etkili

g) Takdir ve Eleştiri
- Çocuğun verilen mesajı doğru algıladığını gördüğü anda ana- baba takdir eder tarzda geribildirim
yollamalı
- Çocuğun olumlu davranışlarına duyarsız kalıp, olumsuz davranışlarına karşı sert ve katı tutum
göstermek yanlış
- Çok kuvvetli uyarıcılar (azarlama ve tehdit etme gibi) çocuklar tarafından daha az transfer edildiği
için bunlar öğrenmeyi kısıtlarlar
-Kısıtlayıcı klasik ana-baba tavrı çocuğun yeteneklerini değil yeteneksizliğini öğretir (Öğrenilmiş
acizlik sendromu)
h) Dolaylı Aktarım
- Çocuğun ilgilerine uygun araçlar ve yollarla mesajın aktarılması
- Öğüt ve nasihat dinlemek çekici bir ortam oluşturmaz
- Fark ettirmeden değer aktarma yolu tercih edilmeli ->oyun eğlence tiyatro arkadaş gibi etkenler
kullanılabilir
i) Etkin Dinleme

141

-

Çocukların da sıkıntılarını anlatmaya ihtiyaçları vardır
Çocuk içinden geçeni tam olarak anlatamaz, iletişim çabası sonuçsuz kalır.
Çocuğun her iletisine anında sesli geribildirim verilebilmeli

 Kendi sorumluluğunu üstlenmesine, sorunlarını çözebilme yetisine bu şekilde ulaşır
-

Çocuk ana-babasının esnek ve değişime açık olduklarını bilirlerse daha barışık tutum sergiler,
onlarla daha kolay iletişime girerler

j) Ortak Yaşantılar Oluşturma
-

Çocuğun da zevk alabileceği ortak yaşantı ortamları oluşturulmalı
Akşam ziyaretleri, ailece ritüel haline gelmiş kuran okumaları faydalı

k) Yalanlama ve Doğrulama İletileri
- 5-6 yaşlarına kadar gerçek dışı konuşmalar oldukça sık görülür.
- Hikâyeler uydurmak, birine takılmak, bir olayı gerçek ötesi abartmak şeklinde ortaya çıkar
- Bunları çok ciddiye alıp tepki vermemek gerekir, Öyle mi! Vay canına! Şeklinde aktif dinleme
olmalı
- 4-5 yaşlarına geldiğinde bu tür davranışların arka planını araştırmak gerekir
- Çocuk yalan söylediğinde ana-baba şaşırır, şaşırmaktansa hazırlıklı olup çevreyi kontrol etmek
gerek
- Yalancılık alışkanlığını ortadan kaldırmak yalan alışkanlığını önlemekten daha zordur.
- 6-7 yaşlarında yalan söylüyorsa, tehlike başlıyor demektir

7.6.2. Eşler Arasında Dini iletişim
-

Herkes için genel nitelikte tekniklerde bahsetmek güç
Bazı pratik öneriler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Müşterek Prensipler
Eşler birbirine olumlu veya olumsuz hemen tepki vermemeli
Biz duygusu‚ Ben duygusunun önüne çıkmalı
Aile içerisinde açıklık olmalı, gizlik olamaz
Kötü ahlaka karşı dini değerleri sıkça dile getirip ihya etmek
İlk yıllarda 5-6 yıl uyum zorlukları olur, burada sabır önemli
Her şeye rağmen iki ayrı insan olduklarını unutmamalılar, ötekini düşüncelerine saygı duyulmalı
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8. Öfke durumunda öteki, haksız olup olmasına bakmaksızın sabredip hemen tepki vermemeli.
Öfkenin yatışmasını beklemeli
9. Küskünlük fazla sürmemeli, özür dilemek önemli
10. Eşler aile problemlerini aşmada güç birliği yapmalı
11. Eşlerden biri ötekinin ayıbını ortaya çıkarmamalı
12. Dinlerken gerçekten de dinlemek önemli!
13. Eşler arasında çözüm bulunamazsa, Allah ve Resulünün değer ölçülerine irca edilmeli
14. Ciddi geçimsizlikte arabulucu akrabaya danışılmalı (Nisa 35)

7.7. Toplumda (Sosyal) Dini iletişim
-

Toplumda dindar kişiliği ve dini temsil konumu açık olan birisi sosyal ilişki ve iletişimlerle
çevresine sürekli dini mesajlar gönderir
Müslüman gelişigüzel bir görüntü ortaya koymamalı

7.7.1. Grup Dinamiği
-

Gruba mensup olan kişi başka kanaldan aldığı dini mesajı grubun ortak tutum ve davranışları
ile test etme imkanına sahip olduğu için grup iletişimi güçlü bir kontrolü de beraberinde getirir
Hadis-i Şerif: ‚Birlikte olun ve yalnız kalmaktan sakının, çünkü şeytan tek başına olanlarla beraber ve iki kişiden uzaktır. Kim cennet nimetini istiyorsa cemaatten ayrılmasın.’ (Tirmizi Fiten
7)

7.7.2. Sosyal Davranış İlkeleri
a) Muktezayı Hale Göre Davranmak

-

Uyum ve intibak olayı değil, aksine her ortamda herkesle iyi ve sağlıklı bir iletişim
kurması
b) Uyma- Uzlaşma Davranışı

-

Kılık kıyafette, dil-üslupta uzlaşmacı ve bağdaşçı olmak gerekir
Uzlaşmacı olmak kendi değerlerini bir tarafa bırakmak, kişiliğinden ve değerler sisteminden
ödün vermek ya da ikiyüzlü davranmak değildir. Aksine uzlaşmacı tutum kişinin kendi değerlerini birliktelikler içinde korumasının ve etkinleştirmesinin bir yoludur
c) Kaçınma- Tepki Verme Davranışı

-

Din hakkında yanlış bir şey söylendiğinde bunu doğrulayacak herhangi bir geribildirimden kaçınılmalı
Yanlışa tepki verilmeli
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7.8. Dini İletişim Çeşitleri:
Dini iletişimin pek çok çeşidi vardır. Burada konu iki açıdan incelenecektir. i) sunuş şekli açısından dini iletişim, ii) fonksiyonel açıdan dini iletişim.

7.8.1. Sunuş Şekli Açısından Dini İletişim:
Temel olarak dini iletişimde, metinden okuma, ezbere dayalı, irticali ve notlara bakarak konuşma şeklinde dört metot bulunmaktadır. Her bir metodun güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Söz
konusu metotlar ortama, muhataba ve iletişim kuranın özelliklerine göre seçilmeli ve uygulanmalıdır.

7.8.1.1. Metinden Okuma Metodu
Konuşma yapmada kullanılan en yaygın metotlardan birisi, okuma yapma yoluyla yapılan konuşmadır. Özellikle kendilerinden çok fazla emin olmayan kişilerin başvurduğu metottur. Bununla beraber bu metot, resmi durumlar ve radyo programları gibi bazı yapımlar hariç tutulursa, çok da kullanılan
bir metot değildir; daha çok ulusal ve uluslararası konuların aktarılmasında ya da ilmi konuların sunumunda kullanılmaktadır. Metinden okumanın en büyük avantajı, konuşmacı ile dinleyici arasındaki iletişimin kopmasının nedenleri arasında yer alan geri bildirimlere cevap verme imkanını ortadan kaldırmasıdır. Diğer taraftan, metinden okumada konuşmacı ile dinleyici arasındaki göz teması gibi kurulması
gibi kolaylaştırıcı etkenler söz konusu olamayacaktır.

7.8.1.2. Ezbere Dayalı Konuşma
Adından da anlaşılacağı gibi, ezbere dayalı konuşmalarda konu ya da metin kelimesi kelimesine
ezberlenir. Herhangi bir değişiklik yapılmadan konuşma sürdürülür. Mesajın iletilmesi açısından avantajları bulunsa da etkili iletişim için çok da uygun değildir. Ancak dini iletişimin, ayet ve hadisler gibi,
değiştirilmesi uygun olmayan metinleri içermeleri göz önünde bulundurulduğunda, din hizmetlerinde
bulunacak kişilerin kullanmaları gereken bir yöntem olduğu aşikardır. Ezbere dayalı konuşmanın en
önemli eksikliği, sabit bir konuşma metin ve konuşma düzenin, karşılaşılması muhtemel özel durumlara
uyum sağlayamamasıdır. Ani durum değişikliklerine karşı metini dönüştürmek ya da ilave fikir üretmek,
konuşmacıyı zor durumda bırakacaktır.

7.8.1.3. İrticalen Konuşma
İrticalen konuşma, konuşmanın ezberden konuşmaya dönüşmesine neden olmayacak şekilde
kısa bir hazırlık ile yapılan konuşmalardır. İrticali konuşmada genellikle, ana hatlar, giriş ve sonuç üzerinde hazırlık yapılmakta, hazır bir metne bağlı olmadan konuşma yürütülmektedir. Bu konuşma şekli,
en etkili iletişim yöntemidir; denetlenemeyen ve önceden düzenlenmemiş ortamlarda yapılan konuşmalarda, ortamın özelliklerine uyum sağlamda oldukça verimlidir. İletilen mesajın yetersiz olduğu durumlarda, konuşmacı seçtiği kavramlarla yeni fikirler sunabilir ya da mevcut konuyu genişletebilir. En
önemli eksikliği, düzenlenmiş içeriklerden yoksun olduğundan kesin bir dil kullanmanın zorluğudur.
Diğer taraftan, uygun ve doğru olmayan kelimelerin kullanılma ihtimali de vardır.
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7.8.1.4. Taslak Yoluyla Yapılan Konuşma
Bu yöntemde, konuşma konusu yeterli düzeyde araştırılır ve bir taslak haline getirilir. Kavramlar veya cümleler ezberlemeksizin konuşmacı, mesajını taslağa uygun olarak iletmeye çalışır. Böylelikle
geri bildirimler ya da durumun gerektirdiği değişiklikler taslağa bağlı olarak yapılma imkanına kavuşmuş olur. Tarihler, rakamlar ya da özel isimler, yanlışlık yapmadan aktarılırken değişiklilerin yapılabilmesi ihtimali stresin azaltılmasına yardımcı olur. Halka yönelik yapılan konuşmalarda en çok başvurulan yöntem, bu yöntemdir.

7.8.2. Fonksiyonel Açıdan Dini İletişim:
7.8.2.1. Bilgi Yoğunluklu Dini İletişim
Konuşmanın en önemli amacı, tespit edilmiş bir hedefe matuf mesajın iletilmesidir. Hemen hemen bütün eğitim-öğretim faaliyetleri, bilgi yoğunluklu bir iletişime konu olmak durumundadır. Formal-informal eğitim ya da dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri, zorunlu olarak kesinliği bulunan
bilgilere dayanmalıdır. Bilgi yoğunluklu dini iletişimin temel amacı, ‘muhatabın seçilen konu ile ilgili
bilişsel ya da psikomotor alanlarda sahip olduğu bilgi eksikliğini gidermek ve onu daha iyi bir seviyeye
çıkarmaktır’. Dolayısıyla mesajın amacı, ikna etmek ya da motivasyonu artırmak değil, bilginin artırılmasıdır. İkna edici konuşmalar, doğrudan motivasyon oluşturma amacı taşıdıkları için, ifadeler kesin
olan bilgilerden değil, muhatabın duygusal durumunu dikkate alan ve gerektiğinde ihtimallik taşıyan
önermelerden oluşmaktadır. Nesneler, süreçler, olgu ve olaylar, kavramlar hakkındaki konuşmalar, bilgi
yoğunluklu konuşmalardır.

7.8.2.2. İkna Edici Konuşmalar
Bu konuşma biçimi, kabul ve razı etmeye amacını taşımaktadır. Mesajın içeriğinin kabul edilmesi zorunlu değildir; sadece biçimsel olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yukarıda da değinildiği
gibi, bilgi yoğunluklu iletişimlerde amaç, kesinliği olan önermelerden oluşurken ikna edici konuşmalar
inanç, tutum ve değerlerin değiştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması amacını taşımaktadır. İkna edici
konuşmalar, gündelik hayatta sıkça başvurulan iletişim türlerinden bir tanesidir zira konuşma ihtiyacının
olduğu konuların büyük çoğunluğu kesin bilgi sahibi olunmayan içeriklerden oluşmaktadır. Bu durum
da ikna edici konuşmaları kaçınılmaz kılmaktadır. Bu konuşma türünün en önemli dezavantajı, oluşturulan değer ve tutumlar, zorunlu bilgilere dayanmadıklarından, bağlı oldukları koşullar ortadan kalktığında kendilerinin de ortadan kalkmaları yani kararlılıktan yoksun olmalarıdır.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)

İletişimi ve dini iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?
Dini iletişimi, farklı ve özel kılan yönleri nelerdir?
Kur’an ve Sünnetten hareketle bir iletişim tekniği oluşturulabilir mi?
Din hizmetlerinde iletişim tekniklerinin kullanılması din görevlileri için ne gibi kazanımlar sağlayabilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde iletişim ve dini iletişimin tanımını; iletişimin genel prensipleri ve hedeflerini; iletişim
tekniklerini ve dini iletişim çeşitlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

1- İletişim kaynak, ………, hedef olmak üzere üç temel unsurdan oluşmaktadır.
2- Din hizmetleri gerçekleştirilirken farklılıkların ……… olduğu bilinmeli ve ona göre davranılmalıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde iletişimin ilkeleri arasında gösterilebilir?
A. Muhatabı iyi tanımak
B. Verilecek mesaj açık ve net olmalı
C. Anlatılacak konunun iyi bilinmeli
D. Muhatapların farklılıkları görmezden gelinmeli
E. Alternatif bakış açıları sunulmalı
4- “İletişimde ……. bir kişi/kişiler grubu, gazete, ajans, radyo, tv gibi bir medya aracı
ya da kurumsal yapılardır”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Kaynak
B. Hedef
C. Mesaj
D. Kitle
E. Medya
5- İletişimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Alıcılar her şeyi olduğu gibi anlamaz, kavrayamaz
B. İletişim iyi veya kötü amaçlı da kullanılabilir
C. İletişim hem sözlü, hem de sözsüz bir süreçtir
D. Söylemek, anlatmak iletişimin başlangıç eylemidir
E. İletişimde önemli olan niceliktir
6- Aşağıdakilerden hangisi ailede çocuklarla sağlanacak iletişim becerileri arasında
gösterilemez?
A. Duygusal iletişim
B. Zıt yönlü kuvvetleri kontrol etme
C. Tek yönlü iletişim
D. Çocuğu değil davranışı yargılamak
E. Model davranışlar sunmak
7- “5-6 yaşlar ve öncesi çocuklara sözel uyarıcılardan çok görsel uyarıcılar aracılığı ile
çocuğun nesnel dünyasına nüfuz edilebilir.”
Yukarıdaki ifade hangi iletişim becerisi ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.

Model davranışlar sunmak
Otoriter ve yönlendirici iletişim
Çocuğu değil davranışı yargılamak
İletileri doğru gönderip doğru almak
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E. Duygusal iletişim
8- “Çocuklarla dini iletişime girmek illa da onlara dini bilgiler anlatmak değil, duygusal iletişim şeklinde aktarmak daha etkilidir, Örn: Namaz kılarken çocuğun yanına geldiğinde onu
okşamak ve yanına almak “

Yukarıdaki ifade hangi iletişim becerisi ile ilgilidir?
A. Model davranışlar sunmak
B. Otoriter ve yönlendirici iletişim
C. Takdir ve Eleştiri
D. İletileri doğru gönderip doğru almak
E. Duygusal iletişim
9- Akşam ziyaretleri, ailece ritüel haline gelmiş kitap okumaları gibi uygulamalar
hangi iletişim becerisi türüne dahil edilebilir?
A. Yalanlama ve Doğrulama İletileri
B. Ortak yaşantılar oluşturma
C. Takdir ve Eleştiri
D. İletileri doğru gönderip doğru almak
E. Duygusal iletişim
10- Eşler arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim modelinde aşağıdaki davranışlardan
hangisi beklenmez?
Eşler aile problemlerini aşmada güç birliği yapmalı
Küskünlük fazla sürmemeli, özür dilemek önemli
Eşler birbirine olumlu veya olumsuz hemen tepki vermeli
Her şeye rağmen iki ayrı insan olduklarını unutmamalı, birbirlerinin düşüncelerine
saygı duymalılar
E. Eşlerden biri ötekinin ayıbını ortaya çıkarmamalı

A.
B.
C.
D.

Cevaplar

1-mesaj 2-zenginlik 3-D 4-A 5-E 6-C 7-A 8-E 9-B 10-C
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8. TÜRKİYE’DE DİN HİZMETLERİNİ
YÜRÜTEN KURUM OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de din hizmetlerinin önemli bir bölümünü yürüten Diyanet İşleri
Başkanlığını tarihi, mevzuatları ve birimleri çerçevesinde ne tür dini hizmetler yürüttüğünü
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Türkiye’de din hizmetleri denince ilk aklınıza gelen kuruluş nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarihi süreci hakkında malumatınız nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü dini hizmetler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Diyanet İşleri Başkanlığı
Kurumu

Kazanım

Kurumu tarihi, birimleri ve hizmet alanlarıyla tanır.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Kurumun tarihi hakkında
bilgi verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birimleri ve hizmet
alanları yasal dayanaklarıyla sunulur.
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Anahtar Kavramlar


Din Hizmetleri



Diyanet İşleri Başkanlığı



Sosyal Hizmet Alanları



Taşra



Yurtdışı
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Giriş
Cumhuriyet’le beraber Türkiye’deki cami ve kuran Kursları merkezli din hizmetlerinin
yürütülmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzde birçok birim ve hizmet alanlarıyla devasa bir kurum niteliğine ulaşmıştır. Merkez,
taşra ve yurtdışı alanlarında birden çok sahada birden çok vasıtayla din hizmetlerini idame
ettirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı; Mushafları
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü; Dini Yüksek
İtisas ve Eğitim Merkezleri; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Strateji Geliştirme Başkanlığı;
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi birçok birimi bünyesinde barındırmaktadır.
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8.1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Tarihçesi
Sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan dine dair işlerin yürütülmesi için kurumsal
bir hüviyete ihtiyaç bulunduğu açıktır. Ülkelerde din hizmetlerinin sunumu her ülkenin
kendi gelenek ve kültüründen gelen özelliklere göre şekillenmektedir. Türkiye’de din hizmetleri geçmişten günümüze hep bir kamu hizmeti olarak görüle gelmiştir. Osmanlı devleti
çoğunluğun dini olan İslam dini ile ilgili işleri olduğu gibi, azınlıkların dini işlerini de kamu
hizmeti anlayışı içerisinde idare etmiştir.
Osmanlı devletinde İslam dinine dair işler ve Müslümanlara sunulacak din hizmetleri,
bir devlet görevlisi olan Şeyhülislam tarafından idare edilmiştir. Şeyhülislamlık, İmparatorluğun son iki asrına gelinceye kadar vakıflar ve din hizmetlerinin yanında adliye ve eğitim
hizmetlerini de yürütmüştür. Tanzimat’tan sonra, adliye ve maarif nezaretlerinin kurulmasıyla birlikte Şeyhülislamlığın yetki alanı sadece dini konularla sınırlı hale gelmiştir.
Osmanlı devletinde İslam dinine dair işler ve Müslümanlara sunulacak din hizmetleri,
bir devlet görevlisi olan Şeyhülislam tarafından idare edilmiştir. Şeyhülislamlık, İmparatorluğun son iki asrına gelinceye kadar vakıflar ve din hizmetlerinin yanında adliye ve eğitim
hizmetlerini de yürütmüştür. Tanzimat’tan sonra, adliye ve maarif nezaretlerinin kurulmasıyla birlikte Şeyhülislamlığın yetki alanı sadece dini konularla sınırlı hale gelmiştir.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı yasa ile Diyanet İşleri
Başkanlığı kurulmuş, görev alanı olarak; ‘İslam dininin itikat ve ibadet ile ilgili işlerini yürütmek ve dini kurumları idare etmek’ olarak belirlenmiştir. Bu kanunla Ülkedeki tüm cami
ve mescitlerle bunların görevlilerinin idaresi Diyanet İşleri Başkanlığına verildiği gibi tekke
ve zaviyelerle bunların görevlisi olan şeyhlerin idaresi de Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte bunlara dair hususlar Başkanlığın görev alanından çıkarılmıştır.
1961 Anayasası Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Anayasal bir kurum olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. 1982 Anayasasında Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve
milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.’ hükmü ile Başkanlığın görev ve sorumluluk alanlarını ifade etmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının mevcut teşkilat yapısı, 633 sayılı Kanun’da çok kapsamlı
değişiklikler yapan 01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu
Kanun Diyanet İşleri Başkanlığına çok önemli kazanımlar sağlamıştır. Başkanlık, hiyerarşik
olarak genel müdürlük seviyesinden müsteşarlık seviyesine yükseltilmiş, iki sürekli kurula
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ilaveten dokuz adedi genel müdürlük seviyesinde olmak üzere on dört hizmet birimi oluşturulmuştur.
Bu kanun ile birlikte Diyanet İşleri Başkanının görev süresi 5 yıl ile sınırlandırılmış, bir
kişinin en fazla iki kez bu göreve getirilebileceği hükme bağlanmıştır. Başkan yardımcılarının sayısı beşten üçe düşürülmüştür. Din İşleri Yüksek Kurulu için üye seçimini yapacak
heyetin kapsamı genişletilmiş, teşkilatın her kademesinden temsilcilerin katılımı sağlanmıştır. Gerek Din İşleri Yüksek Kurulu gerekse diğer birimlere verilen yeni birçok görevle uluslararası alanda etkin bir din hizmeti sunumunun yasal alt yapısı oluşturulmuştur.
Bu bağlamda, çağımızda din hizmeti sunmanın bir gereği olarak cami dışı din hizmetlerinin önü açılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimleri için gerekli
alt yapı hazırlanmış, radyo ve televizyon kurulması Başkanlığa bir görev olarak verilmiştir.
Başkanlık, toplumu din konusunda aydınlatma noktasında her türlü imkândan yararlanmaya
memur edilmiştir.
8.2. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yapısı
MERKEZ; Diyanet İşleri Başkanlığı 14 Ana birimden oluşan merkez teşkilatı ile yönetilmektedir.
TAŞRA; Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa
bağlı dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur. İl Müftülüklerine bağlı
957 İlçe Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 81 İl Müftülüğü bulunmaktadır.
YURTDIŞI; Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatı Merkezde Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü ile birlikte 22 Müşavirlik, 24 Ataşelik ve Koordinatörlüklerden oluşmaktadır.
8.3. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİNİ YÜKSEK İTİSAS VE EĞİTİM MERKEZLERİ
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

8.3.1. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 3 Mart 1924 tarihinde Hey’eti Müşavere adı ile
kurulan kurul, zamanla farklı isimler alarak varlığını sürdürmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulunda,
1 Başkan, 1 Başkanvekili, 16 Kurul Üyesi, 32 Kurul Uzmanı, 18 Kurul Uzman Yardımcısı
görev yapmaktadır.
Görevleri;
İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübe ile güncel talep
ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları
cevaplandırmak, Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi
veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak,
Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı takip etmek, bunları değerlendirmek, Basılı, sesli ve görüntülü eserleri, dini bakımdan,
inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek, Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek
Kurul, faaliyetlerini 5 komisyon marifetiyle yürütmektedir.
•
•
•
•

Dini Konuları İnceleme ve Soruları Cevaplandırma Komisyonu
Din Hizmetleri ve Eğitim Komisyonu
Dini Yayınlar Komisyonu
Dini Sosyo-Kültürel Oluşumlar Komisyonu
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•

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Bu komisyon çalışmaları haricinde din şurası, çalıştaylar, istişare toplantıları ve ziyaretler yapmakta kurulun başlıca görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

8.3.2. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
1889 yılında Tetkik-i Mesahif adı altında kurulmuş olan kurul, 2010/6002 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ismini almıştır. Bir başkan ve sekiz üyeden oluşan kurulun görevleri arasında, Kuranı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol ettikten sonra mühürlemek veya onaylamak, hatalı ve noksan olarak basılan ve yayınlanan Kur’an-ı Kerimleri
tespit etmek, Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

8.3.3. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığının asli görevi olup, ülkemizin her noktasında
ibadet hizmetleri ile birlikte, toplumu din konusunda aydınlatmak ve toplumumuzu sahih
dini bilgi ile buluşturmakta yine Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına
girmektedir. Bu hizmetler, vaaz, hutbe, cami dersleri, panel, konferans ve sempozyumlarla
yerine getirilmektedir. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İrşad Hizmetleri, Aile
ve Dini Rehberlik, Cami Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri adı altında
4 daire başkanlığı bulunmaktadır.
Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek,
Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî
programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek, Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri
götürmek, Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din
konusunda aydınlatmak, Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî
konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak, Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine
getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 86.762 Cami bulunmaktadır. Camilerde dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek, özel haftalarda programlar düzenlemek, dini danışmanlık
merkezleri oluşturmak, Okuma salonları açmak, gençlik merkezi, kütüphane ve spor salonları oluşturmak, Cami dersleri ile Milletimizin sahih bilgilerle buluşmasını sağlamak, Sabah
Namazı buluşmaları tertip etmek, Camilerin gün boyu açık tutulmasını sağlamak, Ramazan
ayında Hatimle teravih namazı kılınması, itikâfa girilmesi, cami bünyesinde iftar yemeği
verilmesi, mukabele okunmasını sağlamak.
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Camilerde cemaatin yoğun olduğu vakitlerde "Ahlak, Aile, İnanç, İbadet, Sağlık, Sosyal
ve Toplumsal Hayat, İlim Eğitim, İnsan, Helaller ve Haramlar, Çalışma ve Ekonomik Hayat,
Dinî/Milli/Özel Gün ve Haftalar” ana başlık konularında vaaz verilmektedir. Cami görevlilerinin yanı sıra 726 sı bayan, 2.180 i erkek olmak üzere toplam 2.906 vaiz görev yapmaktadır.

8.3.4. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi, Hizmetiçi Eğitim ve Rehberlik, Program geliştirme ve Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlıkları olmak üzere
4 birimden oluşmaktadır. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen din eğitimi faaliyetlerinin en aktif ve etkili ayağını Kur’an kursları oluşturmaktadır. 15.473 Kur’an
Kursunda 40.432 derslikte 19.152 Kadrolu 17.425 Geçici toplam 36.577 Kur’an Kursu Öğreticisi tarafından hizmet verilmektedir. Bu Kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitim, öğretim ve
manasını öğretmek, hafızlık yaptırmak ve din eğitimi almak isteyenlere din eğitimi verilmektedir. Yaz aylarında cami ve diğer mekanlarda 2 ay süreli Yaz Kur’an Kursu da düzenlenmektedir.
Kur’an Kurslarının görevlerinden biride hafızlık yaptırmaktır. Kayıtların tutulmaya başlandığı 1976 yılından bugüne kadar Türkiye’deki hafız sayısı 121.270 e ulaşmıştır.
Her yaştan öğrencinin cami ve Kur’an kurslarına gelebilmesi, Çocukların Sağlıklı bir
din ve ahlak gelişimi gösterebilmeleri amacıyla 4-6 Yaş okul öncesi Kur’an Kursları açılmaya başlanmış ve yurt genelinde yaygınlaşmıştır.
Kamuda veya farklı alanlarda çalışan/çalışmayan, Öğrenci, Engelli ve yaşlılara yönelik,
Kur’an ve Din Eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza müsait oldukları vakitte ihtiyaç odaklı
Kur’an Kursları açılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak
amacıyla hizmet içi eğitim kursların düzenlendiği 15 Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca
9 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde İlahiyat Fakültesi mezunu görevlilerin ihtisas gördüğü
eğitim Merkezleri bulunmaktadır.

8.3.5. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün temel görevi, Hac ve Umre ibadetinin
dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılmasını sağlamak, Hacı ve
umrecilerin Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik etmektir. Hac
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Hizmetleri, Umre Hizmetleri, Hac ve Umre Hizmetleri Eğitimi, Kurullar ve Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.
Türkiye’den Umreye gitme konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak her ülkeye
Suud Hükümeti tarafından uygulanan binde birlik Hac kotası nedeniyle Hac için kura çekimi
yapılmaktadır. Türkiye’den Hacca giden Hacıların %60 ı Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile %40 ı ise Türsab çatısı altındaki şirketlerin organizasyonu ile Hac ibadetini
yerine getirmektedir. Her yıl Türkiye’den 80.000 civarında hacı adayı hac ibadetini yerine
getirmektedir.

8.3.6. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Uluslararası andlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde ilgili makamlarla işbirliği yaparak
yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek,
soydaş ve akraba toplulukları ile İslam dinine mensup diğer topluluklara bu konularda yardımcı olmak amacıyla 1971 yılından itibaren yurtdışına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
din görevlisi gönderilmektedir. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Yurtdışı Türkler, Avrasya
Ülkeleri, Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik, Müslüman Ülke ve Topluluklar, Dinler ve Kültürler
Arası İlişkiler Daire Başkanlığı olmak üzere 5 birim bulunmaktadır.
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde 22 Müşavirlik, 24 Ataşelik ve Koordinatörlükler bulunmaktadır. Müşavirlik ve Ataşelikler bünyesinde sözleşmeli ve geçici süreli din
görevlileri görev yapmaktadır. Yurtdışında hizmet götürülen merkezlerdeki dini hayatın canlanması, Cami, Kur’an Kursu ve İslam Merkezlerinin yapılması amacıyla Türkiye’deki İl ve
İlçelerle kardeş şehirler ilan edilmiştir.
Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik faaliyetleri arasında, 66 farklı ülkeden Müslüman öğrenciler Türkiye’deki Kuran Kurslarında 950 öğrenci eğitim almış, İstanbul ve Kayseri’deki
İmam-Hatip Liselerinde 427 öğrencinin eğitim görmeleri sağlanmış, Yurtdışında mahalli
imkânlarla din görevlisi olarak görev yapmakta olan şu ana kadar 1518 mahalli görevliye
Türkiye’de eğitim verilmiş ve bu çalışmalar sayıları artarak devam etmektedir. Uluslar Arası
İlahiyat Projesiyle Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla Yurtdışındaki Müslüman öğrencilerin
Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde eğitim görmesi sağlanmaktadır.
Yapılan ikili anlaşmalarla Farklı ülkelerde İlahiyat Fakülteleri Kurularak bu fakültelerde 775 öğrencinin ilahiyat eğitimi alması sağlanmıştır. Uluslar Arası İlahiyat Projesiyle
Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla Yurtdışındaki Müslüman öğrencilerin Türkiye’deki İlahiyat
Fakültelerinde İlahiyat eğitimi görmesi sağlanmaktadır. İlahiyat Eğitimini tamamlayan öğrencilerden 127 Yüksek Lisans, 74 öğrenci ise Doktora eğitimine devam etmektedir.
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8.3.7. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I, Atama II, Kadro Terfi ve Tahsis, Sicil,
Disiplin ve Değerlendirme, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı olmak
üzere 6 birim tarafından yönetilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 1165 Müftü,
344 Şube Müdürü, 2.649 Vaiz, 319 Murakıp, 71.816 İmam-Hatip, 11.911 Müezzin-Kayyım,
19.851 Kur’an Kursu Öğreticisi ile diğer görevlilerle birlikte toplam 117.378 personel görev
yapmaktadır. Her yıl 20.000 kişiye yakın Geçiçi Kur’an Kursu Öğreticisi ihtiyaç olan Kur’an
Kurslarında görevlendirilmektedir.

8.3.8. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi ve toplumu din
konusunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatmayı amacı edinerek gerçek ve
elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta ve bunları inceleyerek yayımlamakta, süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmaktadır. Dini
Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler, Yabancı Dil
ve Lehçelerde Yayınlar, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı olmak üzere 4 birim tarafından yönetilmektedir.
Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Aylık Çocuk Dergisi, Diyanet Aile Dergisi, Diyanet 3
Aylık İlmi Dergi, Diyanet Takvimi, Diyanet Çocuk takviminin yanı sıra ücretli ve ücretsiz
olmak üzere bir çok kaynak eserin basımı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Ücretsiz olarak dağıtılan Kur’an-ı Kerim, Elif Cüzleri, Dinimi öğreniyorum serisi gibi eserlerin yanı sıra Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri, Hadislerle İslam, İslam İlmihali gibi kaynak
eserlerinde basım ve dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca talep edilen yurtdışı ülkelere yayınların
tercümesi yapılarak dağıtımı yapılmaktadır. Görme engelli vatandaşlarımızın Kur’an eğitimi
için Braille Alfabesiyle Kur’an Kerim baskısı yapılmıştır. İşitme engelliler için 24 Kitaptan
oluşan işitme engelliler din eğitim seti bulunmaktadır.
Sesli ve Görüntülü yayın faaliyetlerinin önemli bir aşaması da TRT ile yapılan protokol
çerçevesinde Diyanet TV’nin 2012 yılında itibaren yayın hayatına başlaması olmuştur. Ayrıca Diyanet Radyo da yayın hayatına başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan
eserlerin tamamına yakını e-Kütüphane ortamında www.kütüphane.diyanet.gov.tr adresinde
vatandaşlarımızın ücretsiz istifadesine sunulmaktadır.

8.3.9. Dini Yüksek İhtisas ve Eğitim Merkezleri
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da hizmet vermekte
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olan 14 Eğitim Merkezi, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Rize, Trabzon da hizmet vermekte olan 8 adet Dini Yüksek İhtisas Merkezi bulunmaktadır.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla denetim ve kontrol görevini yapmak üzere
70 Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı marifetiyle bu hizmetleri yürütmektedir.
Hukuk Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığının hukuki iş ve işlemlerini yürütmek üzere 4
Hukuk Müşavirinin marifetiyle bu hizmetleri yürütmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılabilmesi
için rehberlik etmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Başkanlığın misyonunun belirlenmesi,
stratejik planlama çalışmalarına yönelik faaliyetlere rehberlik edilmesi görevini icra etmektedir. Satın alma hizmetlerinin yapıldığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü mali konularla ilgili iş ve işlemleri yönetmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacı nedir? Sizce Diyanet İşleri Başkanlığı,
mevcut durumuyla bu amaca ulaşabilir mi?
2) Diyanet İşleri Başkanlığı ne tür hizmetler sunmaktadır?
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasal dayanakları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşunu; bünyesinde bulundurduğu kurumları; hizmet alanlarını yasal dayanaklarıyla öğrendik.
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Bölüm Soruları
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş tarihi nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplar kaç adet hizmet birimi vardır?
Diyanet İşleri Başkanının görev süresi kaç yıldır?
İl müftülükleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hangi teşkilat yapısı içerisinde sayılmaktadırlar?
5- Ataşeler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hangi teşkilat yapısı içerisinde sayılmaktadırlar?
6- “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 3 Mart 1924 tarihinde Hey’eti Müşavere adı ile
kurulan kurul, zamanla farklı isimler alarak varlığını sürdürmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organıdır”
Yukarıda ifade edilen birim aşağıdakilerden hangisidir?
1234-

A.
B.
C.
D.
E.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hac Ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7- “İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübe ile güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî
soruları cevaplandırmak, Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak”
Görevleri yukarıda belirtilen birim aşağıdakilerden hangisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hac Ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8- Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez teşkilatını oluşturan birimlerden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile İrşad ve Rehberlik Genel Müdürlüğü
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9- “1889 yılında Tetkik-i Mesahif adı altında kurulmuş olan kurul, 2010/6002 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ismini
almıştır. Bir başkan ve …. üyeden oluşan kurulun görevleri arasında, Kuranı Kerim
metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol ettikten sonra
mühürlemek veya onaylamak, hatalı ve noksan olarak basılan ve yayınlanan Kur’an-ı
Kerimleri tespit etmek, Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A.
B.
C.
D.
E.

5
6
7
8
9

10- “Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek,
Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri
dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek, Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek”
Yukarıda görevleri sayılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı birim aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevaplar
1-3 Mart 1924 2-14 3-5 4-Taşra 5-Yurtdışı 6-A 7-C 8-E 9-D 10-B
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9. CAMİDE DİN HİZMETLERİ: VAAZ VE HUTBELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de din hizmetlerinin önemli bir bölümünün yürütüldüğü camileri
ve camilerle verilen din hizmetlerini tanıyacağız. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden olan vaaz
ve hutbenin temel ilkelerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de din hizmetleri denince ilk aklınıza gelen kuruluş nedir?
2) Camiler din hizmetleri bakımından önemli midir? Neden?
3) Camide sunulan din hizmetlerinden olan vaaz cemaat üzerinde etkili midir? Nasıl daha
etkili hale getirilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Camide Din Hizmetleri

Camiyi ve camide yürütülen din hizmetlerini tanır.

Cami ve mescitlerin
fonksiyonları hakkında bilgi
verir. Camide yürütülen din
hizmetlerini tanıtır.

Vaaz, Hutbe

Vaaz ve hutbenin
özelliklerini ve temel ilkelerini bilir.

Vaaz ve hutbenin tanımı
yapılır. Etkili bir vaaz ve
hutbe için temel ilkeler tanıtılır.
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Anahtar Kavramlar


Din Hizmetleri



Cami/mescit



Vaaz



Hutbe



Dini Eğitim
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Giriş
Camilerimiz, asr-ı saadetten bugüne hem yapı, hem işlev olarak İslam’ın bütün esaslarını ve mesajlarını temsil eden kurum olma niteliğine sahiptir. Camiler dinimizin ön gördüğü
amaca uygun bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesi, Milletimizin maneviyat dünyasının
sağlıklı bir şekilde oluşması, toplumumuzda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının gelişmesi için önemli katkılar sağlamaktadır.
Mescid-i Nebevi başta olmak üzere camilerimiz, medeniyete merkez, ilme ve irfana beşik, fakire ve kimsesize mesken, müminlere uhuvvet membaı olmuştur. Cami ve mescitler tarih
boyunca okul, idare merkezi, misafirhane, öğrenci yurdu, kütüphane, hastane ve yardımlaşma
merkezi gibi fonksiyonlarını da ifa etmiştir.
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9.1. Camilerin Fonksiyonları
9.1.1. Camilerde İbadet
Camilerin en temel ve değişmez görevi ibadethane olmalarıdır. Günlük beş vakit namaz,
Cuma, bayram ve Ramazanda teravih namazları için Müslümanlar camiye gitmekte ve namazlarını cemaatle kılmaktadırlar. Ülkemizde 2016 yılı başı itibariyle 86.762 cami ve mescit ibadete açıktır. Bu camilerin %60 ı durumu ve konumu itibariyle gün boyu açık tutulan camilerdir.

9.1.2. Cami Dersleri
Camilerde Kur’an-ı Kerim ve Meali, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, İtikat, İbadet, Ahlak,
Tefsir, Siyer, ve Hadis Dersleri verilmektedir. Ayrıca Okulların tatile girmesiyle Yaz Kur’an
Kursları açılmakta, Okul çağındaki öğrencilerin Kur’an-ı Kerim öğretimi ve Dini Bilgiler dersleri verilmektedir. Yaz Kur’an Kurslarının okul-aile-cami iletişiminde, çocukların sosyalleşmesinde, sağlıklı dini bilgi öğrenilmesi ve hurafelerin engellenmesinde çok büyük katkıları olduğu
bilinmektedir.

9.1.3. Ramazan Hizmetleri
Ramazan ayında Camilerin tamamında teravih namazı kılınmakta, 716 Camide hatimle
teravih Namazı kılınmakta, 20.638 Camide itikafa girilmekte, 381 Camiye Mahya asılmakta,
59.565 camide mukabele okunmakta, 1467 Camide her akşam iftar yemeği ikram edilmekte,
272 Camide Kur’an Ziyafeti programı tertip edilmektedir.

9.1.4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Camilere gelen insanlar birbirleri ile tanışır, dertlerini ve sevinçlerini paylaşırlar. Camilerimizde her türlü dini ve sosyal hizmetler için yardım toplanmakta, Cami, Kur’an Kursu, Öğrenci Yurdu inşaatları, İhtiyaç sahibi kimselerin iaşe ve barınmaları için yardımlar ulaştırılmaktadır.

9.1.5. Kütüphane ve Okuma Salonları
Tarih boyunca ve günümüzde bütün camiler aynı zamanda birer kütüphane vazifesi görmüşlerdir. Camilerin bünyesinde cemaatimizin namaz vakitleri arasında faydalı vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, çay, kahve vb. içebileceği mekanlar oluşturulmuştur. Birçok camide
bulunan kütüphane ve okuma salonlarında Kur’an-Kerim ve Meali, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadislerle İslam ve İslam Ansiklopedisi en çok okunan kitaplardandır.
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9.1.6. Vaaz ve İrşad Etkinlikleri
Bütün Camilerde Cuma, Bayram, Teravih Namazı öncesi, cemaatin kalabalık olduğu
vakit namazları öncesinde "Ahlak, Aile, İnanç, İbadet, Sağlık, Sosyal ve Toplumsal Hayat, İlim
Eğitim, İnsan, Helaller ve Haramlar, Çalışma ve Ekonomik Hayat, Dinî/Milli/Özel Gün ve Haftalar” ana başlık konularında vaazlar yapılmaktadır. Cami görevlilerinin yanı sıra 726 sı bayan,
2.180 i erkek olmak üzere toplam 2.906 vaiz camilerde vaaz ve irşad hizmeti yapmaktadır.

9.1.7. Camilerde Sosyal, Kültürel ve Dini Faaliyetler
Asr-ı Saadetten bu yana cami ve mescitler aynı zamanda birer sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü merkezlerdir. Hafızlık İcazet Merasimleri, Kur’an Ziyafeti Programları,
Mevlid-i Şerif okunması, Hatim Cemiyetleri, Kitap Fuarları cami ve müştemilatı bünyesinde
ifa edilen programlardan bazılarıdır.

9.2. Camilerde Din Hizmeti Olarak Vaaz
Sözlükte öğüt vermek, uyarmak ve sakındırmak anlamına gelen va’z, bir topluluğa dini
ve ahlaki konularda nasihat etmek, dinleyenlerin kalplerini iyiliğe ısındıracak sözler söylemek,
uhrevi mükâfat ve cezalara dair bilgiler vererek teşvik etmek ve ikazda bulunmak anlamına
gelmektedir. Peygamberler toplumu eğitme, öğretme, ikna etme görevini yerine getirirken temel yöntem olarak vaaz etmeyi kullanmışlardır.
Peygamberimiz vaaz ve sohbetlerinde kolaylığı tercih etmiş, insanları bıktırmadan kısa
ve özlü konuşmalar yapmıştır. Her gün değil haftanın belli günlerinde vaaz etmiştir. Vaazlarında zaman zaman sesini yükseltmiş, insanları ilgilendiren her konuya değinmiş, konunun önemine göre yüz ifadesini değiştirmiş, anlattıklarının kolay anlaşılması için kıssalar anlatmıştır.
Vaaz ve sohbetlerinde asla sert ve karamsar bir tavır takınmamış, güler yüzlü ve müjdeleyici
olmuştur. Hiçbir zaman muhataplarını doğrudan suçlamamış, genel ifadeler kullanarak hataları
düzeltmeye çalışmıştır. Peygamber efendimizi bazı sahabeleri vaaz etmekle görevlendirmiş,
kendisi de yapılan vaazları dinlemiştir.
Çok önemli bir yaygın din eğitimi yöntemi olan vaaz ciddi bir hazırlık safhası ve altyapı
gerektirir. Vaazı hazırlarken şu soruları sormalı cevaplarını vermeliyiz.
Ne Öğreteceğim?
Niçin Öğreteceğim?
Nasıl Öğreteceğim?
Sonuçları nasıl değerlendireceğim?
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9.2.1. Vaizde Bulunması Gereken Nitelikler
Vaizin Kur’an-ı Kerimi iyi okuması, anlaması ve günümüze yorumlaması önemlidir.
Tefsirden ve hadislerden faydalanması, fıkıh ve akaid bilgisinin iyi olması, güncel dini konu ve
gelişmelere hakim olması önemlidir. Kaynaklara hakimiyetin yanında hitabet, sosyoloji, psikoloji ve eğitim-öğretim yöntemleri hakkında malumat sahibi olunması gerekmektedir.
Vaizlerin ilim-amel bütünlüğüne sahip, samimi, güvenilir, iletişim becerisine sahip, herkese karşı eşit davranan, cemaatini iyi tanıyan ve onlarla empati kurabilen, genel kültür sahibi,
giyim ve görünüşünün tertipli, düzenli ve temiz olması ve gönül insanı olarak yaptığı işi severek
yapması gerekmektedir.

9.2.2. Etkili Bir Vaaz İçin Dikkat Edilecek Hususlar
Güncel ve İlgi çekecek bir konu seçmek
Mutlaka bir plan yaparak kürsüye çıkmak
Vaaza zamanında başlamak, ilgili ayet ve hadis metinlerini okuduktan sonra cemaatin
ilgisini, anlatılacak konuya çekmek
Vaazı yüz yüze ve irticalen yapmak
Beden dilini iyi kullanmak
Sade, anlaşılır, akıcı, güzel, olumlu, yumuşak bir dil ve üslup kullanmak.
Cemaati motive etmek, sevgi, saygı ve hoşgörü ilkelerine dikkat çekmek
Vaaz boyunca konu bütünlüğünü korumak
Sağlam kaynaklara dayanmayan bilgileri kullanmamak
Ezan okunmaya başlayınca mümkünse konuyu toparlayıp dua ile vaazı bitirerek ezanın
dinlenmesine imkan sağlamak

9.3. Hutbe
Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma” anlamına gelen hutbe,
dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında
irat edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye
de hatip hatîb denir. Câhiliye devri Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslâm
döneminde de bir yandan sosyal hayatın bir parçası ve edebî sanatların bir türü olarak devam
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etmiş, öte yandan dinî bir muhteva kazanarak bazı ibadetlerin şekil şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur. Resûl-i Ekrem’in genel olarak irşad metodu, hutbeleri ve sözlü tavsiyelerinin
incelenmesinden anlaşıldığına göre başarılı bir hatipte her şeyden önce sağlam bilgi, samimiyet,
şevk ve heyecan bulunması gerekmektedir. Hatibin ayrıca giyim kuşamının düzgün olması, güzel konuşması ve cemaatle iletişim kurabilecek bir olgunluğa sahip bulunması da güven telkin
edip başarılı olmasının vazgeçilmez şartlarındandır. Hz. Peygamber’in hutbelerinin maddî ve
mânevî hayatın ihtiyaçlarıyla yakından ilgili, ferdî veya içtimaî problemlerin çözümüne yönelik
olduğu bilinmektedir. Ayrıca hutbelerini kısa tuttuğu ve bunu tavsiye ettiği de rivayet edilmektedir. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gereken hutbelerde
cami dışında bulunan kişi ve grupların eleştirisi yerine bizzat hitap edilen cemaatin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, İslâmiyet’in öngördüğü şekilde birlik ve beraberliğe özendirici
konuşmaların yapılması, gerek Kur’ân-ı Kerîm’in gerekse sünnetin genel irşad yönteminin zaruri kıldığı bir davranıştır. Hutbelerde zaman zaman kötü hareketlerin sebep olacağı felâketlerin
hatırlatılması nebevî irşad yöntemlerinden biri olmakla birlikte Kur’an’da ilâhî rahmetin her
şeyi kuşattığına ve son peygamberin bütün âlemlere rahmet olarak gönderildiğine dikkat çekilmesi müjdeleyici, iyimser, ümit verici, barışçı ve hoşgörülü bir üslûp kullanmanın korkutucu,
ümit kırıcı, sert bir üslûptan daha yapıcı olduğunu göstermektedir. Âl-i İmrân sûresinin, “-Ey
Peygamber!- Allah’tan bir rahmet olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli
olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet ve bağışlanmaları için dua et”
(3/159) meâlindeki âyeti, Kur’an ve Sünnet’in öngördüğü irşad faaliyetlerinde takip edilecek
yöntemle ilgili kuralların bir özeti sayılabilir.

9.3.1. Hutbe Hazırlayıp Okurken Dikkat Edilecek Hususlar
Toplumun ihtiyaçları, önemli gün ve geceler dikkate alınarak bir hutbe konusu seçilmesi
Hutbenin irad edilmeden önce birkaç defa okunarak, eksikliklerin düzeltilmesi.
Hatibin düzgün giyimli, sarık ve cübbesinin düzenli ve temiz olması.
Makamsız ve tegannisiz olarak hutbe okunması. Hutbeye ilgi çekici bir hitap ile başlanması.
Ses tonunun ve ses cihazlarının uygun bir tonlamada ve seviyede olması.
Hutbe yapıcı, eğitici, uyarıcı, müjdeleyici, dini yasaklardan sakındırıcı şekilde sunulması.
Hutbenin süresine dikkat edilerek, mevsim ve mekan şartları göze alınarak ortalama 10
dakika içerisinde bitirilmelidir.
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Uygulama Soruları
1) Daha etkili bir hutbe için konu seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
2) Camilerimizde yürütülen din hizmetleri yeterli midir? Değilse ne türlü din hizmetleri yürütülebilir?
3) Etkili bir vaazın temel ilkeleri neler olmalıdır?
4) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde ne tür hizmetler sunmaktadır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde caminin İslam toplumu açısından önemini; Türkiye’de camilerde yürütülen
din hizmetlerini; camide yürütülen din hizmetlerinden vaaz ve hutbelerin mahiyeti, ilkeleri ve
etkili bir vaaz ve hutbenin özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi camilerde sunulan hizmetlerden gösterilemez?
A. Yaz Kuran Kursları
B. Vaaz ve irşad hizmetleri
C. İtikaf
D. Sosyal yardımlar
E. Tiyatro gösterileri
2- Aşağıdakilerden hangisi camilerde verilen cami derslerinden gösterilemez?
A. Kuran
B. Siyer
C. Hadis
D. Din psikolojisi
E. Tefsir
3- “Sözlükte öğüt vermek, uyarmak ve sakındırmak anlamına gelen ……, bir topluluğa dini ve
ahlaki konularda nasihat etmek, dinleyenlerin kalplerini iyiliğe ısındıracak sözler söylemek,
uhrevi mükâfat ve cezalara dair bilgiler vererek teşvik etmek ve ikazda bulunmak anlamına
gelmektedir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Vaaz
B. Hutbe
C. İrşad
D. Tebliğ
E. Tesbih
4- “Peygamberler toplumu eğitme, öğretme, ikna etme görevini yerine getirirken temel yöntem
olarak ……. etmeyi kullanmışlardır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Hutbe
B. Vaaz
C. Tesbih
D. Namaz
E. Dua
5- Aşağıdakilerden hangisi vaizde bulunması gereken nitelikler arasında gösterilemez?
A. Kur’an-ı Kerimi iyi okuması, anlaması
B. Tefsirden ve hadislerden faydalanması
C. Spor müsabakalarını takip etmesi
D. Güncel dini konu ve gelişmelere hakim olması
E. Eğitim-öğretim yöntemleri hakkında malumat sahibi olması
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6- Bir vaiz vaaz hazırlarken aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap vermeye çalışması beklenmez?
A. Ne Öğreteceğim?
B. Niçin Öğreteceğim?
C. Nasıl Öğreteceğim?
D. Sonuçları nasıl değerlendireceğim?
E. Ne kadar ücret alacağım?
7- Aşağıdakilerden hangisi vaizde bulunması gereken nitelikler arasında gösterilemez?
A. İlim amel bütünlüğüne sahip olması
B. Kültürlü olması
C. Düzenli ve temiz olması
D. İşini severek yapması
E. İçten pazarlıklı olması
8- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir vaazın nitelikleri arasında gösterilemez?
A. Konunun güncel ve ilgi çekici olması
B. Vaizin beden dilini iyi kullanması
C. Vaazda sade, akıcı ve yumuşak bir dil kullanılması
D. Vaazın etkinliğinin arttırılması için sahih olmayan rivayetlerin kullanılması
E. Vaaz boyunca konu bütünlüğünün korunması
9- “Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma” anlamına gelen …….., dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında irat
edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Hutbe
B. Vaaz
C. Tesbih
D. Namaz
E. Dua
10- Aşağıdakilerden hangisi hutbede dikkat edilmesi gereken özellikler arasında gösterilemez?
A. Toplumun ihtiyaçları, önemli gün ve geceler dikkate alınarak bir hutbe konusu
seçilmes
B. Hutbenin irad edilmeden önce birkaç defa okunarak, eksikliklerin düzeltilmesi
C. Hatibin düzgün giyimli, sarık ve cübbesinin düzenli ve temiz olması
D. Makamsız ve tegannisiz olarak hutbe okunması. Hutbeye ilgi çekici bir hitap
ile başlanması
E. Hutbenin süresinin olabildiğince uzun tutulması

Cevaplar
1-E 2-D 3-A 4-B 5-C 6-E 7-E 8-D 9-A 10-E
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10. DİN GÖREVLİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde din görevlisi kavramından bahsedilecek. Başarılı bir din görevlisinin nasıl olması
gerektiği üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Uyandıran Sorular:
1.
2.
3.

“İslâm’da ruhbanlık yoktur.” Hadis-i şerifi ile “din görevliliği” müessesesi çelişmekte midir?
Asr-ı saadette cami görevlileri bulunuyor muydu?
Karizmatik bir din görevlisi nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Din görevlisinin özellikleri

Kazanım
Din görevlisinin tanımını ve
olumlu bir iletişim sağlamak için
din görevlisinin nelere dikkat
etmesi gerektiğini bilir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Slaytlar ve konu anlatımları ile
içeriğin daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İletişim



Hedef kitle



Kaynak



Alıcı



Mesaj



Kanal



Dönüt
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Giriş
Din görevliliği ilahiyat fakültesi mezununun hizmet alanlarından birini oluşturmaktadır. İlahiyatçı
milli eğitimde, diyanet işleri başkanlığında, üniversitelerde yahut her hangi bir kurumda vazife almasa
dahi. Mezun olduktan sonra kişi kendisi kabul etmese dahi “hoca” lakabını halk nezdinde kazanmaktadır. Dolayısıyla her an göz önünde olduğunu bilmeli ve ona göre davranışlarını ayarlamalıdır. Din görevlisinin özellikleri başlığı altında yer verilecek konular mutlaka her ilahiyatçının işine yarayacaktır.
Kısa bir alan içerisinde önemli olduğu düşünülen noktalar aktarılmıştır.
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10.1. Din Görevlisi Kimdir?
Konuya giriş yaparken ilk olarak “din görevlisi” kavramını inceleyerek başlamak yerinde olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde Din görevliliği
kapsamına giren görev tanımları şu şekilde belirtilmektedir; vaizler, uzman vaizler, başvaizler,
cezaevi vaizleri, murakıplar, Kur’an kursu öğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri, Kur’an
kursu başöğreticileri, imam-hatipler, uzman imam-hatipler, başimam-hatipler, müezzin kayyımlar, başmüezzinler. Dolayısıyla “din görevlisi” teriminin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vazife yapan devlet memurlarını kapsayan özel bir meslek olduğu kabul edilmektedir.
(Yönetmelik, 2014).
Asr-ı saadette din görevliliği gibi bir vazife tanımından bahsetmek oldukça güçtür. Esasen Hz. Peygamber (s.a.v) “İslâm’da ruhbanlık yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 226)
buyurarak Hristiyanlıktaki rahipler yahut Yahudilikteki hahamlar gibi bir din adamlığı müessesesinin İslâm’da bulunmadığını ifade etmiştir. Peki bu noktada günümüzde var olan din görevliliği pozisyonunu nasıl açıklamak gerekir? Bu konu üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayattayken özellikle yeni Müslüman olan topluluklara
onları eğitmek, onlara dinlerini yaşama hususunda danışmanlık yapmak üzere eğitmenler gönderdiği vaki olmuştur. Nitekim Mus’ab b. Umeyr bu şekilde vazifelendirilen ilk din görevlisi
olarak bilinmektedir. Vazife tanımları biraz daha geniş kapsamlı olsa da Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in görevlendirdiği valiler de bu kapsamda düşünülebilir. Konu ile direkt alakalı görünen
Peygamber mescidinde müezzinlik yapan Bilal-i Habeşi ve Abdullah b. Ümmü Mektûm gibi
sahabelerin bulunmasıdır. Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi’yi bizzat kendisi ezan okuma
işi ile görevlendirmiştir (Ebu Davut, Salat, 27). Rasulullah zamanında Medine’de müezzinlik
ile Bilal-i Habeşi ve Abdullah b. Ümmü Mektum, Kuba Mescidi’nde Sa’d b. Aiz el-Karaz,
Mekke’de ise, Ebu Mahzure görevlendirilmişlerdir (Kettani M. A. (1990):156; Küçükaşçı M.
S. “Müezzin”:491). Peygamber Efendimiz’in tayin ettiği valilerden İslâm’a giren kabilelere
imam ve müezzin istihdam etmelerini istediği de bilinmektedir (Müsned, IV, 217; Buhari, Ezan,
17.). Cemaate namaz kıldırma manasında imamlık ise daha çok idarecilik vazifesi ile birlikte
yerine getirilmekteydi. Hicretten önce Medine’ye gönderilen Mus’ab b. Umeyr ve Es’ad b. Zürare vakit namazları ve Cuma namazlarını kıldırıyorlardı. Kuba mescidinde ise Ebu Huzeyfe’nin azatlısı Salim imamlık yapıyordu. Peygamberimiz de Medine dışına çıkacağı zaman
yerine mutlaka birini imam olarak tayin ederdi. (Küçükaşçı M. S. “İmam”:178.). Halifelerin
vakit namazlarını kıldırma işini terk etmeleri Abbasiler dönemine rastlamaktadır. Cuma namazlarını kıldırmayı da 940’lı yıllarda Emeviler döneminde terk etmişlerdir. Yerlerine görevlendirdikleri kişiler namaz kıldırma vazifelerini yerine getirmişlerdir (Küçükaşçı M. S.
“İmam”:178.). Bu bilgiler asr-ı saadetten itibaren namaz kıldırma, müezzinlik yapma ve İslam’ı
tebliğ ile vazifelendirilmiş kişilerin bulunduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hadis-i şeriflerinde ifade ettikleri “İslâm’da ruhbanlık yoktur.” vurgusu esasen şu ayet-i kerime
ile birlikte düşünülmelidir; “Onlar, Allah’ı bırakıp da bilginlerini, rahiplerini rablar (ilahlar)
edindiler.” (Tevbe, 9/31). Ruhban sadece bir din görevlisi değil dinde kural koymaya yetkili,
dillendirmese dahi ilahlık yetkilerine kendini sahip gören bir din adamı profili olarak anlaşıl-
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malıdır. Dolayısıyla “din görevlisi” tabirinin ruhbanlığı karşılamadığı aşikârdır. Din görevlilerinin ücret karşılığında bu işi yapmalarının caiz olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur.
Çalışma ile doğrudan alakası olmadığı için bu konu üzerinde durulmayacaktır.

10.2. Din Görevlisinin Özellikleri
Din görevlisi karşısında bulunan birey veya bireyler üzerinde davranış değişikliği oluşturmayı hedefleyerek iletişimde bulunmaktadır. Eğer amaçlanan davranış değişikliği gerçekleşmiyorsa iletişim kanallarında problem olduğu düşünülebilir. Burada çalışmanın konusu ile
irtibatlı olduğu için genel iletişim süreci ile alakalı kısa bir bilgilendirmeye yer verilecektir.
İletişim süreci kaynak, kanal, mesaj, alıcı ve dönüt denilen unsurlardan oluşmaktadır. Kaynak,
alıcıya bir kanal vasıtası ile mesaj göndermektedir. Alıcıdan elde ettiği geri bildirimler dönütü
oluşturmaktadır. Örneğin; yaz Kur’an Kursunda öğrencilere eğitim veren bir imam-hatip kaynak pozisyonundadır. Öğrenciler ise alıcıdır. İslam’ın şartları konusunu anlattığı düşünülürse
bu içerik mesajı oluşturmaktadır. İslam’ın şartlarını tahtaya yazarak anlatıyorsa tahta ve anlatım
yöntemi kanalı oluşturmaktadır. Öğrencilere soru sorarak konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol ediyorsa bu formal dönütü oluşturur. Öğrencilerin fiziksel hareketlerinden anladıkları izlenimini ediniyorsa bu da informal dönütü oluşturmaktadır. Alıcıdan gelen dönüte göre kaynak
iletişim sürecini elden geçirip yeniden şekillendirecektir. Dolayısıyla din görevlisinin hedeflediği alıcı kitlesi üzerinde etkili olabilmesi ancak kaynak olarak birtakım özelliklere sahip olması
ile mümkündür. Bu özelliklerden bir kısmı aşağıda incelenecektir.13
1) Kendisi alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki bilgi ve becerileri:
a) Din görevlisinin kendini tanıması: Din görevlisi kendi kabiliyetlerini bilirse sahip
olduğu nitelikleri dikkate alarak sunumunu şekillendirecektir. Vaaz verme noktasında
yetkinliği varsa cemaatine haftada bir kaç gün vaaz eder. Güzel Kur’an okuyorsa belirli
zamanlarda Kur’an tilavet ederek cemaati ile ilişkisini daha nitelikli hale
getirebilecektir. Yahut bireysel hobileri varsa bunlardan istifade ederek çevresindeki
farklı yaş gruplarından bireylerle iletişime girme imkânı oluşturacak ortamları
çeşitleyebilecektir.
b) İletişime girdiği kişi ve kişileri tanıması: Din görevlisi hizmet verdiği kitlenin
özelliklerini bilmelidir. Gelenekleri, adetleri, ihtiyaçları, sosyo-ekonomik durumları
dikkate alınarak hedef kitle ile iletişime girildiğinde verim daha fazla olacaktır.
c) Konusunu (alanını) çok iyi bilmelidir: Din görevlisi alanına hâkim olmalı, yenilikleri
takip etmelidir.
2) Kendisine alıcısına ve ileteceği konuya karşı tutumu:
a) Kendisi ile iç dünyasında çatışan bireyin bir başkası ya da başkalarıyla sağlıklı bir
iletişime girmesi beklenemez. Din görevlisinin çevresine faydalı olabilmesi için kendi
13

Aşağıda yer alan bölümdeki başlıkları tespit etmede Akif Ergin, Cem Birol, Eğitimde İletişim, Anı Yayıncılık,
Ankara 2005 isimli çalışmadan istifade edilmiştir.
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ile barışık olması önem taşımaktadır. Psikolojik problemleri bulunan, halk arasında
“kompleksli insan” şeklinde tanımlanan bireylerin çevrelerine faydalı olmaları oldukça
güçtür. İnsanın bizzat böyle bir durumun varlığından haberdar olması da zordur.
Dolayısıyla zaman zaman hedef kitle üzerinde yordama çalışmaları yapmakta fayda
vardır. En güzel yordama anket şeklinde uygulanabilir. Böyle bir durum varsa din
görevlisi gidermeye çalışmalı, gideremiyorsa bunun bir iletişim engeli olduğunu
aklından çıkarmayarak karşı tarafı kırmadan faydalı olabilmek için daha fazla çaba
harcamalıdır.
b) Din görevlilerinde “insan sevgisi” temel duygu olmalıdır. İnsanlara hizmet
götürürken güler yüzlü, sevecen, anlayışlı davranmalıdır. Karşılaşılan her insan bize
sevimli gelmeyebilir. İnsanlar farklı farklıdır. İletişim içinde bulunulan insan grubu din
görevlisinin beklentisini karşılamayabilir bu normal bir durumdur. Dolayısıyla beklenti
gerçekçi olmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de geçen şu ayet-i kerime oldukça manidardır;
“Yüzünü asıp çevirdi. Yanına âma geldi diye. Ne bileceksin sen, belki o arınacak? Yahut
öğüt alacak da bu öğüt, kendisine fayda verecek. Kendisini yeterli görüp tenezzül
etmeyene gelince. Sen onunla ilgileniyorsun! Onun arınmamasından sana ne?” (Abese,
80/1-7).
c) Din görevlisinin hizmet alanında yer alan bir konuyu sevme ya da sevmeme gibi
bir tercihi olmamalıdır. Her insanın farklı ilgileri olabilir, sevmese bile bu durum
hedef kitleye sezdirmemelidir. Örneğin, bir din görevlisi tarih okumaktan
hoşlanmayabilir. Fakat cemaatine tarih okumanın zevkli olmadığını söyleyemez.
Vaazlarında İslâm tarihinden alıntılar yapmaktan kaçınamaz. Veya mukabele
okumaktan hoşlanmıyorsa ben görev yaptığım camide mukabele okumam diyemez.
Hedef kitlenin farklı ihtiyaçları ve beklentileri olabilir din görevlisi bunlara cevap
vermek durumundadır. Kendi beğeni ve tercihleri hareket noktası olamayacaktır.
3) Yetişmiş olduğu ve halen içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel ortamın etkileri:
a) Hiçbir kaynak içinde bulunduğu toplumsal, kültürel yapıdan ve bu yapıda sahip
olduğu yerden (pozisyondan) bağımsız olarak iletişimde bulunamaz. Dolayısıyla
din görevlisi İslâm’ı temsil eden, bireysel özellikleri ile bu konumunu birleştirerek
çevresine sunan bir birey durumundadır. Kendi yetiştirilme şekli, içinde yaşadığı
toplumun ona kazandırdıkları ile şekillenmiş bir anlayış ve iletişim şekline sahiptir.
Bütün bu özelliklerini temsil ettiği değerleri en iyi şekilde insanlara sadece söz ile değil
davranışları ile de sunabilecek bir yeterlilikte olmalıdır. “Sarık leke götürmez” sözü bu
durumu çok güzel açıklamaktadır.
b) Din görevlisi ile davranış değişikliği oluşturmayı hedeflediği kişi ya da grup
(alıcısı) arasında az ya da çok mutlaka ortak yaşantılar vardır. Ortak yaşantı ne
kadar fazlaysa iletişim kurma imkânı o kadar fazla olur. Hedef kitle ile hemşerilik
ilişkilerinin bulunması, benzer hobilerle ilgileniyor olmak, benzer ilgi alanlarına sahip
olunması gibi ortak yaşantı alanları bulunması kurulan iletişimin niteliğini arttıracaktır.
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Dolayısıyla din görevlisi bu şekilde bir arayış içinde olmalıdır. Farklılıkların değil ortak
noktaların benzeşen yönlerin ön plana çıkarılması önemlidir.
c) Cemaatinin geçiregeldiği yaşantılar hakkında bilgi sahibi olan bir din görevlisi
onların iyi anlayabileceği mesajları iletmede daha başarılı olacaktır.
d) Toplumun değer yargıları önemlidir. Amerikan filmlerindeki gibi din görevlisi
ayağını masanın üzerine koyup bir kişi ile konuşursa bu bir iletişim engeli
oluşturacaktır. Yetişkin bir kız öğrencinin aferin manasına başını sıvazlarsa sert bir tepki
alabilecektir. Cinsiyet ne olursa olsun genel olarak yaş arttıkça beden temasının
azalması gerektiği ifade edilebilir. Görev yapılan bölgenin de kendi içinde birtakım
gelenekleri bulunabilir. Din görevlisi bunların farkında olup kendi adeti olmasa bile
uyum sağlamaya çalışmalıdır. Din ile çelişen alışkanlıkların hedef kitle üzerinde
yerleşmiş olduğunu fark ettiğinde tepkisel ve katı bir tutum sergilememeli, öncelikli
olarak hedef kitlenin güvenini kazanmalı dönüşümü daha sonra yavaş yavaş
gerçekleştirmelidir. Unutulmamalıdır ki hızla giden bir otomobilin direksiyonu ani bir
şekilde çevrilirse kaza yapması muhtemeldir dolayısıyla hedefe ulaşamayacaktır. Biraz
frene basıp yumuşak hareketlerle direksiyon çevrilirse aracın kontrollü bir şekilde sağa
salim hedefe ulaşması mümkün olabilecektir. İletişimin de bu şekilde gerçekleştiği
unutulmamalıdır.
4) Dile dayalı iletişim becerileri:
Din görevlisinin dile dayalı iletişim becerileri noktasında yetkin olması da hedef kitle ile
daha etkin bir diyalog kurmasını sağlayacaktır. Bu beceriler Kodlama ve kod çözme becerileri
olarak iki kısımda incelenmektedir. Kodlama becerileri kapsamında, konuşma ve yazma. Kod
çözme becerileri kapsamında ise dinleme, okuma ve düşünme yer almaktadır. Güzel konuşmak
iletişimin başarısı için önemlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Az sözle çok mana ifade etme
sanatı ile gönderildim.”(Buhari, Ta’bir 22; i’tisam 1) buyurarak az ve öz konuşmanın önemine
dikkat çekmişlerdir. Konuşmanın güzelliği yanı sıra süresi de bu sebeple önemlidir. Nitekim
bir düşünür, bahçeye su az az verildiğinde bereket, sel şeklinde geldiğinde ise felaket olduğunu
ifade etmektedir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için sadece iyi bir konuşmacı olmak yeterli
değildir. Aynı zamanda iyi bir okuyucu ve iyi bir dinleyici de olmak gerekmektedir. Okuyarak
kendini geliştirmek, donanımını arttırmak şüphesiz katkı sağlayacaktır. İletişimde bulunulan
bireyleri dinlemek de önemlidir. Dinleyip problemi anlamadan çözüm üretmek mümkün
değildir. İyi bir dinleyici olmak aynı zamanda karşıda bulunan bireye değer verildiğinin de
göstergesidir. Dolayısıyla bir din görevlisi bu hususların bilincinde olmalıdır.
5) Kaynağın güvenilirliği:
Cemaatin din görevlisini güvenilir görmesi önemlidir. Güvenilir kişilerin özellikleri 1976
yılında Singlekary tarafından yapılan bir araştırmada bilgili, ilgi çekici, inanılır, iyi
anlaşılabilen, esprili konuşan ve dengeli şeklinde ortaya çıkmıştır.
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Din görevlisi güvenilir olabilmek için özel yaşantısına da dikkat etmelidir. Kur’an—
Kerim’de “Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz?” (Saf 61/2) buyurularak
müslüman mutlaka söyediklerini yapması gerektiğinin altı çizilmiştir. Din görevlisi de mutlaka
kürsüde anlattıklarını hayatında yaşamaya çalışan örnek bir birey olmalıdır.
6) Uzmanlık:
Din görevlisi hangi konudan niçin söz ettiğini biliyor mu? Cemaat, din görevlisinin konu
hakkında gerekli bilgiye, deneyime ve zekâya sahip olduğuna inanıyor mu? Bu gibi sorulara
verilecek olumlu cevaplar uzmanlığın işareti olacaktır. Cemaat din görevlisini uzman olarak
görürlerse söylenenleri ya da anlatılanları kabule daha hazır olacaklardır. Mesela dersi
dinlemeden önce bir profesörün ders anlatacağını bilmek bir araştırma görevlisinin derse
gireceğini düşünmekten daha ilgi çekici ve güven verici olacaktır. Kamuoyu önderleri kitle
iletişim araçlarını daha iyi takip ederek, buralardan edindikleri bilgilerle yığınları
etkileyebilirler. Hedef kitlenin özelliklerinin tanınması ve problem yaşadıkları konulara yönelik
üretilen çözüm önerileri din görevlisinin hedef kitle üzerinde güven uyandırmasına sebep
olacaktır.
7) İnanılırlık:
Din görevlisi, iletişime girdiği konularda tarafsız olamıyorsa, kendi çıkarları için
tartışıyor izlenimini veriyorsa cemaat bu kişiye kuşku ile yaklaşacak ve belki de iletişime
girmekten kaçınacaktır. Her bireyin kendi bakış açıları, fikirleri olabilir fakat bunları
savunurken karşı tarafa merhametle yaklaşmak bazı kusurları anlayışla karşılamak, tarafsız bir
noktadan konuya bakarak çözüm üretmek inanılırlığı sağlamak açısından önemlidir. Cemaat
din görevlisi için her hangi bir grupla veya siyasi oluşumla irtibatlı olduğu düşüncesine kapılırsa
o gruptan hoşlanmayanlar için inandırıcılığın azalacağı düşünülebilir. Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de; “Allah'a kulluk edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere,
düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında
bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.” (Nisa, 4/36)
buyurulmuştur.
Din görevlisi, tek çıkarının cemaatinin mutluluğu olduğu imajını vermelidir. Bu şekilde
daha inanılır ve güvenilir olacaktır. Cemaat üzerinden menfaat elde ettiği düşünülen bir dön
görevlisinin inanılır ve güvenilir bir kaynak izlenimi vermesi oldukça zor olacaktır. Düşük
güvenilirliği olan mesaja az ilgi gösterilir. Dolayısıyla güvenilirlik din görevlisi için oldukça
önemlidir.
8) Kaynağın çekiciliği:
Kaynak ile alıcı arasında paylaşılan benzerlikler ne kadar çok olursa çekicilik artmaktadır.
Din görevlisi cemaati ile ne kadar benzerlik gösterirse iletişim o kadar sıcak ve verimli
olacaktır. Kendini halktan ayrı ve yüksek gören bir din görevlisinin etkili bir iletişim kurması
mümkün değildir. Cemaat din görevlisi ile benzer değerler ve inançlar taşıdığına inanırsa
çekicilik artacaktır.
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Din görevlisi cemaatle çok fazla benzerliğe sahip olmayabilir. Şehirde yetişmiş okumuş
bir din görevlisi köyde vazifelendirildiğinde mutlaka arada farklılıklar olacaktır. Bu gibi
durumlarda hedef kitlenin kişilik ve değerlerine saygı gösterilirse aynı değerler paylaşılmasa
bile etkili bir iletişim sağlanabilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde “din görevlisi” kavramı tarif edilerek. Konuya ilişkin asr-ı saadetteki
uygulamalara değinilmiştir. “ruhbanlık” ve “din görevliliği” kavramlarının farklılığı
belirtilmiştir. Din görevlisinin vazifesinde başarılı olabilmesi için dikkat etmesi gerekli bazı
hususlar metin içerisinde vurgulanmıştır.
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Uygulama
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde din görevlisi nasıl
tanımlanmıştır?
Çözüm:
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde Din görevliliği kapsamına giren
görev tanımları şu şekilde belirtilmektedir; vaizler, uzman vaizler, başvaizler, cezaevi vaizleri,
murakıplar, Kur’an kursu öğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri, Kur’an kursu başöğreticileri,
imam-hatipler, uzman imam-hatipler, başimam-hatipler, müezzin kayyımlar, başmüezzinler.
2. Asr-ı saadette cami görevlisi olarak kimlerden bahsedebiliriz?
Çözüm:
Rasulullah zamanında Medine’de müezzinlik ile Bilal-i Habeşi ve Abdullah b. Ümmü Mektum,
Kuba Mescidi’nde Sa’d b. Aiz el-Karaz, Mekke’de ise, Ebu Mahzure görevlendirilmişlerdir.
3. Din görevlisinin kendini tanıması ona ne gibi avantajlar sağlayacaktır?
Çözüm:
Din görevlisi kendi kabiliyetlerini bilirse sahip olduğu nitelikleri dikkate alarak sunumunu
şekillendirecektir. Vaaz verme noktasında yetkinliği varsa cemaatine haftada bir kaç gün vaaz eder.
Güzel Kur’an okuyorsa belirli zamanlarda Kur’an tilavet ederek cemaati ile ilişkisini daha nitelikli
hale getirebilecektir. Yahut bireysel hobileri varsa bunlardan istifade ederek çevresindeki farklı yaş
gruplarından bireylerle iletişime girme imkanı oluşturacak ortamları çeşitleyebilecektir.
4. Din görevlisinin çekici bir kaynak olması için nelere dikkat etmesi gereklidir?
Çözüm:
Kaynak ile alıcı arasında paylaşılan benzerlikler ne kadar çok olursa çekicilik artmaktadır. Din
görevlisi cemaati ile ne kadar benzerlik gösterirse iletişim o kadar sıcak ve verimli olacaktır. Kendini
halktan ayrı ve yüksek gören bir din görevlisinin etkili bir iletişim kurması mümkün değildir. Cemaat
din görevlisi ile benzer değerler ve inançlar taşıdığına inanırsa çekicilik artacaktır.
5. Din görevlisi güvenilir olmak için nelere dikkat etmelidir?
Çözüm:
Din görevlisi güvenilir olabilmek için özel yaşantısına da dikkat etmelidir. Kur’an—Kerim’de
“Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz?” (Saf 61/2) buyurularak müslüman mutlaka
söyediklerini yapması gerektiğinin altı çizilmiştir. Din görevlisi de mutlaka kürsüde anlattıklarını
hayatında yaşamaya çalışan örnek bir birey olmalıdır.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Din görevlisi iletişim sürecinde hangi unsuru temsil etmektedir?
Toplumun değer yargılarına yönelik din görevlisi nasıl bir tutum sergilemelidir?
Din görevlisinin dile dayalı iletişim becerileri başarısını nasıl etkiler?
Hedef kitlede davranış değişikliği oluşturmak bir din görevlisi için ne ifade eder?
Din görevlisi özel yaşantısına niçin dikkat etmelidir?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “din görevliliği” kapsamına giren bir görev tanımı değildir?
a)

Müftülük

b)

Vaizlik

c)

İmamlık

d)

Murakıplık

e)

Kur’an kursu öğreticiliği

2)

Aşağıdaki isimlerden hangisi mescid-i nebevi’de müezzinlik yapmaktaydı?

a)

Sa’d b. Aiz el-Karaz

b)

Ebu Mahzure

c)

Mus’ab b. Umeyr

d)

Abdullah b. Ümmü Mektum

e)

Es’ad b. Zürare

3)
Ruhbanlık ve din görevliliği arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru
bir şekilde belirtilmiştir?
a)

Din görevlisi namaz kıldırır, ruhban ayin gerçekleştirir.

b)

Ruhban ilahlık yetkilerini kendinde görür, din görevlisi böyle değildir.

c)

Din görevlisi ruhbana gore daha fazla kişiye hizmet eder.

d)

Ruhbanlık eskiden kullanılan bir isimken din görevlisi güncel bir tabirdir.

4)
Yaz Kur’an Kursunda öğrencilere eğitim veren bir imam-hatip iletişim sürecinde
hangi pozisyonda yer almaktadır?
e)

Mesaj

f)

Kaynak

g)

Alıcı

h)

Kanal
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5)

Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin özelliklerinden değildir?

e)

Güvenilir olmak

f)

İnandırıcı olmak

g)

Söz ve davranışların uygun olması

h)

Bilgili olduğunu isbat gayretinde olmak

6)
Bir Kur’an Kursu öğreticisi öğrencilere soru sorarak konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol ediyorsa bu . . . . . . . . . . . . . dönütü ifade etmektedir.
7)
Bir Kur’an Kursu öğreticisi öğrencilerin fiziksel hareketlerinden konuyu anladıkları izlenimini ediniyorsa bu durum . . . . . . . . . . . . . . . dönütü ifade etmektedir.
8)
maktadır?

Halifelerin vakit namazlarını kıldırma işini terk etmeleri hangi döneme rastla-

e)

Osmanlı

f)

Selçuklu

g)

Abbasiler

h)

Emeviler

9)
Din görevlisi kendi kabiliyetlerini bilirse sahip olduğu nitelikleri dikkate alarak
sunumunu şekillendirecektir. Bu durum din görevlilerinin hangi özelliği ile ilgilidir?
e)

Hedef kitleyi tanıması

f)

Kendini tanıması

g)

Güvenilirliği

h)

İnandırıcılığı

10)
Etkili iletişim açısından hedef kitlenin yaşı ile iletişimde beden teması kullanılması arasında nasıl bir ilişki vardır?
a)

Hedef kitlenin yaşı arttıkça beden teması azalmalıdır

b)

Hedef kitlenin yaşı azaldıkça beden teması azalmalıdır

c)

Beden teması ve Hedef kitlenin yaşı arasında anlamlı bir ilişki yoktur

d)

Hepsi
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Cevaplar

1) a , 2) d , 3) b , 4) b , 5) d , 6) formal , 7) informal , 8) c , 9) b , 10) a
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11. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DİN HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza infaz kurumlarında verilen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri tanıtılacak, din
hizmetlerinin bu faaliyetler bütünü içerisindeki yerine temas edilecektir. Ceza infaz kurumlarında verilen din hizmetlerinin tarihçesi ve uygulamada karşılaşılan problemlere temas edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Herhangi bir cezaevini dışarıdan gördünüz mü? İçinde nasıl bir hayat olduğunu düşünüyorsunuz?
2) Cezaevlerinde din hizmetleri hangi kurum tarafından verilmektedir?
3) Cezaevlerinde mahkumlara dini bilgiler vermek acaba ne zamandan beri yapılagelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ceza infaz kurumlarındaki eğitim,
sosyal, kültürel faaliyetler ve din
Ceza İnfaz Kurumlarında hizmetleri çalışmaları hakkında
Din Hizmetleri
bilgi sahibi olur. Din hizmetleri
alanındaki temel problemlerin farkında olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu anlatımı, slayt kullanımı.

204

Anahtar Kavramlar


Ceza infaz kurumu



Cezaevi vaizi



Eğitim servisi
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Giriş
Ceza infaz kurumları veya yaygın tabiri ile cezaevleri çoğumuzun yabancı olduğu kurumlar. Belki
pek çok öğrenci dışarıdan dahi bir cezaevini görmemiştir. Kendi içinde farklı dinamikleri olan bu dünyada verilen din hizmeti suç ile mücadelede, toplumsal barışı sağlama noktasında oldukça önemlidir.
Bu çalışmada ceza infaz kurumlarında verilen din hizmetlerinden bahsedilecektir.
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Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen gün artmaktadır.
2000 yılı rakamlarına göre tutuklu ve hükümlü sayısı 49.512 iken 2016 yılı sonu itibariyle
(01.11.2016) bu rakam 197.297’ye ulaşmıştır. (http://cte.adalet.gov.tr/) Dolayısıyla ceza infaz
kurumlarından direkt veya dolaylı olarak etkilenen insanların sayısında da artış olmaktadır. Bu
kurumlarda cezasını çekmekte olan bir babanın eşi ve çocukları, yahut cezaevinde yatan bir
çocuğun annesi ve babası da düşünüldüğünde mevcut durumdan etkilenen insan sayısı artmaktadır. Her mahkumun dolaylı olarak üç kişiyi etkilediği varsayılırsa toplumda kendisi de dahil
dört kişi bu durumdan etkilenmiş olmaktadır. Bu şekilde rakam 789.188’e çıkmaktadır. Ceza
infaz kurumunda ceza çekmekte olan bir mahkumun psikolojik durumu dışarıda bulunan yakınlarını da etkileyeceğinden toplumsal barışın sağlanması ve suç oranının azaltılması için ceza
infaz kurumlarında verilen din hizmetlerinin oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu
yüzdendir ki, ceza sistemi ve ceza infaz kurumları ile ilgisi bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar
suç ve suçlu sorununa sürekli çözüm arayışları içerisinde olmuşlardır. Bu arayışların bir neticesi
olarak ceza infaz kurumlarında eğitim-öğretim ve rehabilitasyon faaliyetlerine daha fazla önem
verilmeye başlanmış, ve eğitimci, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi alanında uzman kişiler istihdam edilmiş, işbirliği protokolleri yoluyla farklı kurumlardan eğitici ve öğreticiler görevlendirilmiştir.
Ceza infaz kurumlarında din hizmetleri “eğitim servisi” tarafından koordine edilmektedir. Din hizmetleri alanında söz söyleyebilmek için diğer sosyal ve kültürel hizmetlerin de bilinmesi gerekmektedir.
11.1. Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi ve Görevleri
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında ceza infaz kurumlarındaki eğitim çalışmalarının hayat boyu öğrenme anlayışı ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu “standartlar sistemi” doğrultusunda yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. (http://cte.adalet.gov.tr/)
Kuruma ilk geldikleri anda hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslekî durumları, kurum
öğretmenlerinin yapacağı ilk görüşmeyle tespit edilmektedir. Böylece hükümlü ve tutuklunun
salıverilmesine kadar olan süreç içerisinde gerekli olan eğitim programları hazırlanmaktadır.
Eğitim servisi, hükümlü ve tutuklulara, eğitim seviyesini yükseltmek, yetenek ve ilgisi doğrultusunda bir meslek sahibi olabilmeleri için rehberlik etmekte ve bu yönde gerekli yardımı, desteği sağlamaktadır. Eğitim servisi, eğitimi destekleyici kurslar ve mesleki kursların açılmasını
da sağlamaktadır.
Kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde; Milli Eğitim Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.
Ayrıca, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilmekte olan konferans, seminer, konser,
tiyatro, bilgi yarışması, münazara gibi sosyal ve kültürel etkinlikler eğitim servisi tarafından
planlanmaktadır. Eğitim servisleri, yıllık olarak hazırladıkları eğitim planını ceza infaz kurumu
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eğitim kuruluna sunmakta, eğitim kurulunca uygun görülen faaliyetler eğitim servisi tarafından
düzenlenerek, uygulanmaktadır.
11.1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Ceza infaz kurumunda bulunmakta olan hükümlü ve tutukluların her seviye eğitim kurumuna yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçimi, diploma takip ve destekleyici kursların açılması
ile ilgili işlemler eğitim servisi tarafından yapılmaktadır.
11.1.1.1. Okuma Yazma Kursları
Ceza infaz kurumlarında okuma yazma bilmeyenlerin okur yazar hale getirilmelerine
yönelik I. kademe okuma yazma kursu, ilkokulun ara sınıflarından ayrılan veya ilkokul mezunu
olmayan, 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli yetişkin hükümlü ve tutuklulara II. kademe okuma
yazma kursları açılmaktadır.
11.1.1.2. Yaygın Eğitim (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık
Öğretim Fakültesi)
Hükümlü ve tutuklular Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim
Fakültesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde devam edebilmektedir. Bu okullara kayıtlı hükümlü
ve tutuklulara eğitimlerini devam ettirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Ortaokuluna, yetişkin II. kademe eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan,
ilkokulu bitiren, ortaokul 5, 6, 7, 8 veya ilköğretim okulu 6, 7, 8. sınıflardan ayrılan hükümlü
tutuklular devam edebilmektedir.
Açık Öğretim Lisesine, ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise 1.2.3. sınıflardan
ayrılan hükümlü ve tutukluların devam edebilmelerine olanak sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Fakültesine, lise düzeyinde bir ortaöğretim programını tamamlayan,
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılıp üniversitelerin açık öğretim programlarına yerleşen veya yüksek öğretim mezunu iken sınavsız kayıt yaptıran hükümlü ve tutuklular devam
edebilmektedir.
11.1.1.3. Örgün Yüksek Öğretim
Hükümlü ve tutuklular, ilgili mevzuat çerçevesinde, üniversitelerin örgün yüksek öğretim ve uzaktan eğitim programlarına devam ederek, eğitimlerini sürdürebilmektedir.
Örgün yüksek öğretim programına kayıtlı iken ceza infaz kurumuna giren ve ÖSYM
tarafından gerçekleştirilen sınavlar sonucu üniversitelerin örgün yüksek öğretim programlarını
kazanan hükümlülerden açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar, kayıtlı oldukları yüksek öğretim programları ile ceza infaz kurumu aynı belediye sınırları içerisinde ise okullarına gidip,
derslere katılarak eğitimlerini sürdürebilmektedir.
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Eğitim teknolojilerindeki hızla değişen gelişmeler doğrultusunda, yaygın öğretim çalışmalarını daha nitelikli düzeye getirilmesi için uzak bir çok üniversitede uzaktan eğitim programları açılmıştır. İnternet erişimli sanal sınıf uygulamaları kapsamında, bir bölümü yaygın
öğretim, bir bölümü ise örgün öğretim hizmetleri olan uzaktan eğitimden, kurum imkanları dahilinde, hükümlü ve tutukluların yararlanmaları sağlanmaktadır.
11.1.2. Mesleki ve Teknik Kurslar
Ceza infaz kurumlarında açılan mesleki ve teknik kurslar; bireyin daha çok kişisel gelişiminin sağlanması maksadıyla ve ayrıca ülkemizin, iş piyasalarının mesleki ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak, meslek edindirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir. İş ve meslek
eğitimi, kurumun fiziksel yapısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra
gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların yeteneklerine uygun meslek kurslarının seçimi eğitim kurulunca yapılmaktadır. Eğitimler; halk eğitim müdürlükleri, mesleki eğitim merkezi müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile günümüz koşullarına uygun olarak iş birliği halinde açılmaktadır.
11.1.3. Sınav Hizmetleri
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES, YDS, DGS, YGS,
LYS, KPSS, TUS ve DUS gibi sınavlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Komisyonları tarafından yapılan Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ve Yüksek Öğretim Kurumlarının örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim kapsamında
yapmış olduğu sınavlar kurumlarımızda yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların sınavlara katılarak, eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin eğitimlerini sürdürmelerine ve kurum dışında sınavlara katılmalarına imkan sağlanmaktadır.
11.1.4. Kütüphane Çalışmaları
Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını okuyarak değerlendirmeleri, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile hedeflere ulaşmak, ceza infaz kurumunda görevli personel için gerekli eğitim ve iyileştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan kaynakları hazır halde bulundurmak amacıyla
kurumların tipine göre kitaplık veya kütüphaneler kurulmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılarak güncel ve kurum ihtiyacını karşılayacak yayınlar temin edilerek kütüphanelerin zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.
11.1.5. Dini Rehberlik ve Manevi Hizmetler
Dini rehberlik ve manevi hizmetler hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonuna çok
önemli katkılar sağlamaktadır. Mevzuat çerçevesinde her hükümlü ve tutuklu mensup olduğu
dinin temsilcisi ile görüşme hakkına sahiptir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve
tutuklulara yönelik olarak din hizmetlerinin yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile
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yapılan protokol gereği il ve ilçe müftülükleri ile işbirliği yapılarak genelgede belirtilen şartları
taşıyan müftülük personeli, bu sağlanamadığı takdirde Milli Eğitim Müdürlüklerinden din bilgisi ve ahlak bilgisi öğretmenleri talep edilerek hükümlü ve tutuklular din hizmetlerinden faydalandırılmaktadır.
11.1.6. Sosyal Kültürel Faaliyetler
Ceza İnfaz Kurumlarında kişilerin sosyal ve kültürel olarak gelişimleri için istekli hükümlü ve tutukluların katılımları ile sergi, müzik, halkoyunları, hobi faaliyetleri ve el sanatları
çalışmaları gibi etkinlikler sürekli olarak düzenlenmektedir.
11.1.6.1. Konferans ve Seminerler
Hükümlü ve tutuklulara yönelik, eğitim ve iyileştirme çalıştırmalarına destek olabilecek
nitelikte konferans, seminer, panel gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ayda en Ayda en az
bir defa düzenlenmekte olan etkinliklere hükümlü ve tutuklular ilgi, ihtiyaç, bireysel özellikler
gibi kriterler göz önünde bulundurularak alınmaktadır.
11.1.6.2. Münazara ve Bilgi Yarışmaları
Hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak, her seferinde mümkün olduğu kadar farklı hükümlü ve tutuklunun katılımıyla ekipler oluşturularak münazara veya bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.
11.1.6.3. Tiyatro ve Drama Çalışmaları
Resmi veya sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kurumda tiyatro etkinlikleri
yapmak üzere hükümlü ve tutuklulardan oluşturulacak grupların ya da kurum dışı faaliyet sürdüren çeşitli tiyatro gruplarının kurumlarda oyun sahnelemesi sağlanmaktadır.
11.1.6.4. Sinema
Eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katkıda sunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak kurumlarda her ay en az bir film gösterimi yapılmaktadır.
11.1.6.5. Merkezi Yayın Sistemi
Merkezi yayın sistemi bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklulara eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine destek olacak nitelikte eğitsel programlar, belgeseller ve ders içerikli görüntüler izletilmektedir. Merkezi sistem aracılığıyla yapılacak yayınlar, hükümlü ve tutuklulara
daha önceden duyurulan program çerçevesinde yapılmaktadır.
11.1.6.6. Konserler
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Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel gruplar ve mahalli sanatçılarla işbirliği yapılarak kurumlarda konserler verilmektedir.
11.1.6.7. Tören ve Anma Günleri
Önemli gün ve haftalarda, kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak; birlik ve beraberliği arttıracak gün ve haftanın önemine yakışır şekilde programlar düzenlenerek,
kutlama yapılmaktadır.
11.1.6.8. Sportif Çalışmalar ve Turnuvalar
Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların sağlıklı olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kurum imkânları çerçevesinde spor yapmalarına imkan verilmektedir. Gençlik
ve spor il müdürlükleri ile bağlı federasyonlarla işbirliği yapılarak ve personelden gerekli yeterliliğe sahip olanların katılımıyla sportif etkinlikler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde beden eğitimi öğretmenliği yetiştiren okullardan mezun olmuş aday öğretmenlerden veya emekli beden eğitimi öğretmenlerinden ek ders karşılığı yararlanılmaktadır.
Ceza infaz kurumlarında değişik spor branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir.
11.1.7. Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği
Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve sosyal kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, iş ve meslek eğitimi kurslarının geliştirilmesi ve maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklulara malzeme temin edilmesi, ihtiyacı olan hükümlü ve tutuklulara yardım yapılması ve yararlı görülen diğer konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır.
11.2. Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetlerinin Tarihçesi
Osmanlı dönemi hapishanelerindeki din hizmetleri ve mahkumların ibadetlerini yerine
getirmeleriyle ilgili kayıtlar I. Meşrutiyet sonrasına rastlamaktadır. İslâm hukukunda mahkumların yukarıda sayılan haklara sahip olması ve Avrupa’daki hapishanelerde ıslaha yönelik çalışmaların bir parçasını rahiplerin oluşturması, cezaevlerinde verilen din hizmetlerinin arka planındaki sâiklerdir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir belge 1911 tarihinde Edirne Hapishanesi’nde muhtelif imalathanelerin yanında bir koğuşun mektebe çevrildiğini ve burada Türkçe,
okuma-yazma, hesap, tarih ve coğrafyanın yanında din derslerinin de verildiğini göstermektedir. Edirne örneği 1916’da bir nizamnâme hazırlanmasını gündeme getirmiş, hapishanelerde
ahlâkî ve dinî terbiye içeren derslerin verilmesi teklif edilmiş, ancak bu birkaç cezaevi hariç
düşünceden öteye geçememiştir. Bir başka arşiv belgesinde imalathanelerde çalışan Müslüman
mahkumların cuma ve bayram günleriyle kandil gecelerinde, gayri müslimlerin de kendi özel
günlerinde tatil yapmalarına izin verildiği zikredilmektedir. 1916 tarihli Hapishaneler Nizamnâmesi ile standartlara uyan birkaç cezaevinde verilen din hizmetlerinden haberdarız. Sabah namazı ve öğle namazı için düzenlemeler yapılmış, çalışma bittikten sonra verilen üç saatlik istirahatta mahkumlara ikindi ve akşam namazlarını kılma hakkı tanınmış, akşam yemeği ve
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aradan sonra yatsıya kadar vaaz hizmetleri verilmiştir. Bir başka arşiv belgesi bu görevlerin
zorunlu olduğunu beyan etmektedir. Dr. Pollitz’in raporunda ise hapishane personeli olarak
görev yapan birimler sıralanırken din hizmetlerine de yer verilmiştir. Raporda mahkumların
mensup olduğu dinlere göre imam, rahip, haham atanması ve bu kişilerin mahkumlara telkin ve
nasihatlarda bulunması teklif edilmiştir. (Şen, 2007: 60-63, 76-77, 112-114.)
Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cami dışı vaaz-irşad hizmetlerinde cezaevleriyle ilgili ilk olarak 1959 yılında dönemin adalet bakanı tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılan bir yazıda hükümlülerin manevî ıslahını temin edecek konferanslara
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu tarih ilgili araştırmalarda bir milat olarak verilmektedir.
(Özdemir, 2002: 65.)
Daha sonraki yıllarda özellikle 1959’dan itibaren artan bir ivmeyle cezaevlerinde din
hizmetleri noktasında önemli gelişmeler olmuştur. Bu konudaki araştırmaları ve doktora teziyle
tanınan Prof. Dr. Şuayip Özdemir’in çalışmaları son elli yıllık birikimi içeren kıymetli bilgilere
sahiptir.14
11.3. Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri
Günümüzde ceza infaz kurumlarında verilen din hizmetleri Adalet Bakanlığı ve Diyanet
İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. 10.02.2011 tarihinde yürürlüğe
giren bu protokol çerçevesinde söz konusu kurumlarda tam gün esaslı olarak “cezaevi vaizleri”
görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarında vazife alabilecek diyanet işleri
başkanlığı görevlileri şu şekilde tespit edilmiştir; müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü, vaiz,
din hizmetleri uzmanı ve imam-hatipler. Ayrıca bu kadroların herhangi birinden emekli olup
da müftülükçe görevlendirilmesi uygun görülenlerin de din hizmeti verebileceği belirtilmektedir.
Yine söz konusu protokolle ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek din hizmetleri
“Din hizmetleri ve ahlaki gelişim faaliyetleri” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu kapsamda din ve
ahlak bilgisi dersi, dinî sohbetler, ayda en az bir kez verilecek konferans etkinliği, Kur'an-ı
Kerim öğretimi ve manevi rehberlikle ilgili faaliyetler, hükümlü ve tutukluların dinî ve ahlaki
gelişimleri için yapılacak benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için merkezde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı, taşrada kurum müdürlükleri ile il ve ilçe müftülükleri
yetkili ve sorumlu olarak tespit edilmiştir.

Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2006; “Türkiye’de Cezaevlerinde
Din Eğitimi Hakkında Bir Değerlendirme”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk
Yurdu Yayınları, Ankara, 1999, s. 353-381; “Cezaevi Din Hizmetlerinin Yeterlilik Sorunu”, ‘Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezi tarafından 4-5 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen Hapishane Sempozyumunda
sunulan tebliğ’, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 346-358; "Cezaevi Din Hizmetlerinin
Temel Problemleri", 1. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım, Ankara, 2007, s. 123-133. Şuayip Özdemir,
“Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 1-19, Ekim/Kasım/Aralık 2002.
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na düşen sorumluluklar da protokolde ifade edilmiştir buna göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; kurum
içinde "Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı" çerçevesinde derslerin işlenmesine uygun
bir yerin dershane haline getirilmesini sağlamak ve imkânlar ölçüsünde eğitici araç ve gereçleri
temin etmekten, din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almaktan, görevlendirilen personele, çalışmalarını amacına uygun yürütebilmesi için çalışma odası ve sınıf temin etmek, emniyetli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için gerekli tedbirleri almaktan, görevlendirilen personelin gerekli
görmesi ve talebi doğrultusunda, din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerine katılacak hükümlü ve tutukluların gruplandırılmalarını sağlamaktan, İmkânlar ölçüsünde,
bu Protokol kapsamında görevlendirilen personele kurum araçlarından faydalanma imkânı vermekten, kuruma yeni gelen tutuklu ve hükümlülerle görevlendirilen personelin görüşmesini ve
hükümlü gözlem ve sınıflandırma formlarında yer alan "Din" bölümünün ilgili personel tarafından doldurulmasını sağlamaktan, görevlendirilen personelin, kütüphanede bulunan veya kuruma gelen dini kitapları gözden geçirmesini sağlamaktan sorumludur.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sorumluluk alanı ise şu şekilde tespit edilmiştir: Kurumların büyüklüğü, niteliği ile hükümlü ve tutuklu sayısı göz önüne alınarak kurumlara yeterli
sayıda öncelikle tam gün görevli cezaevi vaizi, buna imkân olmadığı durumlarda belirtilmiş
personelin görevlendirilmesini sağlamak, tutuklu ve hükümlülere dini ve ahlâki bilgiler vermek, bu konulardaki yanlış bilgileri düzeltmek, dini ve ahlâki duygu ve düşüncelerini geliştirerek, insan, aile, millet ve vatan sevgisini aşılamak için; kuramlarda din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetleri görevini yürütmek, istek halinde Kur'an-ı Kerim öğretimi
yapmak, dini gün ve haftaların anlamına uygun anma/kutlama programlarını hazırlamak ve dini
vecibelerini yerine getirilmesine yardımcı olmak, verilecek olan derslerin ünite alt başlıklarını
ayrıntılı olarak hazırlayarak kurum idaresine iletilmesini temin etmek, din hizmetleri, ahlaki
gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerinde; konuların seçimini, hükümlü ve tutukluların özellikleri, Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere verilecek
Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Programı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun Tavsiye Kararlarını da
dikkate alarak yapmak, hükümlü ve tutukluların idareye verecekleri dilekçeler aracılığıyla dini
konulardaki özel görüşme taleplerini karşılamak, kurumlarda görevlendirilen personelin, yılda
en az bir kez denetimlerinin yapılarak, düzenlenen raporlardan bir örneğinin de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak, kütüphanede bulunan dini kitapların gözden geçirilmesini ve kurumlara yeni gelen dini kitapların ilgili personel tarafından incelenmesini sağlamak, kurum kütüphanelerini, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı yayınlan başta
olmak üzere, Din İşleri Yüksek Kurulunca tavsiye edilen diğer faydalı dini yayınlar ile imkânlar
ölçüsünde ücretsiz olarak desteklemek ayrıca kurumların istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak Diyanet Takvimi desteği sağlamak.”
Bu kurumlarda din hizmetleri kapsamında görevlendirilenlere Adalet Bakanlığı ek ders
ücreti ödemektedir. Bu görevliler izinlerini müftülüklerden almaktadırlar. Bu kapsamda vazife
yapan görevliler zaman zaman hizmet içi eğitime tabi tutulmakta ve sertifika almaktadırlar.
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11.4. Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetlerinde Karşılaşılan Problemler
2015 yılında Fatih Çınar tarafından yapılan bir çalışmada ceza infaz kurumlarında yedi
farklı ilde vazife yapan 17 cezaevi vaizi ile görüşme yapılmış ve aşağıdaki problemler tespit
edilmiştir. (Çınar, 2014)
Fiziksel şartlardan kaynaklanan problemler olarak, cezaevi vaizine ait bir odanın
bulunmayışı, din ve ahlâk bilgisi dersleri için ayrılmış bir sınıfın olmayışı gösterilmiştir.
Mahkumlarla yapılan bireysel görüşmelerde karşılaşılan problemler şu şekilde tespit edilmiştir: Bireysel görüşmelerin yapılmasında mekan yetersizliği, danışmanlık yapılmadığını düşünme, psikoloji ve danışmanlık eğitimi eksikliği, Bireysel görüşmelerin yapılmasında
güvenlik nedeni ile sıkıntılar ile karşılaşma, mahkûmların psikolojisinden etkilenme, mahkûmu
tanımamanın görüşmenin amaçlarının gerçekleşmesini olumsuz etkilemesi, Bireysel görüşmelerin yapılmasında idari sıkıntılar ile karşılaşma, mahkûmların eğitim seviyesinin ve beklentilerinin düşük olması, görüşmelerin süreklilik arz etmemesi.
Din ve Ahlâk bilgisi derslerinde karşılaşılan problemler konusunda şu hususlar ortaya çıkmıştır: Cezaevi vaizlerinin programın uygulanabilir olmadığını, programın mahkûmların seviyesine uygun olmadığını, programın güncellenmesi gerektiğini düşünmeleri. Programın
uygulanabilirliğinin denetlenmemesi. Din ve ahlâk bilgisi derslerinin fiziksel yetersizlikler nedeniyle sınıfta yapılamaması, koğuşlarda yapılan derslerde verimliliğin olmaması. Koğuşlarda
yapılan dini faaliyetlerde vaizlerin güvenlik probleminin bulunması. Cezaevi vaizlerine ayrılmış yeterli sayıda infaz koruma memuru olmaması. Güvenlik gibi nedenlerle derslerin zamanında başlayamaması. Dersin içeriğine yönelik sorun yaşanması. Dersin öğretimine yönelik
yöntem konusunda cezaevi vaizlerinin sıkıntı yaşamaları. Kurslara devam sıkıntısı. Farklı bir
ortamda bulunmak amacıyla mahkumların dini faaliyetlere katılımı. Materyal ve kaynak, yayın
sıkıntısı yaşanması. Ders kitabının olmaması.
Çalışma ortamı ve koşullarla alakalı problemler şöyle sıralanmıştır: Cezaevi personelinin cezaevi vaizlerine olumsuz bakışı. Mesai saatleri ile ilgili sıkıntılar. Diğer personel ile
yaşanılan sorunlar. Özlük hakları ile ilgili sorunlar. Cezaevlerine giriş çıkışlar aranma. Cezaevinde eğitim birimi altında görev alma. Yaşanılan sorunların çözümünde muhatap bulamama.
Vaizlerin birbirleriyle yaşadığı sıkıntılar. Cezaevlerindeki dini faaliyetlere önem verilmemesi.
Cezaevi vaizlerinin kadrolarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunması ve çalışma ortamında karşılaşılan sorunlar: İki kurum arasında kalma. Görev yaptıkları kurum
hiyerarşisinde yer almadıkları için cezaevi vaizlerinin ötelenmesi yahut kabullenilmemesi.
Müftülük tarafından Cuma günü dışındaki günlerde de görevlendirme yapılması. Aidiyet duygusunu kazanamama. Kişisel sorunlarının çözümü için cezaevlerinde muhatap bulamamaları.
Eğitim birimi altında çalışmanın getirdiği sorunlar.
Mesleki yeterlilik ile ilgili problemler: Mahkûm psikolojisi konusundaki eğitim eksiliği. Etkili iletişim becerisi eksikliği. Yetişkin eğitimine yönelik eğitim eksikliği. Danışmanlık
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becerileri eksikliği. Vaizlerin kendini güncelleme sorunu. Empatik düşünme becerisindeki eksiklikler.
Aynı araştırmada cezaevi vaizleri tarafından cezaevi vaizinde bulunması gerekli kişisel
ve mesleki yeterlilikler şu şekilde belirtilmiştir: Empatik düşünme. Güçlü irade. Gönüllü-istekli
olma. Hoşgörülü olma. Mesleki bilgide yeterli olma. Güler yüzlü olma. Suç ve suçlu psikolojisini bilme. Kültürel bilgi sahibi olma. İletişim becerisi. Bilgi birikimi. Suçlulara karşı önyargısız olma. Diksiyon. Mesleğini sevme. Mesleki etik. Sabırlı olma. Dini bir amaç taşıma. Alanında uzmanlaşma. Diğerkâmlık. Kendini güncelleme. Doğallık. Uyumlu olma. Mesleğinde
devamlılık. Faydalı olabilme amacını taşıma. Maneviyatı güçlü olma. Samimiyet. Danışmanlık
becerileri. Pedagojik formasyon sahibi olma. Hilm sahibi olma. Saygılı olma. Teknoloji bilgisi.
Fedakârlık. Hitabet becerisi. Azimli olma.
İğde (2010) tarafından yapılan araştırmada mahkûmlara dini bilgileri nereden veya kimlerden öğrendiği sorusu yöneltilmiştir. Mahkûmların %83’ü bu soruya "cezaevi" şeklinde cevap
vermiştir. Yine bu araştırmada, mahkûmların pek çoğunun namaz kılmaya cezaevinde başladığı
ve mahkûmların din hizmetinden etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar cezaevlerinde
yürütülen din eğitimi faaliyetlerinin amaçlarını gerçekleştirmesi açısından önem taşımaktadır.
Özdemir tarafından yapılan araştırmada da mahkûmların %71,5’i cezaevi din hizmetlerini yeterli görmediği belirtmiştir (Özdemir, 2008:39). Bir diğer araştırmada da katılımcıların yarıya
yakını cezaevine girdikten sonra dini inancının arttığını belirtirken diğer yarısı ise hapishane ile
dindarlığının arasında bir ilişki olmadığını söylemiştir. (Tecim, 2006: 12).
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Uygulama
1. Ceza infaz kurumlarında kaç mahkum bulunmaktadır?
Çözüm:
2000 yılı rakamlarına göre tutuklu ve hükümlü sayısı 49.512 iken 2016 yılı sonu itibariyle (01.11.2016) bu rakam 197.297’ye ulaşmıştır.
2. Ceza infaz kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde hangi kurumlarla işbirliği yapılmaktadır?
Çözüm:
Kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde; Milli Eğitim Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.
3. Ceza infaz kurumlarında düzenlenen okuma yazma kursları hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Ceza infaz kurumlarında okuma yazma bilmeyenlerin okur yazar hale getirilmelerine
yönelik I. kademe okuma yazma kursu, ilkokulun ara sınıflarından ayrılan veya ilkokul mezunu
olmayan, 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli yetişkin hükümlü ve tutuklulara II. kademe okuma
yazma kursları açılmaktadır.
4. Ceza İnfaz Kurumlarında yaygın eğitim çalışmaları hakkında bilgi veriniz?
Çözüm:
Hükümlü ve tutuklular Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim
Fakültesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde devam edebilmektedir. Bu okullara kayıtlı hükümlü
ve tutuklulara eğitimlerini devam ettirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Ortaokuluna, yetişkin II. kademe eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan,
ilkokulu bitiren, ortaokul 5, 6, 7, 8 veya ilköğretim okulu 6, 7, 8. sınıflardan ayrılan hükümlü
tutuklular devam edebilmektedir.
Açık Öğretim Lisesine, ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise 1.2.3. sınıflardan
ayrılan hükümlü ve tutukluların devam edebilmelerine olanak sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Fakültesine, lise düzeyinde bir ortaöğretim programını tamamlayan,
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılıp üniversitelerin açık öğretim programlarına yerleşen veya yüksek öğretim mezunu iken sınavsız kayıt yaptıran hükümlü ve tutuklular devam
edebilmektedir.
5. Ceza İnfaz Kurumlarında verilen din hizmetleri için milat kabul edilen tarih nedir?
Çözüm:
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Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cami dışı vaaz-irşad hizmetlerinde cezaevleriyle ilgili ilk olarak 1959 yılında dönemin adalet bakanı tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılan bir yazıda hükümlülerin manevî ıslahını temin edecek konferanslara
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu tarih ilgili araştırmalarda bir milat olarak verilmektedir.
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Uygulama Soruları
1. Ceza İnfaz Kurumlarında din hizmetlerinin verilmesinde çalışma ortamı ve koşullarla alakalı problemler nelerdir?
2. Ceza İnfaz Kurumlarında din hizmetlerinin verilmesinde fiziksel şartlardan kaynaklanan problemler neler olabilir?
3. Ceza İnfaz Kurumlarında din hizmetlerinin verilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sorumlulukları nelerdir?
4. Ceza İnfaz Kurumlarında din hizmetlerinin verilmesinde mesleki yeterlilikle alakalı ne gibi problemlerle karşılaşılmaktadır?
5. Ceza İnfaz Kurumlarında din hizmetlerinin verilmesinde din ve ahlâk kültürü derslerinde ne gibi problemler söz konusu olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak ceza infaz kurumlarında verilen din hizmetlerinin bünyesinde
verildiği eğitim servisi ve görevleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ceza infaz kurumlarında verilen din hizmetleri üzerinde durulmuştur. Son olarak süreçte yaşanan problemler belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ceza infaz kurumlarında din hizmeti hangi birim tarafından verilmektedir?
a) Eğitim Servisi
b)

Sosyal İşler Müdürlüğü

c)

Kültür Servisi

d)

Din Hizmetleri Bürosu

2)
Ceza infaz kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde
hangi kurumlarla işbirliği yapılmaktadır?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

c)

Diyanet İşleri Başkanlığı

d)

Hepsi

3)
Kuruma ilk geldikleri anda hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslekî durumları
kimler tarafından tespit edilmektedir?
a) Cezaevi vaizleri
b)

Kurum öğretmenleri

c)

Ceza infaz koruma memurları

d)

Ceza infaz kurumu sekreterleri

4)
Eğitim servisleri, yıllık olarak hazırladıkları eğitim planını sunmakta, uygun görülen faaliyetler eğitim servisi tarafından düzenlenerek, uygulanmaktadır. Eğitim servisleri eğitim planını nereye sunmaktadırlar?
a) Ceza infaz kurumu müdürlüğü
b)

Ceza infaz kurumu eğitim kurulu

c)

Diyanet İşleri Başkanlığı

d)

Adalet Bakanlığı
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5)
Osmanlı dönemi hapishanelerindeki din hizmetleri ve mahkumların ibadetlerini
yerine getirmeleriyle ilgili kayıtlar hangi döneme rastlamaktadır?
a) Tanzimat öncesine
b)

I. Meşrutiyet sonrasına

c)

Lale devrine

d)

II. Meşrutiyet sonrasına

6)
Ceza infaz kurumunda bulunmakta olan hükümlü ve tutukluların her seviye eğitim kurumuna yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçimi, diploma takip ve destekleyici kursların
açılması ile ilgili işlemler hangi birim tarafından yapılmaktadır?
a) İnfaz koruma memurluğu
b)

Cezaevi sekreterliği

c)

Kültür Müdürlüğü

d)

Eğitim servisi

7)
Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cami dışı vaaz-irşad hizmetlerinde cezaevleriyle ilgili ilk girişim dönemin adalet bakanı tarafından hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
a) 1980
b)

1959

c)

1936

d)

1963

8)
Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında vazife alabilecek diyanet işleri
başkanlığı görevlilerinden değildir?
a) Müftü
b) Vaiz
c) Müezzin - kayyim
d) İmam - hatip
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9)
Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların sağlıklı olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kurum imkânları çerçevesinde spor yapmalarına imkan verilmektedir.
Bu faaliyetler hangi kurumla koordine olarak gerçekleştirilmektedir?
a) Gençlik ve spor il müdürlükleri
b)

Spor Kulüpleri

c)

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

d)

İl Sağlık Müdürlükleri

10)
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak din hizmetlerinin yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol gereği il ve ilçe
müftülükleri ile işbirliği yapılarak genelgede belirtilen şartları taşıyan müftülük personeli sağlanamadığı takdirde hangi kurumdan personel talep edilmektedir?
a) Milli Eğitim Müdürlüklerinden
b)

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden

c)

Rehberlik Araştırma Merkezlerinden

d)

Sivil toplum kuruluşlarından

Cevaplar

1) a , 2) d , 3) b , 4) b , 5) b , 6) d , 7) b , 8) c , 9) c , 10) a
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12. ÜNİTE: HASTANELERDE DİN HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hastanelerde verilen din hizmetleri faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Öncelikle sağlık kurumlarında din hizmetlerine duyulan ihtiyaç üzerinde durulacak; ardından söz
konusu faaliyetlerin hukuki altyapısı değerlendirilecektir. Ülkemizde sağlık alanındaki din hizmetleri çalışmalarının geçmişi hakkında bilgi verildikten sonra manevi destek çerçevesinde değerlendirilen bu hizmetlerin günümüzdeki uygulaması değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sağlık sorunu olan insanların ne tip ihtiyaçları bulunur? Sadece tıbbi destek iyileşmek için yeterli midir?
2)
Hastanelerde sürdürülen din hizmetlerinin hangi çerçevede yürütüldüğünü biliyor musunuz? Hangi kurum söz konusu faaliyetleri yürütmektedir?
3)
Ülkemizdeki sağlık kurumlarında ne tip manevi destek faaliyetleri sürdürülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Dinin sağlık sorunlarını iyileştirHastanelerde Din Hizmet- Din ve sağlık arasındaki ilişkiyi ku- mede ve söz konusu sorunlarla
lerinin Altyapısı
rar.
başa çıkmadaki rolüne dair değerlendirme yapılır.

Uluslararası ve ulusal düzenlemeHastanelerde Verilen Din
lerden yola çıkarak hastanelerde
Hizmetlerinin Hukuki Altverilen din hizmetlerinin hukuki
yapısı
altyapısını kavrar.

Hastanelerde verilen din hizmetlerine dair uluslararası ve ulusal düzenlemelerden örnekler verilir.

Ülkemizdeki hastanelerde verilen
Ülkemizdeki Hastanelerdin hizmetleri faaliyetlerinin geçdeki Din Hizmetleri
mişini ve bugününü bilir.

Ülkemizde hastanelerde verilen
din hizmetlerinin geçmişine dair
resmi belgelerden hareketle değerlendirme yapılır.

Günümüzde hastanelerdeki din hizUygulamada Karşılaşılan
Konuya dair literatürden örnekler
metleri konusunda karşılaşılan teTemel Sorunlar
sunulur.
mel sorunları değerlendirir.
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Kurumları



Manevi Destek



Hasta Hakları
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Giriş
Hastaneler din hizmetleri algısında günümüzde meydana gelen değişimi yansıtan temel
kurumlar arasındadır. Dini mekânlarda sürdürülen faaliyetlerin organize edilmesinde rol üstlenen bir hizmet alanından hayatın her aşamasında hissedilen dini ve manevi ihtiyaçların karşılanmasına dönüşen din hizmetleri algısı, dinin sağlık sorunu olan bireylerin iyileşme süreçlerindeki ve acılarıyla başa çıkmalarındaki olumlu etkisinden hareketle konuya yaklaşmaktadır.
Ülkemizde manevi destek bağlamında değerlendirilen hastanelerdeki din hizmetleri faaliyetleri,
hukuki temellerini 7 Ocak 2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolünde bulmaktadır. Çok yeni sayılabilecek bu uygulamanın henüz neticeleri ve etkinliğinin tartışılabilmesi
için yeterli verinin bulunmaması anlayışla karşılanmalıdır. Bu nedenden ötürü kitabımızın bu
bölümünde öncelikle hastanelerdeki din hizmetleri faaliyetlerine ilişkin genel bir çerçeve çizilecek, ardından Türkiye’de 1995 yılında gerçekleştirilen uygulama incelenecek ve sonrasında
da günümüzde söz konusu faaliyetlerin hangi çerçevede sürdürüldüğü açıklanacaktır. Burada
özellikle bahsedilen 2015 protokolüne özel bir yer ayrılacak ve protokolün kapsamı detaylı bir
şekilde ele alınacaktır. Bölüm sonunda ise uygulamada karşılaşılan problemler üzerine değerlendirme yapılacaktır. Böylelikle ülkemizde sürdürülen hastanelerdeki din hizmetleri faaliyetlerinin çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
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12.1. Hastanelerde Din Hizmetlerinin Altyapısı
Sağlık ve din arasındaki ilişki neredeyse tüm dini geleneklerde detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Örneğin Hristiyanlık inancında, İncillerde Hz. İsa’nın hastalara karşı gösterdiği
özel ilgiye ve tedavi sürecine yapılan özel vurgu, kiliselerin de hastalık ve sağlık ikilisine bakış
açısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Dini danışmanlık kilise içerisinde kurumsallaşmış;
Hristiyan mezhepleri hastanelerin doğuşunda ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamıştır.
Pozitivist bilim anlayışının yaygınlaşması tıp biliminin kurumsal olarak sekülerleşme sürecine
girerek dinden uzaklaşmasına yol açmışsa da, hastalar açısından dinin hastanelerdeki önemini
hala koruduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinden bir tanesi Hristiyanlık inancının ölüm öncesinde yağlanma, komünyon, dua, günah çıkarma gibi sakrament/ibadetlere yüklediği anlamdır. Söz konusu eylemlerin ölüm öncesinde yerine getirilebilmesi için hastanelerde
din görevlisi/ibadet mekânı bulundurulması zorunluluğu, Hristiyan dünyadaki hastanelerde din
hizmetlerinin çok erken dönemlerden itibaren mevcut olmasını sağlamıştır. (Korkmaz, 2010:
285)
İslam açısından ise sağlık ve din arasındaki ilişki çok daha farklı bir seyir izlemiştir.
Tıbb-ı Nebevî geleneği asırlar boyunca Müslümanlara yol göstermiş, İslam’ın sağlık konusundaki ihtimamı kurumsallaşarak kendisini göstermiştir. Tıp eğitimine gösterilen ilgi, eğitimin
“medrese” çatısı altında kurumsallaşmaya başlamasından itibaren ihtisas medreselerinde sürdürülen tıp faaliyetleri darüttıblar ve darüşşifalar aracılığıyla toplumsal hayatla buluşmuştur.
Söz konusu kurumlara külliyeler içerisinde yer verilmesi ve pek çok örnekte görüldüğü üzere
medreselerle bir bütün olarak tasarlanması, bu kurumlarda tıp ve din algısının bir bütün olarak
algılandığına işaret etmektedir.
Sağlık alanında verilen dini hizmetlerin yapı ve özellikleri, kısaca örneklediğimiz üzere,
dinlerin teolojik yapıları açısından birbirinden farklılık arz etmektedir. Bununla beraber dini
inanış evrensel bir olgu olarak kabul edildiğinde sağlık kurumlarında din hizmetlerinin yer almasına temel oluşturabilecek nedenleri, sayılan hususlarla sınırlı kalmamak şartıyla üç başlık
altında toplamak mümkündür:
-

Dini inanışın iyileşme sürecine olumlu etkisi

Dini inanışın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu pek çok çalışmada vurgulanan bir husustur. Söz konusu çalışmaları bir bütün olarak ele alan Köylü (2010)
dindarlık düzeyinin inanç, dini katılım, ibadete devam, dua, kutsal metin okuma vb. çeşitli boyutlarıyla söz konusu iki husus üzerindeki etkisini bu çalışmalar üzerinden tartışmıştır. Yapılan
çalışmaların büyük bir bölümünde sağlık kurumlarında verilen din hizmetlerinin özellikle yatarak tedavi gören hastaların hastalıktan kaynaklanan sorunlarını çözmede dinin olumlu katkısı
bulunduğu tespit edilmiştir. (Korkmaz, 2010: 284)
-

Hastaların, yakınlarının ve hastane görevlilerinin durumlarıyla başa çıkma süreçlerine katkı sağlamadaki rolü,
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Bilindiği üzere din, insan hayatı için pek çok anlam içermektedir. İnsanın kutsalla arasında kurduğu bağ, onun hayatı anlamlandırmasını sağladığı gibi hayatında karşılaştığı sorunları aşmasında destek olmakta, direncini arttırmakta ve başına gelen zorlu hadiseleri aşmasında
katkı sağlamaktadır. Hastalıkla başa çıkabilmede ayrıca kişisel disiplini sağlayabilme, cesaret
verme vb. alanlarda etkin rol üstlenmektedir. (Ayten, 2010) Hastaların yanı sıra hasta yakınları
ve hastane görevlilerinin de hastanenin yapısı gereği oluşan olumsuz ortama karşı direnç geliştirebilmeleri açısından din önemli bir imkân alanı oluşturmaktadır.
-

Hastaların dini görevlerini/sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli altyapının sağlanmasına duyulan ihtiyaç

İbadetler bireylerin kişilik yapılarının gelişiminde ve olgunlaşmasında önemli rol üstlendiği gibi hayat disiplinli bir şekilde yaklaşmaları, gündelik alışkanlıklarını anlamlandırmada
ve bireysel/toplumsal kazanımı sağlayacak pratikleri edinmede önemli rol üstlenmektedirler.
(Koç, 2009) Tüm bunların ötesinde ibadetler kişinin Yaradanı ile ilişki kurmasında ve bu ilişkiyi sürdürmesinde; dolayısıyla da özellikle darda kaldığı dönemlerde kendisine destek bulabilmesini sağlamaktadır.

12.2. Hastanelerde Verilen Din Hizmetlerinin Hukuki Altyapısı
Hasta haklarına ilişkin yayınlanan ilk uluslararası belge olan Dünya Tıp Birliği tarafından yayınlanan Lizbon Hasta Hakları Bildirgesinde (1981) dile getirilen altı madde arasında
“hastanın uygun bir dini temsilcinin yardımı da içinde olmak üzere, ruhsal ve manevi teselliyi
kabul ya da reddetme hakkına sahip olduğu (md.6)” ifade edilmiştir. (Türkmen, 2014: 6) 1994
tarihli Dünya Sağlık Örgütünün hasta haklarına ilişkin kabul ettiği Amsterdam Bildirgesinde
(Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi) hastaların ahlaki ve kültürel değerleri
ile dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduklarını açıkça dile getirmiştir. 1995 yılında Lizbon Bildirgesinin Bali’de gözden geçirilmiş halinde ise hastaların dini hakları daha detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Söz konusu bildirgenin Dini Yardım Alma Hakkı
başlıklı 11. maddesi bu hususu şu şekilde ifade etmiştir:
“Hastanın, seçtiği dinin din adamı tarafından yapılacak yardımı da kapsayacak biçimde, dinsel ve ahlaki teselliyi kabul ya da reddetme hakkı vardır”
(Oğuz, 1997: 53).
İbareden de anlaşıldığı üzere hastanın dini yardımı/desteği talep veya reddetmesi kendisinin karar verebileceği bir hak olarak tanımlanmıştır.
Ülkemizde ise 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38. maddesinde hastaların dini ihtiyaçlarının yerine getirilmesinin hasta hakları bağlamında ele alınması, hastanelerde din hizmetleri faaliyetlerine yer verilmesi açısından önemli bir adım oluşturmuştur. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma başlıklı
madde şu şekildedir:
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“Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.
Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde
müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları
manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan
din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında uygun zaman ve mekân belirlenir.
İfadeye muktedir olmayıp da dini inancı bilinen ve kimsesiz olan agoni
halindeki hastalar için de, talep şartı aranmaksızın, dini inançlarına uygun olan
din görevlisi çağrılır.
Bu hakların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kuruluşunun çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir.” (madde 38)
Bu maddeden de anlaşılacağı üzere sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için imkânları ölçüsünde gerekli tedbirleri almakla sorumlu tutulmuştur. Sağlık kurum ve kuruluşlarının, bunun yanı sıra, hastalara dini telkinde bulunmak ve
hastaları manevi açıdan desteklemek için talep aldıkları takdirde de söz konusu talepleri karşılamak için din görevlileri talep etmeleri bildirilmiştir. Maddede zikredilen ilginç bir husus ise
kimsesiz olup can çekişen (agoni) hastalara ilişkindir. Bu hastaların dini yönelimleri bilindiği
takdirde ilgili dinin görevlilerinin çağrılacağı ifade edilmektedir. Zikredilen tüm bu hususlar,
Yönetmeliğin hastanelerde verilebilecek din hizmetlerini üç başlık altında topladığını göstermektedir.
1.

Hastaların dini vecibelerini yerine getirmek için gereken düzenlemeler

2.

Talep üzerine dini telkin ve manevi destek

3.

Kimsesiz olup can çekişen hastalara din görevlisi sağlamak

Sıralanan bu hususlara yakından bakıldığında söz konusu alanlarla ilişkili düzenlemeleri
yürütmeyi üstlenebilecek ülkemizdeki temel kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu anlaşılmaktadır.
Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasanın 136. maddesinin öngördüğü üzere milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlamakta ve faaliyetlerini özel kanunu çerçevesinde yerine getirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı kanununun ilk maddesi Başkanlığın faaliyetlerinin çerçevesini açık bir şekilde tanımlamıştır.
Buna göre Başkanlığın üç temel faaliyet alanı bulunmaktadır:
1. İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
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2. Din konusunda toplumu aydınlatmak,
3. İbadet yerlerini yönetmektir.
Diyanet İşleri Başkanlığının bu alanlara ilişkin olarak toplumun bilgilendirilmesi, dini
açıdan geliştirilmesi ve dini soru/nlarına çözüm bulunmasına yönelik cami eksenli ve cami dışı
çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Ülkemizde cami dışı hizmetler arasında değerlendirilen sağlık kurum ve kuruluşlarındaki din hizmetleri faaliyetlerine bakıldığında ise inişli çıkışlı bir sürecin yaşandığına şahit olunmaktadır.

12.3. Ülkemizdeki Hastanelerdeki Din Hizmetleri
Ülkemizde sağlık kurum ve kuruluşlarında din hizmetlerine yönelik ilk olarak 1995 yılında bir uygulama yapılmıştır. Uygulamanın geçmişine bakıldığında 1993 yılında toplanan I.
Din Şûrasında Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinin alanlarını tanımlarken, camiler, eğitim merkezleri, Kur’an Kursları, cezaevleri, çocuk ıslahevleri, işyerleri ve ailelerin yanı sıra
hastaneleri de saydığı görülmektedir. Hastaneler irşat ve tebliğe müsait ortamlar olarak görülmüş, insanların en çok morale ihtiyacı olduğu alanlar olduğu ifade edilmiştir. (DİB, 1995: 6364) Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı genelgeyle hastaneleri cami dışındaki din
hizmetlerinin aktif olarak yürütülebileceği alanlar olarak tanımlamıştır. (Aktürk, 2010)
Sağlık Bakanlığının 1994 yılında bütçesi görüşmeleri esnasında gündeme gelen konu,
Bakanlığın Diyanet Başkanlığı ile koordineli bir uygulaması olarak başlamıştır. Altaş’ın çalışmasında (1999) detaylı bir şekilde değerlendirdiği söz konusu uygulamanın temel amacı hastanelerde yatan hastaların dini ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bununla beraber söz konusu girişimin insanın hastalık anında ihtiyaç duyduğu dini değerlerle ilişki içerisinde bulunması ve hastaya manevi destek sağlayarak onun iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu söylemek mümkündür. (Altaş, 1999: 618) Temelde hastane ziyaretleri çerçevesinde değerlendirilen uygulama kısa bir sürede yapılan şikâyet neticesinde Danıştay’ın 1996 yılında aldığı kararla
sonlandırılmıştır.
Her ne kadar uygulama 1996 yılıyla sonlanmışsa da DİB ilerleyen yıllarda yayınladığı
genelgelerde sağlık kurum ve kuruluşlarında verilecek din hizmetlerine dair yaklaşımını ifade
etmeyi ihmal etmemiştir. Örneğin Başkanlık Hizmetleri konulu 06/08/2007 tarihli Genelge
2007 genelgesinde her ne kadar hastaneler DİB’in cami dışı hizmetleri olarak tanımladığı alanlar içerisinde sayılmamışsa da Genelgenin diğer maddeleri hastanelerdeki din hizmetlerine ilişkin ipuçları sunmuştur. Örneğin Vaaz ve İrşat Kurulları tanımlanırken (md. 8) il ve ilçe vaizlerinin ceza ve tutukevleri ile çocuk ıslah evlerinde ders vermelerinin yanı sıra hastane, huzurevi
ve benzeri yerlerdeki hasta ve yaşlıları mümkünse bir heyet halinde belli aralıklarla ve uygun
zamanlarda ziyaret etmeleri istenmiştir. Benzer bir şekilde Vaaz ve Hutbeler bahsinde (md. 10)
mübarek gün ve geceler ile Kutlu Doğum Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülüklerce cezaevleri, yetiştirme yurtları, huzur evleri ve hastaneler imkânlar ölçüsünde ziyaret edilecektir ifadesi kullanılmaktadır. Genelgedeki söz konusu iki husus bir arada
incelendiğinde hastanelerdeki din hizmetlerinin din görevlilerinin hastalara yapacakları moral
ziyaretleri bağlamında ele alındığı anlaşılmaktadır.
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2009 yılına gelindiğinde ise DİB ile Sağlık Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü
imzalanmış; bu protokol kapsamında DİB’in cami içi ve dışında sürdürdüğü hizmetlerde ana
çocuk sağlığı ve üreme konusunda farkındalık oluşturmak için din görevlilerine Bakanlık personelince bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmasına karar verilmiştir. (Kızılabdullah, Kızılabdullah, 2015, 144) Anlaşıldığı üzere söz konusu protokol Sağlık Bakanlığının
DİB personelini bilinçlendirmesine yönelik bir işbirliğini öngörmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında din hizmetleri faaliyetlerinin tekrar başlayabilmesi için 2015’i beklemek gerekecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Ocak 2015’te imzalanan protokol
ise, bölümümüzün giriş kısmında ifade edildiği üzere, günümüzde hastanelerde sürdürülen din
hizmetleri faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen temel metindir. DİB’in 633 sayılı Kuruluş ve
Görevleri Hakkındaki Kanun ile 1998’de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 28. maddesini kendisine dayanak olarak gören Protokol (md. 4), söz konusu hizmet alanına ilişkin detayları açık bir şekilde ifade etmektedir.
Protokolün 1. maddesi DİB tarafından hastanelerde yürütülecek din hizmetlerinin hedef
kitlesini (1) hastalar, (2) hasta yakınları ve (3) hastane personeli olarak tanımlar; bu kişilerin
içinde bulundukları şartların göz önünde tutularak hizmetlerin sürdürüleceğini bildirir. Protokolün amacını ortaya koyan aynı madde hastanelerde sürdürülecek din hizmetleri faaliyetlerinin
çerçevesini de oluşturur. Buna göre protokol;
Hastaların iyileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla moral, motivasyon ve manevi destek sağlamak,
-

Dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak

için gereken esası tanımlamaktadır. Buradan hareketle DİB’in hastanelerdeki faaliyetlerini manevi destek ve dini danışmanlık olarak iki çerçevede değerlendirmek mümkündür.
Manevi destek, özet bir şekilde tanımlanırsa, desteğe ihtiyacı olan kişileri manevi açıdan
geliştirmeye, morallerini güçlendirmeye, iç dünyalarıyla barışık bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine, hayata bağlanmalarını sağlamayı hedefleyen hizmetlerdir. (Başar, 2008: 631) Her
hastalık bireyde manevi birtakım sorunların oluşmasına yol açabiliyorsa da bu hizmetler, özellikle yoğun fiziksel acıya neden olan, uzun vadeli, kronik ve kalıcı hastalıklara/sakatlıklara sahip kişilerin sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak açısından önemli rol üstlenmektedir.
Dini danışmanlık ise “din görevlileri aracılığı ile terapi hizmeti sunan bir psikolojik danışma
alanıdır”. (Altaş, 2014: 27)
2015 Protokolünde belirtilen bu iki hususun yerine getirilebilmesi için ise DİB’e ve
Sağlık Bakanlığına birtakım sorumluluklar yüklenmiştir. Protokolün 7. maddesinde detaylı bir
şekilde dile getirilen bu hususlardan her iki kurumun ortak üstlendiği görev ve yükümlülükler
arasında;
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- Çalışmanın yürütüleceği sağlık birimlerini saptamak, eğitim materyalleri ve programlarının hazırlanmasını sağlamak
- Öngörülen hizmetlerin verilmesi için yapılacak ortak faaliyet ve çalışma programı
hazırlayarak söz konusu programa dair gereken değerlendirmeyi yapmak,
- Hastanelerde verilecek din hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilecek personele eğitim amaçlı olarak ortak bir program düzenlemek ve verilecek hizmetiçi eğitim sonrasında başarılı olan personele söz konusu eğitimin belirlenen aralıklarla tekrarlanmasını sağlamak;
- İbadethanelerin hastalar ve yakınları için ulaşılabilir olmasını sağlamak
- Kurumlarda milli ve dini günler öncelikli olmak üzere çeşitli zamanlarda ahlaki, dini
ve milli duyguları geliştirmeye yönelik ortak faaliyetler düzenlemek sayılmıştır.
DİB, söz konusu hizmetleri yürütecek Müftülük personelinin ve bu personelin sahip
olması gereken niteliklerin ve çalışma usulünün belirlenmesi görev ve yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu bağlamda DİB personeli arasından İlahiyat Fakültesi mezunu olup lisansüstü seviyede din psikolojisi, din eğitimi, din sosyolojisi, dini danışmanlık ve rehberlik alanlarında eğitimi olanlar veya konu ile ilgili tecrübesi bulunan ve DİB ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa
düzenlediği Manevi Destek Eğitimi alanlar arasından din görevlilerinin seçimi yapılmıştır. Nitekim protokolün imzalanmasının akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı “Hastanelerde Manevi Destek Çalıştayı” düzenlenmiş; söz konusu protokol çerçevesinde hizmet verecek personelin eğitimi için ilk somut adım atılmıştır. (Özkan, 2016: 64-65)
Din hizmeti talep eden hasta, hasta yakınları ve sağlık personeline sunulacak manevi
destek, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve söz konusu hizmetleri verecek Müftülük personelinin görevlerini amaçlanan şekilde yerine getirebilmesi için gerekli altyapının sağlanmasını Sağlık Bakanlığının görev ve yükümlülükleri arasında
sayılmıştır.
Söz konusu uygulama Türkiye genelinde 12 sağlık tesisinde uygulamaya başlanmış ve
27 Temmuz - 18 Aralık 2015 tarihleri arasında yaklaşık 6000 hasta, hasta yakını ve hastane
personeline manevi destek hizmeti sunmuştur. (Nazlım, 2015) Henüz çok yeni olan bu uygulama konusunda ne yazık ki sınırlı sayıda detaylı akademik çalışma bulunduğu için günümüzde
uygulaması devam eden bu çalışmanın ne ölçüde yaygınlık kazandığına dair bir değerlendirmede bulunmak mümkün görünmemektedir. Yine de DİB web sayfasından yapılan ilanlar söz
konusu uygulamanın giderek yaygınlaşacağına dair ipuçları sunmaktadır.15

15 Örneğin DİB resmi web sayfasında Hastanelerde manevi destek vermek üzere başvuruda bulunacak personele
17/08/2016 gününe kadar başvurabilmeleri için gereken şartları bildirir bir ilan verilmiştir. http://ankara.diyanet.gov.tr/kecioren/Sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=127&MenuCategory=Kurumsal (Son Erişim Tarihi:
05.02.2017)
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12.4. Uygulamada Karşılaşılan Temel Sorunlar
Günümüzde hastanelerde sürdürülen din hizmetleri faaliyetlerine ilişkin karşılaşılan sorunları birkaç başlık altında değerlendirmek mümkündür. Her ne kadar sahada sürdürülen faaliyetlere ilişkin akademik yazın geliştikçe söz konusu sorun alanlarına yönelik tanımlamalar
netlik kazanacaksa da günümüzdeki durumu kavrayabilmek açısından böyle bir sınıflandırma
fayda sağlayacaktır.
- Önyargı
Kamusal alanda sürdürülen din hizmetlerine ilişkin oluşan genel ön yargının hastanelerde sürdürülen faaliyetlere de yansıması hayal kırıcı bir durumdur. Günümüzdeki uygulamaya
ilişkin karşılaşılan temel sorunlar arasında önyargı bulunmaktadır. Nitekim 1995 yılında ülkemizdeki hastanelerde ilk defa din hizmetleri uygulaması başlandığında özellikle sağlık camiası
tarafından uygulama önemli ölçüde eleştirilmiştir. Hastanelerde sürdürülen din hizmetlerinin
doğrudan insan hayatını etkilemesi hasebiyle son derece hassas bir şekilde sürdürülmesi gerektiği açıktır. Bununla beraber din konusundaki kişisel önyargıların, dinin özellikle hasta iyileşme
sürecinde olumlu pek çok özelliğe sahip olduğu gerçeğini göz ardı etmesi uygulamanın haksız
eleştirilere konu olmasına neden olmakta ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesine engel olmaktadır.
- Uygulamada çalışacak kalifiye eleman eksikliği
Dünyada hastanelerde sürdürülen din hizmetlerinin geçmişi oldukça eskilere dayanıyorsa da günümüzde ne yazık ki bu uygulamalar çok kısa bir süre önce başlamıştır. Uygulama
henüz pilot aşamada olduğundan ötürü alanda çalışacak görevlilerin sayısı sınırlıdır. Ancak
ilerleyen yıllarda uygulama yaygınlaştığında görevlilerin sayısı yetersiz kalacaktır. Bu durum
da gereken özelliklere sahip görevlilere dair eksikliği gündeme getirecektir. Ülkemizde dini
danışmanlık ve rehberlik alanında lisansüstü ve hatta lisans programlarının yaygınlaştırılması
bu hususta katkı sağlayabilecektir.
- Alana ilişkin altyapı eksikliği
Ülkemiz akademik literatürü incelendiğinde din ve sağlık arasındaki ilişkiye dair, Tıbbı Nebevi konusu hariç tutulacak olursa, kısıtlı sayıda çalışmanın bulunduğu anlaşılmaktadır.
Dini danışmanlık ve manevi destek konusunda günümüzde gözlemlenen akademik ilgi sağlık
kurumlarında verilen dini hizmetler konusuna da kısmen yansımaya başlamış; özellikle sahada
çalışan din görevlilerinin tecrübelerini de aksettiren bir literatür oluşmaya başlamıştır. Benzer
bir şekilde alana dair lisansüstü çalışmaların yapılmaya başladığı da anlaşılmaktadır. Bu anlamda yayınlanan 2016 tarihli Manevi Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları (Ayten, Koç, Tınaz, 2016) ümit vaat edicidir. Genellikle konunun teorik altyapısı üzerinde değerlendirme yapan söz konusu çalışmaların ilerleyen yıllarda sahada karşılaşılan sorunların çözümüne odaklı
bir şekilde sürdürülmesi pratik açıdan da önemli katkılar sağlayacaktır.
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Uygulamalar
1)

Hastanelerde sürdürülen din hizmetlerinin teolojik altyapısını açıklayınız.

Çözüm:
Dünyadaki dini geleneklerin neredeyse tümü insan hayatına yüklediği anlam ile bağlantılı bir şekilde din ve sağlık arasında ilişki kurmuş; teolojik çerçevelerinden hareketle söz konusu ilişkiyi tanımlamışlardır. Örneğin Hristiyanlık inancı Hz. İsa’nın hayatında hastalıklar ve
hastalıkların iyileştirilmesi mesabesinde sağlığın korunmasına özel vurgu yapmıştır. Hıristiyanlıktaki pek çok tarikat bu nedenden ötürü hastaneler ile yakın ilişkili bir şekilde gelişmiştir.
İslam geleneğinde ise Hz. Peygamber’in sağlık ve sağlığın korunmasına ilişkin söz ve hareketleri Tıbb-ı nebevi şeklinde adlandırılarak özel bir ihtirama konu olmuş; tıp çalışmaları ise buna
paralel bir şekilde kurumsallaşmıştır.

2)
Hastanelerde din hizmetleri uygulamalarına yer verilmesinin temel nedenleri arasında
hangi hususları saymak mümkündür?
Çözüm:
Din, çeşitli rahatsızlıklardan ötürü hastanelerde yatan hastaların iyileşme süreçlerinde
veya hastalıkları ile başa çıkmalarında katkı sağlamanın yanı sıra hasta yakınlarının hastane
ortamının stresli ve olumsuz havasına direnebilmeleri ve hastalarına ümit sağlayabilmek için
destek olabilmeleri ile hastane görevlilerinin görevlerini yerine getirebilmede destek olma açısından önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Hastanelerde sunulan din hizmetlerinin dini temellerini bu açıdan düşündüğümüzde üç temel başlık altında değerlendirmek mümkündür.
-

Dini inanışın iyileşme sürecine olumlu etkisi

-

Hastaların, yakınlarının ve hastane görevlilerinin durumlarıyla başa çıkma süreçlerine katkı sağlamadaki rolü,

-

Hastaların dini görevlerini/sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli altyapının sağlanmasına duyulan ihtiyaç

3)
Hastanelerde sürdürülen din hizmetlerine ilişkin ilk uluslararası ve ulusal düzenlemeler
hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Hastanelerde sunulacak din hizmetleri uygulamalarına yönelik ilk uluslararası belge
Dünya Tıp Birliği tarafından yayınlanan 1981 tarihli Lizbon Hasta Hakları Bildirgesidir. Bildirgede hastaların ruhsal ve manevi teselliyi kabul veya reddetme hakkına sahip oldukları ifade
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edilmiştir. Söz konusu bildirge manevi desteği ilk olarak haklar çerçevesinde değerlendirmesi
nedeniyle öneme sahiptir. Ülkemizde ise söz konusu husus ilk defa 1998 yılında Hasta Hakları
Yönetmeliğinde hasta hakları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Söz konusu yönetmelik ile sağlık kurumlarının hastaların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri almaları gerektiği bildirilmiştir.

4)
Ülkemizde sağlık kurumlarındaki din hizmetlerine ilişkin ilk uygulama hangisidir? Neden sonlandırılmıştır?
Çözüm:
Ülkemizde sağlık kurum ve kuruluşlarında din hizmetlerine yönelik ilk uygulama 1995
tarihlidir. Sağlık Bakanlığının 1994 yılında bütçesi görüşmeleri esnasında gündeme gelen konu,
Bakanlığın Diyanet Başkanlığı ile koordineli bir uygulaması olarak başlamıştır. Hastanelerde
yatan hastaların dini ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanan bu uygulama
insanın hastalık anında ihtiyaç duyduğu dini değerlerle ilişki içerisine girerek hastaya manevi
destek sağlayarak onun iyileşmesine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Temelde hastane ziyaretleri çerçevesinde değerlendirilen uygulama kısa bir sürede yapılan şikâyet neticesinde Danıştay’ın 1996 yılında aldığı kararla sonlandırılmıştır.
5)
2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ve günümüzde sağlık kurumlarında yürütülen din hizmetleri faaliyetlerinin temelini oluşturan yönetmelik söz konusu din hizmetleri faaliyetlerini hangi şekillerde tanımlamaktadır?
Çözüm:
Söz konusu protokol hastanelerde sürdürülecek din hizmetleri faaliyetlerinin çerçevesini iki temel hususu göz önünde tutarak tanımlamaktadır.
Hastaların iyileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla moral, motivasyon ve manevi destek sağlamak,
-

Dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak

O halde söz konusu hizmetleri manevi destek ve dini danışmanlık/rehberlik ekseninde ele almak mümkündür.
6)
Günümüzde sağlık kurumlarında verilen din hizmetlerine dair karşılaşılan temel sorunlar nelerdir?
Çözüm:
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Ülkemizde sağlık kurumlarındaki din hizmetleri uygulamaları çok yeni olduğundan
ötürü henüz alanda karşılaşılan tüm sorunları detaylı bir şekilde tanımlamak mümkün olmamaktadır. Ancak genel olarak bir sınıflandırma yapılması istenilirse söz konusu sorun alanlarını
üç başlık altında tanımlamak mümkün olacaktır:
-

Önyargı

- Uygulamada çalışacak kalifiye eleman eksikliği
- Alana ilişkin altyapı eksikliği
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Uygulama Soruları
1) İslam dini açısından din ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayınız.
2) Hastanelerde verilen din hizmetleri faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuki altyapısı hakkında bilgi veriniz.
3) Ülkemizde hastanelerde sunulan din hizmetleri uygulamaları ne zaman başlamıştır ve uygulamalar hangi esaslara göre sürdürülmüştür?
4) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının hastanelerde sürdürülen din hizmetleri faaliyetlerine dair imzaladıkları protokolün temel amacı nedir?
5) Diyanet İşleri Başkanlığının hastanelerde verilen din hizmetlerindeki sorumluluğu nedir?
6) Ülkemizde sağlık kurumlarında verilen din hizmetleri faaliyetlerinin karşılaştığı temel sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık kurumları ve din arasındaki ilişki tanımlandı. Farklı dini geleneklerin
sağlık konusuna farklı anlamlar yüklediği üzerinde duruldu. Sağlık kurumlarında din hizmetleri
verilmesine dair hukuki altyapı ele alındı. Ülkemizde hastanelerde verilen din hizmetlerinin
geçmişi ve bugünü değerlendirildi. Söz konusu hizmetlere ilişkin günümüzde karşılaşılan temel
sorunlar üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) Hastanelerde sürdürülen din hizmetleri faaliyetlerinin hukuki altyapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a)

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu

b)

1995 Diyanet İşleri Başkanlığı Yönergesi

c)

1982 Anayasasının 24. maddesi

d)

2015 Diyanet İşleri Başkanlığı-Sağlık Bakanlığı Protokolü

2)
Hastanelerdeki din hizmetleri faaliyetlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı hangi kurum ile işbirliği yapmaktadır?
a)

Milli Eğitim Bakanlığı

b)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

c)

Sağlık Bakanlığı

d)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

3)
Din, hastaların durumlarıyla başa çıkma süreçlerinde aşağıdaki sıralanan hususlardan hangisi aracılığıyla diğerlerine nazaran daha az katkıda bulunur?
a)

İnsana umud vererek

b)

İnsanın direncini artırarak

c)

İnsana destek olarak

d)

İnsanı olgunlaştırarak

4)

Ülkemizde hastanelerdeki din hizmetleri kimler tarafından sürdürülmektedir?

a)

DİB görevlileri

b)

Hastane imamları

c)

Sağlık Bakanlığı Memurları

d)

DKAB öğretmenleri
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5)
Hastanelerde sürdürülen din hizmetleri faaliyetleri uluslararası düzlemde ilk olarak ne zaman ve hangi vesileyle ele alınmıştır?
a)

1950 Dünya Sağlık Örgütü Kararnamesi

b)

1975 Hasta Temsilcileri Örgütü Bildirgesi

c)

1981 Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi

d)

2014 Dünya Sağlık Örgütü Komisyon Raporu

6)
Ülkemizde yayınlanan 1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği dini ihtiyaçları
hangi bağlamda ele almaktadır?
a)

Hastahane ortamı gereklilikleri

b)

Hasta yakınlarının talepleri

c)

Hasta hakları

d)

Hastane görevlilerinin hakları

7)
Aşağıda sıralanan hususlar arasında hangisi 1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliğinde bir din hizmeti olarak tanımlanmaz?
a)

Hastaların dini vecibelerini yerine getirmek için gereken düzenlemeler

b)

Hastaya uygun ibadet imkanı

c)

Talep üzerine dini telkin ve manevi destek

d)

Kimsesiz olup can çekişen hastalara din görevlisi sağlamak

8)
Ülkemizde sağlık kuruluşlarında verilen din hizmetlerine dair 1995 yılında yapılan ilk uygulamanın sürdürülme biçimi hangisidir?
a)

Hastalara ibadet desteği

b)

Hastahane ziyaretleri

c)

Hastanelerde konferanslar

d)

Hastanelerde din eğitimi
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9)
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında sürdürülen din hizmetleri faaliyetleri arasında bulunmamaktadır?
a)

Vaaz ve hutbeler

b)

Manevi destek faaliyetleri

c)

Dini danışmanlık

d)

Dini rehberlik

10)
Aşağıda sıralanan hususlardan hangisi günümüzde sağlık kurumlarında verilen
din hizmetlerinde karşılaşılan temel sorunlar arasında sayılmaz?
a)

Önyargı

b)

Alana ilişkin altyapı eksikliği

c)

Alanda kullanılabilecek yardımcı kitap eksikliği

d)

Alanda görevlendirilecek kalifiye eleman eksikliği

Cevaplar

1) d , 2) c , 3) d , 4) a , 5) c , 6) c , 7) b , 8) b , 9) a , 10) c
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13. SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA DİN HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosoyal hizmet kurmlarında sunulan din hizmetlerinin tarihçesi, güncel durumu ve
uygulama ilkeleri üzerine bilgi verilecektir.

245

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmet kurumları denildiğinde hangi kurumlar aklımıza gelmektedir?

2)

Sosyal hizmet kurumlarında din hizmetleri niçin verilmektedir?

3)

Sosyal hizmet kurumları nasıl ortaya çıkmıştır?

246

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyal hizmet kurumlarında din hizmetleri

Kazanım
Sosyal hizmet kurumlarında
sunulan din hizmetlerinin yapısı,
hizmet verilen kurumlar ve temel
ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Slaytlar ve konu anlatımları ile
içeriğin daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Hizmetler



Sosyal Hizmet Kurumları



Dinî danışmanlık
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Giriş
Sosyal Hizmetler”in faaliyet alanı içerisinde; Cezaevleri, Hastaneler, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’na bağlı yuva
ve yurtlar çocuk evleri gibi kuruluşlar yanı sıra Ramazan hizmetleri, önemli gün ve gecelerde
yapılan faaliyetler, kurban hizmetleri, mevsimlik işçilere yönelik hizmetler bulunmaktadır. Hayatı bütünüyle kapsayan bir unsur olan din sosyal hizmetler alanı için de oldukça önemlidir.
Çalışmada Sosyal hizmet kurumlarında din hizmetlerinin neler olduğu, niçin önemli olduğu ve
uygulama ilkeleri üzerinde durulacaktır.
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Sosyal hizmetler; “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan ve kontrolleri
dışında oluşan, maddi ve manevi yoksunluklardan sayılan, ihmal, istismar, şiddete maruz
kalma, sokakta yaşama, bakıma muhtaç yaşlılık ve engellilik durumundaki insanlara yapılacak
olan destektir. Yine küçük yaşta çalıştırılma, madde bağımlılığı, uzun süreli veya kronik hastalık, tutukluluk veya hükümlülük, doğal afetlere maruz kalma veya çeşitli sosyal yardıma ihtiyaç
duyan insanlara sunulacak olan her türlü rehabilitasyon hizmetleri” (Özdemir S., 2012) şeklinde
tarif edilmiştir.
Sosyal hizmet alanları içerisinde sayılan ve bu çalışmanın konusunu oluşturan dînî sosyal hizmet alanları da oldukça büyük önem taşımaktadır. Genel anlamda “Dînî Sosyal Hizmetler”in faaliyet alanı içerisinde; Cezaevleri, Hastaneler, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri,
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’na bağlı yuva ve yurtlar çocuk evleri gibi
kuruluşlar yanı sıra Ramazan hizmetleri, önemli gün ve gecelerde yapılan faaliyetler, kurban
hizmetleri, mevsimlik işçilere yönelik hizmetler de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.
Dînî sosyal hizmetler; sosyal hizmet götürülen veya bu hizmeti isteyen hedef kitlenin,
maddi-mânevî olarak huzur ve mutluluğuna katkı sağlamayı, acıları hafifletmeyi, yaraları sarmayı ve manevi rehabilitasyonu hedeflemektedir. Dînî sosyal hizmetler; fert ve toplumu, bilinçlenme, sağlıklı ve mutlu olma, ruhi konularda karşılaşılan problemleri çözme ve manevi
risklere karşı uyanık olma noktasında bilinçlendirmektedir. Yine dezavantajlı bireylere, tutarlı
tutum ve davranış geliştirme, kendisiyle ve toplumla barışık olma, hurafe, batıl inanç ve bilgilerden uzak durma, benliğini ve iradesini geliştirme, toplum kaynaklı problemleri çözebilme
yeteneği ve gücünü sağlamaktadır. Diğer taraftan manevi rehabilitasyonun sağlanamaması,
toplumda sosyal dengelerin bozulmasına, davranış bozukluklarına, ahlaki sapmalara, ruh sağlığı ve çeşitli kişilik bozukluklarına sebep olabilmektedir.
Bu hizmetin verilmesine dönük ülkemizde birtakım tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmaların bilimsel temellere dayandığından bahsetmek mümkün değildir. Daha çok önyargıya
dayalı yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır.
13.1. Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi:
Her şeyden önce şunu belirtmek gereklidir ki konuya ilişkin yapılmış çalışmalar bu
yönde bir ihtiyacın bulunduğunu ve bunun karşılanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu
hizmetler sayesinde hastanelerde hastaların iyileşmesi yönünde moral motivasyonuna katkı
sağladığı,16 ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin manevi rehabilitasyonu
ve dînî bilgilenmelerini sağlamada,17 yuva ve yetiştirme yurdundaki gençlerin kişilik gelişimlerini desteklemede, moral motivasyonlarını sağlamada, hayata ümitle bağlanmalarında manevi
16

Nurullah Altaş, Hastanelerde Dînî Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma), Ankara Ünv., İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:XXXIX, Ankara 1999; Serpil Başer, “Diyanet İşleri Başkanlığının Yürüttüğü Cami Dışı Din Hizmetleri Kapsamında Hastanelerde Din Hizmeti İhtiyacı”, Diyanet İşleri Başkanlığı I. Din Hizmetleri Sempozyumu 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, cilt:1,
Ankara 2008. ss.620-646; Ayşegül İlhan, İlhan, Ayşegül, Dünya Hastanelerinde Din Hizmetleri, ÖNDER Raporlar serisi 2. http://www.onder.org.tr/yayin/dunya-hastanelerinde-din-hizmetleri-raporu.html. (Erişim tarihi:
27.02.2017).

17

Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı Sanat yayınları, İstanbul 2006; Saadettin Özdemir, “Cezaevlerinde Verilen Din Eğitiminin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Isparta-Burdur Örneği”, Süleyman Demirel
Ünv., İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl:2008/2, sayı: 21, Isparta 2008; Hüseyin Certel, Suçlularda Dine Dönüş,
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destekleri olduğu tespit edilmiştir.18 Yine huzurevlerindeki yaşlıların hayata pozitif yaklaşabilmeleri, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerinde,19 engellilerin hayata bağlanma, olaylara pozitif yaklaşabilme, maddî ve mânevî rehabilitasyonlarını destekleme bakımından 20
önemli katkılarının olduğu tespit edilmiştir.
13.1.1. İnsanî Temel:
İnanma ve din duygusu, insanın var olmasından bu yana süregelen bir vakıadır. İnsanlar,
var oluş, ezel, ebed, ölüm, ölüm sonrası, varlık gerekçesi gibi sorulara cevap aramaktadırlar.
Varoluşla ilgili bilgilerin öğrenilmesi ne kadar ihtiyaçsa, dînî bilgilerin öğrenilmesi de o kadar
ihtiyaçtır. Din, toplumların hayatlarında bir şekilde etkili olmuştur. Onların sanatlarını,
kültürlerini, geleneklerini, ilmini, teknolojisini, mimarisini ve edebiyatını etkilemiştir. İşte hayatın bütün alanlarında etkili olan din, sağlıklı insanların hayatlarında olduğu kadar, sosyal hizmet alan fertlerin hayatlarında da etkili ve yönlendirici olmaktadır. İnsandaki inanma ihtiyacı
asla boşluk kabul etmemektedir. Bazen doğru bazen de eksik ve yanlış bir biçimde doldurulabilmesi muhtemeldir. İşte bu noktada, sağlıklı dînî bilgiyle eksik ve yanlış bilgilendirmeler engellenmeli, doğruların öğrenilmesi sağlanmalıdır. Bu sebeple inanma duygusu ve inanma ihtiyacının doğru bir şekilde karşılanması gerekmektedir. İnsan tek yönlü bir varlık olmayıp ruh
ve bedenden ibarettir. Bedenin ihtiyaçları kadar ruhun ihtiyaçlarının da karşılanması ve giderilmesi gerekmektedir. Karşılanması gereken rûhî ihtiyaçlarının bir yönünü de dînî ihtiyaçlar
oluşturmaktadır. Dînî ihtiyaçlar da ancak ehil olan kişilerce karşılanırsa anlamlı olacaktır. Şayet
ehil kişilerce karşılanmazsa dinin, insanın manevi yönünün tatminine herhangi bir katkısı olmayacağı aşıkardır.
13.1.2. Toplumsal Temel:
Din hizmetleri, önce insanın kendisini, daha sonra da toplumu anlamasına yardımcı olabilmektedir. Dinin bünyesinde barındırdığı kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü gibi temel değerler, insanların birbirlerini anlamaları ve sevmelerini de kolaylaştıracaktır. Din eğitimi aynı zamanda fertlerin birbirlerine yabancılaşmasını engelleyecek, onun yerine dostluğu ikame edecektir. İşte din hizmetleri, bu katkısıyla, dezavantajlı bireylerin sosyalleşmesi önündeki engelleri kaldırabilecek niteliktedir.
Sosyal hizmet gruplarının, diğer insanlarla olan iletişiminde, din hizmeti bir gerekliliktir. Din, insanların ibadetlerle ve diğer farklı sosyal içerikli etkinliklerle kaynaşmasını, tanışmasını ve yardımlaşmasını istemektedir. Onun için tüm sosyal hizmet grupları için gerekli fi-
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ziki, psikolojik, sosyal ve zihni altyapı hazırlanmalıdır. Onların da toplumun bir parçası oldukları, diğer eğitim hizmetlerinde olduğu gibi, din hizmetlerini almalarının da onların içinde yaşadığı dünyadaki diğer insanlarla iletişimi açısından önemli olduğu hususu bilinmelidir. Dezavantajlı fertlerin hem inandığı dine mensup kişilerle iletişim kurmasında hem de diğer din mensuplarıyla iletişim kurmasında dinin hoşgörü, insan hakları gibi tavsiyelerinin etkisi hesaba katmak faydalı olacaktır.
13.1.3. Hukukî Temel:
Devletin vatandaşa sunması gereken hizmetlerden birisi de sosyal yardım ve bakıma
muhtaç olan kişilere yönelik dînî sosyal hizmet faaliyetleridir. Özelde bazı sosyal hizmet kurumlarıyla ilgili metinler yanında 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1982
Anayasasının 24. Maddesi, Türk Medeni Kanunun 266. Maddesinde benzer atıflar bulunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşme 18. Madde (4. Fıkrası),
1950’de imzalanan Avrupa Konseyi üye devletlerin (Türkiye dahil) İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme metni hukuki alanda dayanak olarak gösterilebilecek metinler arasında yer almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2 ve 18 maddesi, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşme ve Helsinki Nihai
Senetleri ve bu senedi onaylayan Paris şartı benzeri hukuki metinlerde bu hususlara değinilmektedir. Bütün bu beyanname, yasa ve kanunlar yanında aslında bir demokratik hak olarak
din, insanlar tarafından öğrenilmek istenmektedir. Hiçbir hukuk metni olmasa dahi bu hakkın
bir insan hakkı olarak verilmesi gerekir. Bu haklar verilirken de dezavantajlı grupların durumu
göz önünde bulundurularak ona göre fiziki, sosyal ve materyal desteği sağlanmalıdır. Din hizmetlerinin bir hak olarak anlaşılması ve yorumlanması, aynı zamanda devlete bu hakkı karşılama ve yerine getirme görevini de yüklemektedir. Diğer taraftan Devlet Denetleme Kurulu,
04.06.2009 ve 27.08.2009 tarihlerinde hazırlamış olduğu iki ayrı raporda, manevi bakım konusu üzerinde durmuştur. Raporda, manevi hizmetlerin sunumunda bazı endişelerin olduğu,
ancak bu endişelerin geçerli gerekçeleri olmadığı hususuna değinilmektedir. Yine de bu endişelerin giderilerek ihtiyaç sahipleri ve isteyenlere bu hizmetin sunulmasının önemine yer verilmektedir.
Her bireyin normal şartlarda alabildiği farklı eğitim hizmetlerini sosyal hizmet grubundaki insanlar alamamaktadırlar. Bu kişiler diğer insanlardan farklı olarak Allah’ın adaleti, yaratılış, kaza-kader ve ahiretle ilgili soruları zihinlerinde barındırmakta ve dolayısıyla bu konularda öğrenme ihtiyacındadırlar. İhtiyaç duyulan ve merak edilen bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi, onların hayatları ve rehabiliteleri açısından oldukça önemlidir.
13.2. Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Sunulan Sosyal Hizmetlerin Tarihçesi
Diyanet İşleri Başkanlığı devletin anayasal bir kurumu olarak görev alanına giren konularda toplumdaki gelişmeleri ve değişmeleri takip etmekle ve gerektiğinde tedbirler almakla
yükümlüdür. Bu maksatla düzenlendiği il müftüleri toplantılarında toplumun temel problemlerini tespit etmekte ve onlara dönük çözümler geliştirmektedir. Bu maksatla 27.02.2007 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) arasında bir işbirliği
protokolü imzalanmıştır. Protokolün 6. maddesinin b bendinde protokolün amacı şu şekilde
ifade edilmiştir: “Toplumun bilinçlendirilmesinde çocukların ihmal ve istismar edilmelerinin
önlenebilmesi için, ailelerin bakabileceği kadar çocuk sahibi olmaları, çocukların küçük yaşta
evlendirilmemeleri, çocukların sokakta çalıştırılmaması, suça yöneltilmemesi ile töre cinayetleri, koruyucu aile, ailelerin çocukları ile sağlıklı ilişki kurması ve sokakta bekleyen tehlikeler
vb. konularda toplumun bilinç ve duyarlılığın arttırılması.” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması ile bu protokol 26.10.2011 tarihinde sadece çocukları değil tüm aile fertlerini
ve aile kurumunu kapsayacak şekilde genişletilerek yenilenmiştir. Bu protokol çerçevesinde
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Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ve kadın konuk evlerine ilahiyat eğitimi almış personel görevlendirmekte ve bu şekilde çocuk ve yetişkinlere manevi destek sunmakta ve onları dinî açıdan bilgilendirmektedir. (Martı H., 2015: 16)

13.3. Sosyal Hizmetler Alanında Gerçekleştirilen Din Hizmetleri
13.3.1. Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çocuğa yönelik hizmetleri yürütmektedir. 5395 sayılı çocuk koruma kanununda daha
erken yaşta ergin olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış her birey “çocuk” kabul edilmektedir.
2828 sayılı kanunda korunmaya muhtaç çocuk, “Beden ruh ve ahlakî gelişleri tehlikede olup;
a) Ana veya babasız, ana babasız.
b) Ana veya babası veya her ikisi belli olmayan.
c) Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar” olarak tanımlanmıştır.
Yine 5395 sayılı çocuk koruma kanununda, “korunma ihtiyacı olan çocuk” ve “suça
sürüklenen çocuk” olarak iki tanımlama yapılmıştır. Korunma ihtiyacı olan çocuk; “bedensel,
zihinsel, ahlakî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya
istismar edilen ya da suç mağduru çocuk” şeklinde tanımlanırken, suça sürüklenen çocuk; “kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ve kovuşturma
yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” şeklinde
tanımlanmaktadır. Korunma kararı genellikle çocuk reşit oluncaya kadar devam etmektedir.
Yahut korunma kararına sebep olan şartların ortadan kalkması ile de kurum yetkililerinin önerisi ile reşit olmadan kaldırılabilir veya reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınarak devam
edilebilmektedir.
Çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşları şunlardır:
a) Çocuk Evleri
Her ilin sosyal kültürel ve coğrafi şartları çerçevesinde çocuk yetiştirmeye müsait
bölgelerinde, tercihen il merkezlerinde okullara ve hastanelere yakın, bağış olarak
alınan ve özellikle lojman olarak kullanılan apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 5-8 çocuğun bir ev ortamı oluşturularak korunma ve bakım
altına alındığı hizmet türüdür.
b) Sevgi Evleri
Toplu bakım hizmeti verilen kuruluş binalarından farklı olarak, aile ortamına benzer
yapı ve ilişki sisteminde, ev tipi binalardan oluşan, her binada 10-12 çocuğun bakımlarının sağlanabileceği, yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin
karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan yetiştirilebilecekleri kuruluşlardır. Az sayıda personel tarafından aile ortamı şeklinde düzenlenmiş sürekli ve değişmeyen hizmetin sağlanması ile çocuklarda temel güven duygusunu kazandırmakta, sağlam ve tutarlı davranış özelliği ile olası kişilik ve davranış
bozukluğunu en aza indirmektedir.
c) Çocuk Yuvaları
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0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların bedenî, eğitim ve psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve
yükümlü yatılı sosyal hizmet kururluşlarıdır.
d) Yetiştirme Yurtları
13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak bakmak ve bir iş veya meslek
sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
e) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM)
Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ve
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocukların, bakımı, eğitimi, rehabilitasyonu ve toplumla yeniden bütünleşebilmeleri için bir hizmet modeli olarak bu kuruluşlar açılmıştır.
Bu kuruluşlar rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korumalarının sağlandığı, 7-18 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
f) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM)
Suç mağduru çocuklara hizmet veren kuruluşlardır. Duygusal, cinsel veya fiziksel
istismara uğradıkları tespit edilen çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanana kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı yatılı
sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
g) Çocuk ve Gençlik Merkezleri
Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik hizmetler bu kuruluşlar tarafından verilmektedir. Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri sebeplerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonların ve
topluma kazandırılmalarını sağlamak amacı ile kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal
hizmet kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarla risk grubunda yer alan çocuk ve gençlerin
sokaktan çekilerek örgün veya meslekî eğitime yönlendirilmeleri, madde bağımlılığı
tedavilerinin yapılması, barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim, gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması, toplumla yeniden bütünleştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca hizmet alanı önleyici müdahalelerde bulunularak çocukların sokakta çalıştırılması ve
yaşamasını, dilendirilmelerini önlemeye yönelik tedbirleri de kapsamaktadır. (Martı
H. (2015): 51-55)
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları bu kuruluşlara ziyaretlerde bulunarak bakım ve rehabilitasyon sürecinde bulunan çocuk ve gençlere daha önce belirtilen niteliklerde din hizmeti
sunmaktadır. Özellikle yetiştirme yurtları ve çocuk evlerine Kur’an kurslarının yaptığı ziyaretler, çocuklarla yapılan samimi görüşmeler, bireysel ziyaretler bu alanda yapılan faaliyetler arasında sayılabilir. (Doğan R., Ege R. (2015): 139)
13.3.2. Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri
Kadınlara yönelik sosyal hizmet kurumları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Kadına yönelik sosyal
hizmetlerde genel olarak şiddet ile mücadele ön plana çıkmaktadır.
Bu çerçevede hizmet veren kuruluşlardan biri; “Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri
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(ŞÖNİM)”dir. Bu kurumlar gerekli uzman personelin görev yaptığı tercihen kadın personelin
istihdam edildiği şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi
gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu
sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesini hedefleyen
merkezlerdir. Bu kurumlarda psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimcisi gibi meslek elemanları ile sağlık personeli ve idari personel görev yapmaktadır. Polis, hemşire, avukat,
eğitim programcısı, yaşam boyu eğitim uzmanı ve meslek danışmanları da bu merkezlerde tam
zamanlı olarak hazır bulunmaktadırlar.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren bir diğer kuruluş, “İlk
Kabul Birimleri” dir. Bu birim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Şiddeti Önleme ve
İzleme Merkezlerine başvuran kadınların ilk gözlemlerinin yapıldığı, psiko-sosyal, ekonomik
durumlarının incelendiği, geçici kabulleri yapılarak iki haftaya kadar barınma imkanlarının karşılandığı birimlerdir. Şiddet mağduru kadın ilde kadın konukevi bulunmadığı taktirde veya kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda ya da kadının şartlarının doğrudan konukevine yerleşmeye uygun olmaması durumunda ilk kabul birimine kabul edilmektedir. Bu birimler kadın
konukevine bağlı olarak faaliyet göstermektedirler.
Kadın Konukevleri, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik
mekanizmaların başında gelmektedir. Bu kuruluşlarda tercihen kadın olmak üzere psikoloji,
sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve öğretmenlik alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun sosyal çalışma görevlileri ile hemşire, çocuk eğitimcisi, memur, aşçı ve bakım elemanı istihdam
edilmektedir. Ek ders ücreti ile ihtiyaca göre personel de çalıştırılmaktadır.
Bu kuruluşlarda fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet mağduru kadınlara hiçbir
ayrım gözetmeden sadece kadının beyanı dikkate alınarak hizmet verilmektedir. Kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve çocukları doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek sureti ile güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş, grup
çalışmaları, çocuklar için burs, sosyal sanatsal ve sportif faaliyetler gibi alanlarda destek sunulmaktadır.
Kadın konukevine kabulünü isteyen kadınlar, Aile ve Sosyal İl Müdürlüklerine, Şiddet
Önleme Genel Merkezlerine, sağlık kuruluşları, adli makamlar, sivil toplum kuruluşları gibi
benzeri görevleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönlendirici birimlerine veya kolluk kuvvetlerine başvurabilirler. Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilmektedir. Kadınlar beraberindeki çocuklarla birlikte kadın konukevinde kalabilirler. 18
yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte kadın konukevinde kalabilirken 12 yaşından
büyük erkek çocuklar bu kuruluşlara kabul edilmemektedir. Kadın konukevinde kalış süresi altı
aydır. Duruma göre oluşturulan komisyon kararı ile sürede uzatma yapılabilmektedir.
Kadınların can güvenliği riskinin bulunması ve konunun hassasiyeti sebebi ile kuruluşların adresi ve telefon numarası gizli tutulmaktadır. Bu sebeple kuruluşu tanıtan tabela asılmamakta ve temel atma açılış töreni yapılmamaktadır. Yapılan yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmemektedir. Yazılı ve görsel basında, internette bu kurumlara
ve çalışanlara ilişkin görüntüye yer verilmesi yasaklanmıştır. Konukevi içerisinde fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı bulundurmak yasaklanmıştır. Kadın konukevlerine ziyaretçi kabul edilmemektedir. (Martı H. (2015): 137-145)
Kadın konukevlerinde din hizmeti uzun soluklu veya programlı bir şekilde verilememektedir. Çünkü burada barınan kadınlar için öncelikli konu can güvenliği ve barınmadır. Ve
burada ne kadar kalınacağına dair de bir belirsizlik söz konusudur. Burada manevi bakım ve
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rehabilitasyon şeklinde adlandırılabilecek bir hizmet şekli ön plana çıkmaktadır. Bu kuruluşlarda dinden, imandan, mukaddesattan beslenerek zorluklara karşı koyma yeteneğini arttırmayı,
moral gücünü yükselterek hayata tutunmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bir hizmet söz konusudur. Bireyin içinde bulunduğu durumu doğru biçimde anlamlandırabilen ve geleceğe yönelik
beklentilerinde umut taşıyabilen bir davranış geliştirebilmesi için destek sunulmaktadır. Burada
verilen manevi destek hizmetlerinde çocuk ve gençleri de göz önünde bulundurmak gereklidir.
Yapılan çalışmaların onlara dönük tarafı da değerlendirilerek planlama yapılmaktadır. (Martı
H. (2015): 181-184)
13.3.3. Engellilere Yönelik Din Hizmetleri
Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hizmetler; camilerin ulaşılabilirliğinin sağlanması, işaret dili ile hutbe okunması ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılması gibi alanları kapsamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, engellilere yönelik çalışma yapan çok sayıda sivil toplum
kuruluşuyla da irtibat halindedir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler
yapılmaktadır. Engellilere yönelik çalışmalar kapsamında 2012 “Camiler ve Din Görevlileri
Haftası” teması “Engelsiz Cami Engelsiz İbadet” olarak belirlenmiştir. Bu tema vesilesi ile illerde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Başkanlığa bildirilen çalışmalar sayısal veri olarak şu şekilde ifade edilmektedir; 4107 camide engellilerin kullanımına uygun cami içi fiziki düzenleme
yapılmış, 5657 camide engellilerin kullanımına uygun cami dışı fiziki düzenleme yapılmış,
4932 camide engellilerin kullanımına uygun abdest alma yeri yapılmış, 155 adet engellilerin
kullanımına uygun hizmet binası yapılmış, 622 adet engellilerin kullanımına uygun olan Kur’an
kursu yapılmış, 4 adet Engellilerin kullanımına uygun eğitim merkezi yapılmış, 30 camide işaret dili ile hutbe okunur hale getirilmiş, 230 kişiye akülü araç temin edilmiştir.
Engellilere yönelik evde din hizmeti sunulması, her ilçede en az bir caminin ulaşılabilirlik ölçülerine uygun hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan her yerde işaret dili ile vaaz ve hutbenin
tercüme edilebilmesi Diyanet İşleri Başkanlığının hedefleri arasında yer almaktadır. Din hizmetleri alanında yapılan bu çalışmaların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim ve yayın
alanlarında da hizmetleri bulunmaktadır.
13.3.4. Madde Bağımlılığı ile Mücadele
Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) çalışma gruplarına ve çalışma
alanının belirlenmesi amacıyla talep azaltımı alanında yapılan toplantılara, bağımlılık yapıcı
madde, madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına ve koordineli toplantılara
din hizmetinin temel ilke ve hedeflerinden dolayı katkıda bulunmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı kurumlar arası toplumsal iş bölümünde üzerine düşen görevi
önemli ölçüde camilerde hutbe ve vaazlar, basılı, süreli, sesli, görsel yayınlarla, farklı konulara
tahsis edilmiş konferans, sempozyum, seminer, panel ve mahallî radyo ve TV’lerde düzenlenen
dinî muhtevalı programlar yoluyla yapmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV yayınlarından, “Alkollü İçkiler, Sigara ve Diğerleri”,
“Madde Bağımlılığı”, “Gençlik Sorunları ve İntihar”, “Sigara, Alkol, Uyuşturucu Zararları ve
Dini Hükmü” ile “Alkol Kullanma ve Madde Bağımlılığının Zararları” isimli kitaplar yayımlanmış, Diyanet Aylık Dergi’de zararlı alışkanlıklardan korunma ile ilgili makaleler yer almıştır.
13.3.5. Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri
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Daha önce ceza infaz kurumlarında din hizmetleri üzerinde ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştı.
Bilindiği gibi cezaevinde bulunan mahkûmların rehabilite edilebilmesi, cezaevine girmelerine sebep olan bazı kötü alışkanlıklarının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple
cezaevlerinde görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından koğuş sohbeti, konferans, Kur’ân eğitimi, kişisel danışmanlık, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, hafızlık eğitimleri
düzenlenmekte ve bu şekilde mahkûmların ıslahına katkıda bulunulmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığınca cezaevi vaizlerine eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
‘Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi’ isimli bir kitap hazırlanarak il müftülüklerine
gönderilmiştir. Ayrıca hükümlü ve tutuklulardan gelen mektuplara düzenli olarak cevap verilmektedir.
Yurt genelinde yer alan ceza infaz kurumlarında periyodik konferanslar verilmektedir.
Ramazan aylarında iftar programları düzenlenmektedir.
13.3.6. Huzurevi Hizmetleri
Dinimiz küçüğü sevmeyi, büyüğe saygı göstermeyi, anne-babaya eziyet verecek en küçük bir söz bile söylememeyi emretmektedir. Toplumumuzda özellikle aile büyükleri her zaman gerekli saygıyı görmüşlerdir. Aile içinde büyüklerin varlığı bereket kaynağı olarak kabul
edilmiştir. Fakat çeşitli sebeplerle aile içerisinde hayatını devam ettiremeyen büyükler için, rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeye yönelik, gerekli donanıma sahip resmî ve özel
kurumlar oluşturulmuştur.
Din görevlileri tarafından hizmet götürülen huzurevlerinde 2012 yıl sonu itibarıyla
19601 yaşlı kalmaktadır. Bu yerlerde ikamet edenler genelde toplumdan soyutlanmış bir hayat
yaşamakta ve sohbet ortamına ihtiyaç duymaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ve benzeri
ihtiyaçlara binaen, toplumun tüm kesimlerine sunduğu din hizmetleri kapsamına huzurevlerini
de almıştır.
2012 yılı verilerine göre; Türkiye genelinde 53 ilde hizmet veren huzurevlerine müftü,
vaiz, Kur’an Kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım ünvanlı personelden oluşan 680
kişi ile din hizmeti götürülmektedir. Huzurevlerine aylık, 15 günlük, haftalık olmak üzere belirli
aralıklarla gidilmektedir. Ayrıca kandiller, kutlu doğum haftası, bayram gibi özel gün ve gecelerde huzurevlerinde yapılan faaliyetler önem arz etmektedir.
13.3.7. Ramazan Faaliyetleri
Diyanet İşleri Başkanlığınca toplumsal duyarlılık oluşturulmak üzere her yıl Ramazan
ayı münasebetiyle bir tema belirlenmekte ve bu tema çerçevesinde Ramazan ayı hizmetleri şekillenmektedir. Mesela, 2012 yılında “Selam” teması işlenmiş 2013 için de “Helal KazançHelal Lokma” konusu belirlenmiştir. Konuyla ilgili afişler bastırılarak il müftülüklerine gönderilmektedir. Diyanet web sitesinde Ramazana özel her yılın temasına göre web sayfası hazırlanmaktadır.
Vaaz ve hutbelerde, basılı ve görsel yayınlarda o yıl için tespit edilen temaya katkı sağlanmakta ve etraflıca işlenmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarında Ramazan ayıyla ilgili konferanslar düzenlenmektedir.
Suriyeli mültecilere yönelik farkındalık oluşturacak şekilde ilgili müftülüklerin Yaz
Kur’an Kursları, vaaz-irşat programları, iftar programları ve ziyaretler düzenlemesi sağlanmaktadır.
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Diyanet İşleri Başkanlığınca huzurevlerinde yaşlılara yönelik, Başkanlık merkezinde
engellilere ve şehit-gazi ailelerine yönelik, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklulara yönelik iftar programları düzenlenmektedir.
13.3.8. Kurban Hizmetleri
Ülkemizde kurban hizmetleri, “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ve bu karara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile
Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu Kararları uyarınca hazırlanan ve Resmî Gazete ’de
yayımlanan “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda kurban kesmek isteyen vatandaşların
kurbanlarını, dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en
az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak
için tedbirler almakta ve bu tedbirleri toplumun tüm kesimlerine duyurmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevi yerine getirirken, Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar (İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı) ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Bu çerçevede, her yıl Kurban Bayramı öncesi Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu toplanarak bir önceki yılın değerlendirmesi ve gelecek yılın planlaması yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Resmi Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına
Dair Tebliğ, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Ayrıca il ve ilçeler
tarafından bastırılarak dağıtılan Kurban Rehberi gözden geçirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı
web sitesinde yayımlanmaktadır.
Cuma vaazlarında, hutbelerde, radyo ve TV programlarında; kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyası olmadığı, kesimsiz kurbanın veya kurban yerine nakdi yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan kurtarmayacağı, kurban kesiminde çevre ve sağlık şartlarına
riayet etmenin gerekli olduğu, satış ve kesim yerlerinde görülen bir takım aksaklıklar bahane
edilerek veya hayvan haklarının ihlal edildiği gibi hususlar ileri sürülerek kurban ibadetinin
esasını tartışmaya açmanın doğru olmadığı konularında duyurular yapılmaktadır.
Şehirleşme kültürü ile paralel olarak kurban ibadetinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda
yerine getirilmesinde de belli bazı kurallar ve kolaylıkların getirilmesi zarureti bulunmaktadır.
Bu zaruret sonucu, son yıllarda kurum ve kuruluşlar öncülüğünde vekâletle kurban kesim organizasyonları yapılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, halkın kurban ibadetini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir. Bu organizasyonda; bağışlanan kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de
bedelleri gönderilerek yurtdışındaki planlanan ülkelerde büyükelçilikler ile din hizmetleri müşavirlikleri/ataşelikleri nezaretinde kestirilmektedir. Kurban etleri yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç
sahipleri ile Kur’an Kursu öğrencilerine, öğrenci yurtlarına ve afetzedelere ulaştırılmaktadır.
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Sudan, Senegal, Etiyopya, Irak, Pakistan, Nijer, Afganistan, Gürcistan, Uganda, Belarus, Azerbaycan, Mali, Moğolistan, Kırgızistan, Tanzanya/Zanzibar, Ruanda, Arakan, Bangladeş ve Somali’nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde kesilecek kurbanlara nezaret etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfından bu ülkelere personel
gönderilmektedir.
13.3.9. Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Din Hizmetleri
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Kırsal alanda yetersiz toprağa sahip olan ya da çeşitli nedenlerle bu toprakları işleyemeyen aileler, tarımsal işgücü talebinin yoğun olduğu yerlere giderek, gezici veya geçici olarak
çalışmaktadırlar. Bu nedenle, mevsimlik tarım işçilerinin zor koşullarda çalıştıkları bilinen bir
gerçektir. Çalışma ve sosyal hayat koşulları ile eğitim düzeyleri genellikle standartların altında
olan mevsimlik tarım işçilerinin sorunları; din hizmeti, eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, barınma, sosyal çevreyle ilişkiler, iş ve sosyal güvenlik vb. gibi çok boyutlu olarak düşünülebilir.
Bu özellikleri itibariyle, çok sayıda kurum tarafından kendi görev alanlarına giren konularda
sorunlara çözüm getirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı,
mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin, din hizmetlerinden faydalanmalarını amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. Düzenlenen faaliyetler dolaylı olarak, çalıştıkları bölgenin halkı ile kaynaşmalarına, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu mekânlarda çadır cami oluşturulmakta,
camiler için imkânlar nispetinde geçici din görevlisi istihdam edilmekte, çadır camilerde yaz
Kur’an kursu açılmakta, yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere ücretsiz dinî muhtevalı ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından kitaplar dağıtılmakta, önemli gün ve gecelerde vaaz ve
irşat programları tertip edilmekte, mevsimlik tarım işçileri ile yerel halkın kaynaşması için dinî
bayramlarda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde özel programlar düzenlenmekte, Ramazan
ayının yaz mevsimine denk geldiği dönemlerde teravih namazı için mekânlar oluşturulmakta,
vaaz ve irşat hizmetleri sunulmakta ve iftar programları gerçekleştirilmektedir. Mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi için akşam sınıfları açılmış, müftülüklerin imkânları ölçüsünde mevsimlik tarım işçilerine yönelik giyim ve gıda yardımlarında
bulunulmaktadır.
13.3.10. Suriyeli Mültecilere Yönelik Din Hizmetleri
Ülkelerindeki iç savaş sebebiyle sınır illerimizdeki kamplarda barınan Suriyeli mültecilere yönelik, müftülükler tarafından cami hizmetleri, eğitim hizmetleri, yayın hizmetleri, yardım hizmetleri ve tercümanlık hizmetleri gibi hizmetler verilmektedir. Hatay, Gaziantep, Kilis,
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Adana, Mardin ve Malatya’da çadır kent
ve konteyner kentlerde müftülüklerce faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında mescitler açılmakta, Kur’an kursları açılmakta, çadır ziyaretleri gerçekleştirilmekte, konferanslar
düzenlenmekte, sohbet ve vaazlar yapılmakta, taziyelere gidilmekte, battaniye, gıda ve eşya
yardımlarında bulunulmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından mescitlere ve
Kur’an kurslarına koyulmakta bu şekilde mültecilerin istifade etmesi sağlanmaktadır.
13.3.11. Romanlara Yönelik Din Hizmetleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırma gayretindedir.
Genel olarak sosyal hayata katılım noktasında dezavantajlı guruplardan olan Roman vatandaşlarımıza din hizmetlerinin ulaştırılması için ayrıca bir takım çalışmalar yapılmaktadır.
Bu bağlamda, Roman vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanlarına giren
talepleri doğrultusunda dini programlar yapılmakta, çoğunluk olarak yaşadıkları yerlerde
Kur’an kursları açılmakta, ayrıca özel gün ve gecelerde oluşturulan programlarda Roman vatandaşlardan oluşan ilahi gruplarına yer verilmekte, hafızlık yapan öğrenciler desteklenmektedir.

13.4. Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Uygulama İlkeleri
Sosyal hizmet kurumlarında verilen din hizmetlerinin uygulanmasına dönük kaliteyi arttırmak ve hedeflenen başarıya ulaşmasını sağlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
bazı uygulama ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler şu şekildedir:
a) Sağlam dini bilgileri doğru metotlarla hassas kesimlere ulaştırmak.
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Sosyal hizmet kurumlarında hizmet alan dezavantajlı gruplar bilhassa ağır travmalar
yaşamış kimselerin bu durumları ile başa çıkma hayatı anlamlandırma ve sağlıklı
biçimde devam ettirme hususunda desteğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Din ve maneviyat hayatı anlamlandırma ve olumsuzluklarla başa çıkmada en güçlü destek mekanizmaları arasında yer almaktadır. Hurafe ve batıl inanışlardan arınmış doğru dinî
bilgilerin, ahlakî değerlerin, sağlıklı bir Allah tasavvurunun, kader anlayışının uygun metotlarla anlatılması kırılgan kesimleri güçlendirecektir.
b) Dünyada ve ülkemizde manevi sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri göz önünde
bulundurarak hareket etmek.
Sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve manevi destek kavramları son derece hızlı genişleyen ve derinleşen bir anlam alanına sahiptir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan
değişmeler, gelişmeler, hayatın her alanına olduğu gibi sosyal hizmet dokusuna da
yansımakta, insanları daha önce yaşamadığı problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Yeni problemlere çözüm üretme gayreti sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımların, kuram ve metotların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gelenekten gelen tecrübe
ve birikimi sosyal bilimlerin yeni metotları ile harmanlayarak manevi destek hizmetlerini geliştirmek, bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereklidir.
c) Hizmet götürülen kurum ve bireylerin bölgesel, kültürel, toplumsal farklılıklarını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak.
Manevi destek hizmetleri çoğu defa birey odaklı çalışmayı gerektiren hassa bir alandır. Muhatabın özelliklerine, önceliklerine, farklılıklarına, saygı duyularak geliştirilecek yaklaşım tarzları, hizmetin etkin bir şekilde sunulmasını ve verimli olmasını
sağlayacaktır. Farklı yapılardaki sosyal hizmet kurumlarında ihtiyaca yönelik hizmet modelleri geliştirmek, muhatap kitleyle hızlı ve sağlıklı bir iletişim kurmayı
kolaylaştıracaktır.
d) Manevi destek hizmeti sunarken sürekliliği ve izlenebilirliği sağlamak.
Hizmet verilen muhatap kitlenin hassas bir nitelik taşıdığı, özgüven ve bağlanma
sorunları yaşayabileceği, bu sebeple de üst düzey bir hassasiyeti hak ettiği daima
göz önünde bulundurulmalıdır. Manevi destek hizmetinin etkinliği ve çözüme katkısı sürekliliği ile doğru orantılıdır. Süreklilikten kasıt, her bir kuruma/kuruluşa aynı
din görevlisinin en az haftalık peryotlarla gitmesi değişiklik durumunda muhatap
kitleye önceden haber verilmesi ve hizmetin aksamasına fırsat vermeksizin yeni bir
personelin görevlendirilmesidir. İl müftülüklerinde oluşturulan sosyal hizmet komisyonları bu hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.
e) Tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile hareket etmek.
Dinî danışmanlık ve manevî destek hizmetleri, önyargılardan arınmış bir şekilde sunulmalıdır. Kişilerin kimlik bilgileri, bulundukları kurum/kuruluş adresleri ve özel
yaşam öyküleri güvenlik nedeniyle üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.
f) Ayrım gözetmeksizin kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemek.
Sosyal hizmet kurumlarının, dil, ırk, cinsiyet, meslek, meşrep ve mezhep farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminden insana hitap ettiği düşünüldüğünde, sunulacak manevî destek hizmetinin kuşatıcı ve kucaklayıcı olmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Hoşgörü, saygı, sevgi ve samimiyet gibi değerlerimizin birleştirici ve
destekleyici mesajı kırılgan kesimlere ulaştırılmalıdır.
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g) Sosyal hizmet kurumlarındaki yöneticiler ve çalışanlarla işbirliği içinde hareket etmek.
Her kurum ve kuruluşun bir programı ve kendine has işleyişi olması doğaldır. Manevî destek hizmeti sunan din görevlisinin kurum yöneticileri ve çalışanları ile işbirliği içerisinde hareket etmesi hem hizmeti alanlara daha hızlı ve etkin bir şekilde
ulaşılmasını hem de daha rahat ve huzurlu bir ortamda çalışılmasını sağlayacaktır.
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Uygulama
1. Sosyal hizmetler nasıl tarif edilebilir?
Çözüm:
Sosyal hizmetler; “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan ve kontrolleri
dışında oluşan, maddi ve manevi yoksunluklardan sayılan, ihmal, istismar, şiddete maruz
kalma, sokakta yaşama, bakıma muhtaç yaşlılık ve engellilik durumundaki insanlara yapılacak olan destektir. Yine küçük yaşta çalıştırılma, madde bağımlılığı, uzun süreli veya kronik
hastalık, tutukluluk veya hükümlülük, doğal afetlere maruz kalma veya çeşitli sosyal yardıma
ihtiyaç duyan insanlara sunulacak olan her türlü rehabilitasyon hizmetleri”
2. Dini sosyal hizmetlerin faaliyet alanına neler girmektedir?
Çözüm:
Genel anlamda “Dînî Sosyal Hizmetler”in faaliyet alanı içerisinde; Cezaevleri, Hastaneler, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK)’na bağlı yuva ve yurtlar çocuk evleri gibi kuruluşlar yanı sıra Ramazan hizmetleri,
önemli gün ve gecelerde yapılan faaliyetler, kurban hizmetleri, mevsimlik işçilere yönelik hizmetler de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.
3. Çocuk evleri hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Her ilin sosyal kültürel ve coğrafi şartları çerçevesinde çocuk yetiştirmeye müsait bölgelerinde, tercihen il merkezlerinde okullara ve hastanelere yakın, bağış olarak alınan ve özellikle lojman olarak kullanılan apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 5-8
çocuğun bir ev ortamı oluşturularak korunma ve bakım altına alındığı hizmet türüdür.
4. Şiddeti önleme ve izleme merkezleri hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Bu kurumlar gerekli uzman personelin görev yaptığı tercihen kadın personelin istihdam
edildiği şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi
dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan,
kadının ekonomik, psikolojik hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesini hedefleyen merkezlerdir. Bu kurumlarda psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimcisi gibi meslek elemanları ile sağlık personeli ve idari personel görev yapmaktadır. Polis, hemşire, avukat, eğitim
programcısı, yaşam boyu eğitim uzmanı ve meslek danışmanları da bu merkezlerde tam zamanlı olarak hazır bulunmaktadırlar.
5. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM) hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Suç mağduru çocuklara hizmet veren kuruluşlardır. Duygusal, cinsel veya fiziksel istismara uğradıkları tespit edilen çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma
veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanana kadar geçici
süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
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Uygulama Soruları
Romanlara yönelik din hizmetleri hakkında bilgi veriniz.
Suriyeli mültecilere yönelik din hizmetleri hakkında bilgi veriniz.
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik din hizmetleri hakkında bilgi veriniz.
Manevi destek hizmeti sunarken sürekliliği ve izlenebilirliği sağlamak ne demektir
açıklayınız.
5. Engellilere yönelik din hizmetleri hakkında bilgi veriniz.

1.
2.
3.
4.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu çalışmada kısaca sosyal hizmetler ve dini danışmanlık hakkında bilgi verildikten
sonra, sosyal hizmet kurumlarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen din hizmetlerinin neler olduğu üzerinde duruldu. Hizmet verilen kuruluşlar tanıtıldı. Ve söz konusu kurumlarda verilen din hizmetlerinin uygulama ilkeleri üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1)

Dinî sosyal hizmetler niçin önemlidir. Kısaca açıklayınız?

2)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı hangi kurumlarda dinî sosyal hizmet verilmektedir?
3)

Din hizmetleri uygulama ilkelerinden tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ne demektir?
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LERİ

14. AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARINDA DİN HİZMET-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dinî danışma kavramı, dini danışmanın doğuşu ve tarihçesi, aile ve dinî
rehberlik bürolarının görev ve çalışma şekilleri hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir yakınınızın ailesi ile problem yaşadığını fark ettiğinizde ilk olarak hangi kuruma
başvurmasını tavsiye edersiniz?
2) Diyanet İşleri Başkanlığı psikolojik danışma hizmeti vermekte midir?
3) Dinî danışma nasıl ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Aile ve dini rehberlik
bürolarında din hizmetleri

Dinî danışmanlığın tarifi, aile
ve dinî rehberlik bürolarında
kimlerin görev aldığı ve nasıl
çalışmakta olduğu konularında
bilgi sahibi olur.

Slaytlar ve konu anlatımları ile
içeriğin daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Dinî danışmanlık



Pastoral danışmanlık



Aile ve dini rehberlik büroları
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Giriş
İnsanlar zorlandıkları işlerde birbirlerine yardım etmektedirler. Bu onların sosyal bir
varlık olma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Psikolojik olarak da insanlar yardıma ihtiyaç
duyabilirler. Psikolojik danışma bu alanı oluşturmaktadır. Dinî konularda da yardım ihtiyacı
ortaya çıkabilmektedir. Dinî danışma kavramı bu ihtiyaca dayalı olarak gelişmiştir. Bu görev
günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan aile ve diniî rehberlik büroları tarafından
gerçekleştirilmektedir.
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İnsan sosyal bir varlık olarak bilinmektedir. Hayatta karşılaştığı problemlere çözüm
üretmede çevresinde bulunan diğer insanlardan yardım almakta ve varlığını bu şekilde sürdürmektedir. Dinî alan da bu kapsamın dışında düşünülemez. İnsanlığa hayat rehberi olarak gönderilen kitaplar mutluluğa giden yolu insanlara tarif etmektedir. Bu yolun daha iyi anlaşılabilmesi için peygamberler vazifelendirilmiş yaşayarak, toplum içinde olumlu bir örneklik teşkil
etmişlerdir. Peygamberler, insanlara iki dünya mutluluğuna giden yolu tarif etmiş, yaşadıkları
sosyal problemlere uygun çözüm yollarını tavsiye etmişlerdir. Dolayısıyla insanoğlu var olduğundan beri bu konuda birbirine destek olmuş ve dini en doğru şekilde yaşayabilme ve mutluluğa ulaşabilme amacına dönük olarak yardımlaşmıştır. O dönemlerde ismi koyulmasa dahi bu
durum günümüzde “dinî danışmanlık” denilen bir alanı örneklendirmektedir.

14.1. Dinî Danışmanlık
Dinî danışmanlık, Clebsch ve Jaekle tarafından 1964 yılında yazdıkları Pastoral Care
in Historical Perspective isimli çalışmada yer alan bir tanıma göre; “Mümessil din adamları
tarafından nihaî anlam ve konular bağlamında sorun yaşayan insanlara yönelik iyileştirme, rehberlik etme, bakımda bulunma, uzlaştırma, destekleme şeklindeki yardım etme davranışlarını
ihtiva eden bir kavram” olarak belirtilmiştir. (Aybey, 2015). Bu tanım temel alındığında iyileştirme, rehberlik, bakım, uzlaştırma ve destekleme kavramları ile karşılaşılmaktadır. Bir dinî
danışmanın görev alanını bu kavramlar çerçevesinde çizmek mümkündür. İyileştirme boyutu
uzun bir takibi gerekli kılar. Bir sıkıntı içinde bulunan birey gerekli tavsiyelerde bulunulduktan
yani destek olunduktan sonra takip edilmeli, belki farklı periyotlarla görüşülmeli bu şekilde
bakım fonksiyonu yerine getirilmeli ve iyileşmenin gerçekleşmesi sabır ile beklenmelidir. Uzlaştırma ise özellikle eşler, akrabalar veya iş ortakları gibi karşılıklı ilişkilerde problem yaşayan
bireylere dönük anlaşma ve birlikteliğin devam etmesini sağlama görevini içermektedir.
Dinî danışma, psikolojik danışma genel kavramının içinde incelenebilir. Bu kavram
kapsamına giren birtakım meslekleşmiş uygulama alanları bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde
sayılabilir: Psikiyatri, klinik psikoloji, danışma psikolojisi, dinî danışma. (Söylev, 2014: 4051). Dinî danışma kavramına “pastoral danışma” veya “pastoral psikoloji” isimleri de verilmektedir. İngilizce karşılığı olarak “pastoral care” veya “pastoral counselling” ifadeleri kullanılmaktadır.
Dinî danışmanlık yukarıda ifade edildiği üzere insanlık tarihi ile özdeş kabul edilse dahi
bu konuya ilişkin çalışmalar daha çok batı kaynaklı olarak tespit edilmiştir. Hristiyan kültüründe var olan ve Hristiyanların inançları gereği bir perde arkasından papazla görüşerek işledikleri günah ve suçları papaza anlatıp arınma ve günahlarını affettirme geleneği bu alanın doğmasına sebep olarak gösterilmiştir. (Söylev, 2014: 49). Papaz bu görüşme esnasında lüzumlu
gördüğü soruları sormakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen terimlerde geçen
“pastor” kelimesi papaz veya rahip anlamına gelmektedir. Çalışmalarda bu kelimeyi karşılamak
için “dinî” veya “vaizsel” gibi ifadelere başvurulmuş veya kelime olduğu gibi “pastoral” şeklinde kullanılmıştır.
Dinî danışmanlık alanında kaleme alınmış en eski eser Alexander Gerard’ın 1799 yı273

lında yazdığı The Pastoral Care isimli çalışmasıdır. (Söylev, 2014: 55). Bu çalışma dinî danışmanlık kavramının Avrupa’da ortaya çıkışına ilişkin fikir vermektedir.
Türkiye’de ailelere hitap eden boyutu ile dinî danışmanlık Diyanet İşleri Başkanlığı,
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren “aile ve dinî rehberlik büroları” tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bürolar 2003 yılında kurulmuştur. Önceleri ismi “Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu”
şeklindeyken 2015 yılında yayınlanan yeni çalışma yönergesi ile “Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu” adını almıştır. (Yönerge, 2015). Türkiye’nin 81 ilinde müftülükler bünyesinde çalışmalar
yapmaktadırlar.
Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun
sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, Türk aile yapısını da koruma hassasiyeti
göstererek aile ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen bir oluşumdur. Ayrıca
toplumun dinî hayatını sağlıklı, doğru ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için topluma
dinî rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Bu çalışma içerisinde hizmet alanları kısaca incelenecektir.

14.2. Aile ve Dinî Rehberlik Büroları
Din görevlileri, resmi hizmet tanımlarına uygun olarak din hizmetlerinin doğru ve etkin
şekilde sunumunun yanı sıra halkla da yakın ilişki içinde bulunmaktadırlar. Bu süreç içerisinde
dinî konulara ilişkin danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Yani din görevlisi sadece bir imam yahut müezzin yahut Kur’an kursu öğreticisi şeklinde algılanmamakta toplum onlara pek çok sıkıntısını açmakta ve yönlendirici tavsiyeler beklemektedir. Din görevlileri kendi mesleki alanları ile direkt ilişkili bulunan ibadetlerin yapılış
şekilleri, namaz, abdest, oruç gibi ibadetleri bozan bozmayan şeyler vs. konularda kendilerine
yöneltilen sorulara ilişkin çözüm üretebilmektedirler. Fakat aile içi problemler, madde bağımlılıkları ve bunlar gibi çeşitli psikolojik ve sosyal içerikli problemlere dönük çözüm üretme
yahut bireyi ilgili kuruluşlara yönlendirme hususunda konu üzerinde uzmanlaşmış bir birimin
oluşturulmasının daha verimli olacağı aşikardır. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve
güvenlik birimleri gibi uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde bir
danışma birimi olarak Aile ve Dinî Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Bürolar dinî danışma
ve rehberlik birimleri olup 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar. Bu kanunun 1. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâm Dinînin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri
yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmakla görevlidir. Aynı kanunun 7. maddesinde
zikredilen Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri de aile, kadın, gençlik ve
toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaktır.
Adı geçen büroların kuruluş amacı; “Toplumun aile hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, aile bireylerine sosyal,
ekonomik ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında güçlendirmek için manevi destek hizmeti sunmak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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ile yapılan protokol çerçevesinde söz konusu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda dinî rehberlik ve manevi destek hizmeti sunmak, halkın özellikle aile ve aile bireyleriyle ilgili dinî
içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek. Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak. Öğrenci yurdu, gençlik merkezi, fabrika vb. Mekanlarda dinî içerikli programlar düzenlemek.” şeklinde belirtilmiştir. (Yönerge, 2015)
Aile ve dinî rehberlik büroları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihtiyaçlar dikkate
alınarak gerekli görülen il ve ilçelerde il veya ilçe müftülüğünün teklifi ve başkanlığın onayı ile
açılmaktadır. İlçelerde açılan büroların sorumluluğu il müftülüğüne aittir. Müftülükler büroların faaliyetleri ile ilgili olarak Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile ve
Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı ile koordine çalışmaktadırlar. Bürolarda personel görevlendirmesi ve değişiklikleri valilik onayı ile yapılmaktadır. Büro açılışları ve daha sonra meydana
gelen personel değişiklikleri veri tabanına işlenerek kayıt altına alınmaktadır. Büroların tefriş
ve tanzimi müftülüklerce yapılmaktadır. Bürolara halkın erişimini kolaylaştırmak amacıyla; internet, elektronik posta adresi ve yeterli sayıda telefon hattı sağlanması istenmektedir. Büro
girişlerinin uygun bir yerine "Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu" levhası asılması da gerekmektedir. (Yönerge, 2015)

14.3. Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında Çalışan Personelin Niteliği:
Aile ve dinî rehberlik bürolarında vaizler görevlendirilmektedirler. Görevlendirilecek
yeterli sayıda vaiz bulunmadığında, din hizmetleri uzmanı, dört yıllık dinî yüksekokul mezunu
Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyim de görevlendirilebilmektedir. Görevlendirilecek vaizlerin görev alanı ile ilgili konularda birikim ve tecrübeye, kendisine yöneltilecek dinî soruları cevaplandırma salahiyetine ve iletişim becerisine sahip ve diğer kurumlarla iş
birliği kurabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. (Yönerge, 2015). Aile ve dinî rehberlik büroları ağırlıklı olarak hanımların başvurduğu kurumlar olarak tanınsa dahi aile kurumunun niteliği dikkate alınarak erkek personel istihdamına da özen gösterilmektedir. Büro personeli nöbet usulü ile çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi
eğitim kurslarına katılarak niteliklerinin geliştirilmesine gayret gösterilmektedir. (www.diyanet.gov.tr)

14.4. Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında Çalışan Personelin Görevleri ve Çalışma Şekilleri:
Aile ve dinî rehberlik bürosu çalışanlarının görevleri yönergede şu şekilde tespit edilmiştir: Büronun iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla haftanın bir veya
birden fazla gününde nöbet tutmak, yüz yüze, telefon ve e-posta ile gelen soruları cevaplandırmak ve sorunlara dinî rehberlik etmek. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde dinî rehberlik hizmetlerini sürdürmek. Kadın, genç,
çocuk ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katkı sağlamak. Görevli bulunduğu bölgenin dinî, millî,
ahlâkî, sosyal ve kültürel yapısını göz önünde bulundurarak ihtiyaca uygun projeler üretmek.
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Sosyal hizmet kurumlarında planlanan manevi destek hizmetlerinde görev almak. Kartekslerin
ve yapılan faaliyetlerin veri tabanına kaydedilmesini sağlamak. (Yönerge, 2015).
Büroların faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve uygulamalarını takip etmek üzere
büro çalışanları arasından bir görevli, koordinatör olarak belirlenmektedir. Koordinatörler, ilgili
müftülüğün teklifi başkanlığın tensibi ile görevlendirilmektedirler. Görev süreleri iki yıldır.
Süre dolduğunda uygun görülürse görevlendirmeleri yenilenmektedir. Koordinatörler il müftülüğüne bağlı çalışmaktadırlar. Koordinatörlerin görevleri şu şekilde tespit edilmiştir: Aile ve
dinî rehberlik bürolarının faaliyet ve nöbetlerini, yapılan protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen dinî rehberlik hizmetlerini koordine ederek takibini yapmak ve bu hizmetlerde görev almak. Aile ve dinî rehberlik hizmetleri çerçevesinde tam mesai saati esasına göre çalışmak. (Yönerge, 2015).
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından büro personelinin başvuru sahipleriyle telefonla ya
da yüz yüze yapacakları görüşmelerde hem kişinin hem de bölgenin hassasiyetlerini dikkate
almaları önemlidir. Bürolarda başvuru sahipleriyle yapılacak görüşmelere dair bilgiler “Din
Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi”nde bulunan karteks formlarına işlenmektedir. Büro personelinin sisteme girdiği başvurulara ait veriler, koordinatörler tarafından kontrol edilerek gerekli
şekil düzenlemeleri yapılmaktadır. (www.diyanet.gov.tr). Ayrıca bu bilgiler büroda sistematik
bir şekilde arşivlenmektedir. Veri tabanına kayıt yapılırken kesinlikle başvuran kişilerin adı,
soyadı vb. kişisel bilgileri işlenmemekte ve bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmamaktadır.
Büroya başvuran kişiler, sorunları dikkate alınarak gerektiğinde adlî makamlara, kolluk kuvvetlerine, İl Sağlık Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri veya ilgili birimlere yönlendirilmektedirler. (Yönerge, 2015). Bürolar tarafından Din Hizmetleri Bilgi Yönetim
Sistemine kaydedilen veriler, yıl sonunda rapor hâline getirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’na
gönderilmektedir. (www.diyanet.gov.tr). Bürolar kadın, genç, çocuk ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda seminer, panel, konferans, kutlama gibi program
ve projeler gerçekleştirmektedirler. Müftülüklerce büroların sosyal ve kültürel faaliyetleri için
gerekli ihtiyaçlar karşılanmakta, maddi destek sağlanmaktadır. Çocuk Destek Merkezleri21 öncelikli olmak üzere çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında
koruma ve bakım altında olan çocuklara uygulanmak amacıyla hazırlanan değerler eğitimi
programının uygulanmasını sağlamaktadırlar.

21

Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren merkezlerdir. Çocukların özelliklerine göre farklı isimlerle (Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ve
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri) adlandırılması, çocukların korunmaya muhtaçlığı ve mağduriyetlerine işaret ettiğinden; 19.02.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 Sayılı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Çocuk Destek Merkezi olarak yeniden tanımlanmıştır. Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 29.03.2015 Tarih ve 29310 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara yönelik “Çocuk Destek Merkezleri” oluşturmaktadır. Bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir. Geniş
bilgi için “http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uygulamalar/cocuk-destek-merkezleri” adresi ziyaret edilebilir.
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Aile ve kadın konusunda, konu ile ilgili çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve
eğitimler takip edilmekte ve büro personelinin bu eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.
Aile ile ilgili konularda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilerek ve arşivlenmektedir.
Bürolara mahsus özel kütüphaneler oluşturulmakta, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen ve mahalli imkânlarca temin edilen yayınlar kayıt altına alınmaktadır.
(www.diyanet.gov.tr).
Aile ve dinî rehberlik bürolarında vazife yapan personelin kuşatıcı ve kucaklayıcı bir
yaklaşımı benimsemesi başarılı olabilmesi açısından önemlidir. Toplumla iç içe olmaya, samimi ve sağlıklı diyalog kurmaya özen gösterilmelidir. Konuşmalarda muhatap kitlenin ilgi,
ihtiyaç ve seviyesine uygun bir dil kullanılmalı; kolaylaştıran zorlaştırmayan, müjdeleyen ve
nefret ettirmeyen bir üslup tercih edilmelidir.
Aile ve dinî rehberlik bürolarının tanıtımı programlarının halka ilan edilmesi müftülüklerce yapılmaktadır.
Aile ve dinî rehberlik bürolarında; evlilik öncesi eğitimler, aile okulu seminerleri, boşanma sürecinde ve sonrasında dinî danışmanlık, çocuklara ve gençlere değerler eğitimi gibi
programlar düzenlenmektedir. Şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, madde bağımlılığı, mülteciler,
ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyal sorunlarla alakalı projeler geliştirilmektedir. (Broşür)
Aile ve dinî rehberlik bürolarının halkı bilinçlendirmeye yönelik yayınları da bulunmaktadır. “Ailem Serisi” ismiyle hazırlanan kitaplar: “Ailem”, “Ailemde Bir Çocuk Var”, “Ailemde
Bir Genç Var”, “Ailemde Bir Yaşlı Var”, “Ailemde Bir Engelli Var”, “Akrabalarım Var”, “Ailemin İletişim Dili”, “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum”, “Ailemi Bağımlılıktan Kurtarıyorum”, “Ailemde Merhamet İstiyorum”, “Ailem Dağılmasın” başlıklarını taşımaktadırlar. Ailem
Serisi yanı sıra, “Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi”, “Aile ile İlgili Sıkça
Sorulan Sorular”, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Uygulamaları” isimli kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca “Etkinliklerle Değerler Eğitimi”, “Aile Rehberi”, “Evliliğe İlk Adım – Eş Seçimi”, “Aile İlmihali”
isimli eserler de hazırlık aşamasında bulunmaktadır. (Broşür)

14.5. Danışanların Profili Açısından Aile ve Dini Rehberli Büroları:
Konuya ilişkin Erzincan örneği üzerinde 2011 yılında Saadet Çiftkat tarafından yapılan
bir Yüksek lisans çalışmasında bürolara danışan bireylerin niteliği hakkında bazı verilere ulaşılmıştır. Bu veriler danışanların profili hakkında genel bir izlenim oluşturması açısından faydalı olacaktır. Aşağıda bu çalışmadan alınan veriler sıralanmıştır.
Büroya başvuran danışanların cinsiyete göre dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir:
Cinsiyet

2007

2008

2009

Toplam
277

Kadın

52

88

66

206

Erkek

8

10

15

33

Karı - koca

-

2

2

4

Tablo 1. Danışanların cinsiyete göre dağılımı.

Yukarıda verilen tabloya göre danışanların büyük kısmını kadınların oluşturduğu görülmektedir.
Danışanların medeni durumlarına göre ise yapılan çalışma sonucu aşağıdaki tablo ortaya
koyulmuştur:
Medenî Durum 2007

2008

2009

Toplam

Evli

45

78

61

184

Bekar

11

21

21

53

Boşanmış

4

1

1

6

Tablo 2. Danışanların medeni durumlarına göre dağılımı.

Bu tabloya göre danışanların çoğunluğunu evli bireylerin oluşturduğu görülmektedir.
Danışanların eğitim durumuna göre ise aşağıdaki tablodaki veriler tespit edilmiştir:
Eğitim durumu 2007

2008

2009

Toplam

Okur yazar de- 5
ğil

1

-

6

İlkokul

35

75

65

175

Ortaokul - Lise

10

13

12

35

Üniversite

9

11

7

27

Tablo 3. Danışanların eğitim durumuna göre dağılımı.

Tabloya göre danışanların genellikle ilkokul mezunu seviyesinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
Danışanların yaş gruplarına göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:
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Yaş

2007

2008

2009

Toplam

15 - 20

5

11

1

17

21 - 30

18

46

53

117

31 - 40

16

20

18

54

41 – 50

12

15

5

32

51 ve üzeri

9

8

6

23

Tablo 4. Danışanların yaşlarına göre dağılımı.

Tabloda 21 – 30 yaş aralığında yoğunlaşma dikkat çekmektedir.

Danışma ilişkisinin şekline göre dağılım ise aşağıdaki gibidir:
Görüşme türü

2007

2008

2009

Toplam

Telefon

45

58

53

156

Yüz yüze

15

42

30

87

Mail - Dilekçe

-

-

-

-

Tablo 5. Danışanların danışma ilişkisinin şekline göre dağılımı.

Danışanların genellikle telefonla problemlerini iletmeyi tercih ettikleri tablodan anlaşılmaktadır.
Danışanların danışma konusuna göre de aşağıdaki tablo ortaya koyulmuştur:
Yıllar

Aile İlişkileri

Evlilik

Cinsellik

Çocuk Eğitimi

Psikolojik
sorunlar

2003

7

9

15

1

-

2004

15

7

8

3

3

2005

19

10

6

5

1

2006

17

18

8

4

3

2007

21

32

2

2

3

2008

29

47

16

2

6

2009

21

51

9

-

2
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Toplam

129

174

64

17

18

Tablo 6. Danışanların danışma konusuna göre dağılımı.

Danışmanlara daha çok “aile ilişkileri” ve “evlilik” konularında sorunlar iletilmektedir.
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Uygulama
1. Dinî danışmanlık Türkiye’de hangi kurum tarafından verilmektedir?
Çözüm:
Türkiye’de ailelere hitap eden boyutu ile dinî danışmanlık Diyanet İşleri Başkanlığı,
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren “aile ve dinî rehberlik büroları” tarafından gerçekleştirilmektedir.
2. Aile ve dini rehberlik bürolarının kuruluş amacı nedir?
Çözüm:
“Toplumun aile hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının
korunmasına katkıda bulunmak, aile bireylerine sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında güçlendirmek için manevi
destek hizmeti sunmak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde
söz konusu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda dinî rehberlik ve manevi destek hizmeti sunmak, halkın özellikle aile ve aile bireyleriyle ilgili dinî içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek. Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak çalışmalar yapmak. Öğrenci yurdu, gençlik merkezi, fabrika vb. Mekanlarda dinî içerikli
programlar düzenlemek.”
3. Aile ve dini rehberlik bürolarında çalışan personelin niteliği hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Aile ve dinî rehberlik bürolarında vaizler görevlendirilmektedirler. Görevlendirilecek
yeterli sayıda vaiz bulunmadığında, din hizmetleri uzmanı, dört yıllık dinî yüksek okul mezunu
Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyim de görevlendirilebilmektedir. Görevlendirilecek vaizlerin görev alanı ile ilgili konularda birikim ve tecrübeye, kendisine yöneltilecek dinî soruları cevaplandırma salahiyetine ve iletişim becerisine sahip ve diğer kurumlarla iş
birliği kurabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. (Yönerge, 2015). Aile ve dinî rehberlik büroları ağırlıklı olarak hanımların başvurduğu kurumlar olarak tanınsa dahi aile kurumunun niteliği dikkate alınarak erkek personel istihdamına da özen gösterilmektedir. Büro personeli nöbet usulü ile çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi
eğitim kurslarına katılarak niteliklerinin geliştirilmesine gayret gösterilmektedir.
4. Aile ve dini rehberlik bürolarında yapılan görüşmeler nereye işlenmektedir?
Çözüm:
Bürolarda başvuru sahipleriyle yapılacak görüşmelere dair bilgiler “Din Hizmetleri
Bilgi Yönetim Sistemi”nde bulunan karteks formlarına işlenmektedir.
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5. Aile ve dini rehberlik bürolarının yayın çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
Çözüm:
Aile ve dinî rehberlik bürolarının halkı bilinçlendirmeye yönelik yayınları da bulunmaktadır. “Ailem Serisi” ismiyle hazırlanan kitaplar: “Ailem”, “Ailemde Bir Çocuk Var”, “Ailemde
Bir Genç Var”, “Ailemde Bir Yaşlı Var”, “Ailemde Bir Engelli Var”, “Akrabalarım Var”, “Ailemin İletişim Dili”, “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum”, “Ailemi Bağımlılıktan Kurtarıyorum”, “Ailemde Merhamet İstiyorum”, “Ailem Dağılmasın” başlıklarını taşımaktadırlar. Ailem
Serisi yanı sıra, “Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi”, “Aile ile İlgili Sıkça
Sorulan Sorular”, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Uygulamaları” isimli kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca “Etkinliklerle Değerler Eğitimi”, “Aile Rehberi”, “Evliliğe İlk Adım – Eş Seçimi”, “Aile İlmihali”
isimli eserler de hazırlık aşamasında bulunmaktadır.
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Uygulama Soruları
1. Dini danışma kavramına ilişkin başka hangi isimler kullanılmaktadır?
2. Aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapan personelin cinsiyeti hakkında bilgi
veriniz.
3. Aile ve rehberlik bürolarında vazife yapan koordinatör hakkında bilgi veriniz.
4. Aile ve dini rehberlik bürolarında nöbet tutulmakta mıdır? Kısaca bilgi veriniz.
5. Aile ve dini rehberlik bürolarının tanıtım işlerini hangi kurum yapmaktadır? Bilgi
veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu çalışmada dinî danışmanlığın insanlık tarihi kadar eski olsa da batı kaynaklı bir alan
olduğuna yer verildi. Ülkemizde dinî danışmanlık hizmeti veren devlet kurumu olarak aile ve
dinî rehberlik bürolarının bulunduğuna dikkat çekildi. Bu bürolarda vaizlerin görevlendirildiği
belirtildi. Özellikle aile içi problemlere dönük sorunlarla karşılaşıldığı ve bu alanda ağırlıklı
olarak çözüm üretilmeye gayret gösterildiği ifade edildi. Bu bürolar kapsamında halkı bilinçlendirmeye yönelik yayınlar yapıldığına yer verildi. Danışanların genel profili üzerinde bilgiler
paylaşıldı.
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Bölüm Soruları
1)

Aile ve dini rehberlik büroları hangi kuruma bağlı çalışmaktadır?

a)

Diyanet İşleri Başkanlığı

b)

Tarım Bakanlığı

c)

Milli Eğitim Bakanlığı

d)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

2)

Aile ve dini rehberlik büroları hangi şehirlerde bulunmaktadır?

a)

İstanbul, Ankara, İzmir illerinde

b)

20 İlimizde

c)

81 ilimizde

d)

10 ilimizde

3)
Aile ve dini rehberlik bürolarında yeterli personel bulunduğu varsayıldığında
kimler görevlendirilmektedir?
a)

Müftüler

b)

İmam-hatipler

c)

Vaizler

d)

Kur’an Kursu Öğreticileri

4)
Aile ve dini rehberlik bürolarının programlarının ilanı hangi kurum tarafından
yapılmaktadır?
a)

Belediyeler

b)

Müftülükler

c)

Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

d)

Sağlık İl Müdürlükleri

5)

Aile ve dini rehberlik bürosu koordinatörünün görev süresi kaç yıldır?

a)

5

b)

3

c)

2

d)

4
285

6)

Aile ve dini rehberlik bürolarının eski ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Aile ve sosyal yardım büroları

b)

Aile ve bireysel yardım büroları

c)

Aile ve toplum sosyal destek büroları

d)

Aile irşad ve rehberlik büroları

7)
Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve dini rehberlik bürolarına ilişkin hangi bakanlık
ile protokol imzalamıştır?
a)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

b)

Sağlık Bakanlığı

c)

Çevre Bakanlığı

d)

Milli Eğitim Bakanlığı

8)
görevidir?

Aile ve dini rehberlik bürolarının faaliyetlerini planlamak organize etmek kimin

a)

Sekreter

b)

Müdür

c)

Koordinatör

d)

Müftü

9)
Aile ve dini rehberlik büroları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kanun hükmüne
göre faaliyet göstermektedirler.
10)
Aile ve dini rehberlik bürolarında veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sistemine kaydedilmektedir.
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Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5) c, 6) d, 7) a, 8) c, 9) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 10) Din Hizmetleri Bilgi Yönetim
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