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 I 

ÖNSÖZ 

 

Günümüz Kırgızistan Cumhuriyeti bağımsızlıkla birlikte; kimliğini, tarihini, dil 

politikasını, sanat anlayışını, manevi değerlerini gözden geçirmek, politikasını, ve 

ekonomik çıkarlarını belirlemek gibi hayatî konularla karşı karşıya gelmiştir. 

Bağımsızlıkla birlikte yaşanan oluşum, yepyeni sistemleri, kurumları, yaklaşımları 

gerekli kılmıştır. Bu sistemlere, kurumlara, yaklaşımlara yer açmak, bunları işler hâle 

sokmak ve geliştirmek zarureti doğmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ahlaki alanı 

ilgilendiren manevi değerler alanını da derinden etkilemiştir. Kırgız milletinin manevi 

değerleri ön plana çıkartılmaya çalışılarak milli ruhun geliştirilmesi planlanmıştır. 

Toplumu ayakta tutan unsurlar tekrar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun 

sonucunda Kırgız milletinin manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk ve orta öğretim 

programlarına konulan ve dini ahlaki boyutu içeren “Iyman Sabagı” dersi meydana 

gelmiştir. 

Araştırmamız Kırgızistan halkının din dersine bakışını tespit etmeyi, bu 

alandaki faaliyetleri, öğretim programları ve tartışmaları ortaya koyarak daha iyiye 

götürecek çözüm önerileri getirebilmeyi amaçlamaktadır.  

Çalışmamızın Giriş bölümünde araştırmanın problemi, amacı, önemi ve 

yöntemleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. I. Bölümde Kırgızistan’da Din Eğitiminin 

Tarihi Gelişimi ele alınmıştır. II. Bölümde ise halkın din dersine bakışı ile ilgili 

bulgular ve yorumlara yer verilmiş ve araştırmanın sonucu değerlendirilmiştir.  

Araştırma konusunun tespit edilmesi ve araştırmanın yapılması aşamalarında 

zamanını benim için ayıran değerli hocam Prof. Dr. Cemal Tosun’a danışmanım olma 

ayrıcalığını verdiği için en derin şükranlarımı sunarım. Ayrıca araştırma konusunun 

tespit edilmesi aşamasında Kırgızistan ile ilgili gözlem ve fikirlerinden yararlandığım 

değerli hocalarım Prof. Dr. Recai Doğan’a ve Prof. Dr. Mustafa Erdem’e da teşekkür 

etmeyi borç bilirim. Ayrıca araştırmanın istatistik analizlerinde yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Nurullah Altaş’a, araştırma görevlisi Davut 

Işıkdoğan’a ve Mücahit Arpacı’ya teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ 

1. Problem 

Eğitim kurumları diğer müesseseler gibi, toplumun zaman içerisinde 

gelişen ihtiyaçlarına cevap verdikleri sürece yaşamışlar, bu fonksiyonlarını yerine 

getiremedikleri zaman ya değişikliklere uğramışlar ya da tamamen yerlerini yeni 

kurumlara bırakmışlardır. 

Sovyetler Birliğinin dağılması Türk topluluklarının bağımsız devletler 

kurmalarını sağlamıştır. Bu devletlerden biri olan Kırgızistan Cumhuriyeti 

kuruluşunun ilk yıllarında büyük problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Devlet 

yöneticileri devletin sistemi üzerinde çeşitli projeler geliştirirken sosyal yapıda da 

büyük problemler ve değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ülke halkı ekonomik yönden 

çok zor bir yaşam sürmeye başlamıştır. Devletin yapısının laik ve demokratik 

esaslar üzerine kurulması halkın çeşitli özgürlükleri kazanmasını sağlamıştır. 

Devletin laik yapısı gereği okullarda başlı başına dini bilgileri içeren bir 

derse izin verilmemiştir. Ancak İslam dininin Kırgız kültürü üzerindeki etkisi 

silinemediği için de İslam ile ilgili bilgiler bazı kültür dersleri içerisinde yer 

almıştır. İslam’la ilgili konuların kültür dersleri içerisinde yer alması ve bunun 

uygulanması sonucu ortaya çıkan problemler devlet yetkilileri ve halk arasında 

tartışmalara yol açmıştır. 

Günümüz Kırgızistan Cumhuriyeti bağımsızlıkla birlikte; kimliğini, 

tarihini, dil politikasını, sanat anlayışını, manevi değerlerini gözden geçirmek, 

politikasını, ekonomik çıkarlarını belirlemek gibi hayatî konularla karşı karşıya 

gelmiştir. Bağımsızlıkla birlikte yaşanan oluşum, yepyeni sistemleri, kurumları, 

yaklaşımları gerekli kılmıştır. Bu sistemlere, kurumlara, yaklaşımlara yer açmak, 

bunları işler hâle sokmak ve geliştirmek zarureti doğmuştur. Ortaya çıkan 

ihtiyaçlar ahlakî alanı ilgilendiren manevî değerler alanını da derinden 

etkilemiştir. Kırgız milletinin manevî değerleri ön plana çıkartılmaya çalışılarak 

millî ruhun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Toplumu ayakta tutan unsurlar tekrar 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun sonucunda Kırgız milletinin manevi 

unsurlarını esas alan “Iyman Sabagı” dersi meydana gelmiştir.  

Araştırmanın problemi; Kırgızistan halkının millî kimlik arayışını ve 

manevî ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk ve orta öğretim programlarına konulan 
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ve dinî-ahlakî boyutu içeren “Iyman Sabagı” dersinin halkın istek ve 

beklentilerine ne kadar cevap verdiğini ve bu derse karşı bakış açılarını tespit 

etmeye yönelik olarak oluşturulmuştur.     

 

2. Tezin Konusu: 

Bu araştırma Kırgızistan Halkının Din Dersine (Iyman Sabagı) Bakışı’nı 

konu edinmektedir. Araştırmamızda Kırgızistan Cumhuriyeti Oş ili halkının din-

ahlâk-değerler eğitimi tutumlarının hangi değişkenlere göre farklılaştığını tespit 

etmeye çalışılmıştır. Bununla beraber Kırgız toplumunun ve devletinin manevi 

değerler ve dini-ahlaki alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Iyman 

Sabagı dersinin hangi şahsiyetlerin çabaları ile mümkün olduğunu, söz konusu 

dersten arzuladıkları amaçları ne nispette gerçekleştirilebildiklerini, bunu 

engelleyen sebepleri ve toplumun dini ihtiyaçlarını gidermede yeterliliklerini konu 

edinmektedir. 

 

3. Tezin amacı: 

 Araştırmada göz önünde tutulan amaçlar şu şekilde ifade edilebilir: 

Araştırmanın amacı, Kırgızistan’daki din eğitiminin tarihi gelişimini 

araştırarak Kırgızistan Halkının kültürel kimliklerini koruma ve gelecek nesillere 

aktarma mücadeleleri doğrultusunda oluşturulan “Iyman Sabagı” dersine halkın 

bakış açılarını tespit etmek, tespitleri halkın istek ve beklentileri doğrultusunda 

bilimsel açıdan değerlendirmek.  

Kırgızistan eğitim-öğretim sisteminin yapısını ortaya koyarak, Iyman 

Sabagı dersinin Kırgızistan eğitim öğretim sistemindeki yerini ve şeklini 

belirlemek. 

Kırgızistan Eğitim Bakanlığının Iyman Sabagı dersi ile ilgili 

faaliyetlerini, şeklini, kanuni esaslarını, bu dersin programlarını ve konu ile ilgili 

tartışmaları ortaya koyarak, daha iyiye götürecek çözüm önerileri getirebilmektir. 

 

4. Tezin önemi: 

Bu konu üzerinde detaylı bir şekilde yapılan araştırmaların yokluğu tezin 

önemini kendiliğinden ortaya koyabilmektedir. 
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Kırgızistan Cumhuriyeti bağımsızlıktan hemen sonra idari yapısıyla ilgili 

politikalar geliştirmeye başlamıştır. Devlet Kırgızistan toplumunun güvenliği ve 

geleceği için bazı dinamik unsurları aramıştır. Bunlardan en önemlileri millî 

kültür ve manevî değerler olmuştur. Eğitim sisteminin temeline millî ve manevî 

unsurlar konularak evrensel değerlerle birlikte yeni nesillerin yetiştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bağımsızlıkla başlayan dönemde devlet ve ilgili kurumlar Rus 

döneminde baskı altında kalan millî ve dinî değerlere önem vermeye başlamıştır. 

Bunun sonucu olarak devlet okullarında millî kültürü ve dini-ahlaki boyutu esas 

alan “Iyman Sabagı” adlı bir ders ortaya çıkmıştır.  

Milli kültür, manevi değerler ve dini ahlaki boyutun yer aldığı en önemli 

ders “Iyman Sabagı” olmuştur. Bu ders bağımsızlığın ilk döneminde bazı eksikler 

nedeniyle başarısızlığa uğrayıp geri planda kalsa da günümüzde bu dersin 

gençlerin eğitilmesindeki önemi tekrar artmıştır. Bu nedenle eğitimle ilgili en üst 

düzeydeki yetkililerin de katıldığı birçok “Iyman Sabagı” programı 

hazırlanmaktadır. Ancak bu dersle ilgili ilk uygulamalar kaynak, öğretmen faktörü 

ve programdaki çeşitli eksikliklerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 

nedenle güncelliğini kaybederek diğer derslere göre geride kalmıştır. Başka bir 

ifade ile Kırgızistan Cumhuriyeti bu konuda tecrübesizliğini ortaya koymuştur.    

Ayrıca okullarda Kırgızistan eğitim sisteminin ders programlarına 

konulan bazı derslerin (zdorovıy obraz jıznı-sağlıklı yaşam tarzı) konulması bazı 

çevrelerce tartışma konusu olmuştur. Bu “sağlıklı yaşam tarzı” dersinin yedinci 

sınıfta yer alması ve bu derste bulunan doğum kontrolü, prezervatif kullanılması 

ve cinsel hayat gibi konular bu dersin Kırgız örf adetlerine uymadığı görüşlerinin 

çıkmasına sebep olmuştur. Bununla beraber Kırgız toplumunda meydana gelen 

ahlaki sorunlar bu dersi tekrar gündeme taşımıştır. Özellikle gençlerin ahlaki 

yapısında ortaya çıkan problemler devletin eğitim alanında yeni arayışlar içerisine 

girmesine sebep olmuştur. İlim ve Kültür Bakanı İşengül Bolcurova 

“Komsomolskaya Pravda” gazetesinin 28.03.03-04.04.03 tarihli sayısında bu 

tartışmalara şu şekilde cevap vermiştir: 

“Gençlerin ahlaki eğitimine büyük özen göstermekteyiz. Dini ve ahlaki 

değerler, programda ek ders olarak yer alan “Iyman sabagında” öğretilmektedir. 

Şimdilik bu ders öğrencilerin ve anne-babaların isteğine bağlı olarak 
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verilmektedir. Şu anda yeniden yapılandırılan Kırgız Eğitim Akademisinde bu 

dersin eğitim programında zorunlu olarak sokulması ele alınmaktadır. Bu yeni 

dersle ilgili ders kitaplarının incelenmesinden sonra bilirkişi ve bilim adamları 

kendi kararlarını verecekler ve değerlendirmelerini yapacaklardır”. 

Bakanın bu açıklamasında işaret ettiği müzakereler 2003-2004 öğretim 

yılında “Iyman Sabagı”nın genel orta öğretimde (toluk orto bilim berüü) zorunlu 

olarak öğretim programına konulması ile sonuçlanmıştır. 

Böyle araştırmalar bu faaliyetleri bilimsel yönden değerlendirme ve 

iyileştirme gibi çalışmalar açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu gibi 

çalışmalar yönetimin halkın beklentilerine hassasiyet göstermesine vesile 

niteliğini taşımaktadır. Bütün bunlardan sonra, verilecek sağlıklı din dersi, 

Kırgızların kültürel kimliklerini kazanıp korumalarına ve dinlerini öğrenmelerine 

yardımcı olacaktır. Çünkü sağlıklı bir din dersi bireyin bakış açılarını 

genişletecek, tutum ve davranışlarının olumlu yönde gelişmesine yol açacaktır. 

Bu bakımdan Kırgız halkında büyük bir öneme sahip olan Iyman 

sabagının yapısının, faaliyetlerinin ve halkın söz konusu dersle ilgili tutumlarının 

tespiti Iyman eğitimine bilimsel katkı sağlama açısından büyük önem 

taşımaktadır.    

 

5. Yöntem 

Araştırmada “Kırgızistan Halkının Din Dersine Olan Bakışı Ölçeği” 

kullanılarak Kırgızistan halkının din dersine bakışı dört boyutta ele alınmıştır. 

Ölçekteki sorular ilk önce ön test olarak halka dağıtılarak soruların halk tarafından 

anlaşılıp anlaşılmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra anlaşılmayan sorular 

düzeltilerek uygulamaya konulmuştur.  

   Araştırmanın problemini gösteren bağımlı değişken Kırgızistan 

halkının Iyman Sabagı dersinin yeterliliklerine olan tutumu, dini tutumları ve 

bunların din öğretiminde etkisi olup olmadığı; bağımsız değişken ise cinsiyet, 

medeni durum, mezun olan öğretim kurumu, çocuk sayısı, mesleki durum, 

yerleşim merkezi, dini bilgi durumu, mezun olunan okullarda ıyman dersinin yer 

alması, ıyman dersi öğretim programlarından haberdar olma, aylık gelir 

durumudur.   
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Kırgızistan halkının din dersine olan bakışı hangi değişkenlere göre 

farklılaştığını tespit etmeye yönelik bu araştırmada öncelikli olarak Kırgızistan 

Cumhuriyetindeki din dersi ile ilgili çalışmalar taranmıştır. Daha sonra halkın din 

dersine bakışını tespit etmek için anket uygulanmıştır.  

 

 

5.1 Kavramsal çerçeve:  

Aşağıdaki kavramlar bu çalışmadaki kavramsal çerçeveyi oluşturacaktır. 

 

 “Iyman”  

“İman” lügat manası bakımından bir şeye inanmak ve bir şeyi 

doğrulamak demektir. Kırgızcadaki “Iyman” kelimesi Arapçadaki “amana” 

fiilinden alınmıştır. Bu kelime Türkçe’de “inanç” anlamına gelmektedir.1 

Günümüz Kırgızistan’da İslam dini ile ilgili yayın yapan gazeteler “Iyman” 

kelimesini Türkçe’deki anlamıyla “inanç” anlamında kullanmaktadır. 

H. Karasaev “Bin Çeşit Soruya Bin Çeşit Cevap” adlı kitabında “ıyman” 

kavramını şöyle açıklamaktadır: Iyman sözü Arapça’dan alınmış olup, sözlükte 

uymak, inanmak anlamlarına geldiği belirtiltilmiştir. Daha sonra Allah’ın 

varlığına, birliğine, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna, dünyaya gönderilen 

peygamberlere, gökten inmiş kitaplara,  Allah’ın meleklerine, ahiret gününe, iyilik 

ve kötülüğün Allah’ın emri ile olacağına inanmanın “ıyman” olduğu ifade 

edilmiştir. 

 İslam terminolojisinde ise “iman”, Yüce Allah’ın dinini dil ile kabul 

edip, Rasulullahın  bildirdiği şeyleri kesin olarak kalp ile doğrulamak anlamında 

kullanılmaktadır.2 

Kırgız Dili Anlatım Sözlüğü ve K. K. Yudahin’in “Rusça-Kırgızca 

Sözlüğü”  “Iyman” kelimesinin iki anlamı olduğunu belirtmektedir. 1. anlamı: 

utanç, ayıp, hayâ, kanaat, vicdan; 2. anlamı da: Dini inanç, İnanç sembolü, 

Müslümanlığın inanç sembolü gibi anlamları ifade etmektedir.3   

                                                 
1 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Ankara 1995, c.2, s. 1383. 
2 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Ankara, 1996, s. 12. 
3 Kırgız Tiliinin Tüşündürmö Sözdügü, “Iyman”, Frunze, Mektep yay., 1969, s. 744; K.K. 
Yudahin, Kırgızca -Orusça Sözdük, “Iyman”, Moskva, 1965, s. 930. 
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Genel olarak Kırgızcadaki “ıyman/iman” kavramı halk arasında “ahlak” 

olarak anlaşılmaktadır. Kırgız halkı çoğunlukla “ahlak” kelimesinin yerine 

“Iyman/ıman” kelimelerini kullanmaktadır.4 

 

 “Adep” 

“Adep” kelimesi de Arapça’dan alınmış olup, “tertip, nizam, disiplin, 

saygı, nezaket, zarafet, terbiyelik, terbiyeli davranış” gibi anlamlara gelmektedir.5 

Bununla beraber “adep” kelimesi ıyman teriminin bir dalı olarak bilinmektedir.6  

 “Sabak” 

Genel anlamda Kırgızcada “sabak” öğretimin genel türüdür. “Sabak” 

sistemli eğitim verme ve onu pratikte kullanarak bireyi doğru yola hazırlamak ve 

onu eğitmenin metodudur.7 Özel anlamda Kırgızca’daki “sabak” kelimesi 

Türkçe’de “ders” anlamına gelmektedir. Çalışmamızda “sabak” kelimesi özel 

anlamda kullanılmıştır.  

“Iyman Sabagı” 

“Iyman ve sabak” kavramlarının yukarıdaki anlamlarından hareketle 

“Iyman sabagı” anlam içeriği hakkında iki görüş ortaya çıkmaktadır. Birinci 

görüşe göre; “Iyman” kelimesine yüklenen “ahlak” kavramının içeriğinin 

Kırgızların İslamiyet öncesi örf adetleri, gelenekleri, sözlü edebiyat ürünleri ve 

İslamiyet sonrası dönemin kültür ve ürünlerinin bir arada düşünülmesiyle ortaya 

çıkan anlamdır. Bu anlama göre Kırgızların İslam’dan önce de bir ahlak sistemi 

bulunmaktadır. İslam’ın kabulüyle yeni değerler önceki ahlak sistemini 

etkilemiştir. Bu nedenle, bu dersin içeriğinde milli unsurlar özellikle İslam öncesi 

kültürün unsurları kesinlikle yer almalıdır.8  

İkinci görüş ise; “Iyman” kelimesinin İslami bir terim olarak içerdiği 

anlamdan hareket etmektedir. Bu görüşe göre ders başlı başlına inanç, ahiret, 

                                                 
4  Mamat Raimcanov, “Peyil, Iyman – Ruhiy Düynönün cana Uluttuk İdeolgiyanın Başatı”, Erkin 
Too gazetesi, 5 Haziran 2002, s. 11; Gulmayram Şermatova, “Iyman Degen Emne?”, Kırgız Tuusu 
gazetesi, 3-9 Ocak, 2003, s. 12. 
5 Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdügü, “adep”, s. 26; Etika Boyunça Sözdük, “adep”, Frunze, 
1983, s. 12.  
6 Ayna İbarayeva, “Bilim Berüü Ministri Musatafa Kidibaevke Açık Kat”, Aalam gazetesi, 
08.10.2004, s. 2. 
7 Kırgız Sovyet Ensklopedyası, “sabak”, Kırgız SSR İlimder Akademyası, Basma Söz, Poligrafya 
cana Kitep Sooda İşteri Boyunca Mamlekettik Komuteti, Frunze 1985, c.6, s. 215. 
8 Mustafa Kidibayev, “Adep Sabagı – Ruhaniy Canılanuunun Sabagı”, Kut Bilim gazetesi, 29 
Ekim, 2004, s. 1-3.  
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kader, İslam medeniyeti, İslam tarihi, ölüm vs. gibi konuların, kısacası İslam’ın 

genel hatlarının öğretilmesini amaçlayan bir derstir.9 

Günümüz Kırgızistan Cumhuriyeti bu iki görüş çerçevesindeki 

tartışmalara odaklanmış durumdadır. Bununla beraber her iki görüşü de temsil 

eden ders öğretim programları bulunmaktadır. Araştırmamızda “Iyman Sabagı”, 

Kırgızistan halkının manevi değerlerini, milli kimliklerini ve dini-ahlaki boyutunu 

karşılamak üzere ilk ve orta öğretim öğretim programlarına konulan ders 

anlamında kullanılmıştır.  

 “Adep Sabagı” 

“Adep Sabagı”, Eğitim Bakanlığının 19.07.2004, 545/1 no’lu kararı ile 

“Iyman Sabagı”nın değiştirilmiş adıdır. Ancak söz konusu ders içerik olarak 

değiştirilmemiştir. Başka bir ifade ile sadece dersin adı değiştirilmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığına göre “adep sabagı” öğrencilerin toplumsal ve 

bireysel sorumluluklarını geliştiren, topluma, değerlere ve kendine karşı ahlaki 

davranışları meydana getirmeye çalışan, Sosyo-pedagojik ve toplumsal ihtiyaçlara 

özen gösteren, etno-pedagojik “üstat-çırak usulünü esas alan, tek amaca yönelik 

planlanmış öğretim sürecidir.10 Araştırma zamanında bu ders “Adep Sabagı” 

olarak değiştirilmediğinden çalışmamızda “Iyman Sabagı” olarak zikredilmiştir. 

5.2 Hipotezler: 

Yaklaşık 70 sene süren ateizm siyaseti, Kırgızistan halkının dinî hayatını 

derinden etkilemiştir. SSCB’nin bu politikası halkın dinin ibadet boyutundan 

uzaklaştırmayı başarabilmiştir. Ancak bu politikaların iman konusunda aynı 

başarıya ulaşamadığı varsayılmaktadır. 

Bu alanda yeteri derecede uzmanların olmaması din derslerini olumsuz 

yönde etkilediği ve halkın beklentilerine cevap vermediği varsayılmaktadır.  

Araştırma bölgelerimizde cinsiyet, yaş, medenî durum, meslekî statü, 

eğitim seviyesi, yerleşim merkezleri ve ekonomik durum gibi değişkenlere bağlı 

olarak halkın din dersine bakış açılarında farklılaşmalar olabileceği varsayımını şu 

şekilde detaylandırmak mümkündür: 

Kırgızistan halkının, 

1. Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutumları  

                                                 
9 N. Kökközova, “Bügünkü Kün cana Iymanuuluk”, Oş Şamı, 21 Aralık, 2002, s. 5. 
10 “Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy Iymandık Bilim Berüü Kontseptsiyası”, Kut Bilim 
gazetesi, 13 Haziran 2003. 
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a. Yaş 

b. Medeni durum 

c. Mezun olunan eğitim kurumu 

d. Cinsiyet 

e. Çocuk sayısı 

f. Mesleki durumu, 

g. Yerleşim merkezi 

h. Dini bilgileri 

i. Mezun olduğu okullarda Iyman dersini mevcut olması 

j. Aylık gelirlerine göre farklılaşmaktadır. 

 

2. Din Öğretimine Karşı Tutumları 

a. Yaş 

b. Medeni durum 

c. Mezun olunan eğitim kurumu 

d. Cinsiyet 

e. Çocuk sayısı 

f. Mesleki durumu, 

g. Yerleşim merkezi 

h. Dini bilgileri 

i. Mezun olduğu okullarda Iyman dersini mevcut olması 

j. Aylık gelirlerine göre farklılaşmaktadır. 

 

3. Okul Dışı Din Öğretimine Karşı Tutumları  

a. Yaş 

b. Medeni Durum 

c. Mezun olunan eğitim kurumu 

d. Cinsiyet 

e. Çocuk sayısı 

f. Mesleki durumu  

g. Yerleşim merkezi 

h. Dini bilgileri 

i. Mezun olduğu okullarda Iyman dersini mevcut olması 
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j. Aylık gelirlerine göre farklılaşmaktadır. 

 

4. Dini Tutumları  

a. Yaş 

b. Medeni durum 

c. Mezun olunan eğitim kurumu 

d. Cinsiyet 

e. Çocuk sayısı 

f. Mesleki durumu, 

g. Yerleşim merkezi 

h. Dini bilgileri 

i. Mezun olduğu okullarda Iyman dersini mevcut olması 

j. Aylık gelirlerine göre farklılaşmaktadır. 

 

5.3 Evren ve Örneklem: 

Araştırmamızın evrenini Kırgızistan Cumhuriyetine bağlı Oş ilinin 

Özgön, Karasu ve Kara-Kulca ilçeleri oluşturmaktadır. Elimizdeki imkânların 

elverdiği ölçüde araştırmamızın evrenindeki tüm halka ulaşmamız mümkün 

olmamışsa da çeşitli ilçelerden, köylerden ve şehir merkezinde 450 adet anket 

uygulanmıştır. Yarı cevaplanmış ve bir sorunun birde fazla cevabı işaretlenmiş 

anket formları kullanılmamış 389 adet anket ise işlenebilir şekilde elimize geçmiş 

ve tarafımızdan kullanılarak, analiz edilmiştir. Bazı anketlerin işlenmemiş 

olmasına açıklık getirmek gerekirse, Kırgızistan’da bu gibi araştırmaların 

eksikliğinden dolayı halkın anket anlayışı yok denecek kadar azdır. Halk bu gibi 

araştırmaları cevaplamaktan çekinmektedir. Bunun yanında araştırmacının anket 

uygulama yapacağı bölgede bulunması zorunluluk arz etmektedir. Çünkü halk 

anketin detaylarını öğrenmeden cevaplamamakta ve kim tarafından 

kullanılacağından emin olmak istemektedir.  

Kırgızistan Cumhuriyeti Oş ili daha dindar bir bölge olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Daha çok İslam dini mensuplarının yerleştiği Oş ili “Iyman Sabagı” 

dersinin dini boyut kazanmasında büyük bir öneme sahiptir. Oş ilinin din dersine 

bakış açılarının tespit edilmesi uygulamadaki “Iyman Sabagı” dersi ile ilgili 

değerlendirmelere ışık tutacak ve yönetimin Kırgızistan cumhuriyetinin en büyük 
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ili sayılan Oş ili vatandaşlarının Iyman Sabagı dersine bakış açılarına hassasiyet 

göstermesine yardımcı olacaktır. Ancak Oş ilinin yerleşim merkezlerine göre 

halkın din dersine bakış açılarında farklılıkların olması kaçınılmazdır. Bu nedenle 

araştırmamızda Oş ilinin dağlık bölgesi sayılan Karakulca ilçesi, dindar bölgesi 

sayılan Karasu ve Özgön ilçeleri ve Oş şehir merkezinde oturan vatandaşlarına 

anket uygulamaları yapılmıştır.  

Kısaca belirtmek gerekirse evrenimiz Oş ili olup, örneklemimiz Oş ilinde 

oturan 389 Kırgızistan vatandaşıdır.    

 

5.4 Veri Toplama Tekniği: 

İlk önce bir kaynak taramasına başvurularak Kırgızistan’daki Iyman 

dersinin tarihî gelişimi, üstlendiği fonksiyonları ve bu konuda yapılmış diğer 

araştırmalar incelenmiştir. Halkın din dersine bakışı hakkında başta anket olmak 

üzere mülakat ve gözlem metotlarından yararlanılmış olup, anket uygulamalarında 

cinsiyet, yaş, medenî durum, ekonomik durum ve şehirli-köylülerin sayılarına 

dikkat edilmiştir. 

Anket formumuzda 11 adet bağımsız değişkenle ilgili ve 41 adet de 

bağımlı değişkenle ilgili soru bulunmaktadır. Veri aracı olarak “Kırgızistan 

Halkının Din Dersine Bakışı Ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçek dört 

faktörde incelenmeye tabi tutulmuştur. Ölçeteki faktör adları, bu faktörlerin öz 

değeri, varyans oranları ve kümülatifleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir: 

 

Tablo 1. Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışı Ölçeğinin 

Faktörleri, Faktörlerin Öz Değerleri, Varyans Oranları ve Kümülatifleri  

Faktörler Faktör Öz Değeri Varyans Oranı (%) Kümülatif (%) 

Faktör 1 5,630 56,298 56,298 

Faktör 2 5,462 32,129 32,129 

Faktör 3 3,953 43,921 43,921 

Faktör 4 3,909 63,638 63,638 

 

Bu faktörlerin isimleri sıra ile şöyledir:  

1. Dini Tutum 

2. Din Öğretimine Karşı Tutum  
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3. Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutum 

4. Okul Dışındaki Din Öğretimine Etkinliklerine Karşı Tutum 

 

Dini Tutum: Allah’ın varlığına, ahiret gününe, Kurana, Hz. Muhammed’in 

Allah’ın peygamberi olduğuna inanma, namaz kılma, oruç tutma, zekât verme, 

Allah’ın sevgisini kazanma, yasaklardan uzak durma gibi 10 dini tutum 

maddesinden oluşmaktadır. 

  Din Öğretimine Karşı Tutum: okullardaki dini bilgilerin davranışların 

gelişmesinde katkıları, dini bilgilerin kimler tarafından verilmesi, dini bilgilerin 

nerelerde verilmesi gerektiği gibi 17 maddeden oluşmaktadır. 

Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutum: Iyman dersinin yeterlilikleri, 

ıyman dersi öğretmenlerinin yeterlilikleri, ıyman dersinin dini bilgileri sunumu 

açısından yeterlilikleri gibi 9 maddeden oluşmaktadır. 

Okul Dışı Din Öğretim Etkinliklerine Karşı Tutum: Dini bilgilerin 

nerelerde verimli olacağı, kimler tarafından verilmesi gibi 3 maddeden 

oluşmaktadır. 

 

5.5. Verilerin Çözümlenmesi 

Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışını tespit etmeye çalışılan anket 

formlarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket 

programından yararlanılmıştır. Araştırmada Likert tipi derecelendirme ölçeği 

kullanılmıştır.   

Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakış açısında toplam puanlar 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bunun için her bir boyutta yer alan tutumlara 

düzeylerine ilişkin toplam puanları hesaplanmış ve bu değerler büyükten küçüğe 

doğru birden (1) başlanarak sıralanmıştır. Değerlendirme Tablo. 2’de gösterilen 

puan sınırları dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Tablo 2.  Beşli Derecelemeli Ölçeğin Puan Sınırları 

Derece/Seçenek 
Puan 

       Puan Sınırı 

Kesinlikle Katılmıyorum                1            1.00-1.79 

Katılmıyorum                 2          1.80-2.59 

Kararsızım                3              2.60-3.39 

Katılıyorum                4         3.40-4.19 

Tamamen Katılıyorum                5         4.20-5.00 

 

Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışını tespite yönelik 4 boyutta 

belirlenen tutumların cinsiyet, medeni durum, yerleşim merkezi, öğrenim durumu, 

mezun olunan fakülte, mezun olunan lise türü, dini bilgi durumu, mesleki durumu, 

Iyman dersinin müfredatından haberdar olma durumu çocuk sayısı, aylık gelir 

faktörlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.  

 

5.6 Sınırlılıklar 

Bu araştırma: 

1-2005  senesi itibariyle Kırgızistan Cumhuriyeti Oş ili Karakulca, Özgön 

ve Karasu ilçesi vatandaşlarının anketlere verdikleri cevaplarla, 

2-Bu ilde oturan 389 vatandaş ile, 

3-Anketleri uyguladığımız 2005 senesi ile sınırlıdır. 
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I. BÖLÜM 

KIRGIZİSTAN’DA DİN EĞİTİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 

 

A) SSCB’ye Kadar Kırgızistan’da Din Eğitimi 

 

Kırgız kelimesi ilk defa MS. VIII. yüzyılda yazılmış olan Orhun 

Yazıtlarında geçmektedir. Söz konusu kelimenin etimolojik anlamı ve kökü 

hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Yaygın kanaate göre, bu ifade kır+gız 

sözlerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup, “kırgezer” anlamına 

gelmektedir.11 

Tarihi eserlerde Kırgızların en eski Türk boylarından sayılmasına rağmen, 

en az devlet kurabilmiş oldukları nakledilmektedir. Kırgız Türkleri daha çok kendi 

manaplarının12 yönetiminde ve yarı bağımlı küçük toplum birimleri halinde göçebe 

hayat sürmüşlerdir.13 Böyle bir hayat tarzında, eğitim ve öğretim kurumları ve 

yazılı kaynaklardan bilgilenme imkânı az olduğundan daha çok sözlü kültür 

ürünleri olan örfler, adetler ve destanlar Kırgızları siyasi, sosyal, ekonomik ve dini 

anlayışlarını ve yapılarını şekillendirmede etkileyici etkenlerin başında 

gelmektedir.14 

Kırgızlar bir Türk topluluğu olarak diğerlerinin yaşadığı dini hayatı 

yaşamış, din alanında onların birikim ve tecrübelerine sahip olmuştur. Bir başka 

ifade ile Kırgızlar İslam’ı kabulünden önce geleneksel Türk inançlarına sahiptiler.15 

İ.B. Moldobaev Kırgızların tarihini, dilini, dinini, manevi ve sosyo-politik hayatını 

yansıtan  “Manas” destanında İslam dininden başka dinlere az yer verildiğini şöyle 

açıklamaktadır: “Destandaki dini kelimeler Kırgızlar arasında da İslam dininden 

başka Budizm ve Hıristiyanlık gibi dinlere inandıklarından haber vermektedir. 

Ancak Kırgızların çoğunluğunun İslam dininden etkilenmiş olduklarını kutsal 

mirasımız “Manas” destanı açıkça dile getirmektedir”16. Bunun yanında bazı 

                                                 
11 Sadettin, Gömeç, Tarihte ve Günümüzde Kırgızlar, Akçağ yay., Ankara-2002, s.13. 
12 Kırgız Türklerindeki kabile veya küçük bir toplulukların reisi, ağası. 
13 V. Bartold, Kırgızdar, Bişkek–1992, s.126.  
14 Seyfettin Erşahin, Kırgızlar ve İslamiyet, Sek yay., Ankara-1999, s. 19. 
15 Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri, ASAM,  yay., Ankara-2000, s.107. 
16 Kırgız Tarıhı Ensklopediyası, “Kırgızdardın Diniy İşenimderi”, s. 28–29.  
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Kırgızların Maniheizm, Budizm ve Nasturi Hıristiyanlığını kabul ettikleri ileri 

sürülmektedir.17  

Çin kaynaklarına göre eski Kırgızlar çok Tanrıya taparlar, ancak su ve 

ağaç Tanrılarına kurban keserlerdi. Aynı zamanda Gan adını verdikleri bir nevi din 

adamı niteliğindeki sihirbazın sözlerine inanırlar, ölünün çevresinde üç defa 

dönerler ve cesedi yakıp kemiklerini toplayarak bir yıl sonra gömerlerdi.18 

“İslam kaynaklarında Kırgızların dini hayatı hakkında X. Yüzyıl 

gezginlerinden Ebu Dulef, Kırgızların, Zühal ve Zühre yıldızlarını uğurlu 

saydıklarını, bir ibadethanede Güneye dönerek kendi dillerinde vezinli ilahiler 

okuyup Tanrıya ibadet ettiklerini ve yılda üç bayram yaptıklarını yazmaktadır. 

Bunun yanında XI yüzyıl tarihçilerinden Gerdizi Kırgızların, ateşin maddi ve 

manevi pisliklerden temizlediğine inandıklarını ve bu inancın gereği olarak 

ölülerini yatkılarını ifade etmektedir. O ayrıca Kırgızları öküz, rüzgâr, kirpi, 

saksağan ve güzel görünüşlü ağaçlara, Satürn ve Çoban yıldızına taptıklarını, 

Mars’ı kötülük kaynağı olarak gördüklerini belirtmektedir. Yine onun kayıtlarına 

göre, Kırgızlar arasında Fagitun adı verilen bir adamın dini faaliyetlerde bulunduğu 

o gelince büyük bir eğlence tertiplenip içki içildiği ve onu kendinden geçmesi 

üzerine, ondan bir yıl içinde olacak olaylar hakkında bilgi sorulduğu ve cevap 

alındığı bilinmektedir”.19 

Kırgızların Kök (Gök) Teniri başta olmak üzere Kün (Güneş) Teniri, Ay 

Teniri, Su Teniri, Cer (yer) Teniri, Ot ( Ateş) Teniri gibi çeşitli Küçük Tanrılara ve 

ata ruhlarına inandıkları, ancak Gök Tanrıyı bütün Tanrılardan üstün tuttukları ve 

kâinatın kaderinin onun elinde olduğuna inandıkları belirtilmektedir.20 

Görüldüğü gibi İslam öncesi Kırgız dini inançlar eski Türk dini 

çerçevesindedir. Ancak Erdem’in de belirttiği gibi bazı tarihçiler İslam öncesi 

Kırgız inançlarını Şamanlık olarak da nitelendirmektedirler.21  

Yukarıda zikredilenlerden hareketle bu dönemlerde Kırgızlar arasında 

kurumsal olarak yapılan din eğitiminden söz etmek pek mümkün 

gözükmemektedir. Onlar üzerinde daha çok sözlü kaynaklar etkili olarak kendi 

                                                 
17 Erdem,a.g.e., s.107; Kenensariyev T., “İslam Dininin Kırgızstanda Taralış Etaptarı”, 
Calalabat Carçısı gazetesi, No:2, Çarşamba, 2 Nisan, 2004, s.6.   
18 Erşahin, a.g.e., s. 21. 
19 Erşahin, a.g.e., s.22. 
20 Erdem, a.g.e., s. 94-96; Kenensariyev, a.g.m. s. 6. 
21 Erdem a.g.e., s. 93. 
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dinlerini ve manevi ihtiyaçlarını şifahi yoldan karşılamaya çalışmışlardır. Bununla 

beraber kurumsal bir din eğitimini Kırgız halkının göçebe hayatı derinden 

etkilemiştir. Esas eğitim aracı halk pedagojisi olmuştur.22 Daha çok halk şairleri din 

eğitimi görevini üstlenmiştir. Örneğin Cusup Balasagun, Moldo Niyaz, Moldo 

Kılıç, Togolok Moldo, Toktogul gibi halk şairleri Kırgızların manevi 

hayatlarındaki boşlukları kendi eserleri ile doldurmaya çalışmışlardır.23  

1841 yılına gelindiğinde Hokand Hanlığının Kırgız asıllı valisi Alımbek 

Datka tarafından Oş şehrinde Akmedrese adlı bir öğretim kurumu inşaa 

edilmiştir.24 1892’tarihindeki kayıtlara göre Oş bölgesinde sadece 7 medrese vardı. 

Söz konusu medreselerin mezunları “kadı”, “müftü” unvanına sahip oluyordu. 

Sovyet Döneminde yazılan eserler Orta Asya’daki medreseleri ve okulları ezici bir 

grup tarafından İslam dinini yaymak ve menfaatleri için kullanılan kurumlar olarak 

değerlendirmektedirler.  

Orta Asya’daki Usul-u Cedit hareketleri Kırgızistan’ı da etkilemiştir. Söz 

konusu hareketlerin ortaya çıkmasında Avrupa’ya yakın yerleşen ve Avrupalılaşan 

Ruslarla komşu yaşayan veya karışık yaşayan Kırım Tatarları ve Kazan 

Tatarlarının entelektüel temsilcileri büyük rol oynamıştır. Onlar Hıristiyan âleminin 

bilimi ve teknolojisi, eğitim-öğretimi ile tanıştıktan sonra eğitim alanındaki 

eksikliklerini anlayabilmiş ve çocuklarına yeni usul ile öğretim vermek için Avrupa 

tipindeki okullarını açmaya başlamışlardır. Bu tipteki okullar usul-u cedit olarak 

adlandırılmış olup, 1900–1910 tarihlerinde Tatar bilirkişilerinin gayreti ile tüm 

Orta Asya’ya yayılmıştır. Örneğin Kırgızistan’ın kuzey bölgesindeki usul-u cedit 

okulların Tatar Türkleri, güney bölgesindeki okulları da Özbek Türkleri açmıştır. 

Bu okullara Kırgız çocuklarının çekilmesiyle Kırgız köylerinde söz konusu 

okulların sayısı artmaya başlamıştır. Bu okullarda, eski tipteki okullardan farklı 

olarak, gramer, hat, matematik, tarih derslerinin okutulmasına önem verilmiştir. 

Ancak Ceditçiler ve Kadimciler arasında birçok anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır.25  

Ceditçileri Kırgız manapları destekleyerek çocuklarını bu okullarda tahsil 

görmeleri için çalışmışlar, hatta okul binaların inşa ettirerek söz konusu okullar için 

                                                 
22 Halk Pedagojisi konusunda geniş bilgi için bkz. Kırgız Sovet Ensklopediyası, Frunze, 1983, s. 
268.  
23 Akramova D. Din Eğitiminin Genel Eğitim İçindeki Yeri ve Kırgızistan’daki Durum, basılmamış 
yüksek lisans tezi, Ankara 2000, s. 63–77. 
24 Akramova, a.g.e., s. 77. 
25 Salican Cigitov, “Kırgız Adabiyatının Tarıhı Suroo Coop Küzgüsündö”, Bişkek Tayms gazetesi, 
No:40, 31 Ekim, 2003, s. 4.  



 16

öğretmenleri davet etmişlerdir. Usul-u Cedit okulları 1901-02 tarihlerinde Tokmok, 

Pişpek, Prejevalskiy şehirlerinde, 1908-10 tarihlerinde bazı Kırgız köylerinde 

açılmaya başlamıştır. (Narın bölgesinin Kurtkara köyündeki Kalpa Hacı’nın Okulu, 

Ton’daki Sagaali’nin okulu, Ceti-Ögüz’deki Mamırbay Hacı’nın okulu). 

Kırgızistan’da Ekim İhtilaline kadar 10–15 tane bu tip okul mevcuttur.26  

Kırgız Sovyet Ansiklopedisi Ekim İhtilaline kadar Kırgızistan’da sadece 

dini okulların mevcut olduğunu belirterek, bu okullarda öğrencilere İslam dini 

okutulduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında Türkistan vilayetinde 1909 tarihi 

itibariyle Pişpek bölgesinde 14, Prejevalskiy bölgesinde 11, İslam dini etkili olan 

Güney Kırgızistan’da 169 dini okulun faaliyet gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu 

okulları Kırgız Sovyet Ansiklopedisi şöyle değerlendirmektedir; “dini okullarda 

öğrenciler nemli binalarda yere oturarak kafalarını sallayarak öğretmenin ağzından 

çıkan “Kuran”, “Aptiyek”, “Çarkitap”, “Sopu-Allayar” vb. dini kitaplardaki 

anlamsız Arap kelimelerini sesli olarak tekrarlıyorlardı. Arap ve Fars dillerinde 

yazılan bu kitapların anlamlarını öğrenciler değil, çoğunlukla öğretmen mollalar da 

anlamıyorlardı. Söz konusu okullar dini fanatizmi ve ilkelliği yaymaya çalışılan 

kurumlarındandı.  

Kırgızistan’da 256 dini okul olmasına rağmen cahil olarak kalması boşuna 

değildir. Çünkü XIX. yüzyılın ikinci yarısında İslam’ın dini ideolojisinde dini-

reform hareketleri ortaya çıkmaya başlayarak bu durumun sonucunda ceditçiler ve 

kadimciler olarak ikiye ayrılan grup oluşmuştur. Kadimciler eski metotları ve eski 

yapıdaki okulları (usul-u kadim) desteklemiştir. Ceditçiler yeni ortaya çıkmaya 

başlayan Müslüman burjuvasının temsilcilerini oluşturduğu için eski usuldeki 

okulları kendi menfaatleri için kullanmaya çalışmışlardır. Onlar esas olarak yeni 

usuldeki okulları (usul-u cedit) destekleyerek öğretimde harf öğretme usulünün 

yerine ses öğretme usulünü koyarak, öğretime, dini içeriğini değiştirmeden bazı 

sivil dersleri eklemeyi istemişlerdir. Usul-u Cedit okullarının esas görevi sivil 

derslerini din öğretimine yardımcı yaparak İslam dinini geliştirmek için din 

aydınlarını yetiştirmek olmuştur. Ceditçilerin etkisi ile Kırgızistan’da 4 usul-u cedit 

okulu oluşturulmuştur. Onlar: Pişpek’te “İştidat Medresesi”, Tokmok’da “İkbaliy 

Medresesi”, Çon-Keminde (Tar-Suu) “Şabdan Medresesi” ve Prejevalskıy’de 

Gaspirinskiy okulu açılmıştır. Usul-u Cedit okullarının haftalık pedagojik ders 

                                                 
26 Kırgız Sovet Ensiklopediyası, “Diniy Okuu Caylar”, Frunze, 1977, c. 4, s. 335. 
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programının 25 saatinin 20’sı “Kuran” (Müslümanların kutsal tarihi) ve din ile 

ilgili buna benzer kitapları öğretmeye diğer 5’i aritmetik, coğrafya ve genel 

öğretimle ilgili derslere ayrılmıştır”.27 

Orta Asya’daki Usul-u Cedit hareketlerini yakından takip eden Çarlık 

Hükümeti tercümanlara, hükümet memurlarına, Rus medeniyetini propagandacılara 

ihtiyaç duyduklarından XIX. yüzyılın sonunda hükümet bütçesinin dışında halkın 

hesabından Rus-Tuzem okulların açmaya başlamıştır. Kırgızistan’da böyle okul 

1884 tarihinde Karakonuz’da (Tokmok’a yakın Dungan köyünde), ilk olarak 

açılmıştır. İkincisi 1886 tarihinde Oş şehrinde faaliyete girmiştir. Bununla beraber 

Kırgızistan topraklarında bu gibi okullar yavaş yavaş çoğalmaya başlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşına kadar yirmiye ulaşmıştır. Hangi köy okulun maddi 

masraflarını karşılamayı kendi üzerine alarak müracaat ediyorsa, o yerde okulun 

açılmasına Çarlık hükümeti izin vermiştir. Böylece Koçkor, At Başı, Ketmen-Töbö 

gibi bölgelerde de bu gibi okullar açılarak bu okulların çoğunluğunu Kırgız 

çocukları oluşturmuştur.28  

Dolayısıyla XIX. yüzyılın sonunda XX. yüzyılın başında eski dini 

okullardan, Türk dilinde eğitim veren usul-u cedit okullarından ve Rus öğretim 

kurumlarından belli sayıda Kırgız aydınları çıkmaktaydı. Onların sayısı hakkında 

net bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. 

Bununla beraber Kırgız Türkleri Rusya’nın idaresi altına girmeden de 

Fergana vadisinde yaşayan din eğitimi görmüş aydın kimselere rastlamak 

mümkündür. Örneğin Hokand Hanlığının siyasi elitlerinin biri Alımbek Datka 

(1808-1860), Alımkul atalık (1829-1860), “Polothan” lakabıyla tanılan İshak Asan 

oğlu (1844-1876). Bu zamanlarda Alımbek Datka Oş şehrine “Ak medrese” adlı, 

ünlü şair Nur Moldo’nun ataları Namangan şehrine “Kırgız medresesi” adlı din 

eğitimi kurumlarını açmıştır. Salican Cigitov’un belirttiği gibi 1897’de Oş 

bölgesinde 2655 öğrencisi vardır ve 176 dini okul faaliyet göstermiştir. 1914’de Oş 

bölgesinde 88 medresede 1176 öğrenci, 229 dini okulda 3200 öğrenci öğretim 

görüyordu.29  

                                                 
27 Kırgız Sovet Ensklopediyası, Frunze, 1983, s. 268. 
28 Cigitov, a.g.m., s. 4.  
29 Cigitov, a.g.m., s. 5. 
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Ancak Kırgızlar bu kurumlarda istenilen düzeyde din adamı 

yetiştirememişlerdir. Çünkü söz konusu kurumlar Çarlık Rusya’nın siyaseti gereği 

Rus – Tuzem okullarını açmakla yok edilmeye maruz kalmıştır.30           

Kırgızların İslam’ı kabulü din eğitiminde önemli değişiklikler getirmiştir. 

Ancak Kırgızların XIX yüzyıla kadar sistematik bir din eğitimi ve din eğitimi 

kurumları olmamıştır. Kırgız mektep ve medreselerin kurulması XIX yüzyılın 

sonralarına rastlamaktadır.31     

Tarihi belgeler Kırgızların İslamlaşmasının uzun yüzyıllar içinde 

gerçekleştiğinden haber vermektedir.32 Bu sürecin uzaması, Kırgızların göçebe 

hayat sürmelerine, İslamî merkezlerden uzak kalmasına ve Kırgız toplumunun 

sosyal hayatını bilen Kırgız asıllı mollaların olmayışına dayandırılmaktadır. 

Kırgızların dini ihtiyaçlarının daha çok Uygur, Özbek ve Tatar mollaları tarafından 

karşılandığı ifade edilmektedir. Kaşgardan gelen Uygur mollalar kuzey ve doğu 

Kırgızlarına, Orenburg ve Kazan tarafından gelen Tatar mollaları Tokmok 

Kırgızlarına, Fergana’dan gelen Özbek mollalar da güney Kırgızlarına din 

hizmetleri verdikleri ve Kırgızların bu mesleği daha çok yerleşik halkın işi olarak 

algıladığı belirtilmektedir.33 Ancak çoğu Rus asıllı olan Sovyet dönemi Kırgız 

tarihçileri zamanın siyaseti gereği Kırgızların İslam’ı kabulünü geç dönemlere 

götürmekle beraber daha çok, baskı ile İslam’ı kabul ettiklerini ileri sürmektedir. 

Oysa günümüz araştırmaları Kırgızlar arasında İslamiyet VIII. yüzyılda 

Fergana’da gerçekleştiren fetihler sırasında yayılmaya başladığına işaret 

etmektedir.34 Bu fetihler önce Fergana havzasında yaşayan Kırgızlar, daha sonraki 

asırlarda özellikle Karahanlı hâkimiyeti sırasında ülkenin merkezinde ve 

kuzeyindeki Kırgızların bir kısmının İslam’ı kabulleri ile sonuçlanmıştır. XI. 

yüzyıldan itibaren tasavvufun etkisiyle Kırgızlar arasında İslamiyet hızla kendini 

göstermiştir.  

Kırgızların dini düzeyi konusunda XVI yüzyılın sonralarında Türkistan’a 

yolu düşen Osmanlı gezgini Seyfi Çelebi’nin Kırgızları inanç bakımından “ne 

Müslüman ne de kâfir” şeklinde nitelendirmesi35 ve 1860’lı yıllarda bazı Kırgız 

                                                 
30 Akramova, a.g.e., s. 78. 
31 Akramova, a.g.e. , s. 77-80. 
32 Kırgızdar, (Hazırlayan: Keneş Cusupov ), C. II, Bişkek 1993, s. 535 - 536.  
33 İstroriya Kırgızskoy SSR, c. III, s. 239-243.  
34 Kenensariyev a.g.m. s.6. 
35 Kırgız Tarıhı Ensklopediyası, s. 28; Salican Cigitov, a.g.m. s. 4-5 
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boyları arasında gezen W. Radlof’un “Kara-Kırgızlar kendilerini çok ciddi 

Müslüman sayar ve Kalmukları kafir addederek kendilerini onlardan kesin surette 

ayırırlar. Din üzerine bilgileri az olmakla beraber, onlar Kazaklara göre daha 

fanatiktirler, destanları din savaşlarından bahseder” ifadeleri Kırgızların İslam’ı 

tam anlamadıklarına ve inançlarının basit dini adetlerden ibaret olduğuna işaret 

etmektedir. Çoğunluğun görüşüne göre de Kırgızların İslam’la ilgili dindarlık 

düzeyinin düşük olduğu görüşü kabul edilmektedir.36 Ayrıca İslami yaşantı 

bakımından da Kırgız toplumu bir bütünlük arz etmemektedir. Güney 

Kırgızistan’ın bir bölümünü oluşturan Fergana vadisindeki Kırgız şehirleri 

Türkistan’ın önemli kültür merkezleri sayıldığından ülkenin kuzey ve doğu 

bölgelerindeki İslami duyarlığa göre daha farklı olarak kendini göstermektedir.37 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Kırgızların dindarlık düzeylerinin düşük 

olması gerek İslam kültür merkezlerinden uzakta kalması, gerekse din eğitiminin 

yetersizliği konusuna bağlanabilir. Ancak 1881–92 yılları arasında Rus ailelerinin 

Kırgız bölgelerine doğru göçmesi ve Ruslaştırma hareketleri Kırgızların geleceğini 

endişeye sokmuştur. Bunu önlemenin en etkin yollarında birini, bireysel ve milli 

benliklerini tamamen İslamileştirmek, İslam’ı yeterince öğrenerek yaşamak ve 

sağlıklı bir toplum oluşturmakta görmüşlerdir. Bu bağlamda ibadethaneler bina 

etmek, dini mektep ve medreseler açmak, çocuklarını kendi dillerinde eğitmek gibi 

girişimler başlatılmıştır. Bu dönemlerde Kırgızlar arasında usul-u cedit 

medreselerinin yavaş yavaş açılmaya başladığı görülmektedir. Fakat bu uzun 

sürmemiş, hedeflerini gerçekleştiremeden Rus istilasına maruz kalmışlardır. 

 

 

 

                                                 
36 Cusupov, Kırgızdar, s. 536. 
37 Erşahin, a.g.e., s. 63; Anara Tabışalieva, Sotsialnıe Realii Yujnogo Kırgızstana, 1999 Bişkek, s. 
21.  
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B) Sovyet Dönemi Kırgızistan’da Din Eğitimi 

 

Sovyet iktidarının yaklaşık 70 yıllık din karşıtı saldırgan siyasetinden 

diğer toplumlar gibi Kırgızlar da nasiplerini almışlardır.  

1917 Ekim devrimi ile Rusya’da iktidarı ele geçiren Bolşevikler mevcut 

sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatın tamamını yeniden yapılandırmak için 

tarihi diyalektik maddeciliğin Marksist yorumunu benimsemiştir. Bilindiği gibi, 

Marksizm her türlü tabiatüstü güce inanmayı reddetmekte ve ona karşı düşmanca 

tavır almaktadır. Bu tavır Rus komünistleri tarafından Komünist Parti’sinin 

esaslarından biri haline geltirilmiştir.  

Dinlerin ayakta kalması, Sovyet iktidarı açısından “siyasi 

çağdaşlaşma”nın gecikmesi olarak algılanıyordu. Bu nedenle iktidar, 

Müslümanların yaşadığı bölgede dini kalıntıların siyasi hiçbir hürriyeti olmadığını 

iddia etmiştir. Dini etkinliklerinin devam ettiğini itiraf etmek durumunda 

kalındığında da, bunun ideolojik ve toplumsal Sovyet modelinin topluma girişinin 

bir parça yavaş yürüdüğü anlamına geldiğini söylemiştir.38  

Sovyet devletinin hedefi geçmişin bütün bağlarından, özellikle de dinden 

kurtulmuş bir Sovyet insanı yaratmaktı. Bolşevikler ve mahalli komünistler, 

toplumdaki din ve millet realitesini yok edebilmek, farklı dinden farklı milletlerden 

oluşan insanları birleştirmek ve Sovyet tipi insan modelinde tamamen ateist yeni 

bir toplum meydana getirmek için çok uğraşmıştır. Milli Sovyet politikasının 

amacı, bağımlı toplumsal olgu olarak, milletin kaldırılması ve “Sosyalist Milletin” 

oluşturulmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için tarihi diyalektik materyalizmin Marx 

ve Engels tarafından yapılan yorumunu benimsemişlerdir.39  

Marks bu konuda şunları dile getirmektedir: “Dine inanma ve terk etme 

hürriyeti insanın ateizmi propaganda etme faaliyetlerini ilan eder. Bunun 

neticesinde biz insanları gereksiz inançlardan kurtarabiliriz. Çünkü her bir insanın 

aklının gereksiz inançlardan uzaklaştırılarak hür bir şekilde gelişmesi 

gerekmektedir.” 

                                                 
38 Helen Carrere D’encausse, Sovyetlerde Müslümanlar, Çev. Adnan Teşken, İstanbul, Ağaç yay., 
s. 13. 
39 Yalçınkaya, Alaeddin, Sömürgeçilik & Panislamizm Işığında Türkistan, Tümaş yay., İstanbul-
1997, s. 240. 
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İnsanlar kendi kültürlerinden, manevi değerlerinden uzaklaştırılmış, yeni 

bir tarih ve dünya görüşünü kabule zorlanmıştır. O görüşe göre insan dine inanan 

ya da ateist olarak doğmaz. Onun dünya bakışı çevresine ve eğitime bağlıdır.40 Din 

Eğitimi ve dini uygulamalar da hemen hemen sıfır noktasına gelinmiştir. Bu kapalı 

toplum modelinde inanan ve inanmak isteyen insanlar, inandıkları değerleri 

öğrenme yolunda büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Bunun sonucu olarak dinlerini 

ya tam olarak öğrenememişler veya din adına yanlış, eksik ve batıl şeyleri öğrenip 

uygulamaya çalışmışlardır.  

Bolşevik ihtilalin lideri Lenin, ateizmi partinin en önemli gayelerinden biri 

haline getirmiştir. Hatta bu gayesini “İşçi Partinin Din konusundaki Tutumu” adlı 

makalesinde şu ilkeye dayandırmıştır: Proletaryanın partisi devletin dini kişisel 

sorun olarak belirlemesini ister, ancak halkın afyonu niteliğindeki dini, dinsel batıl 

inançlara karşı savaşı “kişisel sorun” olarak görmez”. Aynı zamanda bu ilke Sovyet 

iktidarı boyunca bir kanun gibi uygulanmıştır.41 

Sovyet rejiminin İslam’la ilişkileri devlet-İslam ilişkileri ve Kominist 

Partisi-İslam ilişkileri olmak üzere iki şekilde yürütülmüştür.. Devlet ile İslam 

arasındaki ilişki siyasi, Kominist Partisi ile İslam arasındaki ilişkiler ideolojik 

olarak değerlendirilmiştir. Yani Sovyet devleti tektik gereği zaman zaman din ile 

mücadelesinde uygulamalara özen göstermiştir. Ancak Kominist Partisi böyle bir 

uygulamaya hiçbir zaman yanaşmamıştır. Sovyet devleti için din özel iş olmasına 

rağmen Kominist Partisi dini özel sorun olarak görmemiştir. Sovyet devleti 

İslam’la ilişkilerini kanunda, Kominist Partisi ise kongrelerinde aldığı kararlarla 

düzenlemeye çalışmıştır. Hatta daha da ileri giderek dinle mücadeleyi en önemli 

sorun olarak görmüşlerdir.42 

Sovyet toplumunda iyi bir Müslüman olmak, iyi bir Hıristiyan olmaktan 

daha zordu.43 Çünkü cemaatleştirme yıllarında din görevlilerini de sürgüne 

gönderme konusu tavsiye edilmiştir. Her yerde camiler, mescitler ve namaz 

kılınacak ibadet yerler kapatılmıştır. Onların çoğunluğu mimari eserlerin tanıtıcı 

hatıraları ile birlikte yıkılıp, sadece bazıları devletin ihtiyaçları için kullanılmıştır. 

Özellikle Orta Asya’da Arap harfleriyle yazılmış kitapları okumak yasaklanmış ve 

                                                 
40 L.N Ponomerov, C.T. Toşenko’nun redaksiyası, Komunistik Tarbıya, Ter. A. Sopuyev, A. 
Canışev, K. Sarımsakov , “Mektep” yay., Frunze 1987, s. 23. 
41 Erşahin, a.g.e., s. 107. 
42 Erşahin, a.g.e., s. 143. 
43 Helene, a.g.e., s. 17. 
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böylece 30’lu yılların sonlarıyla 40’lı yılların başında bir kısım vatandaşlar böyle 

kitapları okudukları için değil, sakladıkları için yargılanmıştır. İç işler halk 

komiserliğinin casusları evinde böyle kitaplar bulunan kimseleri ihbar etmişlerdir. 

Böylece kanuni bir suç gösterilmeden, sadece milli duygular gibi bir takım asılsız 

isnatları dolayısıyla cezalandırmaya gidilmiştir.44     

Sovyet devleti İslam’ın büyük bayramlarından biri olan Ramazan için de 

aynı tutumu benimsemiştir. Her yıl Ramazanda çıkan makalelerde orucun 

kendilerine göre özelliklerini belirtmeye çalışılmıştır. Örneğin, Oruç gerçek 

anlamda İslami olmadığı; İslam öncesi bir Arap geleneğinden doğduğu, daha sonra 

da İslam dini tarafından benimsendiği ileri sürülmüştür. Namaz da, gerekli 

görüldüğünde, İslam’dan önceki zamandan kalma, dine değil büyüye dayalı bir 

ibadet olarak değerlendirilmiştir.45  

Görüldüğü gibi Sovyetler din ile mücadele etmeye karar vermişlerdir. 

Ancak söz konusu mücadelenin metotları ve kanuni çerçevesi hususunda çeşitli 

eğilimler ortaya çıkmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1-Sosyalizmi başarılı kılarak dini ortadan kaldırmak isteyenler, dinin 

kendi haline terk edilmesini, ona karşı güç kullanmamasını savunmuştur. 

2-Dine karşı bilim ile mücadele edilmesini isteyenler, müminlerin 

duygularını incitmeden dikkatli, kararlı bir eğitim ve propaganda programı ile dinin 

yok olacağı kanaatini taşımışlardır. 

3-Dine karşı mücadelede güç kullanılmasına taraftar olanlar da her fırsatta 

müminlerin kafalarının ezilmesi dâhil, bütün imkânlarla dine karşı savaşılması 

istemişlerdir.46 

Bu eğilimlerin daha çok benimseneni Merkez Komitesi Mezhep İşleri 

Komisyonu çerçevesindeki E. Yaraslovskiy ve arkadaşlarının teklif ettiği 2. eğilim 

olmuştur.47 Bu bağlamda Türkistan devletleri Arap alfabesinden Kiril alfabesine 

geçilerek Türk boyları birbirinden ayrı bir millet olarak tanıtılmıştır.  

Sovyet İktidarı her ne kadar dine olumsuz bir tavır almış ise de, hatta 

yukarıda bahsedildiği gibi bazı yasaklamalar getirse de Anayasanın 52. maddesinde 

dine inanıp inanmama hürriyetini şöyle dile getirmiştir: “SSCB vatandaşlarının bir 

                                                 
44 Şamşı Bazarbayev, Ruhiy Madaniyat cana Din, Oş, 1995, s. 78. 
45 Karmannıy Slovar Ateyista, Moskva, 1975, s. 159. 
46 Eraşahin, Seyfettin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar, İlahiyat vakfı yay., Ankara-1999, s. 86. 
47 Erşahin, a.g.e., s. 142. 
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dine inanmaları veya inanmamaları, dini ayinleri yapmaları veya yapmamaları ve 

ateistlik propagandada bulunma hakları garanti edilmiştir. Dini inançlarla ilgili 

düşmanlaşan ve birbirlerine kin besleyenlerin savunulması yasaklanmıştır. 

SSCB’de kilise devletten, okul da kiliseden ayrılmıştır”.Bu anayasayı esas alarak, 

Kırgızistan Anayasasının 34. maddesinde “SSCB vatandaşları ecdadına, sosyal ve 

ekonomik durumuna, ırkına ve milletine, cinsel ayırımına, eğitimine, diline ve dine 

olan ilgisine, inanç çeşidine ve onun karakterine, oturduğu mekâna vb. şartlarına 

bakılmaksızın kanun önünde eşittir”48 denilmektedir. 

Bununla birlikte SSCB dini faaliyetleri yasaklamakla yetinmemiştir. 

Komünist Parti tarafından ateizmi yayma ile ilgili kanuni esaslar işlenerek bazı 

kurumlar bu göreve tabi tutulmuştur. Komünist Parti Merkez Komitesi 

üniversitelerde, pedagoji enstitülerinde ve okullarda ilmi ateizm kursunun program 

dâhilinde olması gerektiği üzerinde durmuştur. Üniversitelerde, enstitülerde ve 

okullarda bu kursun verilmesi ilmi maddeci ateizm eğitiminin gelişmesini 

sağlamış, onu önemli derecede etkilemiştir.49  

Sovyet rejimi din eğitimi kurumlarını ve ibadethanelerini de derinden 

etkilemiştir. Büyük çoğunluğu kapanmaya maruz kalmış, bazıları da idare 

tarafından işgal edilerek yok edilmiştir. SSCB siyaseti kontrollü din eğitimi için her 

yolu denemiştir. Bütün dini eğitim kurumlarını kapatmış sadece, Orta Asya ve 

Kazakistan Dini kurumunun denetimi altında iki medrese bırakmıştır. Bunlardan 

1530 yılında kurulup ihtilalden sonra kapatılan Mir Arap Medresesi 1945’te 

yeniden açılmış, fakat eğitim alanında çok geride kalmış seviyede faaliyet 

göstermeye mecbur olmuştur.50       

Bolşevikler, Müslümanlar arasındaki din karşıtı faaliyetlerinde el 

kitapçıkları ve broşürler dağıtmak veya konferanslar vermek gibi teorik 

mücadelelerden daha çok doğrudan yerli Müslüman halkı bu çalışmalara katılımın 

etkili olacağını belirterek din karşıtı propagandalarına dinin temsilcisi olarak 

nitelendirdikleri ulemadan başlamayı uygun görmüşlerdir. Bununla beraber artık 

okullarda komünist ruhta eğitim verilmesi ve din karşıtı dersler verilmesinin, bu 

                                                 
48 Kırgız Sovet Ensiklopediyası, Frunze, 1977, c. 4, s. 335. 
49 B.N. Konovalov, Okuuçulardı Ateistik Tarbiyaloo, Frunze, Mektep 1985, s. 125. 
50 Erdem, a.g.e., s. 28. 
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alanda öğretmenler yetiştirilmesinin ve yayınların hazırlanmasının gereği 

vurgulanmıştır.51 

Her ne kadar II. Dünya savaşı ile yumuşayan politika Türkistan’ın 

bağımsızlığı ile sonuçlanmış ise de Kırgızistan’daki dini hayat açısından büyük bir 

önem arz etmektedir. Kırgızların yukarıda da belirttiğimiz üzere gerek İslam’ı geç 

kabul etmesi gerekse din eğitiminin eksikliği dikkate alındığında Komünist rejimin 

Kırgızistan’da bir hayli etkili olduğu söylenebilir. Ancak bu dönemlerde de din 

eğitimi faaliyetleri gizli, kaçak yolda devam etmiş ise de din uzmanlarının 

yokluğundan bazı hurafeler ve gelenekler karışarak dinin ne olduğu tam olarak 

anlaşılamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Sovyet döneminden sonra Kırgızistan’daki 

manevi boşluk hissedilmiş ve kendi aralarında ateist-teist şeklindeki karmaşıklığa 

sahne olmuştur. 

 

C) Bağımsızlıktan Sonra Kırgızistan’da Din Eğitimi 

C.1. Kırgızistan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler 

Kırgızistan SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan genç bir 

devlettir. 15 Aralık 1990'da egemenliğini, 31 Ağustos 1991 yılında da 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzey ve kuzeybatıda Kazakistan, güneybatıda 

Özbekistan, güneyde Tacikistan, doğu ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile 

çevrelenmiş bulunan Kırgızistan Cumhuriyetinin yüzölçümü 198.500 km2dir. 

Başkenti Bişkek olan Kırgızistan'ın nüfusu 5 milyondur.52 Bu nüfusun %39'u 

kentlerde, %61 ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Birleşmiş milletlerin verilerine 

göre Kırgızistan’ın etnik yapısı şöyle oluşmaktadır: Kırgızlar (%61,7), Ruslar 

(%14,6), Özbekler (%14,4), Ukraynalılar (%1,4), Türkiye’den gelen Türkler 

(%1,2), Tatarlar (%1,1), Dunganlar (%1), Uygurlar (%0,6), Almanlar (%0,3) 

diğerleri (Kazak, Tacik, Azeri, Koreli vb.) %3,7’dir.53 

Kırgızistan’ın devlet dili Kırgız Türkçesi ve resmi dili Rusçadır. Etnik 

grupların çeşitliliğinin tabii sonucu olarak Kırgızistan’da dini inanışlarda da 

çeşitlilik görülür. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Kırgızlar, Özbekler ve 

Uygurlar Sunni-Hanefi Müslüman, Ruslar ve Ukraynalılar ise Hıristiyan’dır 

                                                 
51 Erşahin, a.g.e., s. 116. 
52 http://e-stat.by.ru/c2-6.shtml. 
53 Akkan Erdoğan, “Kırgızistan”, İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 441-442. 
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(Ortodoks).54 Bununla beraber geçmiş dönemin uygulamalarının bir neticesi 

olarak Ateist anlayış da varlığını sürdürmektedir.55 

 

C.2 Kırgızistan Cumhuriyetinin Anayasal Temelleri 

Bağımsızlığını kazanan Kırgızistan bir devlet olarak ilk önce yapısını 

oluşturmak, iç ve dış siyasetinin yönünü belirlemek durumunda kalmış, ilk iş 

olarak da KC Anayasası’nın hazırlanma çalışmalarına başlanmıştır. 

Yeni anayasa projesini hazırlamak için 1990 yılının sonlarında 

cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Anayasa Komisyonu oluşturulmuştur. Bu 

komisyon 1,5 senede Kırgızistan Anayasası’nın ilk projesini hazırlamıştır. 

Proje üzerinde üç aydan fazla istişare edilmiş, bu süreçte binden fazla 

teklif ve tavsiye sunulmuştur. Bunların dışında Yüksek Meclis’e iki anayasa 

projesi götürülmüştür. Bunlardaki bazı tasarılar anayasanın hazırlanmasında ortak 

olarak dikkate alınmıştır. Anayasa projesi, Yüksek Meclis’in XII. Yüksek 

Şurası’nda değerlendirilerek 5 Mayıs 1993’de kabul edilmiştir.56 Bu sebeple her 

yıl 5 Mayıs Anayasa Bayramı olarak kutlanmaktadır.  

Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası Kırgızistan halkının özgürlüğüne ve 

yararına uygun olarak Kırgızistan’ın sosyal yaşamının şeklini ve siyasetinin 

esaslarını belirlemiştir. Bununla birlikte devletin organları belirtilip, bunların 

oluşumu, görevleri, faaliyetleri ve hakları belirlenmiştir. 5 Mayıs 1993’te kabul 

edilen Anayasa 3 kez değişikliğe uğramış ve günümüzdeki son şeklini almıştır. 

Mayıs 1993 tarihinde kabul edilen anayasadan 2 Şubat 2003’te kabul edilen 

değişikliklere kadar bütün anayasaların 1. maddesinin 1. bendine ve bu süreçte 

çıkarılan ilgili düzenlemelere göre KC bağımsız, üniter ve demokratik bir 

cumhuriyet57 olarak tanımlanmıştır. 

 

 

C.3 Kırgızistan Cumhuriyeti Dine İnanma Hürriyetinin Anayasal 

Temelleri 

                                                 
54 http://e-stat.by.ru/c2-6.shtml; Akkan Erdoğan, “Kırgızistan”, İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 441-
442. 
55 Orhan Nadir Büyükalaca, Kırgızistan’da Din Eğitimi ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s. 21. 
56 Osmonov - Asankanov, Kırgızstan Tarıhı, Bişkek 2001, s. 432.  
57 KC’nin Konstitutsiyası, KC Cogorku Keneşinin 12-sessiyasında, 1993-cıldın 2-fevralındaki 
referendumda kabıl alıngan, Bişkek, 2003.  
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 Bağımsızlıkla başlanan demokratik reform Kırgız vatandaşlarına uluslar 

arası belgelerde uygun görülen insan haklarını temin etmeye çalışmıştır. Bunun 

sonucunda Kırgızistan vatandaşı dine inanma ve inanmama hürriyetini 

kazanmıştır. Bu durum Kırgız Cumhuriyetinin Anayasasında kanuni olarak 

belirlenmiştir. Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasasının 16. maddesinin 2. bendinde 

din ve vicdan özgürlüğü şu şekilde dile getirilmektedir: “Kırgız Cumhuriyetinde 

herkes dine inanma, dini örf ve adetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir.”58 

Buna göre herkes inanma ve inancının gereklerini yerine getirme hakkına sahip 

olmuştur.  

Sovyetler döneminde Kırgızların dini alt yapısı çok büyük zarar 

görmüştür. Bu nedenle bağımsızlıktan hemen sonra girişilen reformlarla devlet, 

halka verilmesi gereken moral gücü milli unsurlarda ve İslam dininde aramıştır. 

İslam dininin hiç düşünülmediği yerler de bile İslam ile ilgili öğretiler kendisini 

Kırgız milli kültüründe göstermiştir. Orta Asya’daki bütün Türk devletlerinde 

olduğu gibi Kırgızistan’da da İslam atalardan kalan miras olarak kabul 

edilmiştir.59 

Kırgızistan’ın kuzeyi ile güneyi arasında dini durum bakımından 

farklılıklar vardır. Kuzeyin Rus kültürünün daha yoğun hissedildiği bir bölge 

olması nedeniyle dini durum daha zayıftır. Güney Kırgızistan’da ise coğrafi 

şartlar gereği Kırgızlar ile Özbekler yıllardan beri beraber yaşamış, bu nedenle 

Özbekler’in İslami yaşayışları ve anlayışları güneydeki Kırgızları etkilemiş 

dolayısıyla güneyde dine olan ilginin kuzeye oranla daha fazla olduğu dikkat 

çekmektedir.60 

 

C.4 Kırgız Cumhuriyetinin Eğitim Sistemi 

Kırgızistan Eğitim sistemine gelince; eğitimle ilgili kanunun 10. 

maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: KC eğitim sistemi bir bütündür. Bu bütünlük 

değişik yöndeki devlet eğitim standartlarının toplu programı ile sağlanır. Eğitimi 

gerçekleştiren, değişik şekillerde eğitim veren eğitim kurumlarıdır. Bu kurumları 

                                                 
58 KC’nin Konstitutsiyası, 2003. 
59 “Caratkanga İşenim – Can Düynönün Azıgı”, Kırgız Tuusu gazetesi, No:10, 13-16 Şubat, 2004, 
s. 8. 
60 Erdem, Mustafa, “Kırgızistan’da Dinî Hayat”, Türk Yurdu dergisi, Kasım–2001, c.21, sayı. 
171, s. 74; Orhan Nadir Büyükalaca, a.g.e., s. 22. 
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eğitim idare organları yönetmektedir61. Buna göre eğitim sisteminin her aşaması 

diğerleri ile ilişkilendirilerek bir önceki aşama bir sonraki aşama için temel 

niteliğini taşımaktadır. Her eğitim aşamasının temel amacı bir sonraki aşamaya 

hazırlık yapmaktır. 

Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı eğitim sistemini de derinden 

etkilemiştir. Kırgızistan devleti Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra her alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da bir politika belirlemek durumunda kalmıştır. 

Çünkü Sovyet eğitim sistemini devam ettirmek imkânsız hale gelmiştir. Ancak 

söz konusu eğitim sistemini köklü olarak değiştirmek mümkün değildi. 

Dolayısıyla eski geleneksel eğitim sisteminin faydalı yönlerinden yararlanarak, 

eğitimin içeriğini millî ve kültürel zenginliklerin esasına ve yabancı devletlerin 

eğitim sistemlerindeki örnekleri dikkate alarak belirlenmeye çalışılmıştır.62 Bu 

değişiklerle beraber eğitim ve öğretimin yapılması Anayasanın 32. maddesinde 

şöyle dile getirilmiştir:  

1. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin her vatandaşının eğitim görmeye hakkı 

vardır. 

2. Temel eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Bu eğitimi her insan devletin ve 

devlete ait organların eğitim kurumlarından alma hakkına sahiptir. Her 

vatandaşın; devletin ve devlete ait organların eğitim kurumlarından ücretsiz orta 

eğitim almaya hakkı vardır. 

3. Devlet, tüm insanların özel kabiliyetlerine göre meslekî, özel orta ve 

yüksek eğitim alması için gerekli şartları hazırlar. 

4. Vatandaşların devlet ve diğer eğitim kurumlarında ücretli eğitim 

almaları kanunen belirlenen esaslara ve şartlara göre yapılır. 

5. Devlet, kanunda belirtildiği şekilde eğitim-öğretim kurumları ve 

eğitimle ilgili diğer kurumların faaliyetlerini kontrol eder.63 Anayasada belirtilen 

temel eğitim 9 yıl devam etmekle beraber zorunludur. Genel orta öğretim ise 11 

yıl devam etmektedir. Ancak 9 yılı tamamlayan öğrenci isterse genel orta öğretimi 

tamamlamaktadır.  

                                                 
61 Geniş bilgi için bkz: “Bilim Berüü Cönündö Kırgız Respublikasının Mıyzamı”, Erkin Too 
Gazetesi, 13 Mayıs, 2003 s. 19-24 (Bu kanun 2003 25 Nisan tarihinde KC’nin Yüksek Meclisi 
Yasama Organı tarafından kabul edilmiştir). 
62 S.Özdemir - H. İ. Yalın, Mugalimdik Kesipke Kirişüü, Bişkek 2002, s. 62.  
63 Slovo Kırgızstana v kontse nedeli, 21 Şubat 2003, No: 20 ( 21504 ), s. 5. 
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Eğitim kanunda ise bu durum şöyle belirlenmektedir: KC vatandaşlarının 

cinsiyetine, milletine, diline, sosyal ve ekonomik durumuna, mesleğinin çeşidi ve 

türüne, inancına, politik ve dini görüşüne, yaşadığı yere vb. diğer durumlara 

bakılmaksızın eğitim alma hakları vardır. KC içerisinde yaşayan yabancılar da 

KC’nin eğitim kanunlarına uygun olarak eğitim alma hakkına sahiptir.64 

 

C.5. Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminde Din Eğitiminin Yeri 

Bağımsızlıktan sonra ortaya çıkan gelişmeler din eğitimi-öğretimi ve 

bunun genel eğitim içerisindeki yeri konusu birçok tartışmalara neden olmuştur. 

Okullarda, enstitülerde, üniversitelerde din eğitiminin yapılıp yapılmaması 

bağımsızlıkla başlanan dönemde ortaya çıkan tartışmalar arasında yer almıştır. 

Çünkü anayasada din ve devlet birbirinden ayrılmış olup laik bir devlet biçimini 

almıştı.65 

Bağımsızlık Kırgızistan Cumhuriyetinin her konuda tecrübesizliğini 

ortaya koymuştur. Çünkü Sovyet döneminde kendini yönetebilecek ve ekonomik 

yönünü tatmin edebilecek, başka bir ifade ile kendi üzerinde düşünebilme fırsatı 

bulamamıştır. Dolayısıyla her alanda büyük bir kriz dönemi başlamıştır. Bu durum 

din eğitimine de yansımıştır. 70 senelik manevi boşluktan kaynaklanan cahil din 

aydınları din eğitimini üstlenmek durumunda kalmıştır. Bağımsızlığın ilk 

döneminde her ne kadar din dersleri “Iyman Sabagı” ismi ile seçmeli olarak ders 

programlarında yer almış ise de ilmi yönden gelişme gösterememiştir. Ancak 

halkın manevi değerleri gelecek nesle aktarma, dinini öğrenme isteği ve halkın bir 

kısmı tarafından Kırgız kimliğine aykırı bulunan “Caşoonun Sergek Münözü” 

(Sağlıklı Yaşam Tarzı) gibi derslerin eğitim programlarında yer alması büyük 

tartışmalara neden olmuştur.  

Genel olarak aydınlar arasındaki din eğitimi tartışmaları ortaokullarda din 

eğitimi nasıl olmalıdır şeklindedir. Bu soruya İ. ARABAYEV Kırgız Devlet 

Pedagoji Üniversitesi, Avrupa Medeniyetleri Enstitüsü ve OBSE tarafından “Din 

ve Eğitim” adlı toplantıda Yüksek Meclisin milletvekili A. SABİROV şu şekilde 

cevap vermiştir: ... “Genel öğretici nitelikteki din eğitimi (dinler tarihi, din kültürü 

vb.) devlet okullarının programlarında yer almalıdır. Din eğitimi diğer derslerin 

                                                 
64 “Bilim Berüü Cönündö Kırgız Respublikasının Mıyzamı”, 3. madde, Erkin Too Gazetesi, 13 
Mayıs, 2003, s. 19. 
65 KC Konstitutsyası, Bişkek, 2003, s. 7-8. 
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çerçevesinde de, öğretimin bütün basamaklarında da sunulması amaca uygun 

olacaktır...”66 

Laik ve demokratik devlet olan KC’de din eğitimi gerekli midir? sorusuna 

Kırgızistan Cumhuriyeti Büyükelçisi İ. A. ABDIRAZAKOV; “... gereklidir diye 

düşünüyorum... Aslında sorun olan şey din eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği ve 

diğer derslere nispeten süresinin ne kadar olacağıdır. Din derslerini veya dini, 

kültürün bir parçası olarak sunmak amaca uygun olacaktır. Eğitim sistemine ise din 

derslerini kitaplar, derslikler ve din eğitimi uzmanları yetiştikten sonra yavaş yavaş 

sokmalıyız”67 – diye cevap vermektedir.   

Aynı soruya Din İşleri Komisyonu görevlisi E. KURMANOV; “Devlet 

eğitilmiş ve manen gelişmiş vatandaşların çoğalmasına özen göstermelidir” 

şeklinde cevap vermiştir.  

Bütün bunlardan anlaşılan din eğitiminin akıllıca planlandığında 

ahlaklılığın ve imanın gelişmesini sağlayabilecek imkâna sahip olduğudur. 

Ahlaksızlık ve imansız toplumlar rüşvet, yalancılık, haksızlık ve hırssızlık içine 

batacak ve gelişmesi mümkün gözükmemektedir.  

Din eğitiminin toplumun durumu göz önünde bulundurularak yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla çok dinli toplumsal yapıya sahip olan 

Kırgızistan Cumhuriyetinde din eğitiminin amacı din hakkında genel bilgi vermek 

ve her dini gelenek hakkındaki bilgileri kıyaslayabilecek bir düzeyde dini bilgiler 

vermektir. Bu da öğrencilerin diğer dinlere hoşgörü ile bakmasını sağlayacaktır.68  

Egemenlik yıllarında başlanan din dersi faaliyetleri 2003 tarihine kadar 

yaygın din eğitimi ve seçmeli ders şeklinde devam etmiştir. Ancak Devletin laik 

yapısı devlet okullarındaki söz konusu seçmeli dersleri dini propaganda olarak 

değerlendirerek bu dersin kanuna aykırı olduğu ileri sürülmüştür.69  

Yukarıda belirttiğimiz gibi bağımsızlıkla beraber kazanılan inanç 

özgürlüğü vatandaşların dini ihtiyaçlarını gidermeyi kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu 

dönemde dine karşı ilgi artarak din eğitimi sorunu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 

vatandaşların dinlerini gelecek nesle aktarma arzuları ve dışarıdan gelen 

                                                 
66 A. Sabirov, “Gosudarstvennost i Religiya”, Religiya i Obrazovaniye, Bişkek, 2002, s. 15. 
67 İ. Abdurazakov, “Obrazovaniye Kak Provodnik v Mirovozrençeskom Labirinte”, Religiya i 
Obrazovaniye,  Bişkek, 2002, s. 17. 
68 Ayrıca bkz. İ. Abdurazakov, a.g.m., Religiya i Obrazovaniye, Bişkek, 2002, s. 17-19 
69 A. Yarkov “İz İstorii Religioznogo obrazovaniya v Kırgızstane”, Religiya i Obrazovaniye, 
Bişkek, 2002, s. 19. 
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misyonerlik akımlarının faaliyetleri din eğitimini harekete geçirmiştir. Bu durum 

devleti endişeye sokarak söz konusu din eğitimi faaliyetlerinin muhtevaları ile 

ilgilenmeye sevk etmiştir. Böylece 10 Ağustos 1995 tarihinde “Kırgızistan 

Cumhuriyetinde Dini Durum ve Devletin Yönetim Organlarının Bu Durumdaki 

Siyaseti ve Görevleri” adlı toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda dini faaliyetlerin 

devletin kanunlarının dışına çıktığı belirtilerek devlet yönetim organları tarafından 

bu durum devlet kanunlarına uygun olarak kontrol edilmesi tartışılmıştır. Bunun 

sonucunda Mart 1996 tarihinde Cumhurbaşkanının kararı ile hükümete bağlı Din 

İşleri Komisyonu oluşturulmuştur. Din İşleri Komisyonu devletin din siyasetini 

uygulayan kurum görevini üstlenmiştir.70 

 

C.6 Din Eğitiminin Kanuni Çerçevesi 

  Din eğitimi konusu az da olsa İnanç Özgürlüğü ve Dini Kurumlar adlı 

kanunla belirlenmeye çalışılmıştır. Yürürlükte olan İnanç Özgürlüğü ve Dini 

Kurumlar Kanunu’nun 3. maddesinde çocukların dini eğitimiyle ilgili olarak 

“ebeveynler veya veliler çocuklarını kendi dini anlayışlarına uygun olarak 

eğitmekte özgürdür” ifadesine yer verilmiştir. Aynı maddede “vatandaşın dini 

eğitim almasında zorlama yoktur” ifadesiyle de dini eğitim konusundaki özgürlük 

belirtilmiş olmaktadır. Bu kanunun 6. maddesine göre “Kırgızistan 

Cumhuriyetinde devletin eğitim sistemi dini kurumlardan ayrılmıştır”. Dolayısıyla 

devletin genel eğitim sistemi dini eğitim veren kurumlardan ayrıdır. Buna göre 

genel eğitim laikliği dikkate almak durumundadır. 

Aynı madde dini eğitimin dili konusunda şu şekilde bilgi verilmektedir: 

“Kırgızistan Cumhuriyeti’nin vatandaşları dini eğitimini bizzat kendisi karar 

vererek veya diğer vatandaşlarla istişare ederek seçtiği dilde okuma hakkına 

sahiptir”. Bu ifade dini eğitimin dili konusunda vatandaşı özgür olduğunu haber 

vermektedir. 

   Dini kurumların eğitim faaliyetlerine aynı maddede şu şekilde açıklık 

getirilmiştir: “Resmi şekilde tescil edilen dini kurumların, çocuklar ve büyüklerin 

dini eğitimiyle ilgili olarak eğitim binaları kurma veya kiralama ve buralarda 

gruplar oluşturarak eğitim öğretim vermeye hakları vardır”. Dini kurumların dini 

eğitim faaliyetlerine olan özgürlükleri böyle açıklanmıştır. Aynı maddede geçen 

                                                 
70 www.religion.gov.kg 
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“çocukların dini eğitimi ancak anne-babanın veya velilerinin izni ile 

olabilmektedir” ifadesi çocukların dini eğitimini aile ve velilerinin iznine 

bağlamaktadır. Aynı maddenin son bölümünde şu açıklamalara yer verilmektedir:  

“Dini eğitim öğretim verenlerin bizzat kendilerinin dini eğitim görmeleri 

gerekir. Bu kişilerin ilgili dini merkezlerden izin alması gerekmektedir. Yetişmekte 

olan çocukların ahlak ve dini eğitim ihtiyaçları için okullarda uygun olduğu 

şekilde ahlak ve din eğitim-öğretimine yer verilebilmektedir. Bu okullara 

öğretmenler yerel yönetimin Bilim ve Kültür Bakanlığı şubeleri tarafından 

gönderilir”.  

Görüldüğü gibi bu maddeyle din eğitimi vermek için bizzat öğretmenin bu 

alanda eğitim görmesi ve diploması olması şart koşulmaktadır. Ayrıca okullarda 

ihtiyaç duyulduğunda ahlak ve din dersleri verilmesine izin verilmektedir.  

7. maddedeki “Kırgızistan Cumhuriyeti’nde dinî kurum olarak, İslamiyet, 

Hıristiyanlık ve diğer dinlerle ilgili kurumlar, bunların yönetimi ve dinî okullar 

kabul edilir” ifadesi dini okulların dini kurum olarak sayıldığını açıklamaktadır.  

Bu madde “Dini idare ve merkezlerin din eğitimi verenleri yetiştirmeye 

hakkı vardır. Dini liselerde veya dini yüksek eğitim kurumlarında okuyan 

vatandaşlara da anayasada tayin edildiği şekliyle birtakım haklar ve üstünlükler 

verilmiştir. Bunlar askerlikten ve vergilerden eğitim gördükleri sürece sorumlu 

değildirler. Bunların eğitim gördükleri süre emek stajı sayılır” diye devam 

etmektedir. Bu ifadeler din görevlileri yetiştirme hakkına açıklık getirerek diğer 

alanlarda öğrenim gören öğrencilerle din eğitimi görmüş öğrencilerin aynı haklara 

sahip olduklarını belirlemektedir.  

Kanunun 18. maddesinde “dinî kurumlar, Kırgızistan Cumhuriyetinin 

vatandaşlarını dinî eğitim almaları için ülke dışına gönderebilirler ve bu amaçla 

yabancı vatandaşları ülkeye çağırabilirler” ifadesi yer almaktadır.  

Genel olarak söylemek gerekirse İnanç Özgürlüğü ve Dini Kurumlar adlı 

kanun 6 bölüm 23 maddeden oluşmaktadır. Bu bölümler başlıkları ile birlikte şu 

şekilde sıralanabilir:  

1- Genel Durum (6 madde) 

2- Dini Teşkilatların kurulması (4 madde) 

3- Dini Teşkilatların maddi durumları (4 madde) 
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4- Vatandaşların ve Dini Teşkilatların Din Özgürlüğü ile İlgili Hakları (4 

madde) 

5- Dini Teşkilatlar ve Faaliyetleri (2 madde) 

6- Devlet ve Teşkilatlar (3 madde) 

Bunun dışında Din Eğitimi Faaliyetleri KC Cumhurbaşkanı’nın 14 Kasım 

1996 tarihli 319 numaralı onayıyla kabul edilen Dini Eğitim Hakkında Süreli 

Kararname (Diniy Okutuu Cönündö Ubaktıluu Cobo) adlı geçici kararnameyi de 

esas almaktadır. Söz konusu kararnameye göre: 

1. Din eğitimi kurumları (enstitüler, medreseler, seminerler, Pazar 

okulları ve ruhani daireler) Kırgızistan Cumhuriyetinin Din İşleri 

Komisyonunda zorunlu olarak hesap kaydından geçmesi gerekir. 

Kırgızistan Cumhuriyetinin sınırları içerisinde belirlenen düzene 

göre hesap kaydından geçmediği sürece dini eğitimin verilmesi 

yasaklanmıştır.  

2. Kırgız Cumhuriyetinin çocukları ve vatandaşlarının yabancı 

ülkelerin eğitim yerlerinde dini eğitim alması Din İşleri Komisyonu 

ile yapılan anlaşmaya göre yürütülür.  

3. Dini eğitim veren merkezlerin hesap kaydından geçirilmesi için, bu 

merkezlerin kurucuları tarafından Devlet Komisyonu’na dilekçe 

vermesi ve bu dilekçeye şunların eklenmesi gerekmektedir: 

— okulun tüzüğü 

— okulu kurma ile ilgili olarak eğer okulu kuran özel şahıs ise kuruluşla 

ilgili toplantının protokolü veya özel kurucu tüzel şahıs ise kurma 

emrinin kopyası 

— eğitimin tam programı 

— finans kaynaklarının var olduğu hakkındaki belgeler 

— eğitim yapılacak yerler ve binaların var olduğu ve bunların eğitim 

süreci için uygunluğu hakkında gerekli kurumların kararları. 

Dini okulun tüzüğünde (ustavında) şunların belirlenmesi gerekir: 

- Kurumun adı ve bulunduğu yeri 

- Amacı, görevleri ve eğitiminin temel şekli 

- Hangi dine mensup olduğu 

- Yönetici organları ve düzeni 



 33

- Finans kaynakları ve kurucularla olan mali münasebetleri 

- Okulu değiştirerek yeniden yapılandırma veya kapatma tertibi 

4. Devlet Komisyonu okulun dokümanlarında gösterilen esaslara 

okulun kurulduğu yere giderek, eğitim şartları ve eğitim 

programlarının belirtilen taleplere uyup uymadığını kontrol eder. 

5. Devlet Komisyonu, bu nizam namenin 3. maddesinde gösterilen 

belgeler kendisine verildikten sonra hesap kaydından geçirilip 

geçirilmeyeceği ile ilgili kararı bir ay içerisinde verir. 

6. Dini okulun hesap kaydı yapıldıktan sonra belirtilen örnekteki (№:5. 

şekil) tasdikname verilir. 

7. Dini okulun hesap kaydıyla ilgili dilekçe ve dokümanları bu tasarının 

standartlarına uygun olmayan şekilde verilmiş ise, Devlet 

Komisyonu o belgeleri geri gönderir. 

8. Eğer eğitim şartları, eğitim programları ve eğitim seviyesi belirlenen 

standartlara uygun değilse veya eğitimin yönü devlet ve toplumun 

güvenliğine, ırklar arası ve inançlar arası barışa, halkın sağlığına ve 

ahlakına tehlike yaratıyorsa, dini okulun hesap kaydından 

vazgeçilmesi mümkündür. Hesap kaydından vazgeçilmesi 

hakkındaki kararın delili gösterilmeli ve yazılı şekilde kuruculara 

verilmelidir, bu karara mahkeme aracılığıyla itiraz edilmesi 

mümkündür. 

9. Devlet Komisyonu’nun dini okulların faaliyetlerine teftiş etmeye, 

tespit edilmiş düzen bozulmalarını gidermek için direktif verme 

hakkı vardır. Eğer dini eğitim kurumu kaydedilme zamanında 

belirlenmiş eğitim programlarını ve şartlarını korumazsa onun 

faaliyetini durdurma hakkında karar vermeye yetkilidir. 

10. Eğer dini eğitim kurumları hesap kaydetme zamanındaki belirlenmiş 

eğitim programlarını ve şartlarını bozarsa Devlet Komisyonu hesap 

kaydetme belgesini geri alma kararını vermeye yetkilidir. 

11. Faaliyet durdurma ve hesap kayıt belgesinin geri alınması ile ilgili 

olarak Devlet Komisyonu’nun kararına mahkeme düzeyinde itiraz 

edilebilir. 
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12. Hesap kaydından geçmiş Din Eğitim Kurumları bu kararnamenin 3. 

maddesinde gösterilmiş belgelerin değişmesi hakkında Devlet 

Komisyonu’na her sene bilgi verilecektir. 

13. Din eğitimi almak için Kırgız Cumhuriyeti dışındaki yabancı 

devletlere gidecek olanlar şekli belirlenmiş (№6. Form) anketi 

doldurulmalıdır. Ankete, ilgili dini kurumun belirlenmiş standartlara 

göre kaydedilen teklif mektubu eklenir. Devlet Komisyonu 

doldurulmuş ankete göre başka devletlerin (anket sahibinin seçtiği) 

dini merkez ve okullarında eğitimin (Kırgızistan’ın) amacına uygun 

olduğu hakkında karar verir. Devlet Komisyonu’nun bu kararı Kırgız 

Cumhuriyeti’nden çıkış vizesi için bir temel olarak kabul edilir. 

14. Eğer başka devletlerin dini merkez ve okullarında eğitimin amacı 

devlet ve toplum güvenine, ırk ve dini inançlar arasındaki barışa 

tehlike teşkil ediyorsa, Kırgız Cumhuriyeti’nin halkının geleneği 

olmuş ahlaki temellere karşı gelirse Devlet Komisyonu din eğitimi 

almak için yabancı devletlere göndermeme hakkına sahiptir. 

15. Devlet Komisyonu Kırgız Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren dini 

eğitim kurumalarının sayım listesi ve diğer devletlerin eğitim 

kurumları ve merkezlerinde eğitim gören insanlar hakkında bilgi 

bankası işlerini yürütecektir. 

16. Din Eğitimi kurumları hukuki yönden kendi haklarına sahip olmak 

için kanunda belirlenmiş şekilde Kırgız Cumhuriyetinin adalet 

bakanlığında veya onun bölgesel şubelerinde kayıttan 

geçirilecektir.71 

Kırgızistan’daki din eğitimi yukarıda belirlenen kanuni çevrede 

yürütülmektedir. Ancak yeni inanç özgürlüğü ve din tutma hürriyeti ile ilgili yeni 

kanunun tasarısı Yüksek Mecliste beklemektedir. Kırgızistan Cumhuriyetinin 

gerek demokratik yapısı gerekse devletin kanuni uygulamaları dini durumu ve din 

eğitimini derinden etkilemiştir. Bağımsızlığa kadar din eğitimi veren tek kurum 

yok iken 14 yıl içerisinde aşağıdaki gibi artış göstermiştir: 

                                                 
71 “Ukaz prezidenta Kırgızskoy Respubliki O Merah po Realizatsii Prav Gracdan Kırgızskoy 
Respubliki na Svobodu Sovesti i Veroispovedaniya”, Naşa Gazeta Gazetesi, 20 Kasım, 1996, s, 6-
7. 
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1. İslam Yüksek Öğretim Merkezleri ve Enstitüler72 

No İl Şehir, ilçe Adı 

1 Çüy Bişkek Şehri “Hazireti Umar” İslam Üniversitesi 

2 Çüy Isık-Ata ilçesi, Ken Bulun 

köyü 

“Alim” Uluslar arası Yüksek Öğretim Merkezi 

3 Çüy Kara Balta Şehri “Hazreti Osman” İslam Enstitüsü 

4 Çüy Tokmok şehri Tokmok İslam Enstitüsü 

5  Çüy Bişkek Şehri “Resul Ekrem” İslam Enstitüsü 

6 Calalabat Taşkömür şehri “Amir-Hamza” İslam Enstitüsü 

7 Oş Karasu ilçesi Şark köyü “Abdıcapar” İslam Enstitüsü 

Dini Öğretim merkezleri medreseler 

 No İl Şehir, ilçe Adı 
1. Batken Kadamcay ilçesi Örük zar 

köyü 
“Hz. Umsan” Medresesi 

2 Isık -Köl Isık -Köl şehri Grigorevka 
köyü 

“Çon Ak Suu” Medresesi 

3 Oş Aravan ilçesi, Haus köyü “Mevlana Fahruddin” Medresesi 

4 Batken Leylek ilçesi, Toguz Bulak 
köyü 

“İslam” Medresesi 

5 Batken Leylek ilçesi, Kulundu köyü “Tair” Medresesi 

6 Talas Talas şehri Kök-Tokoy “Ali ibn Abi Talib” Medresesi 

7 Oş Kara-Kulca ilçesi Biymırza 
köyü 

“Şarip Ata” Medresesi 

8 Oş Nookat ilçesi, Mirmamud 
köyü 

“Muhammed” Medresesi 

9 Oş Sülüktü şehri “İmam at –Termeziy” Medresesi 

10 Batken Kızıklıya köyü “Hz. Umsan”  Medresesi 

11 Calalabat Taşkömür şehri “Amir Hamza” Medresesi 

12 Batken Kadamcay ilçesi, Karadöbö 
köyü 

“İmam Azam” Medresesi 

13 Calalabat Suzak ilçesi, “İmam Azam” Medresesi  
14 Çüy Kemin kasabası “Hz. Abu Bekr” Medresesi 

15 Batken Batken şehri “Abu Bekr” Medresesi 

16 Çüy Sokuluk ilçesi, Canıcer 
köyü 

“Ravza” Medresesi 

17 Oş  Alay ilçesi, Gülçö köyü “Hamid ibn Valid” Medresesi 

18 Çüy Panfilovka köyü “Beyiş” Medresesi ve Mescidi 

19 Çüy  Sokuluk ilçesi Canı Cer 
köyü 

“Termeziy” Medresesi 

20 Oş Özgön ilçesi, Mırza ake 
köyü 

“Abdirayim Karı” Medresesi 

21  Çüy Alamüdün ilçesi Koytaş 
köyü 

“Al Faruh” Medresesi 

22 Calalabat Suzak ilçesi Talaa-Bulak 
köyü 

“İmam Buhari” Medresesi 

23 Batken Batken şehri “Batken” Medresesi 

24 Oş Aravan ilçesi “İmam al Buhariy” Medresesi 

25 Calalabat Suzak ilçesi “Ayşa Siddika” Medresesi 

                                                 
72 www.religion.gov.kg 
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26 Oş Nookat ilçesi, Eski Nookat 
köyü 

“Atanazar Karı” Medresesi 

27 Oş Karasu ilçesi Kaşkar köyü “İmam Azam” Medresesi 

 

C.7. Iyman Sabagının Ortaya Çıkışı 

SSCB dağıldıktan sonra Kırgız halkı kolayca eline geçmiş bağımsızlığı 

devam ettirmek için ülkenin istikbali olan gençler için milli ve manevi değerleri, 

vatanseverliği öğretmek zorunluluk haline gelmiştir. Bu durum egemenliğin ilk 

yıllarında hissedilerek gazete sayfalarında ahlak ve iman konusu sorgulanmaya 

başlamıştır. Tartışmalar şu sorunun etrafında oluşmuştur: “İnancımızı kaybetmek 

milletimizi, tarihimizi ve vatanımızı kaybetmektir”.73 Bunun neticesinde birçok 

bölgede halkın desteği ile “Iyman sabagı” okutulmaya başlamıştır. Söz konusu 

dersin sorumluluklarını da halk kendi üzerine almıştır. Ayrıca bu dersler ilk olarak 

Oş, Calalabat, Çüy, Isık-Köl ve Narın illerinde faaliyete başlamıştır. Ancak Iyman 

sabagı devletin ilgili kurumları tarafından desteklenmemesi ve halkın gayretlerini 

geliştirmemesi sonucu bu dersin ilmi yönden gelişmemesine yol açmıştır.  

Bunun yanında Iyman sabagı bazı valiler tarafından desteklenerek, örneğin 

Talas il valisi Dastan Sarıgulov gibi şahıslar tarafından önem verilerek ders 

programını halka değerlendirmeye sunarak dersin kalitesini geliştirmek için bazı 

şartlar koşulmuştur. Maalesef bu gayretler bazı öğretmenlerin bu dersten el 

çekmesi ile sonuçlanmıştır. Çünkü söz konusu öğretmenler bu dersin şartlarından 

kendilerinin aciz olduklarını itiraf etmişlerdir.74  

Bazı bölgelerde Iyman sabagı dini boyut kazanarak ailevi sorunların 

çıkmasına neden olmuştur. Iyman sabagı görmüş bazı öğrenciler anne-babasına 

“siz içki içmeyi bırakmazsanız ben evden gideceğim” gibi ifade etmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla bazı veliler bu dersin devamını istememiştir.75 

Bağımsızlığın ilk yıllarındaki milli kültürü geliştirme çabalarının yanında 

ekonomik kriz de kendini göstermiştir. Ekonomik kriz ıyman derslerinin aksine 

olumsuz davranışları da beraberinde getirmiştir. Örneğin rüşvet, aldatma, faiz, 

ayyaşlık, fahişelik gibi ahlaksızlıklar yaygınlaşmaya başlayarak para her şeyin 

                                                 
73 Kencaalı Sarımsakov, Eks-ministr İşengul Bolcurova “…Sapatsız 50 Filialdı Caap Salgam”, 
Aalam gazetesi, 15.10.2004, s. 4. 
74 Sarımsakov, a.g.m., 15.10.2004, s. 4.  
75 Sarımsakov, a.g.m. s. 4. 
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ölçüsü haline gelmiştir.76 Böylece iman dersi ekonomik krizden ve devlet 

yetkililerinin gereken önemi vermemesinden dolayı hiçbir gelişme 

gösterememiştir. Aksine ahlaksızlıklar topluma sakıncalı olmaya başlamıştır. 

 

C.8 Iyman Sabagının Zorunlu Ders Olması 

1997 tarihine gelince AİDS’i önleme ile ilgili Kırgızistan Cumhuriyetinin 

30.06.1997’deki kararı yürürlüğe sokma amacında B. Şapiro, L. Başmakova, G. 

Kurmanova tarafından 1999’da “Zdorovıy Obraz Jizni” (Sağlıklı Yaşam Tarzı) 

adlı Rusça ders programı ve öğretmenler için kitap çıkmıştır. Kırgızca tercümesi 

de aynı yılı yayınlanmıştır. Ancak söz konusu kitap ve ders programı Kırgız 

İlimler Akademisi tarafından uygun görülmemiştir. Toplum tarafından şiddetle 

tepki gösterilmiştir.77 Iyman dersi bu kitapla tekrar gündeme gelmiş ve devlet ile 

halk arasında yazışmalar başlamıştır.  

Bütün devlet yetkililerine gönderilen yazılar bu kitabın içeriğinin Kırgız 

anlayışına uymadığını ileri sürmüşlerdir. Örneğin Agım Gazetesinin 29 Nisan 

2003 tarihindeki halkın Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aksar Akayev’e, 

devlet katibi O. İbrayimov’a, Yuksek Meclis Başkanı A. Börübaev ile A. 

Erkebaev’e, Eğitim Bakanı İ. Bolcurova’ya, Kırgızistan Hakikatçisi T. 

Bakiroğlu’na gönderilen yazıda aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir: “AİDS ile 

savaşı bahane kılarak okullara B. Şapiro’nun “Sağlıklı Yaşam Tarzı” adlı kitabı ve 

ders programı sokulmuştur. Bunun nasıl olup da okullara girdiği hakkında Eğitim 

bakanı da tam bilgi sahibi değildir. Sizlerden ricamız o kitabı alıp bir kere 

okursanız bizim dertlerimizi daha iyi anlarsınız. Çünkü söz konusu kitabın 18. 

bölümü “sakıncasız seks” diye adlandırılmıştır. Ayrıca toplum tarafından 

yadırganan seks türleri veya sadomasohizm gibi eylemlerdir. Bu konular oyun 

metodu ile 8-9 sınıf öğrencilerine uygulanacağı ileri sürülmüştür. Halk bu 

konulara şöyle tepki göstermiştir.  

Bizim kızlarımızı okulda mı kadın olarak yetiştiririz? Ya anne baba 

kızlarını okulda kadın olmasını mı ister? Biz buna yol veremeyiz. Her şeye sabır 

etmenin de sınırı vardır. Bizim vatana gelerek bizi birbirimizle çekiştirmesine ve 

bizi yönlendirmesine artık dayanamıyoruz.  

                                                 
76 Mamat Raimcanov, “Peyil, Iyman – Ruhiy Düynönün Cana Uluttuk İdeologiyanın Başatı”, 
Erkin Too gazetesi, 05.06.2002, s. 11. 
77 K.A. Kaldıbaev, “Açık Kattarga Açık Söz”, Aalam Gezatesi, 02.11.2004, s. 5. 
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Eskiden bizim analarımız seksi okumadan 10dan fazla çocuk sahibi olarak 

büyük insanları doğurmuştur. Hem de bütün çocuklarını imanlı olarak 

yetiştirmiştir. İşte o aldığı imanı hayatı boyunca ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. 

Bizim isteğimiz de İman dersinin bu hale gelmesidir. Maalesef bizim aydınlarımız 

bu durumu anlamak istemiyorlar. Aksine B. Şapiro’nun tarafını tutmaktadır. 

Şapiro’nun parası çok ise her şeyi yapabilir mi?” diye devlet yetkililerine soru 

yöneltilmektedir. 

“Sağlıklı Yaşam Tarzı” kitabı büyük tartışmaların nedeni olmuştur. Bu 

gibi mektuplar günümüzde de devam etmektedir. Bugüne kadar sadece Aalam 

Gazetesine gönderilen mektupların sayısı şöyledir: “Beknazar” bankası, “Manas” 

firması, “Dil Mürögü” Ahlak ve kültür merkezi, “Coodar”, “Davan” devlete ait 

olmayan dernekleri, “Kut Cılga” toplumsal birliği, “Akıl-es Ruh cana Iyman” 

derneği, “Koom cana Üy Bülöö” gazeteleri ile beraber 25 başkanın mührü 

basılmış mektuplar. Bununla beraber gençleri bozgunculuktan alı koyma 

gruplarından 9, Cayıl ilçesi Akbaşat köyünden 105, Kemin ilçesi Orlovka 

kasabasından 67, Narın şehrinden 231, toplam olarak 400’den fazla şahsın imzası 

atılmış Cumhurbaşkanı A. Akaev’e, Başbakan N. Tanaev’e, Devlet Katibi O. 

İbrayimov’a, Yüksek Meslis Başkanları A. Börübaev’e ve A. Erkebaev’e, tüm 

topluma ve millet vekillerine gönderilmiş yazılar mevcuttur.78 

Genel olarak bu yazıların içeriği B. Şapiro, L. Başmakova, G. 

Kurmanova’ların yazdıkları “Zdorovıy Obraz Jizni”(Sağlıklı Yaşam Tarzı) adlı 

kitabı okullarda okutulmaması ve Kırgız gençlerinin çocukluğundan itibaren 

bozgunculuğa öğrettirilerek Kırgız halkının istikbali sakıncaya sokulduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca bazı yazılarda B. Şapiro’nun devleti terk etmesi de 

istenmektedir.79 

Tartışmalar genel olarak Sağlıklı Yaşam Tarzı kitabının 16, 17, 18, 19. 

bölümlerine odaklanmıştır. Ancak söz konusu kitap Eğitim Bakanlığının 

kontrolünden geçmediği için Eğitim Bakanlığının 13.05.2003 tarihindeki “öğretim 

kitaplarını ve öğretim yöntemleri eserlerini hazırlama ve yayınlama kuralları ile 

ilgili kararnameye” aykırıdır diyen kararı ile okullardan alınmıştır.80  

                                                 
78 “Şapiro’nun Şaytan Şapalagı ce El Başçıları Emne Deyt?” Aalam gazetesi, 10.09.2004, s. 5. 
79 “Şapiro Ölköbüzdön Çıgıp Ketsin!”, Agım gazetesi, 17.09.2004, s. 13.  
80 K.A.Kaldıbayev “Ruhaniy Tarbiya Coopkerçiliktüü İş”, Kut Bilim gazetesi, 12.11.2004, s. 5; 
K.A. Kaldıbayev “Açık Kattarga Açık Söz”, Aalam gazetesi, 02.11.2004, s. 5. 
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Toplumdaki ahlaki bozulmalar, halkın desteği ile yürürlüğünü devam 

ettiren Iyman Sabagı dersindeki sistemsizlik ve toplumun şiddetle tepki gösterdiği 

B. Şapiro’nun “Sağlıklı Yaşam Tarzı” adlı kitabı Eğitim Bakanlığını bu olaylarla 

yakından ilgilenmeye zorlamıştır.81 Bu amaçla “Kırgız Cumhuriyetindeki Eğitim-

Öğretimin Devlet Standartları İle İlgili Kararnameyi” esas alarak Eğitim 

Bakanlığı tarafından “Kırgızistan Cumhuriyetinde Öğrencileri Eğitme Teorisi” 

ortaya atılarak bu teori bakanlık kurulunca onaylanmıştır. Söz konusu teoride 

gençlerin ahlak eğitimine öncelik tanınması gerektiği belirlenmiştir. Buna göre 

Eğitim Akademisinde “Okul Öğrencilerinin Ahlak ve Manevi Değerlerin Eğitimi 

Teorisi”82 ortaya atılarak 30.07.2003 tarihinde Kut Bilim gazetesine 

yayınlanmıştır. Toplum tarafından değerlendirilmesi istenen bu teori Eğitim 

Bakanlığınca değerlendirmeler sonucu onaylanmıştır. Bu teorinin hazırlanmasında 

etnopedagoji uzmanı S. İptarov’un büyük katkısı olmuştur. Teori 1997’de 

yürürlüğe giren “Genel Eğitim Programlarının Metodolojik Esasları”nı dikkate 

alarak hazırlanmıştır.83 “Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisi”nin esası 

şöyle belirtilmektedir: “Toplumun manevi gelişmesi her zaman toplumun ahlaki 

ve manevi anlayışı ile ölçülmüştür. Eğitim sürecinde insanın ahlaki boyutunu 

dikkate almadan sadece bilimsel boyutuna önem vererek bireyi her taraftan 

geliştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu problem gerek aile gerekse devlet 

tarafından önem arz etmesi zorunludur.  

Günümüzde ahlak ve manevi değerler eğitimine önem verilmesi boşuna 

değildir. Yeni sosyo-ekonomik ilişkiler, geçmişe ve hayata olan değişik bakış 

açıları, uluslar arası ve kültürel ilişkilerin genişlemesi, kalıplanmış hayat tarzının 

bozulması, ahlaki ve manevi değerlerin sorgulanması, toplumsal ilişkilerdeki 

değişiklikler, zülüm, kötü niyet, menfaat ve zenginlik için her şeyi meşrulaştırma 

gibi olumsuz davranışların ortaya çıkışı günümüzde sadece ilim adamlarını değil 

ahlaklı, imanlı ve halkına sorumlu bireyleri de yetiştirme mecburiyetini ortaya 

koymaktadır. 

Bu zorunluluk bağımsız ülkemizin milli, tarihi ve kültürel özelliklerini 

dikkate almaktadır. Bunun yanında halkın zihniyetini ve dünya medeniyetlerinin 

                                                 
81 Geniş bilgi için bkz. Kut Bilim gazetesi, 13.06.2003, s. 4-5.  
82 K.A. Kalbaev, “Ruhaniy Tarbiya – Coopkerçiliktüü İş”, Kut Bilim gazetesi, 12.11.2004, s. 5. 
83 “Ak Col! Iyman Sabagı”, Kut Bilim gazetesi, 08.08.2003, s. 13. 
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başarılarını içeren, her bireye saygı duymayı esas alan modern eğitim stratejisini 

geliştirme çabalarının biridir.  

Günümüzde eğitim-öğretimin içeriğini, yapısını ve metotlarını 

demokratikleştirme ve bireyselleştirme gençleri eğitme faaliyetlerinde dikkate 

değer problem haline gelmiştir. Devletimizde son yıllarda genel öğretim veren 

okullarda okutulmakta olan Iyman dersleri bireyi ahlaki, kültürel ve hoşgörü 

açısından büyük sorumluluk taşımaktadır. Çünkü söz konusu ders ile öğrencilerin 

ahlak anlayışlarını, vatanseverlik duygularını ve örnek davranışları geliştirmek 

için gereken imkânları hazırlayacaktır. Bu açıdan “Iyman Sabagına” büyük 

görevler düşmektedir. 

Şu anda bu dersin yapısı, metodolojisi ve ekonomik problemleri tam 

olarak çözülmemiştir. Ancak çocuklarımızın ruhi dünyasını geliştirmek ve 

atalarımızdan gelen manevi değerlerimize sahip çıkmayı amaçlamaktadır. 

Dolayısıyla bu gayreti gösteren okul cemaatlerini, öğretmenleri, toplum 

temsilcilerini ve velileri desteklemek gerekmektedir. Öyle ki bu yönde 

sunulmakta olan öğretim programlarını, söylenmekte ve yazılmakta olan fikirleri 

değerlendirme ve geçmişin tecrübelerini kullanabilme özel bir gayreti zorunlu 

kılmaktadır”.84  

Kısaca belirtmek gerekirse “Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisi” 

aşağıdaki üç temel ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını söyleyebiliriz: 

1. Toplumsal hayattaki değişiklikler 

2. Milli değerlerin sorgulanması  

3. Halkın desteği ile yürütülmekte olan “Iyman Sabagı”nın 

Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi 

4. Komşu Devletlerde yer alan “Etik” dersi modeli85 

 Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisi, gençlerin milli değerleri 

benimseterek milli ideolojiyi ve evrensel ahlaki davranışları geliştirmeyi 

amaçlamaktadır.86  

Söz konusu teorinin içeriğini de aşağıdaki esaslar oluşturmaktadır: 

1. Ahlak anlayışları ve kavramları  

                                                 
84 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası, Kırgız 
Respublikasının Bilim Berüü Ministirligi, Kırgız Bilim Berüü Akademiyası, Bişkek, 2003 
85 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
86 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
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2. Milli gelenekler 

3. Milli değerler 

4. Milli kültür 

5. Kırgız halkının örnek insanları87  

Bu içeriği Ahlak ve Manevi Eğitim Teorisinin şu 4 işlevi takip etmektedir:  

a. Ahlak anlayışını ve kavramlarını geliştirmek 

b. Ahlak duygusunu eğitmek 

c. Ahlaki inancı geliştirmek 

d. Ahlaki davranışları alışkanlık haline getirmek 

Teoriye göre bu 4 işlev birbirini takip etmektedir. Son işlev sayılan “ahlaki 

davranış alışkanlığı” yukarıda zikredilen 3 işlevin sırasına göre uygulanmasına 

bağlı olduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber ahlak ve manevi değerler 

eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, geçmiş ile günümüz ahlak 

anlayışlarını ayırt edebileceği, sağlam bir ahlak anlayışına erişeceği ve ahlaki 

davranış alışkanlığını kazanacağı ileri sürülmektedir.88  

Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisinin prensipleri olarak şunlar 

zikredilmektedir: 

1. Ahlak eğitiminin evrensel ahlaki değerlere ve milli 

manevi değerlere yönelme prensibi 

2. Halk pedagojisini ve milli gelenekleri esas alma  

3.  Hümanizm prensibi 

4. Öğrencilerin etnopsikolojik ve etnokültürel özelliklerini 

dikkate alma prensibi 

5. İlmilik ve devamlılık prensibi 

6. Demokrasi prensibi 

7. Dil, bölgesel ve kültürel özellikleri dikkate alma 

prensibi 

8. Öğrencilerin gelişim özelliklerine önem verme prensibi   

9. Dersler ile ilişki kurma prensibi 

10. Öğrencilerin kendini eğitmesi için imkân hazırlama 

prensibi 

                                                 
87 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
88 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
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11. Yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimini geliştirme 

prensibi 

12. Öğretim materyallerinin dini, siyasi, ideolojik ve tek 

taraflı bakış açısından uzak tutma prensibi  

13. Öğretim cereyanında uzmanlar ve veliler ile işbirliği 

sağlama prensibi vb.89   

Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisinin esas araçlarını dil, milli 

değerler, örnek şahsiyetler ve gelenekler oluşturmaktadır. Ahlak ve manevi 

değerler eğitiminin esas usulleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; “Ahlak anlayışını 

geliştirme usulleri” ve “Anlayışları pekiştirme usulleri”dir. “Ahlak anlayışını 

geliştirme usulleri” ahlak hakkında fikir alış verişinde bulunmak, tartışma, düz 

anlatım, yayınları ve edebi eserleri münakaşa etmek gibi usulleri içermektedir. 

“Anlayışları pekiştirme usulleri” de oyun, alıştırmalar, yarış, ödev gibi usulleri 

içermektedir.90  

“Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisi” aşağıdaki şahıslar tarafından 

hazırlanmıştır: 

1. Prof. Dr. BAYGAZİEV S. Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim 

Akademisi Başkan Yardımcısı  

2. İPTAROV S. Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Akademisi 

Etnopedagoji Bölümü Başkanı 

3. ALİMBEKOV A. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Uzmanı 

4. İSAKOV B. Kırgızistan Halk Öğretmeni 

5. AŞİRBAEV E. “Kalem” Vakfı Başkanı, Çüy İli Milletvekili   

Ahlak ve Manevi Değerler Eğitimi Teorisi 28 Haziran Eğitim 

Bakanlığınca düzenlenen “Kerege Keneşme” toplantısında değerlendirilmiştir. 

Toplantıya eğitimciler, bilim adamları, din adamları, gazete yazarları, haberciler 

ve halk temsilcileri katılmıştır. Bu toplantıda Iyman dersine isim verme konusu da 

tartışma konusu olmuştur. 

Bir kısım toplantı katılımcılarına göre “Iyman sabagı” olarak adlandırmak 

bu dersi dini boyut kazanacağını savunarak dersin adının “adep sabagı” olmasını 

istemiştir. Büyük bir çoğunluk dersin “Iyman sabagı” olarak adlandırılmasını ileri 
                                                 
89 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
90 Mektep Okuuçularına Adeptik cana Ruhiy-Iymandık Bilim Berüü Konsepsyası. 
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sürmüştür. Bu görüşü savunanlar dersin daha önce de böyle bir isim ile 

yürütüldüğü için halk tarafından daha iyi anlaşılacağını ifade etmişlerdir.  

Toplantı sonucunda Eğitim Bakanlığı “Iyman Sabagı”nın zorunlu bir ders 

olmasına ve bu “Iyman Sabagı” isminin uygun olduğuna karar vermiştir.91 

 

C.9. Günümüz Iyman Sabagı  
Günümüzde Iyman Sabagı Eğitim Bakanlığının 19 Haziran 2004’deki 

545/1 nolu kararı ile “Adep Sabagı” olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu 

değişiklik sadece dersin ismini içermektedir. Başka bir ifade ile Iyman Sabagı 

müfredatı aynen devam etmektedir.92  

Bu değişikliğin tek nedeni olarak Özbek Çotonov’un gayretleri ile 

hazırlanan ve Eğitim Bakanlığının adını kullanarak yürürlüğe soktuğu Iyman 

Sabagı programı zikredilmektedir. Hatta söz konusu program Eğitim Bakanlığınca 

“Dini mistizme yönelik”93 bir program olarak değerlendirilmiştir. Böylece Eğitim 

Bakanlığı bu dersin ıyman sabagı olarak devam etmesi endişeli olduğunu ifade 

etmektedir. Çünkü Özübekov’un gayreti ile hazırlanan müfredatta Iyman 

kavramının dini anlamı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Özübekov Iyman 

kavramının İslami bir terim olduğuna ısrarlı bir görüş sergilemektedir.94  

Söz konusu eğitim programının yasal olarak da hükümsüzlüğünü ileri 

süren Eğitim Bakanlığı bu değişikliğin yasal bir zorunluluk olduğunu ifade 

etmektedir. Çünkü Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasasında ve Eğitim kanunda 

dinin devletten ve devlete ait kurumlardan ayrıldığı belirtilmektedir.  

Yine Şapiro’nun yazdığı “Sağlıklı Yaşam Tarzı” (Caşoonun Sergek 

Münözü) adlı kitabının Kazakistan’da basılan 50 bin nüshasının 10 bininin 

Kırgızistan’a getirilmesi tekrar gündeme gelmiş durumdadır.95 Nitekim bu kitap 

Eğitim Bakanlığı tarafından uygun bulunmamış ve kitapta halkın tepkisini 

uyandıran bölümlerde değişiklik yapılmamıştır. Bu durum yine halkın tepkisini 

beraberinde getirmektedir. Tekrar yazışmalara başlanmış durumdadır.  

                                                 
91 Eğitim Bakanlığının No: 629/1, 03.07.2003 kararı, KutBilim Gazetesi, 08.08.2003, s. 13. 
92 “Adep Sabagı Ruhaniy Canılanuu Sabagı”, Kutbilim Gazetesi, 29.10.2004, s. 3; Ayna İbraeva, 
“Bilim Berüü Ministiri Mustafa Kidibaevke Açık Kat”, Aalam Gazetesi, 08.10.2004, s. 2. 
93 Konuşan Kanıbek Abdıraimov, “Açık Kattar Cönündö Açık Söz”, Kutbilim Gazetesi, 
29.10.2004.  
94 N. Kökközova, “Bügünkü Kün ve Iymanduuluk”, Oş Şamı Gazetesi, 21.12.2002 
95 “Açık Kattarga Açık Söz”, Aalam Gazetesi, 02.11.2004. 
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Günümüz yazışmaları önceki yazışmalara göre daha sert bir özellik 

taşımaktadır. Bazı halk tarafından yazılan mektuplar Eğitim Bakanlığı 

yetkililerinin İslam dininden başka dine mensup olduklarını ileri sürmekte ve 

Iyman Sabagının adının değiştirildiğini Şapiro’nun kitabının okutulmasına izin 

olarak değerlendirmektedirler. Hatta Şapiro’nun devleti terk etmesi 

istenmektedir.96 Bir kısım mektuplar da “adep” kavramının “Iyman” kavramının 

bir kolu olduğunu ifade ederek “adep” terimi nasıl “Iyman” terimini içine 

alacağını sormaktadır.97  

Günümüzde bu mektupların çoğalması Eğitim Bakanlığını da harekete 

geçirmiş durumdadır. Bu mektuplar Eğitim Bakanlığınca değerlendirilerek halkı 

Iyman sabagı hakkında bilgilendirme amacı ile mektuplara cevap şeklinde 

Kutbilim gazetesinden özel bir sayfa ayrılmıştır.  

Dersin kitapları ve araç-gereçleri yarış yolu98 ile temin edilmeye 

çalışılmaktadır. Kitaplar daha hazırlama aşamasında olduğu için bu eksiklik yine 

Kutbilim gazetesinin özel “Kutbilim Sabak” sayısı ile giderilmektedir. Ayrıca 

Bakanlık tarafından özel kurslar verilemekte ve haftada bir kere “Adep Sabagı 

Ruhaniy Canılanuu Sabagı” adlı televizyon programları sunulmaktadır.   

    

 

                                                 
96 “Şapiro Ölköbüzdön Çıgıp Ketsin”, Aalam Gazetesi, 17.09.2004, s. 13. 
97 Çolponbek Abıke Uulu, “Kalpaktı Şapkege Almaştıram Dep Temtendöö”, Aalam gazetesi, 
27.08.2004, s. 3. 
98 “Adep Sabagı Ruhaniy Canılanuu Sabagı”, Kutbilim Gazetesi, 29.10.2004, s. 3. 
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II. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Bu bölümde Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışını tespit etmek 

amacıyla oluşturulan “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”, “Din Öğretimine 

Karşı Tutum”, “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum”, “Dini Tutum” 

ölçeklerinin tutum düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, mezuniyet durumu, 

çocuk sayısı, mesleki durum, aylik gelir, yerleşim merkezi, dini bilgileri öğrenme 

durumu, mezun olunan okullarda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı 

müfredatından haberdar olma durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine 

dair elde edilen veriler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu bölüm aşğıdaki üç 

altbaşlıktan oluşmaktadır: 

  

1. Kişisel Özellikler  

2. Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları 

3. Ölçekler ile İlgili Bulgular 

 

1. Kişisel Özellikler 

Bu bölümde araştırmaya katılanların kişisel özellikleri ele alınmıştır. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Dağılım 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan halkın %51,9 (202)’i erkek, %48,1 (187)’i kadındır. 

Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunu erkeklerin 

oluşturduğu görülmektedir. Bu dağılım grafikteki görünümü ise Şekil 1’de 

görüldüğü gibidir. 

 

 

 f % 

1 Erkek 202 51,9 

2  Kadın 187 48,1 

  Toplam 389 100 
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Tablo 4. Yaşa Göre Dağılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların yaşına göre dağılımına bakıldığında; 

katılımcıların %33,2 (129)’u 18-30 yaşta, %17,7 (69)’u 31-40 yaşta, %32,1’ 

(125)’i 41-50 yaşta, %17,0 (66)’sı 51 ve üst yaştadır. Görüldüğü üzere 

araştırmaya katılanların çoğunluğu 18-40 yaş arasında değişmektedir. Bu 

değerlerin dağılım grafiği şekil 2’de görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 f % 

1 18-30 129 33,2 

2  31-40 69 17,7 

3 41-50 125 32,1 

4 51 ve üstü 66 17,0 

  Toplam 389 100 
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Şekil 2 
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Tablo  5. Medeni Duruma Göre Dağılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların %76,2 (296)’sı evli, %18,5 (72)’si bekar, %2,8 

(11)’i dul, %2,6 (10)’u boşanmış durumdadır. Bu bulgulara göre araştırmaya 

katılanların büyük bir çoğunluğunu evliler oluşturmaktadır. Bu durumun dağılım 

grafiği Şekil 3’teki gibidir. 

 

 

 

 f % 

1 Evli 296 76,1 

2  Bekar 72 18,5 

3 Dul 11 2,8 

4 Boşandım 10 2,6 

 Toplam 389 100 
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Şekil 3 
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Tablo 6. Mezuniyete Göre Dağılım 

 

 

 

 

 

 

 

 Araştırmaya katılanların %35,0 (136)’sı ortaokul mezunu, %45,2 (176)’sı 

yüksek okul mezunu, %19,8 (77)’si mesleki lise mevzunudur. Bu bulgulara göre 

araştırmaya katılanların çoğunluğunu yüksek okul mezunları oluşturmaktadır. Bu 

dağılım ise grafikte Şekil 4’teki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1 Orta okul 136 35,0 

2  Yüksek okul 176 45,2 

3 Mesleki lise 77 19,8 

  Toplam 389 100 
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Şekil 4 
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Tablo 7. Çocuk Sayısına Göre Dağılım  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Araştırmaya katılanların %20,1 (78)’i 1-2 çocuk sahibi, %24,7 

(96)’sı 3-4 çocuk sahibi, %14,9 (58)’i 5-6 çocuk sahibi, %13,6 (53)’ü 7 veya daha 

fazla çocuk sahibi, %26,7(104)’ü çocuk sahibi değildir. Bu bulgulara göre 

araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunu çocuk sahibi olmayanlar, en az 

grubu ise 7 veya daha fazla çocuk sahibi olanlar oluşturmaktadır. Bu durumun 

dağılım grafiği ise Şekil 5’te verilmiştir. 

 f % 

1 1-2 78 20,1 

2  3-4 96 24,7 

3 5-6 58 14,9 

4 7 veya daha fazla 53 13,6 

5 Çocuk sahibi değil 104 26,7 

  Toplam 389 100 
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Şekil 5 
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Tablo 8. Mesleki Duruma Göre Dağılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1 Öğretmen 73 18,8 

2  Polis  11 2,8 

3 Ev hanımı 21 5,4 

4 Ticaret 8 2,1 

5 Ciftçi  34 8,7 

6 Memur  65 16,7 

 7 Doktor  18 4,6 

8 Şoför  17 4,4 

9 Öğrenci  40 10,3 

10 Özel mülkiyet 39 10,0 

11 Emekli  22 5,7 

12 Mühendis  27 6,9 

13 Gazeteci  5 1,3 

14 Terzi  7 1,8 

15 Din adamı  2 0,5 

 Toplam 389 100 
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 Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %18,8 (73)’ü 

öğretmen, %2,8 (11)’i polis, %5,4 (21)’i ev hanımı, %2,1 (8)’i ticaret ile 

uğraşanlar, %8,7 (34)’ü çiftçi, %16,7 (65)’i devlet memuru, %4,6 (18)’i doktor, 

%4,4 (17)’si şoför, %10,3 (40)’ı öğrenci, %10,0 (39)’u özel mülkiyeti ile 

ilgilenen, %5,7 (22)’si emekli, %6,9 (27)’i mühendis, %1,3 (5)’i gazeteci, %1,8 

(7)’si terzi, %0,5 (2)’si din adamıdır. Bu bulgularda da görüldüğü gibi araştırmaya 

katılanların çoğunluğunu öğretmenler oluşturmaktadır. Bu durumla ilgili dağılım 

grafiği aşağıdaki gibidir (Şekil 6)    
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Tablo 9. Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılım  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 f % 

1 500-1000 99 25,5 

2  1001-2000 120 30,9 

3 2001-3000 74 19,1 

4 3001-4000 32 8,2 

5 4001-5000 8 2,1 

6 5000den fazla 7 1,6 

7 Gelir sahibi değil 49 12,6 

  Toplam 389 100 
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 Araştırmaya katılanların aylık ortalama gelirleri tablo 9’da gösterildiği gibi 

şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: %25,5 (99)’unun aylık ortalama gelirleri 500-

1000 Kırgız somu arasında, %30,9 (120)’sının ortalama aylık gelirleri 1001-2000 

Kırgız somu arasında, %19,1 (74)’ünün ortalama aylık gelirleri 2001-3000 Kırgız 

somu arasında, %8,2 (32)’sinin ortalama aylık gelirleri 3001-4000 Kırgız somu 

arasında, %2,1 (8)’inin ortalama aylık gelirleri 4001-5000 Kırgız somu arasında, 

%1,6 (7)’sinin ortalama aylık gelirleri 5001 veya daha fazla Kırgız somu arasında 

değişmektedir. %12,6 (49)’u gelir sahibi değildir. Gelir sahibi olamamasına 

öğrencilik statüsü büyük etken olarak görülmektedir. Bu dağılımın grafiği Şekil 

7’de verilmiştir. 
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Tablo 10. Yerleşim Merkezine Göre Dağılım 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların 29,6 (115)’i Oş şehir merkezinde, %9,5 (37)’si Oş 

ili Karakulca ilçesinde, %11,6 (45)’i Oş ili Karasu ilçesinde,  %15,9 Oş ili 

Kızıldıykan köyünde, %10,0 (39) Oş ili Anakızıl köyünde, %15,9 (62) Oş ili 

Şorobaşat köyünde, %7,5 (29)’u Oş ili Özgön ilçesinde oturanlardır. Görüldüğü 

gibi katılımcıların çoğunluğunu Oş şehir merkezinde oturanlar oluşturmaktadır. 

Bu dağılımın grafiği Şekil 8’deki gibidir. 

Şekil 8 
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 f % 

1 Oş   115 29,6 

2  Karakulca  37 9,5 

3 Karasu  45 11,6 

4 Kızıl diykan 62 15,9 

5 Ana kizil 39 10,0 

6 Şoro başat 62 15,9 

7 Özgön  29 7,5 

  Toplam 389 100 
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Tablo 11. Dini Bilgileri Öğrenme Durumları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 49,4 (192)’si dini 

ana-babadan, %4,6 (18)’i mollalardan, %8,7 (34)’ü mescitten, %13,1(51)’i 

kitaplardan yararlanarak, %8,2 (32)’si okuldan öğrenmişlerdir. %16,0 (62)’si de 

dini bilgisi olmadığını ifade etmiştir. Bu durumun dağılım grafiği Şekil 9’daki 

gibidir. 

 

Şekil 9 
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 f % 

1 Ana-baba  192 49,4 

2  Mollalardan  18 4,6 

3 Mescid  34 8,7 

4 Kitaptan  51 13,1 

5 Okulda  32 8,2 

6 Bilgim yok  62 16,0 

  Toplam 389 100 
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Tablo 12. Mezun Olunan Okullarda Iyman Dersinin Yer Alması  

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların %18,5 (72)’si mezun oldukları okullarda ıyman 

dersi görmüştür. %81,5 (317)’si Iyman dersi almadığını ifade etmektedir. Bu 

durum daha önce bu gibi dersin olamamasından kaynaklanmış olabilir.  

 

Tablo 13. Iyman Sabagı Öğretim Programından Haberdar Olma Durumu  

 

  

 

 

 

Araştırmaya katılanların % 81,5 (316)’sının Iyman Sabagı öğretim 

programından haberi vardır. %18,8 (73)’ünün  de Iyman Sabagı öğretim 

programından haberi yoktur. 

 

 

2. Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları  

 

Ölçeğimizde Kırgızistan Halkının Din Derisine Bakışı 4 temel tutum ile 

ele alınmıştır. Bu tutumların altında yer alan ölçeklerin tek bir yapıyı ölçüp 

ölçmediğinin test edilmesi için faktör analizi uygulanmıştır. Bu başlıkta geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışmalarından elde edilen verilerin yeterliğinin saptanması için 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlettt’s testi sonuçları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 f % 

1 Evet  72 18,5 

2  Hayır  317 81,5 

  Toplam 389 100 

 f % 

1 Evet  316 81,2 

2  Hayır  73 18,8 

  Toplam 389 100 
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2.1 Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği  

 

Tablo 14. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum KMO and 

Bartlett’s Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

  ,889 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1006,148 

  df 36 

  P ,000 

 

“Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum” ölçeği ile ilgili elde edilen 

verilerin yeterliğinin saptaması için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testine 

göre yeterlik puanı .88’dir. Bu puan sosyal bilimlere göre elde edilen verilerin 

yeterliğinin çok iyi derecede yeterli olduğunu göstermektedir.99  

Ölçekteki “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”unda tek bir faktörün 

açıkladığı varyans  % 43,921’dir. 

Kırgızistan Halkının “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”unu 

belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin faktör analizi ve madde analizleri tablo 

15’te verilmiştir. 

 

Tablo 15. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği Faktör ve Madde 

Analizi Sonuçları 

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği 
 

Faktör Yük 
Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelâsyonu 

Iyman Sabagı ögretmenleri bu dersin sunumunda 
yeterlidir 

,76 ,63 

Çocuğumun edinmesi gereken dini bilgiler açısından 
okuldaki Iyman Sabagı yeterlidir 

,73 ,62 

Iyman Sabagının etkin yürümesi için okul idareleri 
gereken ilgiyi göstermektedir 

,72 ,57 

Iyman Sabagı ögretmenlerinin kullandıklari 
materayeller yeterlidir 

,70 ,58 

                                                 
99 Ezel Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve SSPS ile Veri Analizi, Nobel yay., Ankara 2002, s. 50. 
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Iyman Sabagı öğretmenleri dersin daha etkin 
yürütülmesi için velilerle işbirliği sağlamaktadır 

,69 ,56 

Iyman Sabagı din ve ahlak ile ilgili konuların 
sunumu açısından bu hali ile iyidir 

,68 ,56 

Iyman Sabagı mevcut program açısından yeterlidir ,62 ,50 

Iyman Sabagı Islam dini hakkinda yeterli derecede 
bilgi vermektedir 

,49 ,38 

Çocuğumun karşılaştığı problemlerin çözümünde 
Iyman Sabagında yararlanılmaktadır 

,46 ,34 

Cronbach's Alpha: ,801 

Açıkladığı Varyans: 43,921  

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”unu 

belirlemek amacıyla konulan 9 tutum sorusunun  oluşturduğu ölçeğin faktör 

analizi sonuçlarına göre maddelerin birinci faktör yük değerlerinin .46 ile .76 

arasında değiştiği gözlenmektedir. Faktör yük değerlerine göre ölçek birbiriyle 

ilişkili maddelerden oluşmakta ve halkın “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

Tutum”unu belirleyen yapıyı ölçtüğü görülmektedir.  

 Her bir tutum sorusunun katılımcıları ne denli ayırt ettiğini değerlendirmek 

amacıyla yapılan  madde analizi sonuçlarına göre  madde toplam 

korelasyonlarının da .34 ile .63 arasında değiştiği görülmektedir.  Bu bulguya göre 

9 tutum sorusunun her birinin ayırt edici özelliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Bu değer 

ölçeğin güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.  Bu bulgulara göre “Iyman 

Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”unu belirlemek amacıyla konulan tutum 

ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 

 

2.2 Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği 

 

Tablo 16. Din Öğretimine Karşı Tutum KMO and Bartlett’s Test 

Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

  ,890 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1866,077 

  df 136 

  P ,000 
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“Din Öğretimine Karşı Tutum” ölçeğiyle ilgili elde edilen verilerin 

yeterliğinin saptaması için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testine göre 

yeterlik puanı .89’dur. Bu puan sosyal bilimlere göre elde edilen verilerin 

yeterliğinin çok iyi derecede yeterli olduğunu göstermektedir.100  

Halkın “Din Öğretimine Karşı Tutum”unu belirlemek amacıyla geliştirilen 

ölçeğin faktör analizi ve madde analizleri Tablo 17’de verilmiştir. 

 

Tablo 17. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği Faktör ve Madde 

Analizi Sonuçları 

 
Din Öğretimine Karşı TutumÖlçeği 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 
Korelâsyonu 

Çocuklara dini bilgiler devlet okullarında verilmelidir ,72 ,64 

Iyman Sabagı ile verilmiş olan dini bilgiler çocuklara 
dinimizin daha iyi öğretilmesini sağlar 

,70 ,59 

Okullarda dini bilgilerin verilmesi çocuğumun manevi 
yönden gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır 

,69 ,59 

Cocuklar Iyman Sabagındaki dini konular sayesinde 
sorumluluk bilincine ulaşır 

,65 ,57 

Cocuklara dini bilgiler Iyman Sabagı ile verilmelidir ,65 ,57 

Yürütülmekte olan Iyman Sabagının saatleri arttırılmalıdır ,64 ,56 

Dini bilgi almış kimse güvenilir ve dürüst olur ,64 ,55 

Okullarda verilen dini bilgiler dini karmaşıkları önler ,63 ,53 

Çocuklara dini bilgilerin verilmesi yararlıdır ,60 ,53 

Çocugum Iyman Sabagında neler ögrendiğini benimle 
paylaşır 

,47 ,41 

Iyman Sabagı çocuğumun davranışlarında olumlu bir katkı 
sağlamaktadır 

,47 ,40 

Çocuklara dini bilgiler ailede verilmesi gerekir ,43 ,38 

Çocuklara dini bilgilerin verilmesi zararlıdır ,43 ,36 

Çocuguğa dini bilgilerin ögretmenler tarafindan verilmesini 
isterim 

,43 ,36 

Çocuğumun okulda Iyman Sabagında neler ögrendiğini 
merak ederim 

,43 ,36 

Iyman Sabagı 1. sınıftan itibaren zorunlu olmalıdır ,39 ,33 

Çocuğuma dini bilgilerin ilahiyat mezunları tarafından 
verilmesini isterim 

,37 ,30 

Cronbach's Alpha: ,857 
Açıkladığı Varyans: 32,129  

                                                 
100 Tavşancıl, a.g.e., s. 50. 
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Halkın “Din Öğretimine Karşı Tutum”unu belirlemeye yönelik 17 tutum 

sorusu bulunmaktadır. Ölçekteki maddelerin faktör yük değerlerinin .37 ile .72 

arasında değişiklik gösterdikleri dikkati çekmektedir. Ölçekteki “Din Öğretimine 

Karşı Tutum”unda tek bir faktörün açıkladığı varyans  % 32,129’dur. Ölçekte yer 

alan tutum maddeleri araştırmaya katılanları ne ölçüde ayırt ettiğini 

değerlendirmek amacı ile madde analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçlarına göre 

madde toplam korelasyonlarının .30 ile .64 arasında olduğu görülmüştür. Bu 

bulgu ölçekteki tutum maddelerinin ayırt edici olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı olan alfa değeri; .85’tir. 

 2.3 Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği   

Tablo 18. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği KMO and 

Bartlett’s Test Sonuçları 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

  ,672 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 221,636 

  df 3 

  P ,000 

 

“Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum” ölçeği ile  ilgili elde edilen 

verilerin yeterliğinin saptaması için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testine 

göre yeterlik puanı .67’dir. Bu puan sosyal bilimlere göre elde edilen verilerin 

yeterliğinin vasat derecede yeterli olduğunu ifade etmektedir101   

“Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum” ölçeğinin faktör analizi ve 

madde analizleri tablo 19’da verilmiştir. 

                                                 
101 Tavşancıl, a.g.e., s. 50. 
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Tablo 19. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği Faktör 

ve Madde Analizi Sonuçları 

 
Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği  

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelâsyonu 

Çocuğuma dini bilgilerin medrese mezunlari tarafından 
verilmesini isterim 

,82 ,48 

Çocuğuma dini bilgilerin imamlar tarafından verilmesini 
isterim 

,79 ,48 

Çocuklara dini bilgiler medreselerde verilmesi gerekir ,77 ,50 

Cronbach's Alpha(a): ,423 

Açıkladığı Varyans: 63,638 

 

“Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum” ile ilgili 3 tutum 

maddesinin oluşturduğu ölçeğin faktör analizi sonuçlarına göre, maddelerin 

birinci faktör yük değerlerinin .77 ile .82 arasında değiştiği gözlenmektedir. 

Faktör yük değerlerine göre ölçek birbiriyle ilişkili maddelerden oluşmakta ve 

“Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum”u ölçtüğü görülmektedir 

Ölçekteki “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum”unda tek bir 

faktörün açıkladığı varyans %54,648’dir. 

 Her bir tutum maddelerinin katılımcıları ne denli ayırt ettiğini 

değerlendirmek amacıyla yapılan  madde analizi sonuçlarına göre  madde toplam 

korelasyonlarının da .50 ile .48 arasında değişmektedir.  Bu bulguya göre 3 tutum 

maddesi ayırt edici özelliğe sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

.42 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin normale yakın güvenirliğe sahip 

olduğunu göstermektedir.  Bu bulgulara göre “Okul Dışındaki Din Öğretimine 

Karşı Tutum”u ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu 

söylenebilir. 

2.4 Dini Tutum Ölçeği 

Tablo 20. Dini Tutum Ölçeği KMO and Bartlett’s Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

  ,931 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2105,468 

  df 45 

  P ,000 
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“Dini Tutum Ölçeği” ile ilgili ilgili elde edilen verilerin yeterliğinin 

saptaması için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testine göre yeterlik puanı 

.93’tür. Bu puan da sosyal bilimlere göre elde edilen verilerin yeterliğinin 

mükemmel yeterlik düzeyinde olduğunu göstermektedir.102  

“Dini Tutum”u belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin faktör analizi ve 

madde analizleri tablo 21’de verilmiştir. 

 

Tablo 21. “Dini Tutum Ölçeği” Faktör ve Madde Analizi Sonuçları 

 

 
Dini Tutum Ölçeği 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelâsyonu 

Ramazanda oruç tutmak benim için önemlidir ,84 ,78 

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek benim için önemlidir ,83 ,76 

Allahın sevgisini kazanmak için gayret etmek gerekir ,82 ,75 

Günde beş vakit namaz kılmak benim için önemlidir ,82 ,76 

İslam’ın yasakladığı şeylerden uzak durmak gerekir ,76 ,70 

Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir ,73 ,66 

Kuran günümüze kadar degişmeden gelmiştir ,71 ,64 

Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır ,67 ,60 

Hz. Muhammed’in sevgisini kazanmak için gayret etmek 
gerekir 

,63 ,55 

Allahin varlıgına inanmak gerekir ,59 ,51 

Cronbach's Alpha: ,905 
Açıkladığı Varyans: 56,298 

 

Tablo 21’de görüldüğü gibi Dini Tutum Ölçeği Faktör ve Madde Analizi 

Sonuçları incelendiğinde bu alanla ilgili 10 tutum maddesinin faktör yük 

değerlerinin .59 ile .84 arasında değiştiği gözlenmektedir. Hesaplanan faktör yük 

değerinin yüksek olması, ölçeğin birbiriyle ilişkisi olan maddeleri içerdiğini 

göstermektedir. Tek bir faktörün açıkladığı varyans miktarı ise %56,298 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin içerdiği maddelerin ne denli ayırt edici olduklarını görmek 

amacı ile yapılan madde analiz sonuçlarında bulunan madde toplam korelasyonu 

ise .51 ile .78 arasında farklılık göstermektedir. Elde edilen korelasyonların 

yüksek seviyede olması bize maddelerin ayırt edici özelliğe sahip olduğunu ifade 

etmektedir. Ölçeğin güvenirliğini ortaya koyan alfa değeri 90’dır. Bu sonuçlar 

                                                 
102 Tavşancıl, a.g.e., s.50. 
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dikkate alındığında “Dini Tutum Ölçeği” geçerli ve güvenilir bir veri toplama 

aracı olduğu anlaşılmaktadır.   

  

3. Ölçekler ile İlgili Bulgular 
 
 3.1 Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Bulgular 
 Araştırmaya katılanların Iyman Sabagına Karşı Tutumunu belirleme 

amacıyla konulan 9 tutum maddesine ait ortalama değerler tablo 22’de verilmiştir. 

Tablo 22. Iyman Sabagına Karşı Tutum Ortalama Değerler 

 Tutum X¯ Tutum 
düzeyi 

Çocuğumun karşılaştıgı problemlerin çözümünde Iyman 
Sabagından yararlanılmaktadır 

3,80 Katılıyorum 

Iyman Sabagı mevcut program açısından yeterlidir 3,52 “ 

Iyman Sabagı Islam dini hakkinda yeterli derecede bilgi 
vermektedir 

3,44 “ 

Çocuğumun edinmesi gereken dini bilgiler açısından okuldaki 
Iyman Sabagı yeterlidir 

3,24 Kararsızım 

Iyman Sabagının etkin yürümesi için okul idareleri gereken ilgiyi 
göstermektedir 

3,19 “ 

Iyman Sabagı ögretmenleri bu dersin sunumunda yeterlidir 3,05 “ 

Iyman Sabagı din ve ahlak ile ilgili konuların sunumu açısından 
bu hali ile iyidir 

2,99 “ 

Iyman Sabagı öğretmenleri dersin daha etkin yürütülmesi için 
velilerle işbirliği sağlamaktadır 

2,83 “ 

Iyman Sabagı ögretmenlerinin kullandıklari materayeller 
yeterlidir 

2,56 Katılmıyorum  

 

Bu alandaki maddeler halkın Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği ile ilgilidir. Bu maddeler halkın uygulamadaki Iyman Sabagı 

müfredatından memnuniyeti, öğretmenlerin yeterliği, kullandıkları materyallerin 

yeterliği, okul yönetimlerinin bu alana ilişkin ilgileri ve Iyman Sabagının din ve 

ahlak konularının öğretiminde yeterliliklerine yönelmiştir. Bununla beraber 

çocuğu bulunan velilerin Iyman Sabagı alanına ilişkin tutumları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumun belirlenmesi bu alandaki 

ihtiyaçları ve gelişmeleri değerlendirme açısından büyük bir önem taşımaktadır.      

Tablo 22’de verilen bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılanların 

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumu Ölçeği maddelerinin 3’üne 

“katıldıkları”, 5’ine “kararsız oldukları” 1 maddeye ise “katılmadıkları”  
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görülmektedir. Bu bulgulara göre araştırmaya katılanlar, çocukların karşılaştığı 

problemlerin çözümünde Iyman sabagından yararlanıldığına, Iyman Sabagı 

mevcut program açısından yeterli olduğuna, Iyman Sabagı İslam dini hakkında 

yeterli derecede bilgi verdiğine katılmaktadır. Ancak çocukların edinmesi gereken 

dini bilgiler açısından okuldaki Iyman Sabagı yeterliği, Iyman Sabagının etkin 

yürümesi için okul idareleri gereken ilgiyi gösterdiği, Iyman Sabagı ögretmenleri 

bu dersin sunumunda yeterliği, Iyman Sabagı din ve ahlak ile ilgili konuların 

sunumu açısından yeterliği, Iyman Sabagı öğretmenleri dersin daha etkin 

yürütülmesi için velilerle işbirliği sağlaması ile ilgili olan maddelerdeki tutum 

düzeyinin “kararsızım” kategorisine karşılık geldiği görülmektedir. Yine tutum 

ortalamalarına bakıldığında Iyman Sabagı öğretmenlerinin kullandıkları 

materyallerin yeterli olduğuna katılmadıkları da gözden kaçmamaktadır.  

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine ilişkin ortalama 

puanlar ise 2.56–3.80 arasında değişmektedir. 9 maddeden oluşan “Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği”nde araştırmaya katılanların daha çok 

“kararsızım” kategorisini seçmesi Iyman Sabagı yeni bir ders olmasından 

kaynaklanabilir. Çünkü Iyman Sabagı Kırgızistan Cumhuriyeti bağımsızlığı ile 

beraber yürürlüğe girmiştir. Ancak 1993-2003 tarihleri arasında halkın desteği ile 

seçmeli ders olarak daha çok din ağırlıklı bir ders olarak devam etmiştir. Zorunlu 

bir ders olması 2003–04 öğretim yılına rastlamaktadır. Yine halkın bu derse daha 

çok kararsız olarak tutum sergilemesi bu alanda uzman kimselerin eksikliğine de 

dayanabilmektedir. Bunun yanında söz konusu dersle ilgili iki müfredatın 

yürürlükte olması halkın karasızlığını etkileyen neden olarak söylenebilir.  

Aynı şekilde “katılıyorum” kategorisini içine alan maddelerin 

cevaplanmasında yukarıda zikredilen durumlar önemli etken olduğu ifade 

edilebilir. Çünkü Eğitim Bakanlığınca uygulanmakta olan Iyman Sabagı 

müfredatında İslam dini hakkında daha genel bilgi verilmekte ve daha çok İslam 

öncesi milli değerlere önem verilmektedir. Oysa Özübek Çotonov’un gayreti ile 

hazırlanan Iyman Sabagı öğretim programı tam bir İslami özelliğe sahiptir. Ancak 

Tablo 20’de görüldüğü gibi halk Iyman Sabagının çocukların bazı problemlerinin 

çözümünde etkiliği olduğuna inandığını zikretmede yarar vardır. Çünkü araştırma 

sırasında yapılan mülakatlar gerek aydınların gerekse halkın Iyman Sabagından 

beklentileri çok olduğunu göstermiştir.  
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Iyman Sabagında kullanılan materyallerin yeterliği ile ilgili madde 

yukarıda belirtildiği gibi “katılmıyorum” kategorisine karşılık göstermiştir. Bu 

duruma açıklık getirmek gerekiyorsa Iyman Sabagı yeni bir ders olmasından 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu dersle ilgili çalışmalar tüm hızı ile devam 

etmektedir. Ancak günümüzde deneme aşamasında olan Iyman Sabagının 

materyalleri yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.           

 Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”larının 

cinsiyet, medeni durum, yaş, mezuniyet durumu, çocuk sayısı, mesleki durum, 

aylik gelir, yerleşim merkezi, dini bilgileri öğrenme durumu, mezun olunan 

okullarda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı müfredatından haberdar 

olma durumlarına göre farklılaşması aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 23. Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 

Araştırmamıza katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları ve cinsiyete göre t-testi sonuçları tablo 23’te verilmiştir.  

Bu bulgulara göre, araştırmaya katılanların toplam puanları ve cinsiyeti arasında 

anlamlı bir fark yoktur [t (372)=1.851, p>.05]. Erkeklerin Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=28,0347 iken kadınların 

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=29,3583’tür. 

Tablo değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına göre alınmıştır. 

Cinsiyet N X¯ S sd t p 

 Erkek  202 28,0347 0,46287 372 1,851 ,065 

Kadın  187 29,3583 0,54489    
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Tablo 24. Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının mezun olunan okulda Iyman Sabagının Yer Almasına Göre T-

Testi Sonuçları 

 

Tablo 24’e bakıldığında analiz sonuçları mezun olunan okulda Iyman 

Sabagının yer alması durumu ile Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

arasında anlamlı bir farkın olmadığını ifade etmektedir. [t(119,096)=-.380, p>.05]. 

Mezun olunan okulda Iyman Sabagı dersin görmüş kimselerin toplam puanları  

X¯=44,5352 iken Iyman Sabagı görmemiş kimselerin Iyman Sabagı Etkinliklerine 

Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=44,7823’tür. Tablo değerleri 

varyansların eşitsizliği varsayımına göre alınmıştır.  

  

Tablo 25. Iyman Dersi Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Iyman Sabagı Müfredatından Haberdar Olma Durumuna Göre 

T-Testi Sonuçları 

 

Araştırmamıza katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları, katılımcıların Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma 

durumuna göre t-testi sonuçları tablo 25’te verilmiştir.  Bu bulgulara göre, 

araştırmaya katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğindeki 

toplam puanları ve Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma durumları 

arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmektedir. [t (387)=5,003, p<.05]. Iyman 

Mezun olunan 
okulda Iyman 
Sabagının yer 
alması 

N X¯ S sd t p 

 Evet  72 44,5352 0,56627 119 ,380 ,705 

Hayır 317 44,7823 0,31982    

Müfredattan 

haberdar olma 

N X¯ S sd t p 

 Evet  316 29,5032 0,40129 387 5,003 ,000 

Hayır 73 25,0685 0,61696    
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Sabagı müfredatından haberdar olanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=29,5032 iken müfredattan haberdar 

olmayanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları 

X¯=25,0685’tir. Iyman Sabagı müfredatı hakkında bilgi sahibi olması halkın 

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumunu etkilemektedir. 

 
Tablo 26. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Medeni 

Duruma Göre Analizi (Anova)  

 

Medeni Durum  N X¯ S 

Evliyim  296 28,9155 7,27310 

Bekarım  72 27,4444 6,11138 

Dul  11 30,0909 6,50315 

Boşandım  10 28,7000 6,39531 

Toplam 389 28,6710 7,03377 

  

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin medeni duruma göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 27’de verilmiştir. 

 

Tablo 27.  Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Medeni Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 148,206 4 49,402 ,999 ,393 

Guruplariçi 19047,675 385 49,474     

Toplam 19195,882 389       

  

Tablo 27’deki veriler incelendiği zaman araştırmaya katılanların Iyman 

Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum toplam puanlarının medeni duruma göre 

anlamlı bir şekilde faklılaşmadığı gözlenmektedir. (F (4-385)=.999, p>.05). Bu 

değerler halkın medeni durumlarının “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 
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Tutum”unda farklı bir etken olmadığını göstermektedir. Bir başka ifade ile halkın 

medeni durumu onların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumunun ortaya 

çıkmasında önemli bir faktör olmamaktadır. 

 

Tablo 28. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Yerleşim Merkezine Göre Analizi (Anova) 

 

Yerleşim Merkezi  N X¯ S 

Oş  115 27,9304 6,22632 

Karakulca  37 29,8649 10,10545 

Karasu  45 28,8889 7,11344 

Kızıldıykan  62 25,8548 6,06210 

Anakızıl  39 30,1282 7,56091 

Şorobaşat  62 29,6452 5,85647 

Özgön  29 31,7241 6,93282 

Toplam  389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin yerleşim merkezine göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 29’da verilmiştir. 

 

Tablo 29. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Yerleşim Merkezine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 1021,630 6 170,272 3,579 ,002 1-7; 2-4; 
3-4; 4-5; 
4-6; 4-7 

 
 

 

Guruplariçi 18174,251 382 47,577     

Toplam 

19195,882 388       

Tablo 29’daki veriler birlikte incelendiği zaman Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı Tutum toplam puanlarının yerleşim merkezine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaştığı gözlenmektedir. (F (6-382)=3,579, p<.05) Bu farkın 
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kaynağını belirlemek amacıyla yapılan LCD testi sonuçlarına göre Oş şehir 

merkezinde oturanların toplam puanları 27,9304 iken Özgön ilçesinde oturanların 

toplam puanları 31,7241’dir. Buna göre Oş şehir merkezinde oturanların toplam 

puanları Özgön ilçesine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (1-7). Bu da bize 

Oş şehir merkezinde oturanlar Özgön ilçesine göre daha olumsuz bir tutum 

sergiledikleri sonucuna götürmektedir. Ayrıca Özgön ilçesinde oturanlar en 

yüksek toplam puana sahip olmakla birlikte Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

daha olumlu bir tutum sergilemiştir.    

Aynı şekilde Kızıldıykan köyünün Karakulca, Karasu, Anakızıl, 

Şorobaşat, Özgön (2-4; 3-4; 4-5; 4-6; 4-7) köylerine göre daha düşük toplam 

puana sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu da bizi Kızıldıykan köyünü temsil 

edenlerin Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı olumsuz bir tutum sergiledikleri 

sonucuna götürmektedir. Bunun yanında Kızıldıykan köyünde günümüze kadar 

mescit olmadığını zikretmekte yarar vardır. Günümüze kadar halk toplu 

ibadetlerini birisinin evinde, daha sonra Sovyet döneminden kalma mağazada 

yerine getirmiştir.  

Yine Kızıldıykan köyü Sovyet döneminde en önem verilen bölgelerden 

olmuştur. Çünkü söz konusu köyde ilçenin en büyük okullarından biri inşa 

edilmiştir ve bütün ilçe eğitim seminerleri ve bilgi yarışmaları bu okulda 

düzenlenmiştir. Günümüzde de bu özelliklerini aynen korumaktadır. Dolayısıyla 

bu köyde oturanların hemen hemen tümü bu okul mezunudur. Sovyet dönemi 

dikkate alındığında bu okulda ateist terbiyesinin etkili olduğu ve araştırdığımız 

tutum ölçeğinin daha düşük toplam puana sahip olmasında da etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

Bu bulgular araştırmamızda belirtilen yerleşim merkezine göre farlılaşma 

varsayımını doğrulamaktadır. Ancak Karakulca 29,8649, Karasu 28,8889, 

Şorobaşat 29,6452, Anakızıl 30,1282 toplam puana sahip olmakla Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı benzer bir tutum sergilemiştir.  
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Tablo 30. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Yaşa 

Göre Analizi (Anova) 

  

Yaş  N X¯ S 

18-30 129 28,2868 6,56957 

31-40 69 28,7101 6,44456 

41-50 125 29,3200 7,86848 

51 ve üstü 66 28,1515 6,88419 

Toplam  389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin yaşa göre varyans analizi sonuçları Tablo 

31’de verilmiştir. 

 

Tablo 31. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum 

Düzeylerinin Yaşa Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 89,606 3 29,869 ,602 ,614 

Guruplariçi 19106,275 385 49,627     

Toplam 19195,882 388       

 

 Araştırmaya katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeğinin yaşa göre variyans analizi testleri sonucu Tablo 31’de verilmiştir. Bu 

bulgulara göre Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum toplam puanları 28,1515 

ile 29,3200 ararsında değişmekte ve anlamlı bir şekilde faklılaşma göstermediği 

gözlenmektedir. (F (3-385)=.602, p>.05) Dolayısıyla katılımcıların yaş durumu 

onların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumlarını etkilememektedir.  
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Tablo 32. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Aylık 

Gelir Durumuna Göre Analizi (Anova) 

    

Aylık Gelir Durumu  N X¯ S 

500-1000 99 29,2121 6,91386 

1001-2000 120 28,1750 6,54867 

2001-3000 74 27,2973 8,22580 

3001-4000 32 29,0938 6,54690 

4001-5000 8 34,0000 6,34710 

5000 ve üstü 6 26,3333 8,86942 

Gelir sahibi değil 49 30,0408 6,30132 

Toplam 389 28,6753 7,04234 

 
Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin aylık gelir durumuna göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 33’te verilmiştir. 

 

Tablo 33. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum 

Düzeylerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı 

Fark 

Guruplararası 555,782 6 92,630 1,894 ,081 2-5; 3-5 

3-7; 5-6 

 

Guruplariçi 18637,300 381 48,917     

Toplam 19193,082 387       

  
Tablo 33’teki veriler incelendiği zaman araştırmaya katılanların Iyman 

Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum toplam puanlarının aylık gelir durumuna göre 

anlamlı bir şekilde faklılaşmaktadır. (F (6-382)=1.894, p<.05). Bu değerler halkın 

aylık gelir durumlarının “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum”unda farklı bir 

etken olduğunu göstermektedir. Farklılaşma kaynağını belirlemek amacı ile 

yapılan puan ortalaması LSD test sonuçları yüksek gelir olarak 

değerlendirebileceğimiz 5000 ve üstü Kırgız somu aylık gelir sahiplerinin düşük 

toplam puana sahip olduğunu belirlemiştir. Yine bu bulgulara göre 1001-2000 
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Kirgız somu aylık gelire sahip olanlar ile 4001-5000 Kırgız somu aylık gelire 

sahip olanlar (2-5); 2001-3000 Kırgız somu aylı gelirine sahip olanlar ile 4001-

5000 Kırgız somu aylık gelire sahip olanlar (3-5); Gelir sahibi olamayanlar ile 

2001-3000 Kırgız somu aylık gelire sahip olanlar (3-7); 4001-5000 Kırgız somu 

aylık gelirine sahip olanlar ile 5000 ve üstü gelire sahip olanlar (5-6) arasında 

farlılık göstermektedir. Elde ettiğimi bu bulgular yüksek gelir sahiplerinin Iyman 

Sabagı Etkinliklerine Karşı olumsuz bir tutum sergilemelerine sebep olduğu 

sonucuna götürmektedir.    

 

Tablo 34. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Mezuniyet Durumuna Göre Analizi (Anova) 

Mezuniyet Durumu N X¯ S 

orta okul 136 28,7353 6,69354 

yüksek okul 176 27,9148 6,36675 

mesleki lise 77 30,2857 8,69945 

Toplam 389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin mezuniyet durumuna göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 35’te verilmiştir. 

 

Tablo 35. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin 

Tutum Düzeylerinin Mezuniyet Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı  

Fark 

Guruplararası 301,975 2 150,988 3,085 ,047 2-3 

Guruplariçi 18893,906 386 48,948     

Toplam 19195,882 388       

 

 Tablo 35’teki analiz sonuçları, araştırmamıza katılanlar Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı Tutuma verdikleri puanların, mezuniyet durumuna göre 

faklılaştığını göstermektedir (F (2-386)=3,085, p<.05. Bu bulgu araştırmaya 
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katılanların mezun olduğu öğretim kurumuna göre farklı tutuma sahip olduğuna 

işaret etmektedir.  

 Analiz bulgularından hareketle mesleki okul mezunlarının Iyman Sabagı 

Etkinliklerine karşı yüksek okul mezunlarına göre daha duyarlı davrandıklarını 

belirtmek mümkündür. Aynı şekilde orta okul mezunları da yüksek okul 

mezunlarına göre daha yüksek toplam puana sahip oldukları da dikkat çekicidir.  

 

Tablo 36. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Mesleki Duruma Göre Analizi (Anova) 

 

Mesleki Durum N X¯ S 

Öğretmen  73 27,9863 7,31910 

Polis  11 28,8182 4,53471 

Evhanımı  21 32,0476 7,03901 

Ticaret  8 28,6250 3,29231 

Çiftçi  34 29,6471 7,89661 

Memur  65 29,7077 8,52519 

Doktor  18 30,0556 4,63328 

Şoför  17 29,2353 7,66102 

Öğrenci  40 29,0000 5,75571 

Özel mülkiyet  39 26,4872 5,95541 

Emekli  22 28,9091 7,80054 

Mühendis  27 27,4815 4,90973 

Gazeteci  5 28,0000 6,59545 

Terzi  7 24,1429 6,71884 

Din adamı  2 17,0000 ,00000 

Toplam 389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin mesleki duruma göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 37’de verilmiştir. 
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Tablo 37. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Mesleki Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 

Varyans 
Kaynağı Kareler 

Toplamı sd 
Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı  
Fark 

Guruplararası 1064,058 14 76,004 1,568 ,086 1-3; 1-15; 
2-15; 3-10; 
3-12; 3-14; 
3-15; 4-15; 
5-15; 6-10; 
6-14; 6-15; 
7-15; 8-15; 

  9-15; 11-15; 
12-15; 

Guruplariçi 18131,824 374 48,481     

 
 
Toplam 19195,882 388       

 

Tablo 37’deki veriler incelendiği zaman Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

Tutum toplam puanlarının mesleki durumlarına göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı gözlenmektedir. (F (14-374)= 1,568, p<.05) Bu farklılaşma sırasıyla 

şöyledir: (1-3) Öğretmenler ile ev hanımları, (1-15) öğretmenler ile din adamları, 

(2-15) polisler ile din adamları,  (3-10) ev hanımları ile özel mülkiyeti ile 

ilgilenenler, (3-12) ev hanımları ile mühendisler, (3-14) ev hanımları ile terziler,  

(3-15) ev hanımları ile din adamları, (4-15) ticaret ile meşgul olanlar ile din 

adamları, (5-15) çiftçiler ile din adamları, (6-10) memurlar ile özel mülkiyeti ile 

ilgilenenler, (6-14) memurlar ile terziler, (6-15) memurlar ile din adamları, (7-15) 

doktorlar ile din adamları, (8-15) şoförler ile din adamları, (9-15) öğrenciler ile 

din adamları, (11-15) emekliler ile din adamları, (12-15) mühendisler ile din 

adamları arasındadır.  

Mesleki duruma göre Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumun toplam 

puanları 17,0000 ile 32,0476 arasında değişmektedir. Toplam puanlara en düşük 

seviyede sahip olanlar din adamları olup, en yüksek seviyeye sahip olanlar ise ev 

hanımlarıdır. Bu farklılaşmalar bizi halkın mesleki durumu Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı Tutumlarını etkilediği sonucuna götürmektedir.  

Din adamları en düşük toplam puana sahip olması yukarıda belirtildiği gibi 

hemen hemen her meslek sahipleri ile farklılaşmaktadır. Bunun böyle bir sonuç 

doğurmasına din adamlarının daha muhafazakar tutumları bir etken olarak kabul 

edilebilir. Bununla beraber ev hanımlarının da en yüksek toplam puana sahip 
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olması Iyman Sabagı etkinlikleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi 

olmamasına ve bu etkinliklerin çocukları açısından önem taşıdığına inandığından 

kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü anket uygulama sırasındaki ev hanımlarının 

yaklaşımları buna işaret etmiştir.  

 

Tablo 38. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Dini 

Bilgileri Öğrenme Durumuna Göre Analizi (Anova) 

 

Dini Bilgileri Öğrenme Durumu N X¯ S 

ana-baba 192 27,8698 6,40752 

mollalardan 18 29,6667 8,87826 

mescid 34 32,2941 10,50982 

kitaptan 51 30,0196 6,86874 

okul 32 26,2813 6,21255 

bilgim yok 62 29,0000 5,64525 

Toplam 389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin dini bilgileri öğrenme durumuna göre 

varyans analizi sonuçları Tablo 39’da verilmiştir.   

 

Tablo 39. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum 

Düzeylerinin Dini Bilgileri Öğrenme Durumuna Göre Varyans Analizi 

Sonuçları  

 

Varyans 
Kaynağı Kareler 

Toplamı sd 
Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı  
Fark 

Guruplararası 869,629 5 173,926 3,635 ,003 1-3; 1-4; 3-5; 
3-6; 4-5; 

Guruplariçi 18326,253 383 47,849     

Toplam 19195,882 388       

 

Tablo 39’daki veriler incelendiği zaman Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

Tutum toplam puanlarının dini bilgileri öğrenme durumlarına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı gözlenmektedir. (F (5-383)= 3,635, p<.05) Bu bulgular halkın 



 75

dini bilgileri öğrenme durumu Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumlarını 

etkilediği sonucuna götürmektedir. Dini bilgileri mescitten öğrenenler en yüksek 

toplam puana sahip olmakla en düşük toplam puana sahip olan dini bilgileri 

okuldan öğrenenlerle farklılık göstermektedir (3-5). Bununla beraber dini bilgileri 

ana-babalarından öğrenenler ile mescitten öğrenenler (1-3), dini bilgileri ana-

bablarından öğrenenler ve kitaptan öğrenenler (1-4), dini bilgisi olmayanlar ile 

dini bilgileri mescitten öğrenenler (3-6), dini bilgileri kitaptan öğrenenler ile 

okuldan öğrenenler arasında farlılık göstermektedir.  

Dini bilgileri mescitten öğrenenler Iyman Sabagı Etkinliklerine daha 

olumlu bir tutum sergilerken dini bilgileri okuldan öğrenenler ise daha karasız bir 

tutum sergilemektdir. Bu farklılık dini bilgileri okuldan öğrenenler Iyman Sabagı 

Etkinliklerine bizzat şahit olduklarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Çünkü dini bilgileri okuldan öğrenenler dini bilgisi olamayanlardan da düşük 

puana sahip olmaktadır.  

 

Tablo 40. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin Çocuk 

Sayısına Göre Analizi (Anova) 

 

Çocuk Sayısı N X¯ S 

1-2 78 28,7564 6,60811 

3-4 96 29,2708 8,19818 

5-6 58 29,4138 7,11074 

7 veya daha fazla 53 28,3774 6,51397 

Çocuk sahibi değil 104 27,7885 6,39125 

Toplam 389 28,6710 7,03377 

 

Araştırmaya katılanların “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin çocuk sayısına göre varyans analizi sonuçları 

Tablo 41’de verilmiştir.   
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Tablo 41. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum 

Düzeylerinin Çocuk Sayısına Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 

Varyans 
Kaynağı Kareler 

Toplamı sd 
Kareler 
Toplamı F P 

Guruplararası 152,684 4 38,171 ,770 ,545 

Guruplariçi 19043,198 384 49,592     

Toplam 19195,882 388       

 

Araştırmaya katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum 

Ölçeğinin çocuk sayısına göre variyans analizi testleri sonucu Tablo 41’de 

verilmiştir. Bu bulgulara göre Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum toplam 

puanları 27,7885 ile 29,4138 arasında değişmekte ve anlamlı bir şekilde 

faklılaşma göstermediği gözlenmektedir. (F (4-384)=.770, p>.05) Dolayısıyla 

katılımcıların çocuklarının sayısı onların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

Tutumlarını etkilememektedir.  
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3.2 Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılanların Din Öğretimine Karşı Tutumunu belirleme 

amacıyla konulan 17 tutum maddesine ait ortalama değerler tablo 42’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 42. Din Öğretimine Karşı Tutum Ortalama Değerler 

 Tutum X¯ Tutum 
düzeyi 

Iyman Sabagı 1. sınıftan itibaren zorunlu olmalıdır 4,42 Tamamen 
Katılıyorum 

Çocuklara dini bilgilerin verilmesi yararlıdır 4,23 “ 

Çocuğuma dini bilgilerin ilahiyat mezunlari tarafindan 
verilmesini isterim 

4,23 “ 

Çocuklara dini bilgiler ailede verilmesi gerekir 4,21 “ 

Iyman Sabagı çocuğumun davranışlarında olumlu katkı bir 
sağlamaktadır 

4,18 Katılıyorum  

Çocuklar Iyman Sabagındaki dini konular sayesinde 
sorumluluk bilincine ulaşır 

4,17 “ 

Iyman Sabagı ile verilmis olan dini bilgiler Çocuklara 
dinimizin daha iyi öğretilmesini saglar 

4,15 “ 

Okullarda verilen dini bilgiler dini karmaşıkları önler 4,00 “ 

Dini bilgi almış kimse guvenilir ve dürüst olur 4,09 “ 

Okullarda dini bilgilerin verilmesi çocuğumun manevi yönden 
gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır 

4,09 “ 

Çocuklara dini bilgiler devlet okullarinda verilmelidir 4,08 “ 

Yürütülmekte olan Iyman Sabagının saatleri arttırılmalıdır 4,06 “ 

Çocuklara dini bilgilerin verilmesi zararlıdır 4,05 “ 

Çocuklara dini bilgiler Iyman Sabagı ile verilmelidir 4,04 “ 

Çocuğumun okulda Iyman Sabagında neler öğrendiğini merak 
ederim 

4,00 “ 

Çocuğum Iyman Sabagında neler öğrendiğini benimle paylaşır 3,76 “ 

Çocuğuma dini bilgilerin öğretmenler tarafindan verilmesini 
isterim 

3,73 “ 

 

Tablo 42’deki analiz sonuçları incelendiği zaman Din Öğretimine Karşı 

Tutum Ölçeği alanında belirtilmiş olan 17 tutum maddesinin katılım düzeyleri: 4 

madde “tamamen katılıyorum” diğer 13 madde de “katılıyorum” kategorisine 

karşılık gelmektedir. “Tamamen katılıyorum” kategorisine, “Iyman Sabagının 1. 

sınıftan itibaren zorunlu olması, çocuklara dini bilgi verilmesinin yararlığı, dini 

bilgilerin ilahiyat mezunları tarafından verilmesi ve dini bilgilerin ailede verilmesi 

gibi tutum maddeleri sahip olmaktadır. Diğer “Iyman Sabagı çocukların 
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davranışında olumlu bir gelişme sağlaması, Iyman Sabagındaki dini konuların 

sorumluluk bilincine ulaştırması, Iyman Sabagı ile verilen dini bilgiler çocukların 

dinlerini daha iyi öğrenmesine yardımcı olması, okullarda verilmiş olan dini 

bilgilerin dini karmaşıkları önlemesi, dini bilgi almış kimselerin daha güvenilir ve 

dürüst olması, okullarda verilen dini bilgiler çocukların manevi yönden 

gelişmesini sağlaması, dini bilgilerin devlet okullarında verilmesi gerektiği, Iyman 

sabagı saatlerinin arttırılması, dini bilgilerin Iyman Sabagı ile verilmesi gerektiği, 

çocukların Iyman Sabagında nelerin öğrendiğini velileri ile paylaşması, velilerin 

Iyman sabagında çocuklarının neleri öğrendiğini merak etmesi, çocuklara dini 

bilgilerin öğretmenler tarafından verilmesi gerektiği” gibi maddeler “katılıyorum” 

kategorisine denk gelmektedir. Din Öğretimi Tutumu Ölçeği ortalama değerleri 

3,73 ile 4,42 puan arasında değişmektedir.  

Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların Din Öğretimine Karşı 

Tutumları genel olarak olumlu bir tutum sergilemektedirler. Görüldüğü gibi 

çocuklara dini bilgilerin verilmesini yaralılığına inanmakta ve bu bilgilerin devlet 

okullarında verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bununla beraber ailede dini 

bilgilerin verilmesine de önem vermektedirler. Yine bu bilgilerin İlahiyat 

mezunları tarafından verilmesini yüksek bir puan ortalaması ile savunmaktadır.  

Ayrıca Iyman Sabagı saatlerinin arttırılması gerektiği görüşünü 

destekleyerek Iyman Sabagı ile verilen dini bilgilerin çocukların manevi yönden 

gelişmesine olumlu bir katkı sağladığını savunmaktadırlar. Hatta devlet 

okullarında verilen dini bilgiler dini karmaşıkları önlem alma alanında yardımcı 

olacağına inanmaktadırlar.   

   

Tablo 43. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam Puanlarının 

Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 

Araştırmamıza katılanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam 

puanları ve cinsiyete göre t-testi sonuçları tablo 43’teki gibidir.  Bu bulgulara 

Cinsiyet N X¯ S sd t p 

 Erkek  202 68,7129 ,58937 386 1,220 ,223 

Kadın  187 69,7273 58,622    
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göre, araştırmaya katılanların toplam puanları ve cinsiyeti arasında anlamlı bir 

fark yoktur [t (386)=1.220, p>.05]. Erkeklerin Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları X¯=68,7129 iken kadınların Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları X¯=69,7273’tür. Bu analiz sonuçlarında belirtildiği gibi 

katılımcıların Din Öğretimine Karşı Tutumlarını cinsiyet değişkeni 

etkilememektedir. Tablo değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına göre 

alınmıştır. 

 

Tablo 44. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Mezun Olunan Okulda Iyman Sabagının Yer Almasına Göre T-

Testi Sonuçları 

 

Tablo 44’e bakıldığında analiz sonuçları mezun olunan okulda Iyman 

Sabagının yer alması durumu ile Din Öğretimine Karşı Tutum arasında anlamlı 

bir farkın olmadığını ifade etmektedir. [t (115)=1.711, p>.05]. Mezun olunan 

okulda Iyman Sabagı dersin görmüş kimselerin toplam puanları  X¯=67,8028 iken 

Iyman Sabagı görmemiş kimselerin Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam 

puanları X¯=69,4826’dır. Tablo değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına 

göre alınmıştır.  

Mezun olunan 

okulda Iyman 

Sabagının yer 

alması 

N X¯ S sd t p 

 Evet  72 67,8028 ,86157 115 1,711 ,090 

Hayır 317 69,4826 ,47084    
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Tablo 45. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Iyman Sabagı Müfredatından Haberdar Olma Durumuna Göre 

T-Testi Sonuçları  

 

Araştırmamıza katılanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam 

puanları, katılımcıların Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma durumuna 

göre t-testi sonuçları tablo 45’te verilmiştir.  Bu bulgulara göre, araştırmaya 

katılanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğindeki toplam puanları ve Iyman 

Sabagı müfredatından haberdar olma durumları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

gözlenmektedir. [t (102)=1,554, p<.05]. Iyman Sabagı müfredatından haberdar 

olanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=69,5253 iken 

müfredattan haberdar olmayanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam 

puanları X¯=67,7945’tir. Bu da bizi Iyman Sabagı müfredatı hakkında bilgi sahibi 

olmak Din Öğretimine Karşı Tutumu belirleyici bir unsur olarak görmeme 

sonucuna götürmektedir. 

 

Tablo 46. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Medeni Duruma 

Göre Analizi (Anova) 

Medeni Durum 
N X¯ S 

Evliyim  296 69,4932 8,24045 

Bekarım  72 68,1389 8,00934 

Dul  11 68,2727 10,18912 

Boşandım  10 69,2000 6,79542 

Toplam 389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin medeni duruma göre varyans analizi sonuçları Tablo 47’de 

verilmiştir. 

Müfredattan 

haberdar olma 

N X¯ S sd t p 

 Evet  316 69,5253 ,45427 102 1,554 ,123 

Hayır 73 67,7945 1,01716    
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Tablo 47. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Medeni Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 115,980 3 38,660 ,572 ,634 

Guruplariçi 26040,379 385 67,637     

Toplam 26156,360 388       

 

 Tablo 47’de verilen bulgulara göre araştırmaya katılanların Din 

Öğretimine Karşı Tutumu ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılaşma 

bulunmamaktadır. [F(3-385)=0,572 p>.05].Bu değerler araştırmaya katılanların 

medeni durumlarının Din Öğretimine Karşı Tutumlarında farklı etkiler 

oluşturmadığını göstermektedir. Başka bir ifade ile medeni durum ile söz konusu 

tutum arasında bir ilişki ve anlamlı bir etki yoktur. Araştırmaya katılanların 

medeni durumları onların böyle bir tutum sergilemelerinde önemli bir faktör 

değildir.   

Tablo 48. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Yerleşim Merkezine 

Göre Analizi (Anova) 

Yerleşim Merkezi  
N X¯ S 

Oş  115 68,0000 7,92730 

Karakulca  37 65,9459 10,53815 

Karasu  45 70,2889 7,70071 

Kızıldıykan  62 69,6129 7,58418 

Anakızıl  39 75,6667 6,39216 

Şorobaşat  62 66,9516 8,01316 

Özgön  29 71,6552 4,87908 

Toplam  389 69,2005 8,21056 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin yerleşim merkezine göre varyans analizi sonuçları Tablo 49’da 

verilmiştir 
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Tablo 49. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Yerleşim Merkezine Göre Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans 
Kaynağı Kareler 

Toplamı sd 
Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 2740,441 6 456,740 7,451 ,000 1-5; 1-7; 
2-3; 2-4; 
2-7; 3-5; 
3-6; 4-5; 
5-6; 5-7; 

6-7 

Guruplariçi 23415,919 382 61,298     

 
Toplam 26156,360 388       

 

Tablo 49’daki analiz sonuçlarına bakıldığında araştırmaya katılanların 

yerleşim merkezleri ile Din Öğretimine Karşı Tutum anlamlı bir fark vardır. [F(6-

382)=7,451 p<.05]. Bu farklılaşma aşağıdaki gibi dağılım göstermektedir: Oş 

Şehir merkezinde oturanlar ile Anakızıl köyünde oturanlar (1-5);  Oş Şehir 

merkezinde oturanlar ile Özgön ilçesinde oturanlar (1-7); Karakulca ilçesinde 

oturanlar ile Karasu ilçesinde oturanlar (2-3); Karakulca ilçesinde oturanlar ile 

Kızıldıykan köyünde oturanlar (2-4); Karakulca ilçesinde oturanlar ile Özgön 

ilçesinde oturanlar (2-7); Karasu ilçesinde oturanlar ile Anakızıl köyünde 

oturanlar (3-5); Karasu ilçesinde oturanlar ile Şorobaşat köyünde oturanlar (3-6); 

Kızıldıykan köyünde oturanlar ile Anakızıl ilçesinde oturanlar (4-5); Anakızıl 

köyünde oturanlar ile Şorobaşat köyünde oturanlar (5-6); Anakızıl köyünde 

oturanlar ile Özgön ilçesinde oturanlar (5-7); Şorobaşat köyünde oturanlar ile 

Özgön ilçesinde oturanlar (6-7) arasındadır.  

Anakızıl köyünün en yüksek toplam puana sahip olması diğer yerleşim 

merkezleri ile doğal olarak farklılık göstermektedir. Karakulca ilçesi de en düşük 

toplam puana sahip olması da farklılaşmaların bir nedeni olarak sayılmaktadır. 

Yukarıda Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum ölçeğinde Kızıldıykan köyü 

daha karasız bir tutum sergilerken Din Öğretimine Karşı daha yüksek puanla 

olumlu bir tutum sergilemektedir. Karasu, Özgön işlçeleri ve Anakızıl köyü 

dindar bir yerleşim merkezi olması Din öğretimine karşı tutumları etkilediği 

söylenebilir. Çünkü söz konusu ilçelerin toplam puanları daha yüksek olarak buna 

işaret etmektedir. En düşük toplam puana sahip olan Karakulca ilçesi daha dağlık 
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bir bölgede yerleşmesi Din Öğretime Karşı Tutumu doğrudan etkilediği 

söylenebilir. Ayrıca bu bölge kanunu daha iyi takip eden bölgelerin biridir.  

Yapılan analizlerin sonucu Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinde 

yerleşim merkezinin önemli bir faktör olduğuna işaret etmektedir. Başka bir ifade 

ile yerleşim merkezleri Din Öğretimine Karşı Tutumları belirleyici bir 

değişkendir.   

 

Tablo 50. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Yaşa Göre Analizi (Anova) 

  

Yaş  N X¯ S 

18-30 129 68,9612 7,84060 

31-40 69 69,6087 9,01179 

41-50 125 69,2880 8,05407 

51 ve üstü 66 69,0758 8,50395 

Toplam  389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin yaş durumuna göre varyans analizi sonuçları Tablo 51’de 

verilmiştir 

 

Tablo 51. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Yaş Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Guruplararası 20,866 3 6,955 ,102 ,959 

Guruplariçi 26135,494 385 67,884     

Toplam 26156,360 388       

 
Araştırmamıza katılanların Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam 

puanları arasındaki farkın anlamlılığı için katılımcıların yaşına göre uygulanan 

fark testi sonuçları Tablo 51’de verilmiştir. Bu bulgulara göre araştırmaya 

katılanların yaş durumları ile Din Öğretimine Karşı Tutumları anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. [F(3-385)=0,102 p>.05]. Bu değerler araştırmaya katılanların 
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yaş durumları Din Öğretimine Karşı Tutumu etkileyen faktör olmadığını 

göstermektedir.  

 

Tablo 52. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Aylık Gelir Durumuna 

Göre Analizi (Anova) 

    

Aylık Gelir Durumu  N X¯ S 

500-1000 99 69,5657 8,98430 

1001-2000 120 68,5583 8,22151 

2001-3000 74 69,0405 7,93370 

3001-4000 32 71,2188 7,71147 

4001-5000 8 67,8750 7,56755 

5000 ve üstü 6 70,5000 6,15630 

Gelir sahibi değil 49 69,1020 7,82156 

Toplam 389 69,2113 8,21838 

 
Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin aylık gelir durumuna göre varyans analizi sonuçları Tablo 

53’te verilmiştir 

 

Tablo 53. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Aylık Gelir Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Guruplararası 219,543 6 36,591 ,538 ,779 

Guruplariçi 25919,127 381 68,029     

Toplam 26138,670 387       

  
Tablo 53’te verilen bulgulara göre araştırmaya katılanların aylık gelir 

durumları ile Din Öğretimine Karşı Tutumları arasında anlamlı bir farklılaşma 

olmadığı gözlenmektedir. [F(6-381)=0,538 p>.05]. Bu değerler aylık gelir 

durumunun Din Öğretimine Karşı Tutumu etkileyen değişken olmadığı sonucuna 
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götürmektedir. Dolayısıyla aylık gelir durumu Din Öğretimine Karşı Tutumun 

ortaya çıkmasında önemli bir faktör olmamaktadır. 

 

Tablo 54. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Mezuniyet Durumuna 

Göre Analizi (Anova) 

Mezuniyet Durumu N X¯ S 

orta okul 136 69,5956 8,31365 

yüksek okul 176 67,5227 7,85727 

mesleki lise 77 72,3377 7,90338 

Toplam 389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin mezuniyet durumuna göre varyans analizi sonuçları Tablo 

55’te verilmiştir. 

 

Tablo 55. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Mezuniyet Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları  

 

Varyans 

Kaynağı Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplam

ı F P 

Anlamlı  

Fark 

Guruplararası 1274,473 2 637,236 9,886 ,000 1-2 
1-3 
2-3 Guruplariçi 24881,887 386 64,461     

Toplam 26156,360 388       

 

Araştırmaya katılanların mezuniyet durumları ile Din Öğretimine Karşı 

Tutumu toplam puanları arasındaki fark testi sonuçlar Tablo 55’teki gibidir. Bu 

analiz sonuçlarına göre Din Öğretimine Karşı Tutum ile araştırmaya katılanların 

mezuniyet durumları arasında anlamlı bir farklılaşma vardır. [F(2-386)=9,886 

p<.05].  

Bu bulgular mezuniyet durumlarının Din Öğretimine Karşı Tutumu 

etkileyen önemli bir faktör olduğuna işaret etmektedir. En yüksek toplam puana 
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mesleki lise mezunları sahip olurken en düşük toplam puana da yüksek okul 

mezunları sahip olmaktadır. Bu analiz sonuçları yüksek okul mezunlarının Din 

Öğretimine karşı daha olumsuz bir tutum sergilediği sonucuna götürmektedir. 

  

Tablo 56. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Mesleki Duruma 

GöreAnalizi (Anova) 

Mesleki Durum N X¯ S 

Öğretmen  73 69,0411 7,94676 

Polis  11 70,7273 5,98483 

Evhanımı  21 71,4286 9,08610 

Ticaret  8 71,5000 8,83176 

Çiftçi  34 68,6765 10,00824 

Memur  65 68,1846 8,11421 

Doktor  18 70,5556 8,04562 

Şoför  17 69,4118 9,52667 

Öğrenci  40 69,6000 7,60162 

Özel mülkiyet  39 70,1795 7,41574 

Emekli  22 71,0455 8,64912 

Mühendis  27 66,2593 8,81691 

Gazeteci  5 66,8000 2,77489 

Terzi  7 67,8571 7,08116 

Din adamı  2 65,0000 1,41421 

Toplam 389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin mesleki duruma göre varyans analizi sonuçları Tablo 57’de 

verilmiştir. 

Tablo 57. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum 

Düzeylerinin Mesleki Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Guruplararası 713,230 14 50,945 ,749 ,724 

Guruplariçi 25443,130 374 68,030     

Toplam 26156,360 388       
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Tablo 57’deki veriler incelendiği zaman araştırmaya katılanların mesleki 

durumları ile Din Öğretimine Karşı Tutum arasında anlamlı bir farklılaşma 

olmadığına işaret edilmektedir. [F(14–374)=0,749 p>.05]. Bu değerler mesleki 

durumun Din Öğretimine Karşı Tutumunu belirleyici bir özellik taşımadığını 

ifade etmektedir.  

 

Tablo 58. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Dini Bilgileri Öğrenme 

Durumuna Göre Analizi (Anova) 

Dini Bilgileri Öğrenme Durumu N X¯ S 

ana-baba 192 70,2813 8,35621 

mollalardan 18 69,3333 8,71105 

mescid 34 70,1176 9,26958 

kitaptan 51 69,0392 7,61567 

okul 32 65,9063 7,43731 

bilgim yok 62 67,1452 7,26060 

Toplam 389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin dini bilgileri öğrenme durumuna göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 59’da verilmiştir. 

 

Tablo 59. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Dini Bilgileri Öğrenme Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 863,684 5 172,737 2,616 ,024 1-5;  
1-6;  
3-5; 

 

Guruplariçi 25292,676 383 66,038     

Toplam 26156,360 388       

 

Din Öğretimine Karşı Tutum toplam puanları ve dini bilgileri öğrenme 

durmlarına göre fark testi Tablo 59’da verilmiştir. Bu bulgulara göre dini bilgileri 

öğrenme durumları ile söz konusu tutum arasında anlamlı bir farklılaşma söz 

konusudur. [F(5-383)=2,616, p<.05]. Bu da bizi dini bilgileri öğrenme durumu 
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halkın Din Öğretimine Karşı Tutumunun ortaya belirleyici etken olduğu sonucuna 

götürmektedir.  

Bu farklılaşmalar, dini bilgileri ana-babasından öğrenenler ile okuldan 

öğrenenler (1-5), dini bilgisi olmayanlar ile ana-babasından öğrenenler (1-6) ve 

dini bilgileri okuldan öğrenenler ile mescitten öğrenenler (3-5) arasındadır.  

Analiz sonuçlarına göre dini bilgileri ana-babasından ve mescitten 

öğrenenler yüksek tutum düzeyi ile Din Öğretimine Karşı olumlu bir tutum 

sergilemektedir. Dini bilgileri okuldan öğrenenler en düşük toplam puana sahip 

olarak daha olumsuz bir tutum sergilemektedir. Dini bilgileri okuldan 

öğrenenlerin daha olumsuz bir tutum sergilediklerine açıklık getirmek gerekirse, 

Iyman Sabagı zorunlu bir ders olmadan önce halkın desteği ile yürütülmekteydi. 

Bu görevi daha çok mollalar üstlenmekteydi. Dolayısıyla eğitim bilimlerine uygun 

bir ders geçilmemiştir. Mollalar Kuran okumayı öğretmek ve sureleri 

ezberletmekten öteye geçememişlerdir. Öğrenciler dini bilgileri yeteri kadar 

öğrenememiştir.    

 

Tablo 60. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Çocuk Sayısına Göre 

Analizi (Anova) 

Çocuk sayısı N X¯ S 

1-2 78 68,1667 8,17887 

3-4 96 68,5833 8,41261 

5-6 58 71,8966 8,13632 

7 veya daha fazla 53 70,3396 8,51231 

Çocuk sahibi değil 104 68,4615 7,67915 

Toplam 389 69,2005 8,21056 

 

Araştırmaya katılanların “Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

tutum düzeylerinin çocuk sayısına göre varyans analizi sonuçları Tablo 61’de 

verilmiştir.  
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Tablo 61. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine Ilişkin Tutum Düzeylerinin 

Çocuk Sayısına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 667,081 4 166,770 2,512 ,041 1-3; 
2-3; 
3-5; 

Guruplariçi 25489,279 384 66,378    

Toplam 26156,360 388      

  

Tablo 61’deki veriler incelendiği zaman Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeyleri çocuk sayısına göre anlamlı bir şekilde 

faklılaşmaktadır. [F(4-384)=2,512, p<.05]. 

Bu farlılaşmalar 5-6 çocuk sahibi olanlar ile 1-2 çocuk sahibi olanlar (1-3), 

3-4 çocuk sahibi olanlar ile 5-6 çocuk sahibi olanlar (2-3) ve çocuk sahibi 

olmayanlar ile 5-6 çocuk sahibi olanlar arasındadır.  

Bu bulgular bizi çocuk sayısı çoğaldıkça din öğretimine karşı olumlu 

tutum sergileyeceği sonucuna götürmektedir. Çünkü 1-2 çocuk sahipleri ve çocuk 

sahibi olmayanlar en düşük tutum düzeyine sahiptirler.   
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3.3 Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Bulgular 

Araştırmaya katılanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumunu 

belirleme amacıyla konulan 3 tutum maddesine ait ortalama değerler tablo 62’deki 

gibidir. 

 

Tablo 62. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ortalama Değerler 

 

 Tutum X¯ Tutum 
düzeyi 

Çocuklara dini bilgiler medreselerde verilmesi gerekir 3,86 Katılıyorum  

Çocuğuma dini bilgilerin imamlar tarafından 
verilmesini isterim 

2,82 Kararsızım  

Çocuğuma dini bilgilerin medrese mezunları tarafından 
verilmesini isterim 

2,14 Katılmıyorum  

 

Tablo 62’deki Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Ortalama Değerlere 

bakıldığında söz konusunun konusu tutum maddelerinin üç ayrı kategoriye 

karşılık gösterdiği dikkat çekmektedir. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı 

Tutum Ölçeği 3 maddeden oluşmaktadır. Bunlar “Çocuklara dini bilgilerin 

medreselerde verilmesi gerektiği, dini bilgilerin imamlar tarafından verilmesi 

gerektiği ve dini bilgilerin medrese mezunlarının vermesi gerektiği gibi 

maddelerdir. Bu tutum maddelerinin ortalama değerleri şöyle oluşmaktadır; 

çocuklara dini bilgilerin medreselerde verilmesi gerektiğini savunan madde 

ortalamaları “katılıyorum” kategorisine denk gelmektedir. Çocuklara dini 

bilgilerin imamlar tarafından verilmesini ön gören maddesini ise “kararsızım” 

kategorisi içine almaktadır. Çocuklara dini bilgilerin medrese mezunları 

tarafından verilmesi gerektiğini savunan tutum maddesine de “katılmıyorum” 

kategorisi denk gelmektedir.  

Bu bulgular halkın medrese mezunlarına güven göstermediği sonucuna 

götürmektedir. Bunun yanında imamlara karşı da kararsız bir tutum 

sergilemektedir. Ancak medrese eğitiminin çocuklar açısından gerekli olduğunu 

da savunmaktadırlar. 
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Tablo 63. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 

Tablo 63’ten de anlaşıldığı gibi araştırmamıza katılanların Okul Dışındaki 

Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları ve cinsiyete göre t-testi 

sonuçları, araştırmaya katılanların toplam puanları ve cinsiyeti arasında anlamlı 

bir fark olmadığını göstermektedir. [t(386)=.680, p>.05]. Bu bulgulara göre 

erkeklerin Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları 

X¯=8,8663iken kadınların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği 

toplam puanları X¯=8,7914’tür. Bu analiz sonuçları katılımcıların Okul Dışındaki 

Din Öğretimine Karşı Tutumlarıda cinsiyet değişkeni belirleyici bir özellik 

taşımadığını ifade etmektedir. Tablo değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına 

göre alınmıştır. 

 

Tablo 64. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Mezun Olunan Okulda Iyman Sabagının Yer Almasına Göre T-

Testi Sonuçları 

 

Tablo 64’e bakıldığında analiz sonuçları mezun olunan okulda Iyman 

Sabagının yer alması durumu ile Din Öğretimine Karşı Tutum arasında anlamlı 

bir farkın olmadığına işaret etmektedir. [t(104)=.874, p>.05]. Mezun olunan 

Cinsiyet N X¯ S sd t p 

 Erkek  202 8,8663 ,13199 386 ,412 ,680 

Kadın  187 8,7914 ,12470    

Mezun olunan 

okulda Iyman 

Sabagının yer 

alması 

N X¯ S sd t p 

 Evet  72 8,6620 ,21224 104 ,874 ,384 

Hayır 317 8,8675 ,10103    
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okulda Iyman Sabagı dersin görmüş kimselerin toplam puanları  X¯=8,6620 iken 

Iyman Sabagı görmemiş kimselerin Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları X¯=8,8675’tir. Tablo değerleri varyansların eşitsizliği 

varsayımına göre alınmıştır.  

 Tablo 65. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Toplam 

Puanlarının Iyman Sabagı Müfredatından Haberdar Olma Durumuna Göre 

T-Testi Sonuçları 

Araştırmamıza katılanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği toplam puanları, katılımcıların Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma 

durumuna göre t-testi sonuçları tablo 65’te verilmiştir.  Bu bulgulara göre, 

araştırmaya katılanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğindeki 

toplam puanları ve Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma durumları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmektedir. [t(115)=-1,800, p<.05]. Iyman 

Sabagı müfredatından haberdar olanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı 

Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=8,7563 iken müfredattan haberdar 

olmayanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği toplam puanları 

X¯=9,1507’dir. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi Iyman Sabagı Müfredatından 

haberdar olmak veya olmamak Okul Dışındaki Din Öğretime Karşı Tutumu 

etkilememektedir. 

Tablo 66. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Medeni 

Duruma Göre Analizi (Anova) 

Medeni Durum N X¯ S 

Evliyim  296 8,8345 1,71819 

Bekarım  72 8,7361 2,09623 

Dul  11 9,0000 1,84391 

Boşandım  10 9,2000 1,81353 

Toplam 389 8,8303 1,79404 

Müfredattan 

haberdar olma 

N X¯ S sd t p 

 Evet  316 8,7563 ,10233 115 1,800 ,075 

Hayır 73 9,1507 ,19377    
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin medeni duruma göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 67’de verilmiştir. 

 

Tablo 67. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine 

İlişkin Tutum Düzeylerinin Medeni Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Guruplararası 2,327 3 ,776 ,240 ,869 

Guruplariçi 1246,475 385 3,238     

Toplam 1248,802 388       

 

Tablo 67’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların Okul Dışındaki Din 

Öğretimine Karşı Tutumları ile katılımcıların medeni durumları arasında anlamlı 

bir farklılaşma gözükmemektedir. [F(3-385)=,240 p>.05]. Bu değerlere göre 

halkın medeni durumu Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumun ortaya 

çıkmasında önemli bir değişken olmamaktadır.  

  

Tablo 68. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Yerleşim Merkezine Göre Analizi (Anova)  

 

Yerleşim Merkezi  N X¯ S 

Oş  115 9,1478 1,96122 

Karakulca  37 9,0541 1,74716 

Karasu  45 8,8667 1,79139 

Kızıldıykan  62 8,6129 1,83191 

Anakızıl  39 8,3333 1,42040 

Şorobaşat  62 8,7581 1,68587 

Özgön  29 8,5172 1,63927 

Toplam  389 8,8303 1,79404 
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin yerleşim merkezine göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 69’da verilmiştir. 

 

Tablo 69. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Yerleşim Merkezine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 29,235 6 4,872 1,526 ,168 1-5 

Guruplariçi 1219,568 382 3,193     

Toplam 1248,802 388       

 

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum toplam puanları ve yerleşim 

merkezine göre fark testi Tablo 69’da verilmiştir. Bu bulgulara göre yerleşim 

merkezi ile söz konusu tutum arasında anlamlı bir farklılaşma söz konusudur. 

[F(6-382)=1,526 p<.05]. Yerleşim merkezi ile Okul Dışındaki Din Öğretimine 

Karşı Tutum arasındaki farklılaşma 8,3333 ile 9,1478 arasında değişmektedir.  

En yüksek Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum toplam puana 

sahip olan Oş şehir merkezi ile en düşük toplam puana sahip olan Anakızıl köyü 

arasındaki bu farklılaşma Oş şehir merkezinde oturanlar dini bilgilerin 

medreselerde verilmesi gerektiğini savunduğuna işaret etmektedir. Oş şehir 

merkezinde oturanların böyle bir tutum sergilemesi Kırgızistan’da dinin kanuni 

çerçevesini daha iyi bildiklerinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Çünkü 

Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasasında din devletten ayrılmıştır. Dolayısıyla Oş 

şehir merkezinde oturanlar çocuklara dini bilgilerin medreselerde verilmesi 

gerektiği görüşündedirler.       

Tablo 70. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Yaşa Göre Analizi (Anova)  

Yaş  N X¯ S 

18-30 129 8,7984 1,93399 

31-40 69 8,7536 1,80201 

41-50 125 9,0400 1,89822 

51 ve üstü 66 8,5758 1,19048 

Toplam  389 8,8303 1,79404 
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin yaşa göre varyans analizi sonuçları Tablo 

71’de verilmiştir. 

 

Tablo 71. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Yaşa Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 10,310 3 3,437 1,068 ,362 

Guruplariçi 1238,492 385 3,217     

Toplam 1248,802 388       

 
Tablo 71’e bakıldığı zaman Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

ile araştırmaya katılanların aylık gelir durumları arasında anlamlı bir şekilde 

farklılık göstermemektedir. [F(3-585)=1,068, p>.05]. Bu bulgulara göre 

araştırmaya katılanların aylık gelir durumları, Okul Dışındaki Din Öğretimine 

Karşı Tutumu etkileyen bir faktör değildir.     

  

Tablo 72. Okul Daşındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Aylık Gelir Durumuna Göre Analizi (Anova) 

    

Aylık Gelir Durumu  N X¯ S 

500-1000 99 8,6162 1,48947 

1001-2000 120 9,2083 1,83750 

2001-3000 74 8,7838 1,91082 

3001-4000 32 8,3750 1,23784 

4001-5000 8 9,0000 1,77281 

5000 ve üstü 6 10,5000 2,42899 

Gelir sahibi değil 49 8,4898 2,10280 

Toplam 389 8,8325 1,79585 
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin aylık gelir durumuna göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 73’te verilmiştir. 

 

Tablo 73. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı 

Fark 

Guruplararası 51,120 6 8,520 2,712 ,014 1-2; 1-6; 
2-4; 2-7; 
3-6; 4-6; Guruplariçi 1196,991 381 3,142     

Toplam 1248,111 387       

  
Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum toplam puanları ve aylık gelir 

durumlarına göre fark testi Tablo 73’te verilmiştir. Analiz sonuçları araştırmaya 

katılanların Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeğinden aldıkları 

toplam puanları aylık gelir durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını 

göstermektedir. [F(6-381)=2,712 , p<.05]. Bu bulgu aylık gelir durumunun Okul 

Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumunda farklı etkilere sahip olduğuna işaret 

etmektedir.  

  Bu farklılaşmalar aylık geliri 500-1000 Kırgız somuna sahip olanlar ile 

1001-2000 Kırgız somuna sahip olanlar (1-2); aylık geliri 500-1000 Kırgız 

somuna sahip olanlar ile 5001 ve üstü Kırgız somuna sahip olanlar (1-6); aylık 

geliri 1001-2000 Kırgız somuna sahip olanlar ile 3001-4000 Kırgız somuna sahip 

olanlar (2-4); aylık geliri 1001-2000 Kırgız somuna sahip olanlar ile gelir sahibi 

olmayanlar  (2-7); aylık geliri 2001-3000 Kırgız somuna sahip olanlar ile 5000 ve 

üstü Kırgız somuna sahip olanlar (3-6); aylık geliri 3001-4000 Kırgız somuna 

sahip olanlar ile 5000 ve üstü Kırgız somuna sahip olanlar (4-7) arasındadır.  

Bu bulgular aylık gelir durumu yükseldikçe Okul Dışındaki Din 

Öğretimine Karşı toplam puanları da yükselmektedir. Başka bir ifade ile aylık 

gelir durumu yüksek olanlar çocukların dini bilgilerinin medreselerde verilmesini 

savunmaktadır. Bu durumu araştırmamız sırasındaki mülakatlarımız da 

tasdiklemektedir. Çünkü aylık geliri yüksek olanlar daha çok aydın ve Sovyet 
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dönemi eğitiminden etkilenen kimselerdir. Onlar dini bilgilerin verildiği yer 

olarak medreseleri görmektedir. Okullarda dini bilgilerin verilmesini yasa dışı 

olarak değerlendirmektedirler.     

 Tablo 74. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Mezuniyet Durumuna Göre Analizi (Anova) 

 

Mezuniyet Durumu N X¯ S 

orta okul 136 8,4485 1,69015 

yüksek okul 176 9,0739 1,85478 

mesleki lise 77 8,9481 1,73884 

Toplam 389 8,8303 1,79404 

 

Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin mezuniyet durumuna göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 75’te verilmiştir. 

 

Tablo 75. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Mezuniyet Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı  

Fark 

Guruplararası 31,330 2 15,665 4,967 ,007 1-2 
1-3 
2-3 Guruplariçi 1217,472 386 3,154     

Toplam 1248,802 388       

 

Tablo 75’teki veriler incelendiği zaman araştırmaya katılanların Okul 

Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeğinden aldıkları puanlar araştırmaya 

katılanların mezuniyet durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

gözlemlenmektedir. [F(6-381)=2,712, p>.05]. Bu bulgular mezuniyet durumunun 

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumda etkili bir değişken olduğunu 

göstermektedir. 
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Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum orta okul mezunları ile 

yüksek okul mezunları arasında (1-2), orta okul mezunları ile mesleki lise 

arasında (1-3), yüksek okul mezunları ile mesleki lise mezunları arasında (2-3) 

farklılaşmaktadır.  

Ortaokul mezunları Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeğine 

verdikleri toplam puanlar en düşük seviyede iken yüksek okul mezunlarının 

toplam puanları ise en yüksektir. Mesleki lise mezunlarının toplam puanları da 

orta seviyededir.  

         

Tablo 76. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Mesleki Duruma Göre Analizi (Anova) 

 

Mesleki Durum N X¯ S 

Öğretmen  73 9,2055 1,99276 

Polis  11 9,1818 1,94001 

Evhanımı  21 8,3810 1,53219 

Ticaret  8 9,6250 1,06066 

Çiftçi  34 8,2941 1,44661 

Memur  65 9,1077 1,73316 

Doktor  18 9,0556 1,69679 

Şoför  17 9,0588 2,01465 

Öğrenci  40 8,4500 2,17149 

Özel mülkiyet  39 8,4615 1,77477 

Emekli  22 8,5000 1,18523 

Mühendis  27 8,9630 1,80771 

Gazeteci  5 7,8000 1,48324 

Terzi  7 8,8571 1,06904 

Din adamı  2 10,0000 1,41421 

Toplam 389 8,8303 1,79404 

 

Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin mesleki duruma göre varyans analizi 

sonuçları Tablo 77’de verilmiştir. 
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Tablo 77. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Mesleki Duruma Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı  

Fark 

Guruplararası 59,517 14 4,251 1,337 ,183 1-5 
1-9 

1-10 Guruplariçi 1189,285 374 3,180     

Toplam 1248,802 388       

Tablo 77’de verilen bulgulara göre araştırmaya katılanların mesleki 

durumları ile Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum arasında anlamlı bir 

şekilde farklılaşma vardır. [F(14-374)= 1,337, p<.05]. Buna göre araştırmaya 

katılanların mesleki durumları Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumlarını 

belirleyici bir özelliğe sahiptir.  

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeği LCD test sonuçlarına 

göre Öğretmenler ile çiftçiler (1-5), öğretmenler ile öğrenciler (1-9) ve 

öğretmenler ile özel mülkiyetleri ile uğraşanlar (1-10) arasında farklılaşmalar 

vardır.   

Bu bulgulara göre öğretmenler Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı 

Tutum ölçeğindeki tutum maddelerine en yüksek toplam puanla savunurken 

çiftçiler ve özel mülkiyetleri ile uğraşanlar düşük toplam puanla savunmaktadır. 

Bu analiz sonuçları da öğretmenlerin Okul Dışındaki Din Öğretimini desteklediği 

sonucuna götürmektedir. Öğretmenlerin okul dışındaki din öğretimini 

desteklemesi, Eğitim Bakanlığının öğretmenlere Iyman Sabagını dini boyuta 

taşımama talimatından kaynaklandığını söylemek mümkündür.      

Tablo 78. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin Dini 

Bilgileri Öğrenme Durumlarına Göre Analizi (Anova) 

Dini Bilgileri Öğrenme Durumları N X¯ S 

ana-baba 192 8,7865 1,71877 

mollalardan 18 8,4444 1,68810 

mescid 34 8,5294 1,98838 

kitaptan 51 8,8235 1,70535 

okul 32 9,1563 1,79802 

bilgim yok 62 9,0806 2,01061 

Toplam 389 8,8303 1,79404 
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin dini bilgileri öğrenme durumlarına göre 

varyans analizi sonuçları Tablo 79’da verilmiştir. 

 

Tablo 79. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Dini Bilgileri Öğrenme Durumlarına Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 13,415 5 2,683 ,832 ,528 

Guruplariçi 1235,387 383 3,226     

Toplam 1248,802 388       

 

Tablo 79’a bakıldığı zaman araştırmaya katılanların Okul Dışındaki Din 

Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puanların dini bilgileri 

öğrenme durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. (F (3-

385)=.832, p>.05). Bu değerler halkın dini bilgileri öğrenme durumlarının halkın 

“Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum”unda farklı bir etken olmadığını 

göstermektedir. Bir başka ifade ile halkın dini bilgileri öğrenme durumları onların 

Okul Dışındaki Din Din Öğretimine Karşı Tutumunun ortaya çıkmasında önemli 

bir faktör olmamaktadır. 

 

Tablo 80. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin 

Çocuk Sayısına Göre Analizi (Anova) 

Çocuk sayısı N X¯ S 

1-2 78 9,1667 1,79767 

3-4 96 8,9167 1,93400 

5-6 58 8,4483 1,42868 

7 veya daha fazla 53 8,6415 1,40184 

Çocuk sahibi değil 104 8,8077 1,98576 

Toplam 389 8,8303 1,79404 
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Araştırmaya katılanların “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum 

Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin çocuk sayısına göre varyans analizi sonuçları 

Tablo 81’de verilmiştir. 

 

Tablo 81. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin 

Tutum Düzeylerinin Çocuk Sayısına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı 

Fark 

Guruplararası 19,948 4 4,987 1,558 ,185 1-3; 

Guruplariçi 1228,854 384 3,200     

Toplam 1248,802 388       

 

Tablo 81’e bakıldığı zaman araştırmaya katılanların Okul Dışındaki Din 

Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puanları çocuk sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. [F(4-384)= 1,185, p<.05]. Bu değerler çocuk 

sayısının halkın “Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum”unda farklı bir 

etken olduğunu göstermektedir.  

Bu farklılaşma 1-2 çocuk sahibi ile 5-6 çocuk sahipleri arasındadır. 1-2 

çocuk sahipleri daha genç bir grubu oluşturduğundan okul dışındaki din eğitimine 

daha olumlu bir tutum sergilemektedir. Bu durum onların Kırgızistan 

cumhuriyetindeki yasal kanunları takip ettiğinden kaynaklanabilir. Oysa 5-6 

çocuk sahipleri okul dışındaki din öğretimini düşük bir puanla savunmaktadır. Bu 

grup yukarıda belirtildiği gibi din öğretiminin okullarda gerçekleştirilmesini 

istemektedir.     
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3.4. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılanların Din Öğretimine Karşı Tutumunu belirleme 

amacıyla konulan 10 tutum maddesine ait ortalama değerler tablo 82’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 82. Dini Tutum Ortalama Değerler 

 Tutum X¯ Tutum düzeyi 

Allah’ın varlığına inanmak gerekir 4,67 Tamamen 
Katılıyorum 

Ramazanda oruç tutmak benim için önemlidir 4,61 “ 

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek benim için 
önemlidir 

4,58 “ 

İslam’ın yasakladığı şeylerden uzak durmak 
gerekir 

4,57 “ 

Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir 4,53 “ 

Allah’ın sevgisini kazanmak için gayret etmek 
gerekir 

4,42 “ 

Günde beş vakit namaz kilmak benim için 
önemlidir 

4,41 “ 

Hz. Muhammed’in sevgisini kazanmak için gayret 
etmek gerekir 

4,39 “ 

Kuran günümüze kadar değişmeden gelmiştir 4,29 “ 

Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır 4,22 “ 

 

Dini Tutum olarak isimlendirdiğimiz bu boyut ortalama değerleri Tablo 

82’de verilmiştir. Söz konusu tutumu belirlemek amacıyla 10 soruluk bir ölçek 

hazırlanmıştır. Bu sorular inanç ve ibadetlere ilişkin maddelerden oluşmaktadır. 

Dini inançla ilgili maddelerin tamamında tutum düzeyleri “tamamen katılıyorum” 

kategorisinin içinde yer almaktadır. En yüksek olanı Allah’ın varlığına inanmakla 

ilgili olanı, en düşüğü ise ahiret gününe inanmakla ilgili olanıdır. İbadetler ilgili 

maddelerimizin de tamamı “tamamen katılıyorum” kategorisinde yer alarak en 

yüksek tutum düzeyine oruç ibadeti, en düşük tutum düzeyine de namaz ibadeti 

sahip olmaktadır.  

Dini Tutum Ölçeği tutum düzeyleri 4,22 ile 4.67 arasında değişmektedir. 

Bu tutum düzeyleri Kırgızistan Halkı Sovyet döneminde 70 senelik ateist 

terbiyeye maruz kalsa inanç açısından bir başarıya ulaşamamıştır varsayımımızı 



 103

doğrulamaktadır. Ancak inançla ilgili maddelerin içinde yer alan ve en düşük 

tutum düzeyine sahip olan Ahiret inancı ve Kuranın günümüze kadar değişmeden 

gelmesi konusunda ateist terbiyenin etkisi olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Bununla beraber anket uygulama sırasında görüştüğümüz kişilerin büyük 

bir kısmı dinlerini gereği gibi öğrenemediklerini ve dinlerini gelecek neslin 

öğrenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Hatta mescide bir molla çağırarak bu 

ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade ederek okullarda dinlerini öğretecek ders 

konulmasını istemişlerdir. Ayrıca Iyman Sabagı genel olarak köylerde din dersi 

olarak anlaşılmaktadır.  

Dini Tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanların medeni durum, yerleşim 

merkezi, çocuk sayısı, dini bilgileri öğrenme durumu, yaş, aylık gelir, mezuniyet, 

mesleki durumlara göre fark testi sonuçları ve cinsiyet, mezun olunan okulda 

Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı müfredatından aberdar olması 

durumlarının t-testi sonuçları aşağıda verilmiştir.   

 

Tablo 83. Dini Tutum Ölçeğinin Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi 

Sonuçları 

 

Araştırmamıza katılanların Dini Tutum Ölçeği toplam puanları ve 

cinsiyete göre t-testi sonuçları Tablo 83’te verilmiştir. Bu bulgulara göre 

araştırmaya katılanların Dini Tutum Ölçeği toplam puanları ve cinsiyeti arasında 

anlamlı bir fark yoktur. [t (383)=.879, p>.05]. Analiz sonuçlarına göre erkekler 

X¯=44,5149 Dini Tutum Ölçeği toplam puanına kadınlar ise X¯=45,0053 Dini 

Tutum Ölçeği toplam puanına sahip olmuşlardır. Buna göre katılımcıların Dini 

Tutumlarında cinsiyet değişkeni belirleyici bir özellik taşımamaktadır. Tablo 

değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına göre alınmıştır. 

Cinsiyet N X¯ S sd t p 

 Erkek  202 44,5149 ,42042 383 ,879 ,380 

Kadın  187 45,0053 ,36646    
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Tablo 84. Dini Tutum Ölçeğinin Toplam Puanlarının Mezun Olunan 

Okulda Iyman Sabagının Yer Almasına Göre T-Testi Sonuçları 

 

Tablo 84’teki analiz sonuçları incelendiği zaman mezun olunan okulda 

Iyman Sabagının yer alması durumu ile Dini Tutum arasında anlamlı bir 

farklılaşma yoktur. [t(119)=-.380, p>.05]. Bu bulgulara göre mezun olunan okulda 

Iyman Sabagı dersin görmüş kimselerin toplam puanları  X¯=44,5352 iken Iyman 

Sabagı görmemiş kimselerin Dini Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=44,7823’tür. 

Görüldüğü gibi Dini Tutum açısından okulda Iyman Sabagını yer alması 

belirleyici bir etken değildir. Tablo değerleri varyansların eşitsizliği varsayımına 

göre alınmıştır.  

 

 Tablo 85. Dini Tutum Ölçeğinin Toplam Puanlarının Iyman Sabagı 

Müfredatından Haberdar Olma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

                                                                                                                   

 Araştırmamıza katılanların Dini Tutum Ölçeği toplam puanları, 

katılımcıların Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma durumuna göre t-testi 

sonuçları tablo 85’teki gibidir.  Bu bulgulara göre, araştırmaya katılanların Dini 

Tutum Ölçeğindeki toplam puanları ve Iyman Sabagı müfredatından haberdar 

olma durumları arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmektedir. 

[t(97,3)=1,569, p<.05]. Iyman Sabagı müfredatından haberdar olanların Dini 

Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=69,5253, müfredattan haberdar olmayanların 

ise Dini Tutum Ölçeği toplam puanları X¯=67,7945’tir. Bu analiz sonuçları Iyman 

Mezun olunan 
okulda Iyman 
Sabagının yer 
alması 

N X¯ S sd t p 

 Evet  72 44,5352 ,56627 119 -,380 ,705 

Hayır 317 44,7823 ,31982    

Müfredattan 

haberdar olma 

N X¯ S sd t p 

 Evet  316 44,9842 ,29974 97,3 1,569 ,120 

Hayır 73 43,7397 ,73456    
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Sabagı Müfredatından haberdar olmak veya olmamak Dini Tutumu belirleyici 

değişken olmadığına işaret etmektedir. 

 

Tablo 86. Dini Tutum Ölçeğinin Medeni Duruma Göre Analizi (Anova) 

Medeni Durum N X¯ S 

Evliyim  296 44,7230 5,65964 

Bekarım  72 44,8750 5,25662 

Dul  11 43,4545 5,02720 

Boşandım  10 46,1000 4,33205 

Toplam 389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

medeni duruma göre varyans analizi sonuçları Tablo 87’de verilmiştir. 

 

Tablo 87. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Medeni Duruma 

Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 38,026 3 12,675 ,412 ,744 

Guruplariçi 11832,786 385 30,735     

Toplam 11870,812 388       

 
Tablo 87’ye bakıldığı zaman araştırmaya katılanların Dini Tutum 

Ölçeğinden aldıkları toplam puanların medeni durumlarına göre anlamlı bir 

farklılaşma olmadığını göstermektedir. (F (3-385)=.412, p>.05). Bu değerler 

halkın medeni durumlarının “Dini Tutum”unda farklı bir etken olmadığını 

göstermektedir. Bir başka ifade ile halkın medeni durumu onların Dini 

Tutumunun ortaya çıkmasında önemli bir faktör olmamaktadır. 
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Tablo 88. Dini Tutum Ölçeğinin Yerleşim Merkezine Göre Analizi (Anova) 

Yerleşim Merkezi  N X¯ S 

Oş  115 44,6522 4,95071 

Karakulca  37 42,6216 8,03240 

Karasu  45 45,2000 4,69816 

Kızıldıykan  62 45,2903 4,35095 

Anakızıl  39 47,9487 3,28432 

Şorobaşat  62 42,3548 6,73405 

Özgön  29 46,8276 3,66517 

Toplam  389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

yerleşim merkezine göre varyans analizi sonuçları Tablo 89’da verilmiştir. 

 

Tablo 89. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Yerleşim 

Merkezine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı 
Fark 

Guruplararası 1075,820 6 179,303 6,345 ,000 1-2; 1-5; 1-6; 
1-7; 2-3; 2-4; 
2-5; 2-7; 3-5; 
3-6; 4-5; 4-6; 

5-6; 6-7 

Guruplariçi 10794,993 382 28,259     

 
Toplam 11870,812 388       

 

Tablo 89’daki veriler birlikte incelendiği zaman Dini Tutum toplam 

puanlarının yerleşim merkezine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

gözlenmektedir. (F (6-382)=,345, p<.05) Bu farkın kaynağını belirlemek amacıyla 

yapılan LCD testi sonuçlarına göre en yüksek toplam puana Anakızıl köyü sahip 

olurken en düşük toplam puana da Karakulca ilçesi sahip olmaktadır. Ancak Dini 

Tutum toplam puanlarında da görüldüğü gibi araştırma yapılan yerleşim 

merkezleri bu alanda hemen hemen hepsi birbiri ile farklılaştığı gözlenmektedir. 

Bu farklılaşmalar şöyle oluşmaktadır. Oş şehir merkezi ile Karakulca ilçesi (1-2); 

Oş şehir merkezi ile Anakızıl köyü (1-5); Oş şehir merkezi ile Şorobaşat köyü (1-
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6); Oş şehir merkezi ile Özgön ilçesi (1-7); Karakulca ilçesi ile Karasu ilçesi (2-

3); Karakulca ilçesi ile Kızıldıykan köyü (2-4); Karakulca ilçesi ile Anakızıl köyü 

(2-5); Karakulca ilçesi ile Özgön ilçesi (2-7); Karasu ilçesi ile Anakızıl köyü (3-

5); Karasu ilçesi ile Şorobaşat köyü (3-6); Kızıldıykan köyü ile Anakızıl köyü (4-

5); Kızıldıykan köyü ile Şorobaşat köyü (4-6); Anakızıl köyü ile Şorobaşat köyü 

(5-6); Şorobaşat köyü ile Özgön ilçesi (6-7) arasındadır.  

Bu bulgulara göre Karakulca ilçesi ve Şorobaşat köyü daha düşük toplam 

puana sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu da bizi Karakulca ilçesini ve 

Şorobaşat köyünü temsil edenlerin Dine Karşı daha olumsuz bir tutum 

sergiledikleri sonucuna götürmekte ve yerleşim merkezlerinin dini tutumu 

belirleyici bir etken olduğunu göstermektedir.   

  

Tablo 90. Dini Tutum Ölçeğinin Yaşa Göre Analizi (Anova) 

Yaş  N X¯ S 

18-30 129 45,2171 5,21111 

31-40 69 43,9565 6,04501 

41-50 125 44,8080 4,90013 

51 ve üstü 66 44,5606 6,63123 

Toplam  389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

yaşa göre varyans analizi sonuçları Tablo 91’de verilmiştir. 

 

Tablo 91. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Yaşa Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 74,371 3 24,790 ,809 ,489 

Guruplariçi 11796,442 385 30,640     

Toplam 11870,812 388       

 
Araştırmaya katılanların Dini Tutum Ölçeğinin yaşa göre fark testleri 

sonucu Tablo 91’de verilmiştir. Bu bulgulara göre Dini Tutum toplam puanları 
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28,1515 ile 29,3200 ararsında değişmekte ve anlamlı bir şekilde faklılaşma 

göstermediği gözlenmektedir. (F (3-385)=.809, p>.05) Bu değerlere göre 

katılımcıların yaş durumu onların Dini Tutumun ortaya çıkmasında etkili bir 

faktör olmamaktadır.  

  

Tablo 92. Dini Tutum Ölçeğinin Aylık Gelir Durumuna Göre Analizi 

(Anova) 

    

Aylık Gelir Durumu  N X¯ S 

500-1000 99 44,5556 6,57798 

1001-2000 120 44,8417 5,09901 

2001-3000 74 44,5946 5,48702 

3001-4000 32 45,1563 5,37683 

4001-5000 8 45,8750 4,29077 

5000 ve üstü 6 46,5000 3,56371 

Gelir sahibi değil 49 44,6327 4,92313 

Toplam 389 44,7680 5,52774 

 
Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

aylık gelir durumuna göre varyans analizi sonuçları Tablo 93’te verilmiştir. 

 

Tablo 93. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Aylık Gelir 

Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Guruplararası 40,868 6 6,811 ,220 ,970 

Guruplariçi 11784,255 381 30,930     

Toplam 11825,124 387       

  
Tablo 93’te verilen bulgulara göre araştırmaya katılanların aylık gelir 

durumları ile Dini Tutumları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı 

gözlenmektedir. [F(6-381)=0,220 p>.05]. Bu değerler aylık gelir durumunun Dini 
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Tutumu etkileyen değişken olmadığını gösterme ve aylık gelir durumu Dini 

Tutumun ortaya çıkmasında önemli bir faktör olmamaktadır. 

 

Tablo 94. Dini Tutum Ölçeğinin Mezuniyet Durumuna Göre Analizi (Anova) 

Mezuniyet Durumu N X¯ S 

orta okul 136 44,9559 6,11479 

yüksek okul 176 44,2216 5,14718 

mesleki lise 77 45,5974 5,22710 

Toplam 389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

mezuniyet durumuna göre varyans analizi sonuçları Tablo 95’te verilmiştir. 

 

Tablo 95. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Mezuniyet 

Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Toplamı F P 

Guruplararası 110,200 2 55,100 1,808 ,165 

Guruplariçi 11760,613 386 30,468     

Toplam 11870,812 388       

 

Araştırmaya katılanların Dini Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar 

ve yaşa göre fark testleri sonucu Tablo 95’te verilmiştir. Bu bulgulara göre Dini 

Tutum toplam puanları 44,2216 ile 45,5974 arasında değişmekte ve Dini Tutum 

ile araştırmaya katılanların mezuniyet durumları arasında anlamlı bir şekilde 

faklılaşma göstermediği gözlenmektedir. (F (2-386)=1.808, p>.05) Bu değerlere 

göre katılımcıların mezuniyet durumları onların Dini Tutumun ortaya çıkmasında 

etkili bir faktör değildir.  
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Tablo 96. Dini Tutum Ölçeğinin Mesleki Duruma Göre Analizi (Anova) 

Mesleki Durum N X¯ S 

Öğretmen  73 44,7534 4,63016 

Polis  11 44,9091 3,88470 

Evhanımı  21 44,5238 5,24994 

Ticaret  8 43,5000 6,09449 

Çiftçi  34 43,8529 7,71905 

Memur  65 44,0154 5,66925 

Doktor  18 45,7778 5,70403 

Şoför  17 45,5294 7,37494 

Öğrenci  40 45,4250 4,67337 

Özel mülkiyet  39 45,3846 5,29456 

Emekli  22 45,9091 4,99437 

Mühendis  27 42,5556 6,16025 

Gazeteci  5 47,0000 2,82843 

Terzi  7 47,7143 2,13809 

Din adamı  2 49,5000 ,70711 

Toplam 389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

mesleki duruma göre varyans analizi sonuçları Tablo 97’de verilmiştir. 

 

Tablo 97. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Mesleki Duruma 

Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Toplamı F P 

Anlamlı  

Fark 

Guruplararası 431,089 14 30,792 1,007 ,446 9-12 
10-12 
11-12 
12-14 

Guruplariçi 11439,724 374 30,587     

Toplam 11870,812 388       

 

Tablo 97’de verilen bulgulara göre araştırmaya katılanların mesleki 

durumları ile Dini Tutum arasında anlamlı bir şekilde farklılaşma vardır. [F(14-
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374)= 1,007, p<.05]. Buna göre araştırmaya katılanların mesleki durumları Okul 

Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutumlarını belirleyici bir özelliğe sahiptir.  

Dini Tutum ölçeği LCD test sonuçlarına göre Öğrenciler ile mühendisler 

(9-12), özel mülkiyeti ile uğraşanlar ile mühendisler (10-12), Emekliler ile 

mühendisler (11-12), mühendisler ile terziler arasında farklılaşmalar vardır.   

Bu bulgulara göre mühendisler Dini Tutum ölçeğindeki tutum maddelerini 

en düşük toplam puanla savunurken özel mülkiyetleri ile uğraşanlar, öğrenciler ve 

terziler mühendislere göre daha yüksek toplam puanla savunmaktadır. Bu analiz 

sonuçları da mühendislerin Dini inançlara ve ibadetlere daha olumsuz tutum 

sergilediği sonucuna götürmektedir.  

 

 Tablo 98. Dini Tutum Ölçeğinin Dini Bilgileri Öğrenme Durumlarına Göre 

Analizi (Anova) 

Dini Bilgileri Öğrenme Durumları N X¯ S 

ana-baba 192 45,4583 5,23663 

mollalardan 18 45,8889 3,90910 

mescid 34 45,5882 7,25767 

kitaptan 51 45,3725 5,03174 

okul 32 43,5313 4,71090 

bilgim yok 62 41,8871 5,67163 

Toplam 389 44,7506 5,53126 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

dini bilgileri öğrenme durumlarına göre varyans analizi sonuçları Tablo 99’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 99. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Dini Bilgileri 

Öğrenme Durumlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı  
Fark 

Guruplararası 719,033 5 143,807 4,939 ,000 1-6; 2-6;  
3-6; 4-6; 

Guruplariçi 11151,780 383 29,117     

Toplam 11870,812 388       

 



 112

Tablo 99’daki veriler incelendiği zaman Dini Tutum ile dini bilgileri 

öğrenme durumları arasında anlamlı bir fark vardır. [F(5-383)= 4,939, p<.05]. 

Bu farlılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yaptığımız LCD test 

sonuçlarına göre dini bilgisi olmayanların tutumu doğal olarak tutum düzeylerine 

yansımaktadır. Dini bilgisi olmayanlar en düşük toplam puana sahip olmakta ve 

bütün dini bilgileri öğrenme durumları ile farklılaşmaktadır. Ancak dini bilgileri 

okulda öğrenenler ile yakın bir toplam puana sahip olması ikisini arasındaki 

farklılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu da bize okulda dini bilgilerin yeteri derecede 

verilmediği sonucuna götürmektedir. 

 

Tablo 100. Dini Tutum Ölçeğinin Çocuk Sayısına Göre Analizi (Anova) 

Çocuk sayısı N X¯ S 

1-2 78 43,7051 5,70739 

3-4 96 44,0000 6,03150 

5-6 58 45,8103 4,78835 

7 veya daha fazla 53 45,7547 5,65993 

Çocuk sahibi değil 104 45,1250 5,08317 

Toplam 389 44,7506 5,53126 

 

Araştırmaya katılanların “Dini Tutum Ölçeği”ne ilişkin tutum düzeylerinin 

çocuk sayısına göre varyans analizi sonuçları Tablo 101’de verilmiştir. 

 

Tablo 101. Dini Tutum Ölçeğine İlişkin Tutum Düzeylerinin Çocuk Sayısına 

Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Toplamı F P 

Anlamlı  
Fark 

Guruplararası 272,494 4 68,124 2,255 ,063 1-3; 1-4;  
2-3;  Guruplariçi 11598,318 384 30,204     

Toplam 11870,812 388       

 

Tablo 101’deki veriler incelendiği zaman Dini Tutum Ölçeği toplam 

puanları çocuk sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. [F(4-384)= 

2,255, p<.05]. 
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Bu farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yaptığımız LCD test 

sonuçlarına göre, 1-2 çocuk sahibi olanlar ile 5-6 çocuk sahibi olanlar (1-3), 7 

veya daha fazla çocuk sahibi olanlar ile 1-2 çocuk sahibi olanlar (1-4) ve 3-4 

çocuk sahibi olanlar ile 5-6 çocuk sahibi olanlar arasında farklılık vardır. 

Bu bulgular bizi çocuk sayısı çoğalınca dine olumlu tutum sergileyeceği 

sonucuna götürmüştür. Ayrıca çocuk sayısı azaldıkça genç bir grup karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüz Kırgızistan’da gençlerin din hakkında bilgilerinin yeterli 

olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir.  
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SONUÇ 

Kırgız Türkleri SSCB öncesi daha çok kendi manaplarının yönetiminde ve 

yarı bağımlı küçük toplum birimleri halinde göçebe hayat sürmüştür. Böyle bir 

hayat tarzında eğitim ve öğretim kurumları yazılı kaynaklardan bilgilenme imkanı 

az olduğundan daha çok sözlü kültür ürünleri olan örf adetler ve destanlar 

Kırgızları siyasi, sosyal, ekonomik ve dini analyışlarını ve yapılarını 

şekillendirmede etkileyici etkenlerin başında gelmektedir.  

Bunun yanında Kırgız Türkleri geleneksel Türk inançlarına sahip 

olmuşlardır. Bazı kaynaklar Kırgızların Gök Tanrı, Şamanizm inançlarına ve 

Hırıstiyan dinine inandıklarına işaret etmektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde 

kurumsal bir din eğitiminden söz etmek pek mümkün gözükmemektedir. Esas 

eğitim aracı olarak halk pedagojisi etkili olmuştur. Daha çok din eğitimi 

görevlerini Cusup Balasagun, Moldo Niyaz, Moldo Kılıç, Togolok Moldo, 

Toktogul gibi halk şairleri üstlenmiştir  

Ancak Kırgız Türklerinin İslamı kabulu ile din eğitimi alanında büyük 

değişiklikler meydana gelmiştir. İslam eğitim kurumları olan medreseler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Medreseler usul-u cedit hareketleri ile hızla çoğalmaya 

başlamıştır. Usul-u cedit hareketlerinde Kırım Tatarları ve Kazan Tatarları önemli 

rol oynamıştır. Ekim İhtilaline kadar 10-15 usul-u cedit okulları açılmıştır.  

Akmedrese (Oş), Kalpa Hacı (Narın), Sagaali (Ton), Mamırbay Hacı (Ceti 

Ögüz) bu tipteki meşhur eğitim kurumları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi 

eğitim kurumlarının çoğalması Kırgız manaplarının gayretlerine dayanmaktadır. 

Usul-u cedit okullarının açılmaya başlaması bazı kesimler tarafından tepki ile 

karşılanmıştır. Bunlar kadimciler olarak bilinmektedir.  

İslam eğitim kurumları o zamanın aydın adamlarını yetiştirmeyi ve halka 

dinini öğretmeyi amaçlamıştır. Ancak Rusların Kırgız topraklarına göç etmeye 

başalaması ve kendi amaçlarını yerine getirmek için Rus-Tuzem okullarını 

açmaya başlaması ile İslam eğitim kurumları yok olmaya maruz kalmışlardır. 

SSCB dönemine gelince diğer toplumlar gibi Kırgızlar da Sovyet 

iktidarının din karşıtı siyasetinden nasiplerini almışlardır. Sovyet iktidarı her ne 

kadar yasal olarak inanç özgürlüğü vaad etse de gerçekte “Sovyet tipi insan” 

yetiştirmede dini bir engel olarak görmüştür. Bütün devlet kurumlarında ateist 

terbiye verilmiştir.  
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SSCB döneminde tüm Kırgız Türklerinin din eğitimi kurumları 

kapatılmıştır. İslam ibadetleri değişik yorumlanarak halkın dininden 

uzaklaştırılmasına gayret edilmiştir. Bu siyaseti uygulamada Komunist Partisi 

büyük bir görev üstlenmiştir.  

Kırgızların İslamı geç kabul etmesi ve göçebe hayat sürmesi gibi etkenler 

dikkate alındığında Komunist rejiminin bir hayli etkili olduğu söylenebilir. Ancak 

SSCB döneminde din eğitimi faaliyetleri gizli olarak devam etmiştir. Bunun 

sonucunda din aydınları yetişmemiş ve din ile hurafeler birbirine karışmıştır. 

31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan Cumhuriyeti 

SSCB siyesetinin sonucundaki manevi boşluk ve ateist-teist şeklindeki 

karmaşıklıkla baş başa kalmıştır.  

Bağımsızlığını kazanan Kıgızistan bir devlet olarak ilk önce yapısını 

oluşturmak, iç ve dış siyasetini belirlemek durumunda kalmış, ilk iş olarak 

Kırgızistan Cumhuriyetinin Anayasasını hazırlama çalışmalarına başlamıştır. 

Anayasa 5 Mayıs 1993 tarihinde kabul edilmiştir. Anayasaya göre Kırgızistan 

Cumhuriyeti bağımsız, üniter ve demokratik bir devlet olarak tanımlanmış ve din 

ile devlet birbirinden ayrılmıştır. Bununla beraber anayasa Kırgızistan 

vatandaşlarına inanç özgürlüğünü getirmiştir. 

Bağımsızlıkla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir 

politika belirlemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Sovyet Eğitim sistemini 

devam ettirmek imkansız hale gelmiştir. Ancak sözkonusu eğitim sistemini köklü 

olarak değiştirmek mümkün olmamış, faydalı yönlerinden yararlanarak eğitimin 

içeriği milli ve kültürel zenginlikler ve yabancı devletlerin eğitim sistemlerindeki 

örnekler dikkate alarak belirlenmeye çalışılmıştır.  

Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim kanunda Eğitim kurumları devlete ait 

olduğundan okullarda dini propaganda yapılmayacağına işaret edilmiştir. 

Bağımsız Kırgızistan Cumhuriyetinde din eğitimi konusu “İnanç 

Özgürlüğü ve Dini Kurumlar” adlı kanun ve “Din Eğitim Hakkında Süreli 

Kararname” ile belirlenmeye çelışılmıştır.  

Bu yapılanma din eğitimini ve dini durumu derinden etkilemiş ve din 

eğitimi kurumaları hızla artış göstermiştir. Bağımsızlıkla kavuşulan inanç 

özgürlüğü, Kırgız Türklerini atalardan kalan miras olarak gördükleri İslam dinini 

öğrenmeye sevk etmiştir. Halkın isteği ile okullarda seçmeli olarak “Iyman 
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Sabagı” dersi ortaya çıkmıştır. Ancak bu dersi din aydınları yokluğundan ve 

devlet yetkililerinin gereken ilgiyi göstermemesinden dolayı gelişme 

gösterememiştir.  

Iyman Sabagı 2003 tarihine kadar halkın desteği ile devam etmiştir. 3 

Temmuz 2003 tarihindeki Eğitim Bakanlığının 629/1 no’lu kararı ile zorunlu bir 

ders olmuştur. Iyman Sabagının zorunlu bir ders olmasında toplumdaki ahlaki 

yozlaşma, Şapiro’nun “Sağlıklı Yaşam Tarzı” kitabına halkın tepkisi, toplumsal 

hayattaki değişiklikler ve halkın desteği ile okutulmakta olan sistemleştirme 

zorunluluğu etkili olmuştur. Eğitim Bakanlığı söz konusu etkenleri dikkate alarak 

“Manevi Değerler ve Ahlak Eğitimi Teorisi”ni hazırlamıştır. Iyman Sabagı bu 

teoriye uygun olarak devam etmektedir. 

Ancak Çotonov’un ve “Dil Müröğü” ahlak ve kültür merkezinin gayretleri 

ile hazırlanan Iyman Sabagı Müfredatı Iyman Sabagı dersinin “Adep Sabagı” 

olarak değiştirilmesine neden olmuştur. Çünkü bu müfredatta “Iyman” kavramına 

dini anlam yüklenmiş, ders de buna göre şekillenmiştir. Ayrıca söz konusu dersle 

ilgili kitaplar müfredatı hazırlayanlar tarafından yayınlanarak okulara dağıtılması, 

Eğitim Bakanlığını müfredatın dini propagandaya yönelik olduğu sonucuna 

götürmüştür.  

Günümüzde Iyman Sabagı “Adep Sabagı” olarak devam etmektedir. Bu 

değişiklik sadece dersin adından ibarettir. Adep Sabagı olarak devam ettirmenin 

bu dersin dini boyut kazanmasını engelleyeceği ileri sürülmektedir.  

Iyman Sabagının araç-gereçlerinin, uzmanların, öğretmenlerin ve 

kitablarının yokluğu bu dersi olumsuz yönden etkilemektedir. 

 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Araştırmaya katılanlar Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı genel olarak 

kararsız bir tutum sergilemektedir. Bu alanda en düşük tutum düzeyi “Iyman 

Sabagı Öğretmenlerinin kulladıkları materiyellerin yeterzisliği” en yüksek tutum 

düzeyi ise “Çocukların karşılaştığı problemlerin çözümünde Iyman Sabagından 

yararlanma”dır. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum maddeleri halkın 

uygulamadaki Iyman Sabagı müfredatından memnuniyeti, öğretmenlerin yeterliği, 

kullandıkları materyallerin yeterliği, okul yönetimlerinin bu alana ilişkin ilgileri 

ve Iyman Sabagının din ve ahlak konularının öğretiminde yeterliliklerine 
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yönelmiştir. Bununla beraber çocuğu bulunan velilerin Iyman Sabagı alanına 

ilişkin tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin analiz sonuçlarına 

göre araştırmaya katılanlar, çocukların karşılaştığı problemlerin çözümünde 

Iyman sabagından yararlanıldığına, Iyman Sabagı mevcut program açısından 

yeterli olduğuna, Iyman Sabagı İslam dini hakkında yeterli derecede bilgi 

verdiğine inanmaktadır. Ancak çocukların edinmesi gereken dini bilgiler 

açısından okuldaki Iyman Sabagı yeterliği, Iyman Sabagının etkin yürümesi için 

okul idareleri gereken ilgiyi gösterdiği,  Iyman Sabagı ögretmenleri bu dersin 

sunumunda yeterliği, Iyman Sabagı din ve ahlak ile ilgili konuların sunumu 

açısından yeterliği, Iyman Sabagı öğretmenleri dersin daha etkin yürütülmesi için 

velilerle işbirliği sağlaması ile ilgili olan maddelerdeki tutum düzeyinin 

“kararsızım” kategorisine karşılık geldiği görülmektedir. Yine tutum 

ortalamalarına bakıldığında Iyman Sabagı öğretmenlerinin kullandıkları 

materyallerin yeterli olduğuna katılmadıkları da gözden kaçmamaktadır.  

Araştırmaya katılanların genel olarak “Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı” 

kararsız bir tutum sergilemesi bu dersin yeni ortaya çıkması, uzman kimselerin 

bulunmaması ve iki çeşit programın uygulamada bulunmasından kaynaklanabilir.  

 Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum toplam puanlarının yerleşim 

merkezine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Buna göre 

Oş şehir merkezinde oturanların toplam puanları Özgön ilçesine göre daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Bu da bize Oş şehir merkezinde oturanlar Özgön ilçesine 

göre daha olumsuz bir tutum sergiledikleri sonucuna götürmektedir. Ayrıca 

Özgön ilçesinde oturanlar en yüksek toplam sahip olmakla birlikte Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı daha olumlu bir tutum sergilemiştir.    

Aynı şekilde Kızıldıykan köyünün Karakulca, Karasu, Anakızıl, 

Şorobaşat, Özgön köylerine göre daha düşük toplam puana sahip olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu da bizi Kızıldıykan köyünü temsil edenlerin Iyman Sabagı 

Etkinliklerine Karşı daha kararsız bir tutum sergiledikleri sonucuna 

götürmektedir. Bunun yanında Kızıldıykan köyüne günümüze kadar mescit 

olmadığını zikretmekte yarar vardır. Günümüze kadar halk toplu ibadetlerini 

birisinin evinde, daha sonra Sovyet döneminden kalma mağazada yerine 

getirmiştir.  
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Yine Kızıldıykan köyü Sovyet döneminde en önem verilen bölgelerden 

olmuştur. Çünkü söz konusu köyde ilçenin en büyük okullarından biri inşa 

edilmiştir ve bütün ilçe eğitim seminerleri ve bilgi yarışmaları bu okulda 

düzenlenmiştir. Günümüzde de bu özelliklerini aynen korumaktadır. Dolayısıyla 

bu köyde oturanların hemen hemen tümü bu okul mezunudur. Sovyet dönemi 

dikkate alındığında bu okulda ateist terbiyesinin etkili olduğu ve araştırdığımız 

tutum ölçeğinin daha düşük toplam puana sahip olmasında da etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin toplam puanlarının 

aylık gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre 5000 ve üstü Kırgız somu aylık gelir sahipleri en düşük toplam 

puana sahip olduğu belirlemiştir. Yine bu bulgulara göre 1001-2000 Kirgız somu 

aylık gelire sahip olanlar ile 4001-5000 Kırgız somu aylık gelire sahip olanlar; 

2001-3000 Kırgız somu aylı gelirine sahip olanlar ile 4001-5000 Kırgız somu 

aylık gelire sahip olanlar; Gelir sahibi olamayanlar ile 2001-3000 Kırgız somu 

aylık gelire sahip olanlar; 4001-5000 Kırgız somu aylık gelirine sahip olanlar ile 

5000 ve üstü gelire sahip olanlar  arasında farlılık göstermektedir. Elde ettiğimiz 

bu bulgular yüksek gelir araştırmaya katılanları Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı 

olumsuz bir tutum sergilemelerine sebep olduğu sonucuna götürmektedir.    

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin toplam puanlarının 

mesleki duruma göre anlamlı bir şekilde farklılaşma göstermiştir. Analiz 

sonuçlarında da belirtildiği gibi en düşük tutum düzeyine din adamları sahip olup, 

en yüksek tutum düzeylerine de ev hanımları sahip olmuşlardır.  

Din adamları en düşük toplam puana sahip olması hemen hemen her 

meslek sahipleri ile farklılaşmaya götürmüştür. Bunun böyle bir sonuç 

doğurmasına din adamlarının daha mühafazakar tutumları bir etken olarak kabul 

edilebilir. Bununla beraber ev hanımlarının da en yüksek toplam puana sahip 

olması Iyman Sabagı etkinlikleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi 

olmamasına ve bu etkinliklerin çocukları açısından önem taşıdığına inandığından 

kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü anket uygulama sırasındaki ev hanımlarının 

yaklaşımları buna işaret etmiştir.  

Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeğinin dini bilgileri öğrenme 

durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşma göstermiştir. Dini bilgileri 
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mescitten öğrenenler Iyman Sabagı Etkinliklerine daha olumlu bir tutum 

sergilerken dini bilgileri okuldan öğrenenler ise daha karasız bir tutum 

sergilemiştir. Bu farklılık dini bilgileri okuldan öğrenenler Iyman Sabagı 

Etkinliklerine bizzat şahit olduklarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Araştırmaya katılanların Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutumları 

cinsiyet, mezun olunan okulda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı 

müfredatından haberdar olma, medeni durum, çocuk sayısı, yaş ve mezuniyet 

durumlarına göre anlamlı bir fark yoktur. 

 

Araştırmaya katılanların Din Öğretimine Karşı Tutumları genel olarak 

olumlu bir tutum sergilemektedirler. Yapılan analiz sonuçlarına göre halk 

çocuklara dini bilgilerin verilmesini yaralılığına inanmakta ve bu bilgilerin devlet 

okullarında verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bununla beraber ailede dini 

bilgilerin verilmesine de önem vermektedirler. Yine bu bilgilerin İlahiyat 

mezunları tarafından verilmesini yüksek bir puan toplamı ile savunmaktadır.  

Ayrıca Iyman Sabagı saatlerinin arttırılması gerektiği görüşünü 

destekleyerek Iyman Sabagı ile verilen dini bilgilerin çocukların manevi yönden 

gelişmesine olumlu bir katkı sağladığını savunmaktadırlar. Hatta devlet 

okullarında verilen dini bilgiler dini karmaşıkları önlem alma alanında yardımcı 

olacağına inanmaktadırlar.   

Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği yerleşim merkezine göre anlamlı bir 

şekilde farlılık göstermektedir. Anakızıl köyü en yüksek toplam puanla daha 

olumlu bir tutum sergilerken, Karakulca ilçesi en düşün toplam puanla diğer 

bölgelere göre daha olumsuz bir tutum sergilemiştir. Kızıldıykan köyü Iyman 

Sabagı Etkinliklerine Karşı daha kararsız kalırken Din Öğretimine karşı olumlu 

bir tutum sergilemiştir.  

Karasu, Özgön işlçeleri ve Anakızıl köyü dindar bir yerleşim merkezi 

olması Din öğretimine karşı tutumları etkilediği söylenebilir. Çünkü söz konusu 

ilçelerin toplam puanları daha yüksek olarak buna işaret etmektedir. En düşük 

toplam puana sahip olan Karakulca ilçesi daha dağlık bir bölgede yerleşmesi Din 

Öğretime Karşı Tutumu doğrudan etkilediği söylenebilir. Ayrıca bu bölge kanunu 

daha iyi takip eden bölgelerin biridir.  
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Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin mezuniyet durumuna göre anlamlı 

bir şekilde farklılık bulunmuştur. Yüksek okul mezunları en düşük toplam puana 

sahip olmakla ortaokul ve mesleki lise mezunlarına göre daha olumsuz bir tutum 

sergilemiştir.  

Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeğinin dini bilgileri öğrenme durumlarına 

göre anlamlı bir şekilde farklılık bulunmuştur. Dini bilgileri ana-babasından ve 

mescitten öğrenenler yüksek tutum düzeyi ile Din Öğretimine Karşı olumlu bir 

tutum sergilemiştir. Dini bilgileri okuldan öğrenenler en düşük toplam puana 

sahip olarak daha olumsuz bir tutum sergilemiştir. Dini bilgileri okuldan 

öğrenenlerin daha olumsuz bir tutum sergilediklerine açıklık getirmek gerekirse, 

Iyman Sabagı zorunlu bir ders olmadan önce halkın desteği ile yürütülmekteydi. 

Bu görevi daha çok mollalar üstlenmekteydi. Dolayısıyla eğitim bilimlerine uygun 

bir ders geçilmemiştir. Mollalar Kuran okumayı öğretmek ve sureleri 

ezberletmekten öteye geçememişlerdir. Öğrenciler dini bilgileri yeteri kadar 

öğrenememiştir.    

Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği çocuk sayısına göre anlamlı bir 

şekilde farlılık göstermiştir. Bu bulgular bizi çocuk sayısı çoğaldıkça din 

öğretimine karşı olumlu tutum sergileyeceği sonucuna götürmüştür. 

Araştırmaya katılanların Din Öğretimine Karşı Tutum düzeyleri cinsiyet, 

mezun olunan okulda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı müfredatından 

haberdar olma, medeni durum, yaş, aylık gelir, mezuniyet durumu ve mesleki 

durumlarına göre incelendiğinde anlamlı bir fark yoktur.  

 

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği  “Çocuklara dini 

bilgilerin medreselerde verilmesi gerektiği, dini bilgilerin imamlar tarafından 

verilmesi gerektiği ve dini bilgilerin medrese mezunlarının vermesi gerektiği gibi 

3 maddeden oluşmaktadır.  Araştırmaya katılanlar çocuklara dini bilgilerin 

medreselerde verilmesi gerektiğine katılmakta ve çocuklara dini bilgilerin 

imamlar tarafından verilmesine kararsız kalmaktadır. Çocuklara dini bilgilerin 

okullarda medrese mezunları tarafından verilmesi gerektiğine katılmamaktadır. 

 Bu bulgular halkın medrese mezunlarına güven göstermediği çözümüne 

götürmektedir. Bunun yanında imamlara da kararsız bir tutum sergilemektedir. 
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Ancak medrese eğitiminin din eğitimi açısından gerekli olduğunu da 

savunmaktadırlar. 

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum düzeyleri yerleşim merkezine 

göre incelendiğinde anlamlı bir şekilde farklılık bulunmuştur. En yüksek Okul 

Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum toplam puana sahip olan Oş şehir merkezi 

ile en düşük toplam puana sahip olan Anakızıl köyü arasındaki bu farklılaşma Oş 

şehir merkezinde oturanlar dini bilgilerin medreselerde verilmesi gerektiğini 

savunduğuna işaret etmektedir. Oş şehir merkezinde oturanların böyle bir tutum 

sergilemesi Kırgızistan’da dinin kanuni çerçevesini daha iyi bildiklerinden 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. Çünkü Kırgızistan Cumhuriyeti 

Anayasasında din devletten ayrılmıştır. Dolayısıyla Oş şehir merkezinde oturanlar 

çocuklara dini bilgilerin medreselerde verilmesi gerektiği görüşündedirler.       

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum düzeyleri aylık gelir 

durumuna göre incelendiğinde anlamlı bir şekilde farklılık bulunmuştur. Analiz 

sonuçlarına göre aylık gelir durumu yükseldikçe Okul Dışındaki Din Öğretimine 

Karşı toplam puanları da yükselmektedir. Başka bir ifade ile aylık gelir durumu 

yüksek olanlar çocukların dini bilgilerinin medreselerde verilmesini 

savunmaktadır. Bu durumu araştırmamız sırasındaki mülakatlarımız da 

tasdiklemektedir. Çünkü aylık geliri yüksek olanlar daha çok aydın ve Sovyet 

dönemi eğitiminden etkilenen kimselerdir. Onlar dini bilgilerin verildiği yer 

olarak medreseleri görmektedir. Okullarda dini bilgilerin verilmesini yasa dışı 

olarak değerlendirmektedirler.    

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeğinden aldıkları puanlar 

araştırmaya katılanların mezuniyet durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermiştir. Buna göre yüksek okul mezunları dini bilgilerin medreselerde 

verilmesini en yüksek tutum düzeyi ile savunmuştur. Ortaokul ve meslkei lise 

mezunları daha düşük toplam puanla dini bilgilerin devlet okullarında verilmesi 

gerektiğine işaret etmişlerdir.  

Araştırmaya katılanların mesleki durumları ile Okul Dışındaki Din 

Öğretimine Karşı Tutum arasında anlamlı bir şekilde farklılaşma bulunmuştur. 

Buna göre öğretmenler Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum ölçeğindeki 

tutum maddelerine en yüksek toplam puanla savunurken çiftçiler ve özel 

mülkiyetleri ile uğraşanlar düşük toplam puanla savunmaktadır. Bu analiz 
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sonuçları da öğretmenlerin Okul Dışındaki Din Öğretimini desteklediği sonucuna 

götürmektedir. Öğretmenlerin okul dışındaki din öğretimini desteklemesi, Eğitim 

Bakanlığının öğretmenlere Iyman Sabagını dini boyuta taşımama talimatından 

kaynaklandığını söylemek mümkündür.   

 Okul Dışındak Din Öğretimine Karşı Tutum düzeyleri çocuk sayısına göre 

incelendiğinde anlamlı bir farlılaşma bulunmuştur. 1-2 çocuk sahipleri daha genç 

bir grubu oluşturduğundan okul dışındaki din eğitimine daha olumlu bir tutum 

sergilemiştir. Bu durum onların Kırgızistan Cumhuriyetindeki kanunları takip 

ettiğinden kaynaklanabilir. Oysa 5-6 çocuk sahipleri okul dışındaki din öğretimini 

düşük bir puanla savunmaktadır. Bu grup daha çok din öğretiminin okullarda 

gerçekleştirilmesini istemiştir.     

Okul Dışındak Din Öğretimine Karşı Tutum düzeyleri cinsiyet, mezun 

olunan okulda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı müfredatından haberdar 

olma, dini bilgileri öğrenme durumu, medeni durum ve yaş durumlarına göre 

incelendiğinde anlamlı bir fark yoktur.  

 

Dini Tutum maddeleri inanç ve ibadetlere ilişkin maddelerden 

oluşmaktadır. Dini inançla ilgili maddelerin tamamında tutum düzeyleri 

“tamamen katılıyorum” kategorisinin içinde yer almıştır. En yüksek olanı Allah’ın 

varlığına inanmakla ilgili olanı, en düşüğü ise ahiret gününe inanmakla ilgili 

olanıdır. İbadetler ilgili maddelerimizin de tamamı “tamamen katılıyorum” 

kategorisinde yer alarak en yüksek tutum düzeyine oruç ibadeti, en düşük tutum 

düzeyine de namaz ibadeti sahip olmaktadır.  

Bu tutum düzeyleri Kırgızistan Halkı Sovyet döneminde 70 senelik ateist 

terbiyeye maruz kalsa da inanç açısından bir başarıya ulaşamamıştır 

varsayımımızı doğrulamıştır. Ancak inançla ilgili maddelerin içinde yer alan ve en 

düşük tutum düzeyine sahip olan Ahiret inancı ve Kuranın günümüze kadar 

değişmeden gelmesi konusunda ateist terbiyenin etkisi olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  

Dini Tutum düzeyleri yerleşim merkezine göre incelendiğinde anlamlı bir 

farklılaşma bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre yerleşim merkezlerinin hemen 

hemen hepsi dini tutum açısından farklılık göstermektedir. Ancak Şorobaşat köyü 

ve Karakulca ilçesinin dini tutum düzeyi en düşük olması dikkatimizi 
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çekmektedir. Bu da bizi Karakulca ilçesini ve Şorobaşat köyünü temsil edenlerin 

Dine Karşı daha olumsuz bir tutum sergiledikleri sonucuna götürmüştür. 

 Dini Tutum düzeyleri mesleki durumlara göre incelendiğinde anlamlı bir 

farklılaşma göstermiştir. Analiz sonuçlarına göre mühendisler Dini Tutum 

ölçeğindeki tutum maddelerini en düşük toplam puanla savunurken özel 

mülkiyetleri ile uğraşanlar, öğrenciler ve terziler mühendislere göre daha yüksek 

toplam puanla savunmaktadır. Bu analiz sonuçları da mühendislerin Dini 

inançlara ve ibadetlere daha olumsuz tutum sergilediği sonucuna götürmüştür.  

Halkın İslam dinine olumlu bir tutum segilemesini din öğretimine karşı 

tutum düzeyleri ile ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü dini tutum düzeyinin 

analiz sonuçları din öğretimine karşı tutum düzeylerini etkildeğini söyleyebiliriz. 

Başka bir ifade ile halk dinini gelecek nesle öğretmek istemektedir.  

Dini Tutum düzeyleri dini bilgileri öğrenme durumlarına göre 

incelendiğinde anlamlı bir farklılaşma göstermiştir. Dini bilgisi olmayanların 

tutumu doğal olarak tutum düzeylerine yansıyarak dine karşı daha olumsuz bir 

tutum sergilemiştir. 

Dini Tutum düzeyleri çocuk sayısına göre incelendiğinde anlamlı bir 

farklılaşma bulunmuştur. Bu bulgular bizi çocuk sayısı çoğalınca dine olumlu 

tutum sergileyeceği sonucuna götürmüştür. Ayrıca çocuk sayısı azaldıkça genç bir 

grup karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Kırgızistan’da gençlerin din hakkında 

bilgilerinin yeterli olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir.  

Dini Tutum düzeyleri cinsiyet, mezun olunan okulda Iyman Sabagının yer 

alması, Iyman Sabagı müfredatından haberdar olma, medeni durum, aylık gelir, 

yaş ve mezuniyet durumlarına göre incelendiğinde anlamlı bir fark yoktur.  
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ÖNERİLER 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan 

genç bir devlettir. Her alanda görüldüğü gibi din eğitimi alanında da tecrübesizliği 

bulunmaktadır. Günümüze kadarki eğitim sistemi meslek uzmanlarını yeriştirme, 

matematik ve sosyal bilimlere odaklanarak devam etmiştir. İnsanın manevi yönü 

yeteri kadar ele alınmamıştır. Bu nedenle çalışmamızın bulgularına dayanarak 

önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz. 

Kırgız Cumhuriyetinde etik, sanat ve psikoloji gibi “insan merkezli” 

bilimlerin tarihi, teorileri ve pratikleri Kırgız dilinde yeteri derecede ele 

alınmalıdır. 

İnsan merkezli bilimleri esas alarak Kırgız milletinin milli özellikleri ve 

tecrübeleri değerlendirilmelidir. Bu alandaki araştırmalar teorik problemlerle 

sınırlı kalmamalıdır. 

Kırgız kültürü ve manevi değerleri eğitim bilimleri açısından ele 

alınmalıdır. Çünkü bu alandaki düşünce sistemleri ve kavramlar Kırgız dilinde 

çeşitli isimlerlerle kullanılmakta ve bilimsel tanımlara gidilmemektedir. Örneğin 

çalışmamızda da belitildiği gibi “ıyman” kavramı büyük bir tartışma nedeni 

olmuştur. Ancak bilimsel bir tanım getirilmeden çözümü dersin adını 

değiştirmede bulmuşlardır.    

“Manevi Değerler ve Ahlak Eğitimi Teorisi”de belirtilen ahlak anlayışı, 

duyguları, inançları ve ahlaki davranış alışkanlıkların geliştirme ile ilgili 

yöntemler eğitim bilimleri açısından ele alınmalıdır.  

Eğitim Bakanlığı halkın dinini öğrenme isteği üzerinde bilimsel 

çalışmalara başvurmalıdır. Çünkü Kırgızistan halkının dinini öğrenme isteği 

karşılanmadıkça devlet ile halk arasındaki tartışmalar devam edecektir.  

Yapılan analiz sonuçlarında belirtildiği gibi Iyman Sabagı materyallerinin 

yetersizliği konusunda bilimsel çözümlere gidilmelidir. Bu görevle bizzat Eğitim 

Bakanlığı ilgilenmelidir. Aksi takdirde bakanılığın adını kullarak bazı 

olumsuzluklara neden olan materyallerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

Iyman Sabagının geçmişi ve bugünü ile ilgili seminer düzenmelidir. 

Seminerde Iyman Sabagı ile ilgili bulgular bilimsel açıdan değerledirilerek halkın 

bu dersle ilgili kararsız tutumunun önüne geçilmelidir.  



 125

Iyman Sabagı alanındaki öğretmen eksiliğinin giderilmesinde analiz 

sonuçlarında belirtildiği gibi İlahiyat Fakültesi mezunlarından yararlanılmalıdır. 

Eğitim Bakanlığı İlahiyat Fakültesi Programını incelemelidir. Çünkü İlahiyat 

Fakültesi mezunları devlet kurumu mezunu ve ilk Iyman Sabagı öğretmeni olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

  Halkın Iyman Sabagı ile ilgili tutumlarını ve Iyman Sabagından 

beklentilerini karşılayabildiğini değerlendirmek amacıyla bilimsel çalışmalara 

gidilmelidir. Dini durum açısından bütünlük arz etmeyen Kırgızitan Cumhuriyeti  

alan araştırmalarına tabi tutulmalı ve karşılaştırılmalar yapılmalıdır.  

Halkın din öğretimi konusundaki tutumları değerlendirilmelidir. Ancak 

devletin çok kültürlü ve demokrasi özelliği dikkate alınmalıdır.  

Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği bulguları belirttiği 

gibi medreseler günümüz şartlarına uygun olarak yenilenmelidir. Günümüz 

Kırgızistanın dini problemlerini çözebilecek kapasitede imamlar yetiştirilmelidir.  

Sonuç olarak söylemek gerekirse Kırgızistan Cumhuriyetinin din eğitimi 

ve milli değerler alanında ciddi bilimsel çalışmalara ihtiyacı vardır.  
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ÖZET 

 

   Bu araştırmada Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışı Oş örneğinde 

ele alınmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde Kırgızistan Cumhuriyetindeki din 

eğitiminin tarihi gelişimi üzerine durulmuştur. Kırgızistandaki din eğitiminin 

tarihi gelişim süreci üç ana başlıkta ele alınmıştır. Bu anabaşlıklar: 

1. SSCB’ye Kadar Kırgızistan’da Din Eğitimi 

2. Sovyet Dönemi Kırgızistan’da Din Eğitimi 

3. Bağımsızlıktan Sonra Kırgızistan’da Din Eğitimi ana başlıklarıdır.   

İkinci bölümde ise halkın din dersine bakışını ortaya koymak için tutum 

düzeyleri tespit edilmiş ve bu tutum düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, 

mezuniyet durumu, aylık gelir durumu, yaş durumu, dini bilgileri öğrenme 

durumu, mezun olunan okulda Iyman Sabagının yer alması, Iyman Sabagı 

müfredatından haberdar olma ve mesleki durum faktörlerine göre farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmıştır.  

 Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışını tespit edilmesinde Nurullah 

Altaş’ın danışmanlığında geliştirilen “Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışı 

Ölçeği” adlı ölçek kullanılmıştır. Kırgızistan Halkının Din Dersine Bakışını 

belirlemek amacıyla tespit edilen dört tutum ölçeği: 

1. Iyman Sabagı Etkinliklerine Karşı Tutum Ölçeği 

2. Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği 

3. Okul Dışındaki Din Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği 

4. Dini Tutum Ölçekleridir. 

Araştırmanın çalışma evreni, Oş ilidir. Örneklem ise Oş iline bağlı 

Karakulca, Karasu, Özgön ilçeleri, Anakızıl, Şorobaşat, Kızıldıykan köyleri ve Oş 

şehir merkezinde oturanları temsil edenlerden oluşmaktadır. Buna göre Oş ilinde 

oturan 450 kişiye ulaşılmıştır. Bu kişilere araştırmacı kendisi ulaşarak 389 veri 

toplama aracı elimize geçmiştir. Kırgızistan Halkının Din Derisine Bakışını tespit 

etmeye yönelik 4 tutum ölçeği 39 tutum maddesinden oluşmaktadır. Araştırma 

verilerinin çözümlenmesinde SSPS tekniği ile varyans analizi, aritmetik ortalama, 

t testi ve LCD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.  

 

 



 127

Summary 

In this research, Kyrgyz People’s point of view for Religion Lesson has been 

taken up at the sample of Osh. At our study, in the first section, the historical 

development of religious edication has been considered. The historical development 

process of the religious edication , in Kyrgyzstan has been studied under three main 

headings. These main headings:  

1. Education of Religion in Kyrgyzstan till USSR 

2. Education of Religion in Kyrgyzstan during Soviet Term 

3. Education of Religion in Kyrgyzstan after the Independence 

In the first section, to reveal the public opinion for religion lesson, their 

levels of attitude has been determined and it has been investigated if these levels of 

attitude indicate difference according to the factrors of sex, marital status, position of 

graduation, monthly income, age, learning the religious knowlwdges, having Iyman 

Sabagı in the graduated school, knowing Iyman Curriculum and occuppational 

situation. 

At determining Kyrgyzstan People’s point of view for Religion Lesson, the 

criterion named “Criterion of Kyrgyzstan People’s point view for Religion Lesson” 

developed by the consulting of Nurullah Altash has been used. In onder to determine 

Kyrgystan People’s point of view for Religion Lesson determined four of attitude: 

1. The Criterion of Attitude against Iyman Sabagı Activities 

2. The Criterion of Attitude against Religion Education 

3. The Criterion of Attitude against Religion Education Outside the 

School 

4. The Religious Criterion of Attitude  

The universe of the study is Osh province. Sampling consists of the 

counties Karakulja, Karasu, Ozgon, which belong to Osh province, the villages 

Anakyzyl, Shorobashat, Kyzyldiykan and the ones representing the individuals who 

live in the city center. According to this, 450 people who live in Osh province have 

been reached. Researcher himself has reached at these people and obtained 389 data 

collecting mean. It includes four criterion of attitude and 39 attitude article 

concerning the determination of Kyrgyzstan People’s point of view for Religion 

Lesson. At analizing the research data variance analisis, arithmetical average, t test 

and LCD multiple comperative test with SPSS technique have been used.    
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EK LİSTESİ 

Ek 1.  

Iyman Sabagı Öğretim Programları 

Günümüze kadar Iyman Sabagı ile ilgili üç öğretim programı ortaya 
çıkmıştır. Bu programlar sırası ile aşağıdaki gibidir:  

Iyman Sabagı Öğretim programların ilki 1992-93 öğretim yılı için 
hazırlanmış öğretim programıdır. Söz konusu program aşağıdaki şahıslar 
tarafından hazırlanmıştır: 

1. B. NURUNBETOV 
2. BAYIMBETOV 
3. KÖÇKÖNOV 
4. TÖLÖNBAEV 
Müfredat çeyreklere103 ayrılarak haftada bir kere okutulması planlanmıştır. 

1992-93 öğretim yılı için hazırlanan müfredat içerik olarak aşağıdaki gibidir:  
1. Sınıf / I. çeyrek / 10 saat 
Edep, Vebal, Sevap 
1. Selamlaşmanın Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi Vermek 
(Nuh peygamberin vasiyeti (düz anlatım) 
2. Sırası ile Selamlaşma Edebi: 
a) Küçüklerin – Büyüklere; Atlı olanın – yayla yürüyene;  Yukarıdan 

gelen kimsenin –Aşağıdan gelen kimseye selam vermesi 
b) Atlı olan kimse – yaşlı kimseye atından inerek selam vermesi, 

tokalaşması  
c) Yeni gelinin kayınpederi izin verene kadar kayın validesine ve kayın 

pederine her sabah eğilerek selam vermesi (cügünüü) 
d) Sabahleyin aile üyelerinin selamlaşması. Evde hasta varsa onun 

sağlığının ve hatırının sorulması 
e) Erlerin seferden geldiği zaman erkeklerle önce sağ göğüslerini, sonra 

sol göğüslerini değdirerek selamlaşması 
f) Ergenlik çağına ulaşmış kız veya gelin ile uzun zamandır görüşmeyen 

ağabeyi ve babası o kızın alnından öperek selamlaşması 
Not: Özlem söz konusu değilse ağızla öpüşmek Iyman açısından caiz 
değildir. 
3. Halk nedir? Toplumsal mekânlarda ıymanlı davranış edepleri 
4. İzin İsteme Edebi: (herhangi bir şeyi almak, yapmak, konuşmak, 

herhangi bir yere girmek, herhangi bir yerden ayrılmak vb. için) 
5. Konuşma Edebi: (birisi konuşurken onu sonuna dinlemek, konuşmayı 

bozmamak, başka birisinin konuşmasına hak tanımak, birisi hakkında 
konuşurken onu aşağılamamak, birisi hakkında dolaylı konuşmamak, 
çok şey bilmiş gibi konuşmamak, konuşmayı dikkatle dinlemek, az 
konuşup çok dinlemek) 

6. Vebalden Kork.(Ekmeğin, malın, insanların, kuşların, ekinin vb. 
vebalinden sakın)  
Günah Olduğuna İnan: (büyüklerin sözüne karşı gelmek, hırsızlık, 
iftira etmek, birisinin malına göz dikmek, kötümser olmak, birisini 
sırrını söylemek vb.) 

                                                 
103 Kırgızistan Eğitim sizteminde bir yaryıl iki çeyrek olarak değerlendirilmektedir. Çeyrek bir yarı 
yıldaki ölçme ve değerlendirme amacı ile ayrılan iki aylık bir döneme verilen isimdir.  
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7. Sevap İşlerle Uğraş. (yetimlere ve dullara yardım etmek, birisinin 
hakkını yememek, engellileri korumak, hayırsever olmak, sadaka 
vermek, adil olmak.) 

8. Şımarıklık – Edepsizliktir. (Sabırsızlık, tembellik, iradesine hakim 
çıkamamak)  
Ana emeğine saygı duy. Af etmeğe alış. 

9. Dost edin. (hulk, karakter, seciye, amaç, anlayış, inanç, dilek vb.) 
(benzerlikler) 

10. Emek – Olgunlaştırır. (Evin bir işini üstlen. Sorumlu olmaya çalış. 
Komşuya, hastalara, yaşlılara yardım etmeyi alışkanlık haline getir.) 

 
1. Sınıf / II. çeyrek / 8 saat 
Edep, Helal-Haram, İsraftan Sakınmak,Yemek Yemek ve Sofra Edebi 
1. Hakikati söylemeye alış. (Bir şeyi bozarsan, yapmazsan, yalan 

söylersen, karşı gelirsen, bölüyorsan vb.) eksikliğini itiraf et.  
(kavga edersen, hırsızlık yaparsan, küfür edersen, bir şeyi kırarsan, 
birilerine, lakap takarsan vb.) 
Küçük kardeşlerine yardım et. Zorlama, merhametli ol, adil davran. 

2. Helal. (Alın teri ile kazanılan mülk, dinin izin verdiği hayvanların eti, 
kendi isteği ile verilen ve miras olarak bırakılan mülk vb.)  
Aram. (Hırsızlık, faiz vermek, yetimin hakkını yemek, asarak veya 
balta ile kesilen et vb.) 
İyi niyetli olmak. (Birisinin hakkını yeme. Birisinin durumunu 
anlamaya çalış. Merhametli davran. Hayırsever ol. Dikkatli davran. 
Adil ol. vb.) 

3. İsraftan sakın. (Paranı gereksiz yere saçıp savurma, oynadığın, 
oturduğun ve uyuduğun yeri temiz tut. İsraf etme, bir şeyi bozma, 
ortalığı dağıtma vb.) 

4. Evin ve okulun mülkü sen içindir. (Masa, oturaklar, yazı tahtası, cam, 
kapı, teknik araç gereçler. Ev eşyaları ve malları.) 

5. Yemek yemek edebi. (Yemek servisinin büyüklerden başlaması, ağzı 
kapatarak çiğnemek, yemek sırasında konuşmamak, yatarak yemek 
yememek, bıçak ve kaşığı sağ el ile tutmak, aldığı ekmeği bitirmek, 
yaşlılardan artan yemeği (keşik) yemek, yemekten sonra teşekkür 
etmek). 

6. Alıştırmalar. (İyi niyetli olmak, israftan sakınmak, yemek yemek edebi 
ile ilgili konular). 

7. Sofra Edebi. (Sofrayı düz sermek, sofraya tekme atmamak, sofranın 
üzerinden atlamamak, sofrayı sağ tarafından sermek, dua etmek vb). 

8. Çeşitli Sorular. 
 
1. Sınıf / III. çeyrek / 11 saat 
Kelimeyi Tövbe. “Iyman”, Adres, Nevruz 
Saygı Gösterme, Sabırlı Olma ve Misafir Olma Edebi. Yıl Mevsimleri, 
Günlerin İsimleri, Oyunlar 
1. “Kelimeyi Tövbe”yi ezberlemek. Anlamını öğren. İyilik “Besmelle” 

ile başlanır. 
2.  “İman” nedir? “İnanç” – anlamındadır. Allah’ın varlığına, Hz. 

Peygamber. Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna, Kadere, Cennet ve 
Cehenneme, Kutsal Kitaplara (Kuran, İncil, Tevrat) inanmak. 
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Iyman nedir? 1360 yıl önce “iman” olarak zikredilmiştir. Zamanın 
geçmesi ile Iyman şekline geçmiştir. Iymanın yedi şartı vardır.  

3. “Yer Göz” (her zaman yere bakan kimse) olmak iyi bir davranış 
değildir. (Fikrini çekinmeden söyle. Hakkı, Iymanlılığı koruyarak 
konuş. Yaşadığın yerini ve adresini ezbere bil. Yardım eden kimselere 
teşekkür etmeye alış). 

4. Nevruz (yıl sayımını öğren) bayramı ile ilgili bilgi vermek. Nevruzun 
tarihi, tütsü yakmak, sumelek (nevruz bayramında yapılan milli 
yemeğin adı), ramazan vb. hakkında bilgi vermek. 

5. Misafir olma edebi. (gecikme, aşırı süslenme, acele yemek yeme, 
sırayla konuşma, eve girmek için kızlara öncelik tanıma, kişiler çok ise 
sadece selam söyleyerek oturma, az ise tokalaşma, hediyeleri çaydan 
önce takdim etme vb). Sabırlı olma edebi; (beklemeyi öğrenme, sadece 
menfaatlerini düşünmeme, yok olan bir şeyi sormama, sorumluluğun 
sınırını öğrenme vb). 
Saygı Gösterme Edebi; (güler yüzle selamlaş ve karşıla, acelesi varsa 
ekmek yemesini sağla, acelesi yoksa rahat oturacağı yer hazırla, güzel 
söz söyle, elindeki yemeğini gizleme, kendi şartlarını benimsetmeye 
çalışma.) 

6. Alıştırmalar. (Nevruz, Misafir Olma, Sabır Olma, Saygı Gösterme 
konuları ile ilgili) 

7. Milli Oyun: “uçtu-uçtu”, “ak terek- kök terek”, “Şakek caşırmay” 
(yüzük gizleme). 

8. Evde kendi kendini eğitme şartları (sorumluluğunu tam yerine getir. 
Evi ve avlusunu temiz tut. Kardeşlerine yardımcı ol. okul elbiselerini 
kendin hazırla vb). 

9. Yedi Günün İsimleri / Düyşömbü (pazartesi), Şeyşembi (Salı), 
Şarşembi (Çarşamba), Beyşembi (Perşembe), Cuma (Cuma), İşembi 
(Cumartesi), Cekşembi (Pazar)/ 

10. Mevsimlerin (Caz (ilkbahar), Cay (caz), Küz (sonbahar), Kış (kış) 
anlamları 

11. Çeşitli Sorular  
 
1. Sınıf / IV çeyrek / 8 saat 
 Ayların İsimleri, Cennet, Cehennem, İnat, Köyüm 
1. Ayların isimlerin bil. Üçtün Ayı (Ocak), Birdin Ayı (Şubat), Calgan 

Kuran (Mart), Çın Kuran (Nisan), Bugu (Mayıs), Kulca (Haziran), 
Teke (Temmuz), Ayak Oona (Ağustos), Baş Oona (Eylül), Toguzdun 
Ayı (Ekim), Cetinin Ayı (Kasım), Beştin Ayı (Aralık). 

2. Adın ne? Ezan söyleyerek konulan isim. İsimlerin anlamlarını 
açıklamak.  

3. İnat etme. (İsteklerini birisine benimsetmeye çalışma, Yardım, hayır 
sorarsa karşı gelme, sadece kendinin doğru olduğunu savunma, 
yaşlıların sözüne inan.) 

4.  Söz dinlemeyi öğren. (birisi bir iş yapmak için ricada bulunursa 
yapmaya çalış, cevabını ver, sorumluluğa, evdeki görevlerine önem 
ver.) 

5. Cennet nedir? Cehennem nedir? 
6. Yol kenarında veya ortasında küçük abdestini yapma.  
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7. Köyünü tanı. (İsmi, nehirleri, ormanları, sanayisi, inşaatları, çocuk 
evleri, okulları, yolları vb.) 

8. Çeşitli Sorular. 
 
2. Sınıf / I çeyrek / 10 saat 
1. I. sınıfta geçilen Iyman şartlarını tekrar. 
2. “selamün aleyküm, “ve alekümüsselam” tarihini öğren. 
3.  (Erkekler için) Büyüklere ve küçüklere saygı göster. Küfür etme. 
Birisine lakap takma. 
4. (Kızlar için) Bulaşık yıkamayı öğren   
5. Misafir davet edildiğinde veya aniden misafir gelirse ana emeğine saygı 
duy, ıslık çalma, bahçeyi koru. 
6. Ev işlerinde “erkeğim” “kızım” demeden çalışmayı öğren. Anne-
babadan izinsiz ev eşyaların harcama. 
7. Yolda Yürüme kuralları. 
8. Alıştırmalar.  
9. Yalan söyleme rızkın azalır. Her işte kabiliyetli ol.  
10. Çeşitli sorular 
 
 
2. sınıf  / II. Çeyrek / 7 saat 
1. Vebal, Sevap, Günah, Helal ve Haram kavramlarını hatırlayalım. 
Müslüman kime denir? Din hakkında bilgi vermek.  
2. Dini Bayramları Öğren. 
3. İyi olacaksan yatkın ol. Kimse senin önüne geçemez. (atasözü) 
4. Konuşma, misafirde olma edeplerini hatırlayalım. 
5. Alıştırmalar (Yılların isimlerini ezberlemek) 
6. Komşuya, onun malına hıyanetlik yapma. 
7. Çeşitli sorular. 
 
2. sınıf  / III. Çeyrek / 10 saat 
1. Kötü niyetli kimselerdeki üç özellik. Dedikoduculuk, hıyanetlik ve 
gıybet. 
2. Uykudan katlığında ellerini üç defa yıka. Konuşurken, selamlaşırken, 
cevap verirken güler yüzlü ol. 
3. Büyük günahlar: Allah’a ve peygambere şirk koşmak; Anne babaya asi 
olmak; Yalan söylemek. 
4. Milli gelenekler: Beşik şarkısı, sumelek, çocuğun yürümeye başlayacağı 
günlerde yapılan “tuşoo kesüü” adetleri. 
5. Hayvanlara iyi davranalım. Onlar bizim dostlarımız. 
6. Orucun yararları. Misafirlik edeplerini hatırlayalım. 
7. Tenkit edildiğinde kızma, sabırlı olmayı öğren. Kabalık günahtır.  
8. Namus nedir?      
9. Alıştırmalar. 
10. Çeşitli sorular. 
 
2. Sınıf / IV Çeyrek / 7 saat 
1. Dost edin. Onu iyi tanı. 
2. Bencil olma. Kızlara el kaldırma. 
3. Milli oyunların 3-5ini öğren. 



 135

4. Misafir geldiğinde ellere su dökmeyi öğren. 
5. “Tuşoo kesüü” düğününün kurallarını öğren. 
6. Manas kimdir? 
7. Çeşitli sorular. 
 
3. Sınıf / I. Çeyrek / 10 saat 
1. İkinci sınıfta öğrendiğimiz Iymanın şartlarını hatırlayalım. 
2. Kelimeyi Şahadeti öğren. Kelimeyi Tövbeyi unutma. 
3. Oturduğun yeri (masa, sofra, yorgan vb.) temiz tut. Yatarken yemeğin 
ve suyun üzerini kapatmayı unutma. 
4. Alıştırmalar. 
5. Kırlangıç bizim dostumuz. (Afrika kıtasından yolunu kaybetmeden 
gelmiştir. İnsanoğluna yapılan dostluğu ile ilgili rivayet). 
6. Elbiseleri ütülemeyi öğren 
7. hayvan yetiştirme çalışmalarını takip etmek 
8. Ana-babana saygı duy. 
9. Oyna fakat zamanı ile 
10. Çeşitli sorular 
 
3. Sınıf / II. Çeyrek / 7 saat 
1. Besmeleyi hatırla 
2. Yedi Atanı bil. Meşhur olanı gibi olmaya çalış 
3. İslam’da Şahadetin yeri. Almustak nedir? 
    Müminin 40 farzını öğren 
4. Alıştırmalar 
5. İmanın 7 farzı. (Allah’a şirk koşma, Peygambere saygı duy, Meleklere 
inan, Kuran okumayı öğren, Kadere inan, Cehennemi hatırla, Babalarının 
ruhuna saygı göster.) 
6. İslam’ın 5 farzı. (İman, beş vakit namaz, oruç, zekat, hacc) 
7. Çeşitli sorular 
 
3. Sınıf / III. çeyrek / 10 saat 
1. Bölünme bir günahtır. Kıskançlık, cimrilik kötü bir hastalıktır. 
2. Milli oyunları öğren. Milli oyunların biri kovun koparma oyunudur 
3. Ölürken söylenen iman 
4. Alıştırmalar 
5. Bir kimseye lakap takmanın günah olduğunu unutma. 
6. Havva ana, Beşik ana, Göbek ana nedir? 
7.  Güçsüzlere ve yoksullara yardım et. Evinde hasta veya yaşlı birisi varsa 
onlara bakmayı bir görev olarak bil. 
8. Hurafeler. “Toprağını vermek” nedir? 
9. Ateşe tükürme, ateşi ayağınla oynama.   
 10. Çeşitli sorular 
 
3. Sınıf / IV çeyrek / 7 saat 
1. Sefere çıkarken ekmeğin kenarından yemeyi unutma. 
    Büyükler konuşurken rahatsız etme. 
2. Hayvanların koruyucuların anlatmak. (Oysul Ata – Devenin, Kambar 
Ata – Atın, Zangi Baba – İneğin, Çolpon Ata – Koyunun koruyucusudur.) 
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3. Evcil Hayvanlarının yavrularının isimleri: (İnek – buzağı, koyun – kuzu, 
at – tay, deve – boto, keçi – oğlak, tavuk – civciv vb). 
4. 9 yaşına gelmiş kız ergenlik çağına ermiş bir kızdır. Saçını öremeyi 
öğren. 
5. “Centek”, “yaşlının saçını kesmek” adetlerini anlatmak 
6. “Müçöl” düğünü ve dua nedir? 
7. Çeşitli sorular 
 
4. Sınıf / I çeyrek / 9 saat 
1. Iyman Sabagının 2 senelik tekrarı 
2. Kuran okumayı öğren 
3. Hasedin özellikleri, haset olmaktan sakın 
4. Meyve bahçeleri ve onları yetiştirme  
5. “İkisi kavga ederse onların akıl sahibi olanı günahkârdır” atasözünün 
açıklaması 
6. Ekinleri ve meyveleri toplama işleri 
7. Övünmekten sakın. 4-5 Milli geleneklerden haberin olsun.    
8. Öğrendiğin iman kelimeleri hatırlayalım 
9. Çeşitli sorular 
 
4. Sınıf / II. çeyrek / 7 saat 
1. İslam’ın ve İmanın farzlarını hatırlayalım 
2. İslam’da şahadeti, ümmet olmayı unutmayalım 
3. Niçin Manas büyük adamdır? 
4. Bir kimsenin kalbini kırma (nazardan kalba), beddua alma 
5. Evcil hayvanların yaşa göre adlandırılması; At – kulun, tay, cabagı, 
kunan, asıy; İnek – torpok, kunaacın, noopaz; Koyun – kuzu, toktu, irik. 
6. Milli oyunları öğrenelim. (Ortaya durmak, saklambaç) 
7. Çeşitli sorular 
 
4. Sınıf / III. çeyrek / 11 saat 
1. Her gün bir teşekkür almaya çalış 
2. Sofrada nasıl oturmak gerekir? 
3. Kendi kendini kontrol etmeyi öğren 
4. Yedi atamızla ilgili şecereyi hatırlayalım 
5. Cömertlik ve misafirperverlik milli özelliklerimizdendir.  
6. Haya nedir? 
7. Adil olmak iyi bir özelliktir. Merhametli olmaya alış. 
8. Vahşi hayvanların yavrularının isimlerini öğrenelim; (Ayı – mamalak, 
kurt – böltürük, Tilki – baçik, suur - çöndölöy) 
9. Yaratıcı olmaya çalış 
10. Tahammülsüz olmak kötü bir alışkanlıktır 
11. Çeşitli sorular 
 
4. Sınıf / IV çeyrek / 7 saat 
1. Vicdan nedir?  
2. Namus edebine riayet edelim. “Refah” nedir?  
3. Dost edinme ile ilgili konuları hatırlayalım 
4. Çoğunluğun fikrine saygı duymayı öğren. Çok dinle, az konuş. 
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5. Milli yemeklerimizi tanıyalım; (Kattama, boorsok, patir, kömöç nan, 
sucuk, cörgöm, bıcı, öpkö kuyu, beş parmak) 
6. Yıldızların İsimlerini öğrenelim; (Samançının yolu, Altın Kazık, 
Çolpan, Ürkör vb) 
7. Çeşitli sorular 
 
5. Sınıf / I çeyrek / 9 saat 
1. Geçmiş konuların tekrarı  
 2. Muvaffakiyetli adam kendini kontrol edebilirse ondan hayır beklemek 
mümkündür. Kibirlenirse o adam kötülük yapmaktan çekinmez. 
3. “Atası bir altı kardeş, birbirine saygı göstermezse birbirine yabancı 
olurlar” atasözünün açıklanması 
4. Taziye sözleri, söyleme şekilleri 
5. İslam ve İman farzları ile ilgili düz anlatım. 
6. 12 yaş ergenlik dönemidir (erkekler) 
7. Fikrini söylemeden çekinme ancak fikrin halkın hoşuna gitsin. 
8. her şeye hazırlıklı ol. Titiz olmaya öğren. 
9. Sözünde durmak ve iyilik cömertliktir. 
 
5. Sınıf / II. Çeyrek / 7 saat 
1. Ana-babanın sana olan güvenini unutma, ana-babanla danışmayı öğren. 
2. Yasak şeylerden sakın. 
3. İçki, uyuşturucu ve sigara sağlığın büyük düşmanlarıdır. 
4. Ahlaklı dost edinmeye çalış, Her gün teşekkür almayı unutma. 
5. Böbürlenmek – saadetini bozarak günah getirir. 
6. (Kızlar) Temizliğe alış, sofra sermeyi ve toparlamayı öğren.       
    (Erkek) Tarım ve hayvancılık işlerini öğrenmeye gayret et. 
7. Yaptığın hata için özür dilemeyi alışkanlık haline getir. 
 
5. Sınıf / III. çeyrek / 10 saat 
1. Komşu haklarını riayet edelim. 
2. Ramazanda fıtri sadaka vermek İslam’ın ve insanlığın işaretidir. 
3. Yemek yemek edebini hatırlayalım. (Büyüklere öncelik tanıma, yemeği 
anne babadan sonra almak, yaşlılardan artan yemeği yemek) 
4. Atanın bedduası kurşun gibidir. Sadaka ve zekat nedir? Birlik rızk 
getirir. 
5. “Bir kimseye çukur kazarsan kendin düşersin” atasözünün açıklanması 
6. Milli örf adetlerimizi unutmayalım; (Ekin ekerken Çiftçi Babanın, 
Yaylaya giderken Kambar Atanın ve Çolpon Atanın ruhuna Kuran 
okuyarak dilek tutma). (Yağmur isteme ve Barış isteme adetleri) 
7. Tabiatı koruyalım. Tabiatı korumak çevremizi korumakla başlanır. 
8. yoksullardan birine yardım ettin mi? Kendini kontrol etmeye öğren. 
Topluma ait yerlerdeki edepler, bir işi yapmaya istekli ol. 
9. Aile çevresindeki edepler nasıldır? Tartışma kültürünü öğrenelim. 
10. Çeşitli sorular. 
 
5. Sınıf / IV çeyrek / 8 saat 
1. Misafir Ağırlama edeplerini hatırlayalım. 
2. Şaka, küçük düşürme sözleri haram olduğunu unutma. 
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3. Milli geleneklerimizin öğrendiklerimizi hatırlayalım. Dünür gitme, Kız 
isteme, (Bel Dünür, Beşik Dünür, küpe takma) 
4. Sokakta yürüme edepleri; (herkese bakıp durma, birisine zarar verme, 
selam verirse cevap ver, iyi işleri destekle, kötü şeylere engel ol vb.) 
5. Kader nedir? (ilginç kadere uğramış kimseler hakkında örnek vermek) 
6. Geleneksel inançlarımızı öğrenelim (haftanın yedi gününde yapılan 
inançlar) 
7. Milli oyunlarımızı öğrenmeyi devam ediyoruz. (Salıncak, bozuk 
telefon) 
8. Çeşitli sorular 
 
6. Sınıf / I çeyrek / 10 saat 
1. Beşinci sınıfta geçilen ahlak kuralların hatırlayalım. 
2. Yemekten önce ve sonra el yıkamak bereket getirir. 
3. En önemli üç şey: iyilik eskimez, Tanrı ölmez, günah yaşlanmaz. 
4. İsraftan kaçınmak zenginliğin, dost edinmek aklın, ahlaklı kadınla 
evlenmek saadetin yarısıdır. 
5. Unutma: Sadaka – belaları önler, ahlaklı olmak – hayasızlıktan korur, 
iyi muamele – bereket getirir. 
6. Akıl yürütme kabiliyetini geliştir. Topluma ait mekanlarda ve evde 
davranışlarına hakim ol. 
7. Kabilecilik ayırımından sakın. 
8. Öğrendiğin Iymanı hayatında uyguluyor musun? (soru-cevap) 
9. Hiçbir kimseyi azarlama. 
10. Çeşitli sorular 
 
6. Sınıf / II çeyrek / 8 saat 
1. Tehdit ve küfürden sakın. Istık çalma. Bağırarak konuşmaktan sakın. 
2. İnsan insana borçludur; Selam söylemek, çağırırsa gitmek, danışırsa 
tavsiye vermek, sorarsa cevap vermek, ölürce cenazesine gitmek.  
3. Emir vermekten sakın. Rica etmeyi öğren. 
4. Köydeki örnek insanı tanımaya çalış ve ondan örnek al. 
5. Yaptığın işi değerlendirerek yap. Tenkide açık ol.  
6. Milli oyunlarımız; Top vuruş, Çikit, Şobiyat. 
7. Hatimde ve teravi namazında söylenen sözleri öğrenelim. 
8. Çeşitli sorular. 
 
6. Sınıf / III. çeyrek / 10 saat 
1. Çiftçi Baba kimdir? Çiftçiler ona nasıl saygı gösteriyor? 
2. Şeytan ve onun yoldan çıkarma 3 özelliği. Şeriat – İslam kanunudur. 
3. Kader (önceden bilme) ile ilgili sohbet 
4. “Kimsin” diye sorarsa adını söyle, “benim” deme. Kendi ismini kullan, 
zenginliğe kapılarak böbürlenmekten sakın. Bazı üstünlüklerinden dolayı 
kibirlenme. Kendi fikrine başka birisisine dayatma. 
5. Gölgeli ağacı kesme. İsraftan sakın. (yemekte, giyinmekte, mal-mülkte, 
evde, muamelede vb.) 
6. Kavga edersen üç gün geçmeden barışmaya çalış. 
7. Misafir olma edebi: sohbet etme edebi, yemek yemek edebi. 
8. Kuran okumayı unutma. 
9. Çeşitli sorular. 
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6. Sınıf / IV çeyrek / 7 saat 
1. Akrabalara saygı gösterme edebi. İsraftan sakın. 
2. Kin ve onun zararları. 
3. Ezan sesini duyduğunda söylenecek sözler. Ölüm anında söylenen imanı 
hatırla. 
4. Kahraman Manas bizim gururumuz. 
5. Kurmancan Datka örnek bir şahsiyettir. 
6. Beş insandan sakın: kanaat etmeyen, komşusuna kötülük yapan, halkı 
için çalışmayan, yalan söyleyen ve çok gülen.  
7. Çeşitli sorular. 
 
7. Sınıf / I. çeyrek / 9 saat 
1. 6. sınıfta geçilen konuların tekrarı. 
2. “Şilekey alışuu” deyiminin ortaya çıkışı ve hayvanlara iyi davranma ile 
ilgili düz anlatım. Günahın yedi çeşidi hakkında bilgi vermek. 
3. İnsanların en iyisi köyüne yararlı olanıdır.  
4. Üç kötü özellik: şişmanlaşmak, çok uyumak ve sabırsızdık. 
5. Üç kişiysek ikimiz fısıldayarak konuşmayalım. Bu dünyadan gidenler 
için kötü söz söylemekten çekin. 
6. Allah 4 çeşit huyu sevmez: 
     1. Çok yemin edenleri 
     2. Kibirlenenleri 
     3. Zina edenleri 
     4. Zülüm edenleri 
7. Yoksullar ve hastalar yardım isterse sadaka ver. Bir kimsenin 
arkasından konuşma günaha girersin.  
8. Beş şeyin kıymetini bil: 
 1. Ölüm gelemeden önce hayatın 
 2. Hastalığa yakalanmadan önce sağlığın 
 3. Yaşlanmadan önce gençliğin 
 4. Yoksulluk gelmeden önce varlığın 
 5. Kul olmadan önce hürriyetin 
9. Çeşitli sorular 
 
7. Sınıf / II çeyrek / 7 saat 
1. Ölümden sonra da unutulmayan 7 amel: 
 1. Yaydığı ilim 
 2. Ahlaklı çocuğu 
 3. Miras olarak bıraktığı Kuran kitabı 
 4. İnşa ettiği mescit, misafirhane 
 5. Yaptığı çeşmesi 
 6. Verdiği sadaka 
 7. Yetiştirdiği Bahçe 
2. Dört şey haramdır: Rızka, komşuya, halka terslik yapmak ve çok 
gülmek.  
3. Sakin, davranışı iyi olan, hayalı, akıl yürüten, kavga edeni barıştıran ve 
öfkesini yenebilen kimseler cehenneme girmeyecektir. 
4. Dört özellik günaha neden olur: İyiliğe şükür etmemek, kötülüğünü af 
etmemek, iyiliğinden söz etmemek, kötülüğünü yaymaya çalışmak.   
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5. Kız çocuğunu evermek ile ilgili gelenekler. “Çeyiz ve beşik düğünü” 
6. Allah sözünde duran kimseleri sever. Anne-babanın, yolcunun ve nazar 
sahibi insanın bedduasından sakın. Suyu kıskanmak ve yüz çevirmek af 
edilmeyen günahlardandır. 
7. Allah ana-babasına asi olana, erkekçe giyinen kızlara ve eşine 
merhametli olmayan erkelere bakmaz.  
 
7. Sınıf / III çeyrek / 10 saat 
1. Allah’ı zikretmeyi öğrenelim ve kanaatli olmaya çalışalım. 
2. Müminin 4 özelliği: İyi işlerle uğraşmak, kötülükten sakınmak, her 
zaman gerçeği söylemek ve tenkide açık olmak. 
3. İlaç otları hakkında bilgi alalım.  
4. Şükür etmek vicdanını temizler. 40 farzı unutmayalım. 
5. Milli bayrağa saygı duyalım 
6. Savaştan dönmeyenleri unutma ve onlarla gurur duyalım. 
7. Boz üy – Kırgızların milli evidir. Kırgız evi hakkında bilgi edinelim. 
Milli oyunlarımızı unutmayalım. 
8. Çiftçilik ile ilgili bilgileri öğrenelim. Yedi atanı ezbere söylemeyi 
unutma. 
9. Gelin alma geleneği. (dünür gitmek, küpe takmak, kansız kurban, saç 
örmek, sadaka vermek, gelin gittiği evin ateşine saygı duymak vb). 
10 Çeşitli sorular 
 
7. Sınıf / IV çeyrek / 8 saat 
1. Kırgızca ay ve yıl isimlerini hatırlayalım. 
2. Geleneksel inançlardan bebeğin elbiselerini geceleyin dışarıda 
bırakmamak, gece aynaya baktırmamak, kulağına ezan söyletmek ve isim 
vermek. 
3. Tergöö (bir şeyin direk ismini söylememek) sözleri. (vefat etti, yoruldu, 
avcı ağabeyim vb) 
4. Kayın pedere saygı. (sabah eğilerek selam vermek, yatığı yorganın 
üzerinde yürümemek, örtündüğü yorganı başka birisi için kullanmamak) 
Kız çocuğu övünürse mutsuz olur. 
5. Kırmızı kitaptaki hayvanları koruyalım 
6. Hava, ateş, yer, su ve aydınlık ile ilgili sohbet. 
7. Artık sen 14 yaştasın pazar ekonomisi ile ilgili bilgi edinmeye çalış. 
Hayatta israftan kaçın.  
8. Çeşitli sorular. 
 
8. Sınıf / I çeyrek / 9 saat 
1. Geçen öğretim yılında geçtiğimi Iymanın şartlarını hatırlayalım. 
2. Tekrarı kutlama dersi ile geçirmek. 
3. Ev bitkilerin çoğaltmak ve onları yetiştirmek. (Ev bitkilerinin insan 
hayatındaki yaraları) 
4. Yetimin ve dulun hakkını yemek haramdır. 
5. Aza geldiği zaman konulan yasaklar:  
 1. Traş olmak  
 2. Yüzü tırnakla kanatmak 
 3. Elbiseleri yırtmak 
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6. Misafir ve Tanrı misafiri hakkında bilgi edinelim. Kırgız halkının 
misafire olan muamelesi ve bakışı. 
7. İki adam sırlarını konuşursa bu bir emanettir. Emanete hıyanetlik 
günahtır. 
8. Allah üç şeye söz vermiştir: 
 1. Mümin ne kadar sadaka verirse Allah ona o kadar nimet verir. 

2. Bir kimse mülkünü zalimlere kaptırırsa ve ona sabır gösterirse 
Allah onu nimetinden eksik etmez 
3. Bir kimse sadece almayı düşünüyorsa ve hiç vermekten 
çekiniyorsa Allah ona yoksulluğun kapısını açar. 

      Sekiz huy günaha neden olur: 
1. Yalan söylemek 
2. Kötü niyetli olmak 
3. Şeytana uymak 
4. Mal düşkünü olmak 
5. Akrabalarına merhametsiz olmak 
6. Dedikodu yapmak 
7. Dostların arasını açmak 
8. İftira atmak 

9. Çeşitli sorular. 
  
 8. Sınıf / II. çeyrek / 7 saat 
 1. Bu yaşlarda bencillik gelişmeye başlar. Bu bencilliğe karşı çıkmayı 
unutma. 
 2. Kırk farz unutmayalım. 
 3. Yedi atanı hatırlayalım 
 4. Söz vermek ve sözünde durmak ile ilgili bilgiler. Yemin ve onun 
anlamı. 

5. Küçücük iyiliğe bile teşekkür etmeyi unutma. İyiliğe iyilik ile karşılık 
verme ile ilgili bilgi edinelim. Bu yaşlarda merhametsizlik artar, 
merhametsizlikten sakın.    
6. Artık ev işlerinde büyük bir görevleri üstlenelim. 
7. Çeşitli sorular. 
 
8. Sınıf / III. çeyrek / 10 saat 
1. Milli geleneklere sahip çıkalım. 
2. Yetim haklarına riayet edelim. 
3. Birisi hoşuna giderse anne babanla danışmayı unutma. (evlenme) 
4. Bu yaşlarda cinsel isteğin artar, kendine hakim ol. 
5. Dostluğun kutsallığı ve dost ile arkadaşın farkı. 
6. Erkeğin elbisesini giyen kadınları, kadınların elbiselerin giyen erkeleri 
Allah lanetler. 
7. Manasın ruhuna saygı gösterelim.  
8. Oğlanı sünnete, kızları da ergenlik çağı için hazırlamayı öğrenelim. 
9. Kız çocuğunu everme şartları 
10. Çeşitli sorular 
 
8. Sınıf / IV. Çeyrek / 7 saat 
1. Dua etmek ve dua almak ile ilgili konuşalım. 
2. Dostluğun kutsallığını unutmayalım. 



 142

3. Haya ve onun anlamı. 
4. Birlik ve beraberlik rızkın kaynağıdır. 
5. Babus ve Babur’un nasihatleri. 
6. Toktogul, Arstanbek, Kalıgul, Barpı, Jolon nasihatleri 
7. Çeşitli sorular. 
 
9. Sınıf / I. çeyrek / 9 saat 
1. Sekizinci sınıfta geçilen konuların tekrarı 
2. İmanın 7 anlamı ile ilgili genel anlatım. 
3. İnsan olmak istiyorsan 3 şeyden kork: (Kader, evliyaların nazarı ve 
alimlerin sözü) 
4. İnsan ahlakı numune olarak bilip, örf adete uygun davranırsa hakikat 
yoluna yaklaşır. 
5. Numune olarak eğitime karşı çıkarsa kötülüğe yaklaşır. 
6. Soru cevap dersi. Ödev verme 
7. Bilim dört çeşittir: doğuştan gelen bilim, öğrenilen bilim, zorlukla elde 
edilen bilim, geçmişi unutan bilim. 
8. Ölçme ve değerlendirme dersi 
 
9. Sınıf / II. çeyrek / 8 saat 
1. İyilik alçak gönüllülükten doğar. Günah kıskançlıktan doğar. 
2. Babaya itaat etmek Allah’a itaat etmekle beraberdir. 
3. Milletini gerileten huyunu bırakmaya çalış. 
4. İçki ve uyuşturucu gelecek nesle zararlı olduğunu aklında tut. 
5. Değişmeyen beş şey: Anne babaya itaat, içki içmemek, hırsızlıktan 
sakınmak, insanın canını kIymanmak, yetimin haklarına riayet etmek. 
6. Kompozisyon yazma 
7. Milli yemeklerimizi öğrenelim. Koyun kesmeyi ve parçalamayı, onun 
dağıtım şeklini öğrenelim. 
8. Soru – cevap dersi 
 
9. Sınıf / III çeyrek / 7 saat 
1. Milli yemeklerimizi unutmayalım. 
2. Togtogul kimdir? Onun nasihatleri hakkında konuşalım 
3. Milli oyunlarımız bizim gururumuz. 
4. Arstanbek kimdir? Örnek şahsiyeti ile ilgili konuşalım 
5. Milli geleneklerimizi devam ettirebilmek için neler yapılabilir? (Soru - 
cevap) 
6. Manasım benim mirasım. 
7. Çeşitli sorular. 
 
9. Sınıf / IV çeyrek / 8 saat 
1. Kadir Gecesi nedir? Nasıl karşılanır? 
2. Vefat eden kimseye hakaret söylenmez. 
3. Rüşvet alan da veren de cehennemliktir. 
4. Sanat alanında dilin rolü 
5. Kırgızların ortaya çıkışı ve zanaat eserleri 
6. Hokand hanlığı tarihi 
7. Bölünmek -  milli kazadır. (Özgön-Oş Olayı) 
8. Soru – Cevap dersi 



 143

 
10. Sınıf  / I çeyrek / 10 saat 
1. Dokuzuncu sınıfta geçilen konuların tekrarı 
2. Aklını temiz tutmak istersen kendini günah yapmaya zorlama. 
3. Güler yüzlü adam olmak istiyorsan; temiz ol, birliğe önem ver, samimi 
çalış, Ahirete hazırlıklı ol, Cennet ve cehenneme inan. 
4. İnsanlık ve yaşam. 
5. Yaşamın amacı – gerçek bir hayata hazırlanmaktır. 
6. Yönetim üyesi olursan halkın güvenini nasıl elde edersin? 
7. Anne baban yaşıyorsa emeğine saygı duy, vefat ettiyse örnek insanlığını 
devam ettir. 
8. Birisi senden hoşlanmazsa sen ona merhametli olmayı unutma. 
9. Üç çeşit adam lanetlenmiştir: Anne babasına itaat etmeyen, içki içen ve 
sadakasını minnet eden. 
10. Ölçme ve değerlendirme dersi 
 
10. Sınıf / II. çeyrek / 7 saat 
1. Erkeğin hanımı üzerindeki görevleri. (nafakasını temin etmek) 
2. Şecere 
3. “İnsan olmak yavaş yavaş, kötü olmak hemen” atasözünün anlamı. 
4. Refah nedir? 
5. Sorumluluk ve anlamı 
6. Birlik ve beraberliğin anlamı ve şartları. 
7. Ölçme ve değerlendirme dersi 
 
10. Sınıf / III çeyrek / 8 saat 
1. Adem, Havva, Çiftçi Baba kavramlarının anlamı 
2. İslam’ın 10 yönü ve bunların farkı. 
3. Peygamberleri tanıyalım. 
4. Dünya dinleri: İslam, Budizm, Hıristiyanlık 
5. Yardımlar önce eşine, artarsa akrabana, artarsa komşulara, artarsa 
diğerlerine dağıtılır. 
6. İçki - yalancılık, sözünden dönmek, emanete hıyanetlik vb. bütün 
kötülüğün anahtarıdır.    
7. Üç şeyden sakın: nefsi bozuk kimseden, yoldan çıkmış merhametsiz 
kimseden ve halk dışlayan kimseden. 
8. Tabiat – dış güzelliğe bakmaz iç güzelliğe bakar. 
10. Sınıf / IV çeyrek / 10 saat 
1. Padişah neden namusunu kaybeder? 
2. Allah kötü niyetli adamı ilk önce af eder, ikincisinde yıldızını söndürür, 
üçüncüsünde namusunu alır, dördüncüsünde de tekrar düzelmez hale 
sokar. 
3. Niyeti bozuk adamın gideceği yer cehennemdir. 
4. İmanlı halk ilim sahibi, adil, cömert olur. 
5. Hanımına iyi davranan ve anne babasına itaat eden kimselere ahiret 
gününde Allahın yardım eder. 
6. Teravih namazında ve hatimde söylenecek sözler. 
7. Kuran kitabı ile ilgili genel bilgi. 
8. Sınav  
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9. Muhammed’in vefat ederken üç vasiyeti: İman olsun, misafir gelsin, 
düşman olmasın. 
10. Iyman ve ahlakla ilgili dünya ilim adamlarının fikirlerini tartışalım.    
Bu program hazırlanmadan önce uzmanların tecrübeleri toplanmış ve yarış 

düzenlenmiştir. Bu faaliyetleri değerlendirme amacında seminer düzenlenerek 
programın detayları tartışılmış ve programı hazırlamak için uzmanlar seçilmiştir. 
Genel olarak programa bakıldığında içerik olarak daha İslami bir özelliğe sahip 
olmaktadır.  

Bu program Iyman Sabagının zorunlu bir ders olarak yürürlüğe girmesine 
kadar okullarda kullanılmıştır. Iyman Sabagının zorunlu olması ile ortaya iki çeşit 
müfredat ortaya çıkmıştır. Bunların biri Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
müfredattır. Biri de “Dil Mürögü” ahlak ve kültür merkezi ve Özübek Çotonov’un 
gayretleri ile hazırlanan programdır. 

Eğitim Bakanlığınca uygun görülen ve onaylanan Iyman Sabagı müfredatı 
aşağıdaki şahıslar tarafından hazırlanmıştır: 

1. Sovetbek BAYGAZİYEV Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Akademisi 
Başkan Yardımcısı, (aynı zamanda programı hazırlayan grubun başkanı) 

2. Sabır İPTAROV Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Akademisi 
Etnopedagoji Bölümü Başkanı 

3. Bektur İSAKOV  Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Öğretmeni 
4. Erkin AŞIRBAYEV “Kalem” Vakfı Başkanı, Çüy il Milletvekili 
Manas KALMANBETOV Talas Devlet Üniversitesi Dekanı 
5. Kaldıbek KALDIBAYEV Programın İlmi Danışmanı, Kırgızistan 

Cumhuriyeti Eğitim Akademisi Başkanı 
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Iyman Sabagı program aşağıdaki 

gibidir104:  
 1. sınıf (34 saat) 
 I. çeyrek (9 saat) 
  İnsan Ahlakı ile Güzeldir. 

Ahlak alfabesi (1 saat) 
Selamlaşma ve vedalaşma edebi (1 saat) 
Temizlik edebi  (1 saat) 
Sağlıklı yaşam ve beden eğitimi edebi (1 saat) 
Sofrada oturma edebi (1 saat) 
Yolda, arabada, okulda, toplumun arasında davranma edebi (1 saat) 
Alçak gönüllülük ve çeviklik (1 saat) 
Titizlik ve anlayışlı olmak (1 saat) 
Selamlaşmayı ve vedalaşmayı öğrenelim (pratik ders) (1 saat)  
 
II. çeyrek (7saat) 

Ana-Babam Ayım ve Güneşimdir. 
1. Ana-baba her şeyden değerlidir (1 saat) 
2. Dede, nine v.b. saygı (1 saat) 
3. Adımızın ne anlama geldiğini öğrenelim (1 saat) 
4. Yedi atamızı ve soyumuzu bilelim. (1 saat) 
5. Baba şefkati ve aşırı şımarıklık (1 saat) 
6. Ana-baba ve akrabalarımızla açık konuşalım (1 saat) 

                                                 
104 “Iyman Sabagı”Calpı Bilim Berüüçü Mektepterdin I-X klasstarı üçün Sınak Okuu Programası, 
Kırgız Bilim Berüü Akademyası, Kutbilim Gazetesi, 05.09.2003, s. 3-12. 
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7. Ana-babamı nasıl sevindirebilirim? (pratik ders) (1 saat) 
 
III. çeyrek (9 saat) 

Vatanım – Altın Beşiğimdir. 
1. Beyaz kalpaklı Ala-Dağ (1 saat) 
2. Kırgızistan topraklarındaki suları, nehirleri, gölleri, dağları ve 

ormanları öğrenelim (1 saat) 
3. Ala-Dağ hayvanları (1 saat) 
4. Ala-Dağın hangi hayvanlarını seversin? Niçin? (pratik ders) (1 saat) 
5. Dört mevsim Ala-Dağ (1 saat) 
6. Kahramanlar niçin vatanımızı korudular? (1 saat) 
7. Köyümüzün kahramanları (1saat) 
8. Özden çıkmış düşman kötüdür (1 saat) 
9. Vatanını savunamaya hazır mısın? (1 saat) 

 
IV. çeyrek (9 saat)  
Atalar Mirası 

1. Ata-baba mirası hakkında bilgi edinelim (1 saat) 
2. Masallar (1 saat) 
3. Masallardaki sihirbaz olursam…  
4. “Manas” destanı hakkında bilgi vermek (1 saat) 
5. Millî elbiselere saygı göstermek ahlaki bir davranıştır. (1 saat) 
6. Ahlaki davranmayı öğrendin mi? (pratik ders) (1 saat) 
7. Aile ahlakı (pratik ders) (1 saat) 
8. Öğretmen istediği konu (1 saat) 
9. Iyman Sabagından neleri öğrenebildim? Yıllık değerlendirme dersi (1 

saat) 
 
2.sınıf (34 saat)   
1. Giriş (“İman” sözcüğünün anlamı) (1 saat) 
2. Bağımsızlık bayramını nasıl kutladım? Diyalog dersi (1 saat) 
3. Sofra edebi (1 saat) 
4. Sofra edebi ile ilgili pratik ders (1 saat) 
5. Misafir ağırlama (2 saat) 
6. Rızacılık bildirme ve özür dileme edebi (2 saat) 
7. Telefonda konuşma edebi (1 saat) 
8. Temiz, çevik, titiz anlayışlı olmaya çalışalım (1 saat) 
9. Edepsiz çocuk ipini koparmış at gibidir (1 saat) 
10. Ahlaksız çocuk hırçınlaşır (1 saat)  
11. Pratik ders (1 saat) 
12. Yalancının tenceresi kaynamaz (2 saat) 
13. Kötü alışkanlıklarımdan nasıl kurtulabilirim? (2 saat) 
14. Hayvanlara iyi davranalım (2 saat) 
15. “Kuğu kuşunu görürsen vurma” Sohbet dersi (1 saat) 
16. Temizlik sağlığın kaynağıdır. (3 saat) 
17. Pratik ders (3 saat) 
18. Halk – sanat kaynağıdır. (1 saat) 
19. Manas söyleme sanatı (1 saat) 
20. Güçlü kol bire, güçlü ilim bine gücü yeter. (1 saat) 
21. Iyman - insanlığın kaynağıdır. Pratik ders (2 saat) 
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22. Öğretmen isteyen konular (3 saat)  
 

3. Sınıf  (34 saat)   
Muamelat 
1. Giriş (1 saat) Etik kavramlarının açıklanması 
2. İkinci sınıfta geçilen konuların tekrarı (2 saat) 
3. Büyüklere ve küçüklere karşı davranış kuralları (2 saat) 
4. İyi davranış sergilemeye alışalım. Pratik ders (1 saat) 
5. Sözünde durmak ahlaki bir davranıştır (1 saat) 
6. Birlik ve beraberlik (2 saat) 
7. Diğer milletlerin kültürüne ve geleneklerine saygı duyalım (1 saat) 
8. Medyanın olumsuz etkilerinden sakınalım (2 saat) 
9. Pratik ders (1 saat) 
10. Hayvancılık (2 saat) 
11. Ala Dağ bizim gururumuz (3 saat) 
12. Nevruz Bayramı (1 saat) 
13. Çalışmak insanın güzelliğidir. (2 saat) 
14. Çalışmayan aç kalır (1 saat) 
15. Davranış edebi (2 saat) 
16. Yardım severlik ahlaki bir alışkanlıktır. (1 saat) 
17. Temizlik ömrün kaynağıdır (1 saat) 
18. Yemek yemek edepleri (1 saat) 
19. Oruç (1 saat) 
20. Sigaranın zararları (1 saat) 
21. Hediye verme edebi (1 saat) 
22. Vatanseverlik hakkında bilgi vermek (1 saat) 
23. Kendimizi değerlendirebilelim (2 saat) 
24. Öğretmen isteyen konular (2 saat) 
 
4. Sınıf (34 saat) 
 Iyman – Toplumun Direğidir. 
1. Giriş (Iyman Sabagının amacı ve işlevleri) (1 saat) 
2. Üçüncü sınıfta geçilen konuların tekrarı (2 saat) 
3. Namusunu korumayı unutma. (2 saat) 
4. Cimrilik, bencillik ve kıskançlık Iyman dışı davranışlardır. (2 saat) 
5. Birlik, misafirperverlik ve cömertlik (1 saat) 
6. “Geceleyin görebilen, her şeye bir çözüm bulan” atasözünün 

açıklanması (1 saat) 
7. “Kız saçı kutsaldır” (1 saat) 
8. Kendini eğitmek Iymanın temelidir (2 saat) 
9. İlahiyat (1 saat) 
10. İslam ahlakı (1 saat) 
11. İnsan hakları, hürriyet ve sorumluluk. (1 saat) 
12. İmansızlık ve ahlaksızlık cinayete neden olur. (1 saat) 
13. Kişiliğimizi kaybetmekten sakınalım (1 saat) 
14. Ana-babamın, vatanımın beklentilerini nasıl yerine getirebilirim? Akıl 

yürütme dersi (2 saat) 
15. Halkının geleneklerini sahip çıkalım. (beşik düğünü, centek ve tuşoo 

kesmek) (1 saat) 
16. Misafirlere et ve yemek dağıtımı ile ilgili bilgiler (1 saat) 
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17. Rahmetli kimselerin ruhuna saygı duyalım (1 saat) 
18. Millî oyunlarımızı öğrenelim (1 saat) 
19. Kız edebi – kutsaldır (1 saat) 
20. Er halkının dışında, düşmanının karşısındadır (1 saat) 
21. Kahramanlar ile ilgili öyküler (3 saat) 
22. Ana dilimizi sevmek kutsal bir görevimizdir. (1 saat) 
23. Tabiat benim hayatımdır (1 saat) 
24. Öğretmen isteyen konular (3 saat) 
25. Iyman Sabagında neleri öğrenebildim? Değerlendirme dersi (2 saat) 

 
“Miras” 

5. sınıf (34 saat) 
I.çeyrek (9 saat) 

Halk Mirası Eskimez  
1. Giriş (Miras ünitesinin görevleri ve amacı hakkında) (2 saat) 
2. İyi olmak basamak basamaktır, kötü olmak bir anlıktır. (2 saat) 
3. Kötülüklerin kaynağı nedir? (1 saat) 
4. Kötü söz söylemek ahlaksızlıktır (2 saat) 
5. Halkın ahlak mirası (1 saat) 
6. Pratik ders (1 saat) 
7. Öğretmenin seçtiği ders (1 saat) 
 
II. çeyrek (7 saat) 
1. Ana-babaya itaat edersen, kendi çocuğundan saygı görürsün (1 saat) 
2. Babanın sözü-aklın gözüdür (1 saat) 
3. Çocuklar ne yaparak ana babanın rızacılığını alırlar? (1 saat) 
4. Pratik ders (1 saat) 
5. Ailedeki kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri (1 saat) 
6. Pratik ders (1 saat) 
7. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
 
III. çeyrek (9 saat) 

Merhametlilik 
1. Halk geleneğinde merhametlilik (2 saat) 
2. Pratik ders (1saat) 
3. Hangisi merhametli davranıştır? (tartışma dersi) (1 saat) 
4. Dost ve arkadaş olmak (2 saat) 
5. Manas’ın yedi nasihati “Uluslar arası dostluk, huzurluk ve birlik” (1 

saat) 
6. Cimrilik kötü alışkanlıktır (1 saat) 
7. Pratik ders (1 saat) 

 
IV. çeyrek (9 saat) 

Halk Pedagojisi ve Ahlak 
1. Aile büyüklerinin görevleri (1 saat) 
2. Komşularımızla iyi geçinelim (1 saat)  
3. Amaç ve amaca ulaşmak için mücadele (1 saat) 
4. Arkadaş ve onlara karşı görevlerimiz (1 saat)  
5. Kin besleme bağışlayıcı olmaya çalış (1 saat) 
6. Birisi hakkında kötü zanda bulunma ve kötülük yapma (1 saat) 
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7. Arkadaşlık için hazır mıyım? (1 saat)  
8. Yıllık değerlendirme dersi (2 saat) 

 
6. sınıf (34 saat) 
I. çeyrek (9 saat) 

Vatan ve Vatandaş  
1. Beşinci sınıfta geçilen konuların tekrarı (1 saat) 
2. Vatanım Kırgızistan (1 saat)  
3. Kırgızistan’daki kutsal yerler hakkında bilgi edinelim (1 saat)  
4. Adına uygun olan güzel göller kimde var? (1 saat) 
5. Yer ve suların isimleri (1 saat) 
6. Önceki derste zikredilen isimleri unutmayalım (1 saat) 
7. Vatan özlemi nedir? (1 saat) 
8. Pratik ders (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
 
II. çeyrek (7 saat) 

İnsandaki Güzel Sıfatlar 
1. Çok dinle, az konuş (1 saat) 
2. Çalışkan insanlar toplumun direğidir (1 saat) 
3. Alçak gönüllü, çevik ve sade insan olmaya çalış (1 saat) 
4. Tenkide açık ol ve eksikliklerini itiraf etmeyi öğren. Bağışlayıcı 

olmaya çalış (1 saat) 
5. Güler yüzlü, cömert ve ağır olmaya gayret et. (1 saat) 
6. Saygılı, ince huylu insanı destekle. (1 saat) 
7. Pratik ders (1 saat)  

 
III. çeyrek (9 saat) 

Kötü Davranış-Ahlaksızlığın Sembolüdür 
1. Kin ve kin duymak (1 saat) 
2. Bencillik ve sorumsuzluk (1 saat) 
3. Kibir ve yalakalık (1 saat) 
4. Dedikodu yapmak ve birisinin arasını açmak (1 saat) 
5. “Öfke düşman- akıl dost” (1 saat) 
6. Haset, kötü niyetli olmak ve kıskançlık (1 saat) 
7. İsraf ve tembellik (1 saat) 
8. Kabalık ve yersiz gülmek- ahlaksızlığın işaretidir (1 saat) 
9. Kandırmak, yalan söylemek ve iftira (1 saat) 
 
IV. çeyrek (7 saat) 

Millî Değerler 
1. Yedi atasın bilmemek eksikliktir (1 saat) 
2. Kırgız halkı yaratıcı bir halktır (1 saat) 
3. Halkımızın 2200 yıllık tarihi geçmişi (1 saat) 
4. Halk saygısı ve misafirperverliği (1 saat) 
5. Kırgız Halkının cömertliği ve insanlık anlayışı (1 saat) 
6. Kırgız Halkının kadınlara verdiği saygılı değerleri (1 saat) 
7. Atalarımızı zikredelim, ruhlarına saygı gösterelim 
8. Değerlendirme dersi (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
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7. sınıf (34 saat)  
  I. çeyrek (9 saat) 
  Irz ve Namusu Korumak Ahlaklılıktır  
1. Irz ve namus hakkında bilgi edinelim (1 saat) 
2. Millî gurur ve namus (1 saat) 
3. Namusumuzu koruyan kahramanlarımız hakkında bilgi edinelim (1 

saat) 
4. Namuslu kadınlarımız ile ilgili konuşalım (1 saat) 
5. Namus yüce yurt gibidir (1 saat) 
6. Kırgız’ı Manas korumuş, Manası Kırgız desteklemiştir (1 saat) 
7. Namuslu insan nasıl birisidir? Kompozisyon (1 saat) 
8. Pratik ders (münakaşa) (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 

 
II. çeyrek (7 saat) 

Millî Meslekler Çocuklara Rehberdir  
1. Milli oyunlarımız ve elbiselerimiz (1 saat) 
2. Pratik ders (1 saat) 
3. Kabiliyetin varsa göster. Sergi dersi (1 saat) 
4. Köyde yaşıyorsan atı süslemeyi ve aletleri öğren. (1 saat) 
5. Kasapçılık büyük bir meslektir (1 saat) 
6. Pratik ders (1 saat) 
7. Halk sanatını nasıl geliştirebiliriz? (1saat) 
8. İnek ve kısrak sağmayı öğren. Yoğurt ve kımız yapmayı bilmeliyiz (1 

saat) 
III. çeyrek (9 saat) 
1. Kitap-ilmin kaynağıdır, ilim ise yaşamın ışığıdır. (2 saat) 
2. Manas’ın yedi nasihati: “Yorulmadan gayret, öncü sanat, ilim ile 

saadete ulaşmaya mücadele etmek” (1 saat) 
3. Diğer milletlerden neleri öğrenmeliyiz? (1 saat) 
4. Devletin bütünlüğü ve ona senin katkın nedir? (2 saat) 
5. Manas’ın yedi nasihati: “Halkın ayrılmaz bütünlüğü” (1 saat) 
6. Bireysellik ve toplumsallık hangisine öncelik tanırsın? (1 saat) 
7. Manas’ın yedi nasihati: “Hümanizm, cömertli ve bağışlayıcılık” (1 

saat) 
IV. çeyrek (9 saat) 

Ekoloji Ahlakı 
1. Vatanımın suyu-ilaç, taşları-altındır. (1 saat) 
2. Pratik ders (1 saat) 
3. İlaç otlar halkımızın zenginliğidir (1 saat) 
4. Pratik ders (1 saat) 
5. Vahşi hayvanlara iyi davranalım (1 saat) 
6. Hava, ateş, su ve toprak hakkında bilgi edinelim (1 saat) 
7. Yarın kıyamet kopacaksa da, bir ağaç dikmelisin. (1 saat) 
8. Pratik ders (1 saat) 
9. Manas’ın yedi nasihatı: “Tabiat ile iyi muamelede olmak” 
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“İnsan” 
8. sınıf (34 saat) 

 I. çeyrek (9 saat) 
1. Giriş “İnsan” ünitesi hakkında bilgi vermek (1 saat) 
2. Dünyaya insan geldi (1 saat) 
3. Beşik düğünü ve onunla ilgili merasimler (1 saat) 
4. Tuşoo kesüü (çocuğun ilk adımını attırmak) merasimi (1 saat) 
5. Kız çocuğunun buluğ çağına ermesi (1 saat) 
6. Gelişmekte olan çocukların özellikleri (1 saat) 
7. Ailedeki kız edebi (1 saat) 
8. Ailedeki erkek çocuğu edebi (1 saat) 
9. Yükselmek için çalışmak gerekir. (1 saat) 
 
II.çeyrek (7 saat) 
1. Kendimizi tanıyalım (1 saat) 
2. Geliştirmek kendini tanımaktan geçer. (1 saat) 
3. Kendimizi eğitelim (1 saat) 
4. Pratik ders (1 saat) 
5. İnsan ne yaparsa, büyük insan olur (1 saat) 
6. İnsanı insan yapan imanıdır (1 saat) 
7. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
 
III. çeyrek (9 saat) 
1. İnsan hayatının esas unsurları (1 saat) 
2. İnsanın hayatının anlamı ve amacı (1 saat) 
3. İnsan değeri ve aklı (1 saat) 
4. İnsan ahlakı (1 saat) 
5. Gelişmiş insan (1 saat) 
6. Çalışkan insan (1 saat) 
7. Gerçekçi ve adil insan (1 saat) 
8. Kabiliyetli insan (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 

 
IV. çeyrek (9 saat) 
1. İş adamı (1 saat) 
2. Siyasetçi insan (1 saat) 
3. Asker insan (1 saat) 
4. Merhametlilik farz ve görevimizdir. (1 saat) 
5. İnsanın dünyaya bakışı (1 saat) 
6. İnsan ruhu ve vicdanı (1 saat) 
7. Ahlakın temeli dildir (1 saat) 
8. İnsan olmak istiyor musun? (1 saat) 
9. Değerlendirme dersi (1 saat) 

“Aile” 
9. sınıf (34 saat) 

 I.çeyrek (9 saat) 
1. Giriş; Aile ünitesi hakkında bilgi vermek (1 saat) 
2. Nikâh ve aile tarihi (1 saat) 
3. Aile eğitimindeki halk pedagojisi (1 saat) 
4. Yedi ata şeceresi (1 saat)  
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5. Aile gelenekleri (1 saat) 
6. Kırgız boz üyü (Kırgız çadırı) ve halkımızın milli özelliğidir (1 saat) 
7. Günümüz aile problemleri (1 saat) 
8. Gençler yarinki aile sahibidirler (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
 
II. çeyrek (7 saat) 
1. İnsan ilişkileri psikolojisi (1 saat) 
2. Günümüz genç kızları (1 saat) 
3. Canıl Mırza kızın hikâyesi (1 saat) 
4. Günümüz erkek gençler (1 saat) 
5. Arkadaşlık ve dostluk (1 saat) 
6. Aşk (1 saat) 
7. Aşk edebi (1 saat) 
8. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 

 
III. çeyrek (9 saat) 
1. Duygu kültürü (1 saat) 
2. Gençlik modası (1 saat) 
3. Yuva kurmaya hazır olmak nedir? (1 saat) 
4. Genç aile (2 saat) 
5. Ailenin ideolojik-ahlakî değerleri (1 saat) 
6. Aile psikolojisi (1 saat) 
7. Ailenin güzelliği bütünlüktür (1 saat) 
8. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 

 
IV. çeyrek (9 saat) 
1. Ev hayvancılığını ve tarımcılığını yapmak (1 saat) 
2. Hayat estetiği (1 saat) 
3. Ailedeki boş zamanı değerlendirme (1 saat) 
4. Aile kavgalarını önlemek (1 saat) 
5. Çocuk-ailenin çekirdeğidir. (1 saat) 
6. Anne olmak (1 saat) 
7. Baba olmak (1 saat) 
8. Öğretmen isteyen konu 

“Halkı tanımak” 
10. sınıf (34 saat) 

 I. çeyrek (9 saat) 
1. Giriş: Kırgız halkı ile ilgili bilgiler (1 saat) 
2. “Baban hayatta iken halk tanı, atın varken yer tanı” (1 saat) 
3. Halkın kutsal olarak gördüğü üç değer: Ana-baba, vatan, ana dil. (1 

saat) 
4. Kişiliği kaybetmek günümüzün alametlerindendir. (1 saat) 
5. Ana dili-millî dünya bakışının anahtarı. (1 saat) 
6. Kırgızların hayat felsefesi (1 saat) 
7. At insanın kanadıdır (1 saat) 
8. Tabiat millî dünya bakışının kaynağıdır. (1 saat) 
9. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
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II. çeyrek (7 saat) 
1. Kırgız halkının geleneksel yaşam tarzı (1 saat) 
2. Halkın siyasî ve hukuki kültürü (1 saat) 
3. Halkın demokratik kültürel gelenekleri (1 saat) 
4. Halkın paradoksal gelenekleri.  Tartışma dersi (1 saat) 
5. Halkın geleneksel tarım ve iktisadi yaşam tarzı (1 saat) 
6. Halkın genetik ideolojisi. Yedi ata. (1 saat) 
7. Öğretmenin isteyen konu (1 saat) 

 
III. çeyrek (9 saat)  
1. Halkın genel insanlık ve hümanist düşünce tarzı (1 saat) 
2. Halk ahlakı ve medeniyeti (1 saat) 
3. “Manas” destanı halkın rehber kaynağıdır (1 saat) 
4. Kırgız halkının maddî ve kültürel zenginlikleri (1 saat) 
5. Kırgız evi-dünya çapındaki bir modeldir (1 saat) 
6. Halkın bilimleri ve hayatî anlamları (1 saat) 
7. Halkın etnik-kültür ilişkisi (1 saat) 
8. Öğretmen isteyen konu (2 saat) 
 
IV. çeyrek (9 saat) 
1. Halkın geleneksel dinî inançları (1 saat) 
2. Tanrıcılık-halkın eski dünya bakışıdır (1 saat) 
3. İslam’ın halkın hayatındaki yeri (1 saat) 
4. Gelenekler ve din (1 saat) 
5. Ülkemizin millî sembolleri (1 saat) 
6. Ülkemizin millî ideolojisi (1 saat) 
7. Halkın manevi değerleri (1 saat) 
8. Unutulmaz 2200 yıl (1 saat) 
9. Millî kimlik: dün, bugün ve yarın (1 saat) 
10. Öğretmen isteyen konu (1 saat) 
 
“Kültür” 
11. sınıf (34 saat)   
1. Giriş: “kültür” hakkında bilgi vermek (1 saat) 
2. Kırgız kültürünün temelleri (1 saat) 
3. Günümüz Kırgız kültürü (1 saat) 
4. İnsan binası ilk kültürel mimaridir. (1 saat) 
5. “Taşa harf yazmış halk” (1 saat) 
6. Hurafeler ve merasimler (1 saat) 
7. Halk şiirleri (1 saat) 
8. Dünya çapındaki destanlar (1 saat) 
9. Din kültürü (1 saat) 
10. Sanat dünyası (1 saat) 
11.  Sinema ve televizyon yayınları (1 saat) 
12. Sağlık kültürü (1 saat) 
13. Neslimizin sağlığını ve devamını nasıl sağlayabiliriz? Tartışma dersi (1 

saat) 
14. Yer sağlık kültürü (1 saat) 
15. Yer sağlığı-insan sağlığıdır. (1 saat) 
16. Boz sağlık kültürü (maddi ve iktisadi zenginlikler) (1 saat) 
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17. Vatanımızın boz sağlığını nasıl geliştiririz ve ona nasıl katkıda 
bulanabilirim? Münakaşa dersi (1 saat) 

18. Manevi sağlık kültürü (1 saat) 
19. Vatanımızın ve vatandaşlarımızın manevi yönden sağlığını nasıl temin 

edebiliriz? Münakaşa dersi (1 saat) 
20. Dil sağlığı kültürü (1 saat) 
21. Ana dilimizi nasıl geliştirebiliriz? Tartışma dersi (1 saat) 
22. Gelenek sağlığı kültürü 
23. Günümüz millî geleneğin durumu ve problemleri. Nasıl katkıda 

bulunurum? Tartışma dersi (1 saat) 
24. Ak cooluk (kadınlara verilen değer) kültürü (1 saat) 
25. “Kadınların hayatı vatanın kaderidir” tartışma dersi (1 saat) 
26. Dost sağlığı kültürü (1 saat) 
27. Vatanı iç ve dış düşmanlardan korumada dostluğun rolü. Tartışma 

dersi (1 saat) 
28. Kut (ilim bilim) sağlığı kültürü (1 saat) 
29. Yetişkinler eğitimi problemleri. Tartışma dersi (1 saat) 
30. Düşünce sağlığı kültürü (1 saat) 
31. Köyümüzdeki insan haklarının çiğnenmesi ile ilgili örnekler. Tartışma 

dersi (1 saat) 
32. Ala-Dağı  Manas gibi sev, vatanına Koşoy gibi yan. 
33. Değerlendirme dersi. Iyman Sabagı 11 yıl boyunca neleri kazandırdı? 

(1 saat) 
İçerik olarak Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Iyman Sabagı 

müfredatı aşağıdaki temel ünitelere ayrılmaktadır:  
1. “Iyman Sabagı” ünitesi 1-4. sınıfları için ayrılmıştır. Bu ünitede Ahlak 

bilgilerinin temeli atılacağı ifade edilmektedir. Yine bu ünite ile çocukların ahlaki 
duygularının uyanmasında milli tecrübelerin büyük bir önemi olduğu 
belirtilmektedir. Ünitenin her zaman veliler ve eğitim kurumları ile sıkı irtibatta 
olması bir zorunluluk olarak zikredilmektedir. Kısaca bu ünite çocuklarda ahlaki 
anlayışın ilk bilgilerini içeren konulardan oluşmaktadır.    

2. “Miras” ünitesi 5-7. sınıfları için ayrılmıştır. Bu ünitede öğrencilere 
milli değerlerin mirasçısı, milli icatların koruyucusu ve geliştiricisi olduğu 
anlayışı geliştirilecektir. Konular bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu 
anlayışı geliştirmede psikoloji, etik, estetik ve sanat bilimlerinden yararlanacağı 
ifade edilmektedir.  

3. “İnsan” ünitesi 8. sınıf öğrencileri için ayrılmıştır. Bu ünitede insanın 
“öz”ü sosyolojik, kültürel, ahlaki, antropolojik, bilimsel ve dini açıdan 
değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bununla beraber söz konusu ünitede 
günümüz insan problemlerine ve örnek insanlara da değinilmiştir. Böylece insan 
“öz”ünü kendisi geliştireceği ve bilimsel açıdan değerlendirebileceği 
belirtilmektedir.    

  4. “Aile” ünitesi 9. sınıf için ayrılmıştır. Bu ünitede öğrencilerin sadece 
iyi bir meslek sahibi veya iyi bir vatandaş olması ile sınırlı kalmadan iyi bir aile 
sahibi olması için imkan hazırlanacağı ifade edilmektedir. Bu ünite bir çeşit aile 
hazırlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünitede gençlerin sakınması gereken 
hastalıklar, aşk kültürü ve karşı cins ile sağlam bir ilişki kurabilme ile ilgili 
konulara yer verilmiştir. Bu konuların daha verimli olması için uzmanların derse 
davet edilmesi büyük önem taşıyacağına işaret edilmektedir.  
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5. “Halkı Tanıma” ünitesi 10. sınıf öğrencilerine ayrılmıştır. Ünite tarih 
derslerinden farlı olarak halkın manevi değerlerinin, tecrübelerinin, 
geleneklerinin, hayat felsefelerinin, örf adetlerinin ve merasimlerinin anlamlarını 
kavramaya önem vermiştir. Kırgız halkının ahlak anlayışı ve dünyadaki yeri gibi 
konulara öncelik tanınmıştır. Günümüz ahlaki problemleri Kırgız milletinin ahlak 
anlayışına göre değerlendirilmeye gayret edilmiştir.  

6. “Kültür” ünitesi 11. sınıflar için ayrılmıştır. Bu ünite sonuçlandırma 
ünitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünitede öğrencilerin ahlak anlayışlarının 
davranışlarında yansımasına yönelik konular seçilmiştir. Başka bir ifade ile artık 
bu konuda öğrencilerin sözleri ile davranış bütünlüğüne odaklanmıştır. 
Vatanseverlik ve ahlaki davranış alışkanlıklarını geliştirmeye özen gösterilmiştir.  

Programda her sınıf için 34 saat ayrılmış olup bu saatler çeyrekler arasında 
paylaşılmıştır. Bu program günümüzde de yürürlüktedir. Ancak ismi “Adep 
Sabagı” olarak değiştirilmiştir. İçerik olarak aynıdır.  Iyman Sabagı kitabı 
olmadığından her sınıfta geçilecek konuların kaynaklarına da yer verilmiştir. 

 
“Dil Mürögü” Ahlak ve Kültür Merkezi ve Özübek Çotonov’un gayreti ile 

ortaya atılan Iyman Sabagı Müfradatı aşağıdaki şahıslar tarafından hazırlanmıştır: 
1. Özübek ÇOTONOV 
2. Mirbek NAYZABEKOV 
3. Düyşön ABDILDAEV 
4. Baktıbek NURDİNOV 
5. Turgun DAVLETOVA 
6. Çolpon TÜMÖNBAEVA 
Bu müfredat aşağıda verilmiştir: 
1. Sınıf  

Halk Örf Adetleri Ilgili Ilk Bilgiler 
1. çeyrek 10 saat 
Terbiye Hakkında Ilk Bilgiler 
1. Selam verme, Selamlaşma (ağabeye, babaya, dedeye, kız kardeşe, anneye, 

nineye, küçük kardeşlere, arkadaşlara vb. nasıl selam vermek gerekir). 
Essalamu Aleykum (Anlamı: Selamet sizin üzerinize olsun) 
Ve aleykumusselam! (Anlamı: Selamet Sizlerin de üzerinize olsun!) diye 
selamlaşmayı anlatmak. 
2. Temizlik – bu bir ahlalılıktır. (temiz olmayı, tırnakları zamanında kesmeyi, 

her zaman mendil taşımayı, her yerde temizliğe dikkat etmeyi öğren) 
3. Canlılık – bu bir sağlıktır. Beden eğitimi 
4. Sofradasın. Sofrada oturma kuralları 
5. Bilim öğrenme kuralları 
6. Yolda, Otobüste, Toplum arasındaki davranış kuralları 
7. «Kendi eşiyan – kendi mülkün» (tasarruf etmeyi ve çevik olmayı 

öğretmek) 
8. Hayırsever ol! (bir şeyi tam yarıya bölerek yemeyi her şeye eşit gözle 

bakmayı, yetimlere, dullara, çaresizlere, hastalara yardım etmeyi öğren) 
9. Sınıf arkadaşlarına ve komşulara karşı vazifelerimiz 
10. Öğretmen senin ikinci baban ve annen. Öğretmenlere karşı vazifelerimiz. 
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2. çeyrek 7 saat 
Ana-Baba Herşeyden Değerlidir. 
1. Ana-baban senin her başarın için mutlu olur. Her zaman onları mutlu 

etmeye çalış. Onları sev, saygı göster ve esirge. Ana-babana nasıl yardım 
edersin? 

2. Deden, Ninen değerli insanlardır. Onları sev, saygı göster ve esirge. 
3. Kimin oğlu, kimin kızısın?  Kabileni, atalarını biliyor musun? Ana-babaya 

Kuran okumayı, dua etmeyi bilir misin? 
4. Kırgızlar yedi atasın bilmek zorundadır? Yedi ata ne anlama gelir? 
5. Ana-babaya karşı görevlerimiz. 
6. “Benim babam, benim annem” adlı konuda öğrencilerle mülakat 

düzenlemek. 
7. Tekrar 
 
3. çeyrek 10 saat 

Tabiat Ve Biz 

1. Doğduğun yer ne güzel. O senin babanın, dedenin, 7 atanın yaşadığı 
yurttur. Anavatan ne anlama gelir? 

2. Su-yaşam. Su-kutsal, onu kirletmemeyi ve ona işememeyi öğretmek. 
3. Cer-ene (yer-ana) hakkında bilgi vermek. 
4. Ekmek yemeklerin en değerlisidir. Ekmeği israf etmemeyi ve sokaklara 

atmamayı öğretmek. 
5. Bütün yaratıklara merhametli davranmayı, onları önemsiz yere 

öldürmemeyi, onlara iyi davranmayı öğren. 
6. Susuzluktan ölecek olan köpeğe su veren kimsenin cennete girmesi ile 

ilgili peygamberin hadisi. 
7. Rivayetler. 
8. Hikayeler. 
9. “Tabiat ve hayvanlar bizim önemli zenginliğimizdir” adlı konuda genel 

ders. 
10. Tekrar 
 
 
4. çeyrek  8 saat 
Ata Mirası. 
1. Masal ne demektir? Zeki çocuk hakkındaki Kırgız halk masalı. 
2. “Manas”, “Semetey”, “Seytek” destanları ile ilgili ilk bilgiler. 
3. Kırgız halkının ev eşyaları ile tanıştırma. (boz üy, şırdak, ala kiyiz, tuş 

kiyiz vb.) 
4. Kırgız halkının milli elbiseleri (kalpak, çapan, çepken, tebetey, eleçek, 

kemsel, içik, ton) 
5. Senin adın ne? O nasıl konulmuştur? (ezan okuyarak isim vermenin 

önemi, anlamı ve kuralları hakkında bilgi vermek) 
6. Beşiğin senin yatağın, niçin beşiğe yatılır?  
7. Kırgız halk oyunları. Kan talamay, Tüşünüp bil, Toguz kumalak, ordo, ak 

çölmök, top-taş vb. 
8. Tekrar  
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2. Sınıf 
Vicdanlılık (İmanlılık) Hakkında Bilgiler 
1. çeyrek  8 saat  

İman 

1. İman ne anlama gelir? Onu nasıl anlarsın? İmanın dalları 
2. Allah hakkında bilgi vermek  
3. Ana-babaya saygı göstermek imanlılıktan gelir. Ana-baban senin cennetin 

veya cehennemindir.  
4. Dua. Dua hakkında bilgi vermek. Dua almayı, ana-babana ve akrabalarına 

dua etmeyi öğren. 
5. Okula karşı görevlerimiz. Eğitim alma kuralları. Öğretmenlere karşı 

görevlerimiz. 
6. Ele su dökmeyi öğren. (Kırgızların geleneğinde eve gelen misafirin eline 

mutlaka su dökülmesi gerekmektedir.)  
7. Büyüklere ve misafirlere karşı görevlerimiz. 
8. Temizlik kuralları, gusül ve abdestin yararları, konuşma ve dinleme 

edepleri. 
9. Tekrar 
2. çeyrek 7 saat 

Örf Adetler ve Din 

1. Çocuk doğduktan sonra ezan okunarak isim verilmiş ve halkı çağırarak 
düğün düzenlenmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin adını değiştirmemek 
gerekir. Birisi ile alay etme, ona yüksekten bakma, ana-babasına sövme. 

2. Giyinme kuralları. Elbiselerin temizliği - sadeliktir. 
3. Avrat ne demektir?  
4. Seni sünnet ederek düğün yaptı ve Müslüman etti. 
5. Müslüman kime denir? Nasıl Müslüman olunur? İman etmeyi (la ilaha 

illallahu Muhammadur rasulullah)’ı söylemeyi ve anlamını öğretmek. Din 
hakkında bilgi vermek. 

6. Dinlediğin Kuran kimin kitabıdır? Kuranda bize neleri söyler? İlim 
öğrenmeyi, doğru yaşamayı birbirinize iyilik yapmayı öğren. 

7. Genelleme dersi 
 
3. çeyrek 10 saat 
İmanlı (Vicdanlı) Çocuk 
1. İman ne demektir? İmanlılık ne anlama gelir? 
2. Söz vermişsen yap – imanlı çocuk olursun. Emanete hıyanet. 
3. “Yalancının tenceresinde aş pişmez” derler doğruluk imandan gelir. 
4. Namus ne demektir, o nasıl korunur? Namuslu çocuk imanlı demektir. 
5. Ana-babaya, büyüklere, üstatlara ve öğretmenlere hizmet etmek. 
6. Çevik çocuk imanlı demektir. 
7. Haya imandan gelir. 
8. Tembellikten kaçınarak çalışkan olma imandandır. 
9. Niyet, ahlak, nezaketli(ken peyil), hürmetkar (ak peyil) ne alama gelir? 
10. Helal ve haram işler. Helal ve haram yemekler. Helal ve haram yoluyla 

kazanılan zenginlik. 
4. çeyrek 8 saat  
Halk Şiirleri ve Oyunları              
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1. Sen beşikte yattığın zamanlarda annen sana beşik şiirin söylemiştir. (beşik 
şiirleri, salbilek şiirleri ve onların anlamı) 

2. İyi oyunları öğren, kumar vb. baştan çıkaran zararlı oyunlardan kaçın. 
Oynarken sınırı geçme.  

3. Kaçma top oyunu (bilmezsen öğren) 
4. “Çikildik çekit” oyunu (erkek çocuklar için) “top taş” oyunu (kız çocukları 

için) 
5. Çükö (koyunun veya keçinin diz kemiği) oyunları: üç taban geride kaldım, 

küçük ordo (karargah.) 
6. Ordo oyunu ile ilgili hikaye. Manas destanındaki Manasın nasıl oynadığını 

örnek gösterme. 
7. Cambı atma, suda yüzme, at koşturma, yay çekme oyunları. 
8. Yıllık tekrar. 
 
3. Sınıf  
Din ve İman  
1. çeyrek  9 saat  
1. Din ve iman. Din ve İslam. Allah’ı tanıma 
2. Her iyilik “besmele”den başlanır. (anlamını öğretmek) 
3. “Allah’ın kölesiyim, Muhammet’in ümmetiyim” diye söylemeyi 

öğrenmek. Muhammed peygamber hakkında neleri bilirsin? 
4. Kelime (anlatmak, tercüme etmek, yorumlamak, kelimeyi her Müslüman 

hem kalbiyle hem de ağzıyla söylemesi gerekir) 
5. Kuran (ne anlama geldiğini anlatma) 
6. İnsanlar bir ana ve bir babadan meydana gelmiştir. (Adem atadan ve 

Havva anadan) 
7. Şeriat (doğru yol anlamına gelir) hakkında bilgi vermek. 
8. Şeriat öğretir: birisine kötülük yapma ve hıyanetlik etme. 
9. Şeriat öğretir: dedikodu yapma ve birisiyle alay etme 
10. Şeriat öğretir:  hırsızlık yapma 
 
2. çeyrek 10 saat 

Hayvan Yavrularının Adları 

1. Devenin yavrusu – taylak, atın – kulun, ineğin – muzoo, koyunun – kuzu 
(kozu), keçinin – oğlak (ulak) 

2. Ayının – mamalak, kurdun – böltürük, tilkinin – baçki, dağ sıçanın – 
çöndölöy vb. 

3. Atın yaşına göre adlandırılışı; 1-kulun, 1 yaşa ulaştığında-cabak, 2 yaşa-
tay, 3 yaşa-kunan, 4 yaşa-bıştı, 5 yaşa bir asıy, 6 yaşa-iki asıy, 7 yaşa-üç 
asıy ... böyle deam eder. 

4. Koyunun yaşına göre adlandırılışı; kozu, toku, boruk, koy, sooluk, kunan 
koy, irik, dönön koy vb. 

5. İneğin yaşına göre adlandırılışı; muzoo, torpok, noopas, kunacın, uy, vb. 
6. Keçinin yaşına göre adlandırılışı; ulak, çebiç, serke, teke vb. 
7. Devenin yaşına göre adlandırılışı; taylak, boto, ingen, kaymal, nar, buura 

vb. 
8. Hayvanlar bizim yaşamımızda (mülakat dersi) 
9. Genel tekrar         
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3. çeyrek  8 saat 
Kırgız Yurdu Çok Güzel. 
1. Halkını, vatanını sev. 
2. Kırgız’ın kokulu havası (Manas atamızın vatanı) 
3. Vatanımızda bir çok tarihi binalar mevcuttur. Taşrabat, Koşoy Korgon, 

Avlatun, (Manas’ın türbesi, Özgöndeki 3 mezarlık, Burana) 
4. Vatanımızdaki havzaların, yerlerin, tepelerin ve suların adları: Ceti – 

Ögüz, Arstanbap, Manas ata tepesi, Narın nehri, Kökö meren nehri, Min-
Kuş, Ken-Kol, Kümüştük (eskiden kümiş alınmıştır) Kara-Buura, 
Ürmaral, Beş-Taş  

5. Ekoloji ile ilgili bilgi vermek. “yarın kıyamet kopsa da bugün hazırlamış 
olduğun dalı dik. vb. hadisleri. Ekoloji canlı tabiyat ile (insanlar, 
hayvanlar, bitkiler) cansız tabiat (toprak, su, hava) arasındaki bağdır. 

6. Vatanımız yer altı madenlerle ve cevherlerle (altın, gümüş, mermer) 
doludur. 

7. Tabiat bizim evimiz, onu koruyalım. 
8. Tekrar. 
 
 
4. çeyrek  7 saat 

İmanlılığın (Vicdanlılığın) İşaretleri 

1. Yapabiliyorsan iyilik yap. O sonunda sana geri döner. Ben sana iyilik 
yaptım diye minnet etme. 

2. Hayırseverlik, cömertlik ve çeviklik imandandır. 
3. Hıyanetlik etme, verilen işi tam yap. 
4. Sözünde dur. Bunu yapmadığın zaman yalancı ve hıyanetkar olursun. 
5. Dua etmek. Dua ve “bata” kelimelerinin anlamlarını yorumlamak. Sağlık, 

başarı, iyilik, barış gibi iyi dilekler yalnız Allah’tan dilenir. 
6. “Allah isterse”, “İnşallah” diye söylemeyi öğren. 
7. Yatarken “yattım rahat, yastığım servet, dilim Kuran, dileğim iman” 

diyerek bildiğin kelime, dua ve Kuran surelerinden okumayı öğren. 
 
4. Sınıf  
Farz ve Borç 
1. çeyrek  8 saat 
1. Vatanı ve halkı sevmek farzdır. 
2. “Yiğit halk kenarında, düşman önündedir” Anavatanı korumak farzdır. 

Kim buna karşı gelirse Allah katında günahkar sayılır. 
3. Emaneti yerine getirmek ve emaneti sahibine vermek farzdır. 
4. Ana-babaya saygı ve onları esirgeme en büyük farz sayılır. 
5. Dine inanarak imanlı olmak, günde beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, 

zekat vermek ve imkanları müsait ise hacca gitmek en önemli 
farzlardandır. (genel bilgi vermek) 

6. Kardeşlerine iyi muamelede bulunman farzdır. 
7. Borcu geri vermek farzdır. Borç vermek büyük sevap sayılır. Borç veren 

kimse vermiş olduğu borcu bağışlamadıkça borç alan kimse borçlu kalır.  
8. Tekrar 
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2. çeyrek 10 saat 
Hayvanlara merhametli davranınız. 
1. “At insanın kanatıdır” Bunu nasıl anlarsın? 
2. “Kırgız at üzerinde doğmuş, at üzerinde büyümüştür” derler at hakkında 

neleri bilirsin? 
3. İneği yetiştirirsen süt içersin, tereyağı ve yağ yersin. 
4. Yürük atlar: Akkula, Sarala, Maaniker, Tayburul hakkında bilgi vermek. 
5. Kahramanların bindiği atlar; Çalkuyruk, Teltoru, Algara. 
6. Koyun yavrusu bereket. Koyunun faydaları. İneği zorlama, vurma, aç 

bırakma ezilirsin. 
7. Kuşlar. Onlara karşı muamelelerimiz. 
8. Tekrar. 
 
3. çeyrek 9 saat 
Kırgız tarihi 
1. Şecere ne demektir? 
2. Türk halkları, dilleri, örf adetleri, yaşadığı bölgeler. 
3. Kırgız'ın ortaya çıkışı (Manas destanında) 
4. Kırgızların Altaya gitmesi ve tekrar Talas'a ve  Fergana'ya dönüşü. (Manas 

destanı) 
5. Yedi atana seyahet. Atalardı zikretmek. Kuran okumak, dua etmek. Yedi 

atanı bilir misin? 
6. Kırgızlar hürrüyetlerini nasıl korumuştur. (Manas destanı ve küçük 

destanlar) 
7. Kırgız kahraman ve mümin halk olmuştur. (destanlar) 
8. Kırgız halkının şifahi icatları. 
9. Tekrar. 
 
4. çeyrek 8 saat 

Kırgız Misafirseverliği ve Yemekleri 

1. Kırgız yemekleri. Sofra süsü 
2. Boorsok, kattama, çiy boorsok, köökör nasıl yapılır? 
3. Sucuk nasıl yapılır? (çeşitleri) 
4. Böbrek-kuyruk kuurdak. 
5. Kesme, gülçötay, carköp, ala dön çorba. 
6. Yoğurt, süzmö, kurut, bıştak, ecigey ve bunların yapılışı. 
7. İçecekler; carma, ayran. 
8. Tekrar. 
 
5. Sınıf  
Ahlak ve İman 
1. çeyrek  9 saat 
1. Selamlaşma ve onun kuralları (sabah kalkarken, büyüklerün yanından 

geçerken, at üstünde veya arabadayken (inerek) yürüyen insanlara selam 
vermek gerekir vb. 

2. «Senin ve benim yaşlılara, hastalara, çaresizlere, küçüklere karşı 
muamelemiz» adlı münakaşa dersi. “İmanlı” ve “İmansız” terimleri ile 
ilgili fikirler ve görüşler. 



 160

3. Yaşadığın bölgede sevdiğin, saygı duyduğun ve gururlandığın mekanlar 
hangileri? (fikir yürütme dersi) 

4. Halk “İyi olmak yavaş yavaş, kötü olmak hemen” derler niçin? (münakaşa 
dersi) 

5. “Namusunu gençliğinden itibaren koru” deyimi ile ilgili görüşler. (fikir 
yürütme dersi) 

6. Yemek yeme kültürü. Yemek yeme kuralları; oturan kimselerin eline su 
dökerken sol taraftan başlamak, oturacak yere dikkat etme hakkında, 
(yemeğe başlarken büyüklerden önce başlamamak, yemekleri ilkin ana-
babaya ikram etmek, önce büyüklerin oturmasını beklemek, sofranın 
üzerinden atlamamak ya da basmamak, büyüklerden artmış olan yemeği 
yemek vb.) 

7. “Terbiyesiz” ve “aptal” terimleri ile ilgili görüşler. 
8. Dönem tekrarı 
 
2. çeyrek 7 saat 
Ailedeki İmanlılık 
1. “Ana-babana saygı gösterirsen, kendi çocuklarından saygı görürsün” 

anlamındaki ata sözüne fikir yürütme. 
2. “Babanın bedduası kurşun gibi olur” deyimine seyahat. Babanın duasını 

al. Babanın rızasını kazan. 
3. Ailedeki kardeşlerle olan muameleler. (“Güç beraberlikte” masalının 

yardımı ile dersi anlatma) 
4. Ailesine ve akrabalarına saygı gösterme ile ilgili atasözleri; (Yetişmek 

isteyen kendine hürmet eder, yetişmek istemeyen döleşi hürmet eder. 
Birlikte yaşayan halk gelişir, birlikte yaşamayan halk söner. Saygı 
gösteren hürmet görür) vb. 

5. “Saygı yerde kalmaz”, “Saygıya hürmet, kovaya bal” derler niçin?(fikir 
yürütme dersi) 

6. Ben ana-babama, kardeşlerime nasıl iyilik yaptım? (münakaşa dersi) 
7. Dönem tekrarı 
 
3. çeyrek 10 saat 

Hayırseverlik ve Din 

1. Fıtır sadakası, sadaka vermenin anlamı ve insani özelliklerin önemi. 
2. İhtiyaç sahiplerine yardım etme, Allah’a bağışlanmış yemekler (Kudayı 

tamak) 
3. Caramazan söylemenin nedenleri ve kuralları. 
4. “Hangi arkadaşını hayırsever ve merhametli sayarsın?” konusun münakaşa 

dersi. 
5. Zekat ve sadaka kimlere, niçin verilir? 
6. “Dost sana bakar, düşman senden kaçar” atasözüne fikir yürütme dersi. 
7. “Kim en çok atasözü bilir?” (dost ve hayırseverlikle ilgili atasözleri 

yarışması) 
8. “Akrabasına sığmayan, düşmanına yalvarır”, “Yetişmek isteyen kendine 

hürmet eder, yetişmek istemeyen döleşi hürmet eder.” Atasözlerini 
yorumlama. 

9. “İyi insan her şeye eşit davranır” atasözüyle ilgili tartışma. 
10. Dönem tekrarı. 
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4. çeyrek 8 saat 
Halk Pedagojisinin İmanlılıkla Olan İlişkisi. 
1. Ailedeki büyüklerin vazifeleri “Büyük göç nereye giderse, küçük göç de 

oraya gider”, “Küçük kardeş büyüğüne göre yetişir” (vb. atasözleri) 
2. Komşu hakkı. Komşularla iyi geçinme hakkında. (“Uzak akrabadan yakın 

komşu daha iyi» gibi deyimler ve atasözleri hakkında) 
3. Ailedeki birliğin önemi. (“Birliğin olduğu yerde rızk vardır” vb. atasözleri 

hakkında) 
4. Amaç ve amaca ulaşma ile ilgili. (Amaçlı çocuk – çırpınan kuş gibidir. 

Arzusunu gidermeyen göğe yükselemez.) deyimlerine fikir yürütme dersi. 
5. Dost ve arkadaş hakkında. (“Kötü kimse ile arkadaş olursan, kötülüğü 

bulaşır, iyi kimse ile arkadaş olursan iyiliği bulaşır”.) atasözleri ile ilgili 
6. “Kin tutma, bağışlayıcı ol”, “İyiliğe iyilikle karşılık verme her kişinin 

elinden gelir, kötülüğe iyilikle karşılık verme yiğit kimsenin elinden 
gelir.” Konusunda mülakat dersi. 

7. “Birisine kötülük düşünme ve yapma.” (“Birisine çukur açarsan, sonunda 
kendin düşersin.”) konusunda nasihat dersi. 

8. Yıllık tekrar. 
 
6. Sınıf  
Vatanı Sevmek İmandandır. 
1. çeyrek 9 saat 
1. “Doğduğun yerin toprağı altındır”, “Başka yerde padişah olunca, kendi 

vatanında köle ol” konusunda fikir yürütme dersi. 
2. Vatanımız ve orda yaşayan çeşitli milletler. 
3. Kırgızistan’daki kutsal ve tarihi önemi büyük yerler. (Manas’ın türbesi, 

Koşoy-Korgon, Burana, Taş rabat, Sulayman dağ, Özgöndeki Minare, 
Kurmanbek’in çift kanalı, Paça-Ata, Koco-Ata vb.) 

4. Isık-Köl, Sarı-Çelek, Arstanbap, Son-Köl ve Çatır-Köl halkımızın 
gururudur. 

5. Kırgızistan’ın güzelliği. 
6. Halkımızın, vatanımızın tabii madenleri. Onları nasıl koruruz? Yeri, suyu 

ve vatanı koruma duygularının ihtiyacı. 
7. “Akan suda haram yoktur”derler acaba bu deyim bugün için söylenebilir 

mi? “Suya da hesap verme günü vardır”. Suya karşı dikkatli davranmak 
gerekir. 

8. Yer, su adlarına seyahat. (Ürmaral, Kümüştak, Ceti-Ögüz, Arstanbap, Beş-
Taş, Koşoy-Korgon, Avlotun, Manas Ata vb.) Münakaşa, daha nasıl 
yerleri ve suları bilirsin? 

9. Dönem tekrarı. 
 
2. çeyrek 7 saat 
İnsani Özellikler İmanlılığın İşaretidir. 
1. Çok dinle, az konuş, alim ol. (kuyma kulak (söylenen şeyi anında 

kafasında tutabilme kabiliyetine sahip kimse) hakkında ders) 
2. Çalışkan, teçhizatın yoluna koyabilen, emekçi, sabırlı kimseler toplumun 

direğidir. 
3. Zarif ve sade olmak ahlakın en önemli değerleridir. 
4. Doğru tenkidi itiraf etmek akıllılık ve kahramanlıktır. 
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5. Laf kaldırabilen, güler yüzlü ve kibar olursan herkes senden 
hoşlanır.(nasihat dersi) 

6. Ahlaklılık, zariflik, hürmetkarlık gibi özellikler insanı güzelleştirir. 
Peygamberimizin; “Sizlerin en iyileriniz ahlaklı olanlarınızdır” ve “Ben en 
güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadislerini müzakere etmek. 

7. Dönem tekrarı 
 
3. çeyrek 10 saat 
Nizama Riayet Etmeyen Ameller İmansızlığın ve İmanı Zayıflığın 
İşaretidir. 
1. İntikam ve kindarlık. 
2. Lakayitlik ve sorumsuzluk. 
3. Övünmek, yalakalık yapmak ve zorlamak aşırılığın işaretidir. 
4. Dedikoduculuk ve müzevirlik  
5. Öfkelenme ve kavga etme – kendi kendine hakim olamamak ve basitliktir. 
6. Cimrilik, kıskançlık ve niyeti bozukluk (farkları, olumsuz etkileri ve 

zararları) 
7. İsraf ve tembellik. 
8. Kabalık ve boşu boşuna gülme – terbiyesizliktir. Peygamberimiz: “Çok 

gülmek kalbi köreltir” buyurmuştur. 
9. Yalancılık, iftira atmak ve aldatmak – niyeti bozukluk ve terbiyesizliktir. 
10. Dönem tekrarı. 
 
4. çeyrek 8 saat 

Milli Özelliğimiz, Örf Adetlerimiz ve İmanla İlgili İfadeler 

1. Yedi ata ve onları bilmenin genetik yönden önemi. 
2. Yedi neslin yukarıya doğru adlandırılışı: (1-ata (baba), 2-çon ata (dede), 3-

baba, 4-buba, 5-kuba, 6-coto, 7-cete, 8-tek) 
Aşağı doğru: 1-bala(çocuk), 2-nebere (torun), 3-çöbürö, 4-kıbıra, 5-tabıra, 
6-çürpö, 7-urpak. 

3. Kırgız halkının en değerli özelliği – eşitlik ve hürriyettir.  
4. Kırgız halkının kibar, cömert, hürmetkar, misafirperver özellikleri ile ilgili 

münakaşa. (Rus devrimine kadar vatan sınırlarını, evin etrafını, ağılını 
kapatmak ve evi kilitleme gibi şeyler yoktu). 

5. Halkın büyük insani değerleri (“Babanı öldürene – ananı ver”, “Önüne 
gelirse babanın bile hakkını helal et” atasözleri ilgili münakaşa) 

6. Halkın kadınlara verdiği değerler. Kanıkey, Ayçürök, Ayganış, Saykal, 
Aruuke, Kişimcan, Kurmancan vb gibi yerel örneklerin etrafında. 

7. Ruhlara saygı göstermek. Vefat eden kimsenin hiçbir zaman kötü 
taraflarını zikrederek kötülememek gerekir. (vefat etmiş kimselerden söz 
ederken “cennetlik olsun”, “rahmetli” diye onlara saygı duyarak konuşma 
hakkında) 

8. Dönem tekrarı 
 
7. Sınıf  
Namuslu Olmak İmandandır. 
1. çeyrek 9 saat 
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1. Namus ve namuslu olmak. (“Yiğidi namus, tavşanı kamış öldürür.”, 
“Düşmana canını versen bile namusunu verme” gibi atasözlerinin 
etrafında) 

2. Milli gurur ve namus. (milli dili koruma, örf adetleri geliştirme, milli 
sanatları geliştirme ve milli elbiselere saygı gösterme ile ilgili) 

3. Kırgız tarihinde milleti ve vatanı için canlarını feda eden namuslu kimseler 
hakkında düz anlatım dersi. 

4. 2. Dünya savaşında namusunu çiğnetmemek için mücadele eden 
kahramanları anmak. 28 kahraman kimler, nereli ve nasıl kahramanlık 
göstermiştir? (yerel örnekleri esas alarak) 

5. Namuslu ve çalışkan kadınlarla ilgili düz anlatım dersi.(yerel örnekleri 
esas alarak) 

6. Ben halkıma nasıl hizmet edebilirim? (münakaşa dersi) 
7. “Yiğit halkın kenarında, düşmanın önündedir”, “Halkım Kırgız sen için, 

kurban olayım” (manas destanından alıntı) mısrası ile ilgili fikir yürütme 
dersi. 

8. “Halkını özlemeyen yiğit bulunmaz, yerini özlemeyen at bulunmaz” 
atasözü ile ilgili fikir yürütme dersi. 

9. Dönem tekrarı. 
 
2. çeyrek 8 saat 

Milli Eşyalar Ve Halk Meslekleri 

1. Kırgız nakışı tabiatı yansıtır. (şırdaktaki (tekimat) koç boynuzu, köpek 
kuyruğu, kuş tırnağı, tabak, alaca boncuk, hülya vb. gibi nakışların 
çeşitleri hakkında)  

2. At aletleri yiğidin güzelliğidir. (eyer, oyan, göğüslük, kuskun, teğelti, 
yorgancık, kamçı vb. ile ilgili) 

3. Kuyumcu ve kuyumculuk (küpe, bilezik, yüzük, gümüş para vb. ile ilgili) 
4. “Zanaatlı halkın avulu geniş olur”, “Zanaat sahibi isen kendini göster” 

milli eşyalar, zanaat aletleri ve onları yapan ustalar hakkında. 
5. Kırgız evi (boz üy) – Kırgız halkının değerli mimarisidir. Kırgız evinin 

şartlara uygunluğu, (kafes, uuk, tündük, bosogo, tuurduk, cabık baş, 
kırçoo, iç güzelliği, çiy vb). 

6. Avcı ve avcılık. Onğko durduran (halk inancına göre avcının bininci atmış 
olduğu hayvan başı ile dik duruyormuş) avcı ile ilgili halk arasındaki 
olumsuz göruşler. “Dağdaki geniş getiren hayvanların hamisinin bedduası 
tabiat terbiyesi değil midir?” konusunda münakaşa dersi. 

7. Doğancıbaşı ve doğancıbaşcılık. Doğancıbaşının avladığı şeylerden 
verdiği hediyeler hakkında.  

8. Dönem tekrarı. 
 
3. çeyrek 10 saat. 
Milli İnançların Tabiata, İmana, Ahlaka Yönelik Anlayışlarının Saygıya 
Etkisi.  
1. Çiftçilik ve mesleklerle ilgili inançlar ve  dualar. 
2. Elbise hazırlama ve giydirme ile ilgili inançlar. 
3. Halkın Yağmur hakkındaki inançları. (Yağmur yağması içi ilk baharda 

kurban kesmek, “dilenen yağmur özeldir” deyimi ve Yağmur taş şiiri ile 
ilgili) 
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4. Gelin alma ile ilgili inançlar. (otko kirgizüü (gelinin kaynatasının veya 
kocasının akrabalarının evine girme izni), çaçıla (gelin ile damadın üzerine 
atılan para ya da tatlı), sadaga çabuu (erkek tarafından kız tarafına özel 
(sadaka) gönderilen koyun veya keçi. Bunun etini orda hizmet edenler 
paylaşırlar), kızın saçının örülmesi, tergöö (kocasının akrabalarının 
adından söylememesi), ak cooluk saluu (örtünme) vb. Bunların her birinin 
anlamlarını açıklamak. Örneğin: ak cooluk saluu evlenmiş olduğun kimse 
ile beraber yaşlan. Çaçıla – her zaman rızkın kesilmesin. Saç örme – 
evlenmemiş veya bir nikahlı kadının örmesi gerekir.  

5. Nevruz ve yeni yıl ile ilgili inançlar. (kök köcö veya köçö köcö ve 
günümüzdeki yeni gelenekler.) 

6. Yeni doğmuş çocuğa iyi bir kimsenin ağzından yemek vermesi. Örneğin: 
yağ vermesi ve bebeğe olan dikkatli muameleler. Onun tarihi zaruriliği ve 
anlamı. (çocuğun kilosunu söylememek, nazarla bakmamak, elbiselerini 
geceleyin dışerıda bırakmamak, aynaya baktırmamak vb.) 

7. Tergep söylemedeki ahlaki anlayışlar. Örneğin: (kızamık- uluu tumoo, 
talma (sar’a) – kirnelep kaldı, cin hastalığı – canduu kesel (canlı hastalık), 
öldü – közü öttü, çarçap kaldı (çocuksa), kaza taptı, can taslim boldu 
(canını teslim etti). Çok ağır hasta ise bile soranlara “iyiyim” diye cevap 
vermek, darıldı – gönlü kirlemiş demek vb. 

8. Ailedeki inançları ve örf adetleri açıklamak. (Ana-babanın elbiselerine 
dikkat etmek onları basmamak.) 

9. Gelinin sabahleyin kaynatası ve kaynanası ile selamlaşması ve onlara 
cügünüüsü (onların önünde eğilerek saygı göstermesi), onların yatağına 
basmaması ve onların üzerini kapattığı yorganı kimseye kullanmaya 
vermeyerek ona saygı göstermesi gerekir. Çocukların elbiselerine dikkat 
etmek, karın saçını gizlemek ve onu özel olarak samimi kimselere 
kestirmek. Gelinin aile efratları tergep saygı göstermesi ile ilgili konular. 

10. Eski mekandan göçerek (acıraş ayak), yeni mekana yerleşme ile ilgili 
inançlar. (Ana-babanın adağı, komşuların çaçılası, düğün yapma ile ilgili 
konular). 

11. Dönem tekrarı. 
 
4. çeyrek 8 saat 
Tabiatı Korumak – Vatanı Sevmek Demektir. 
1. Halk ve vatan sevgisi. “Vatanımın suyu ilaç, taşı altındır” (Midin) (Ceti-

Ögüz, Isık-Ata, Ak-Su, Calalabat, Arstanbap, Araşan, Ürmaral yer-
sularının kutsallığı, Makmal, Çon-Çıçkan altın madenlerinin önemi ile 
ilgili diz anlatım dersi) 

2. İlaç otlar – Kırgız halkının değerli zenginliklerindendir. (adıraşman, 
tuştan, şıbak, ermen, çalkan, baka calbırak, baldırkan, uu korgoşun, 
kökömeren, kiyik çöp, çay çöp, arça, kayındın suusu, it murun, çıçırkanak, 
karagay, sagız vb.) 

3. Vahşi hayvanlara özen göstermek. (halk içinde kurda, serçe, karga, 
sıçanlara karşı vahşi muamelede bulunulmuştur. Bunun dışındakilere özen 
gösterilmiştir. Geyik, keçi, teke, arhar, dağ koçu, karacaları sadece belli 
zamanlarda atmıştır. Onları doğum zamanlarında atmamışlardır.) 

4. Hava, ateş, su ve yer yaşamın sembolüdür. (Güçlü isen yer gibi ol, her şeyi 
kaldırabilen, temiz olsan su gibi ol, her şeyi temizleyebilen, sıcak olsan 
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ateş gibi ol, yaşamımıza güç verebilen, yorulmaz olsan hava gibi ol, 
insanlara yaşam veren). 

5. “Vatanımın havası ve suyu” konusunda kompozisyon. 
6. “Vatanını yeşillendirmek için ne yapabildin?” konusunda münakaşa dersi. 
7. Tabiatı koruma ve güzelleştirme ile ilgili peygamberin hadisleri.  
8. Yıllık tekrar. 
 
8. Sınıf  

Milli Örf Adetlerin İslam Dinine ve Halk Pedagojisine Etkisi 

1. çeyrek  9 saat 
1. Çocuk doğduğunda ezan okunarak iyi bir isim seçmenin milli ve İslami 

kuralları ve anlamları. 
2. Centek (çocuk doğduğunda onun adına kurban kesilerek halk davet edilir) 

verme ve onun anlamı. 
3. Beşik düğünü ve beşiğe yatırma ile ilgili inançlar. 
4. Tuşoo kesme (çocuk yeni yürümeye başlarken yapılan adet) 
5. Sünnet düğünü ve kız çocuğunu hazırlama kuralları. 
6. Erkek çocuğunun evlendirilmesi, nikahı ve nikahın insani sorumluluğu, 

anlamı ve İslami kuralları. 
7.  Ana-babanın görevleri ve onun İslam dini açısından değerlendirilmesi. 

İslam’a göre çocuğun ana-babaya karşı görevleri. 
8. Küpe takmak, dünür göndermek, dünür olmak, dünürleri ağırlamak ve 

dünürler arasındaki anlaşma ve ilişki ile ilgili münakaşa dersi. 
 
2. çeyrek  9 saat 
1. Kız çocuğunun ana-babaya karşı görevleri. Kız çocuğunu evlendirmenin 

önceki ve bugünkü şartları. Kızı everme, koşok söylemek (kız evden 
ayrılırken annesinin veya ninesinin kızının özelliklerini ve ona 
nasihatlarını içeren şiir söylemesi), kız oyunları, gelini otko kirgizüü 
(kocasının akrabalarının evine girebilmesi için izin törenleri) 

2. Kız çocuğuna çeyiz verme ve doğum yaptıktan sonra beşik getirme ile 
ilgili konular.  

3. Dayıların yeğene karşı görevleri. 
4. İslam’a göre cenazeyi uğurlama. Allah’tan cenazenin sonunun hayırlı 

olmasının dileyerek dua etmek ile ilgili konular. 
5. Eğer zenginse babasına aş vermesi (babasına Hatım okutarak, bütün halkı 

davet ederek ikramiyede bulunması) 
6. Çaresizlerin, fakirlerin ve yetimlerin de düğününü üleştirmek.  
7. Dönem tekrarı.   
 
3. çeyrek 10- saat. 
1. Misafirperverlik, konuk ve Kudayı konuk. Halkın misafirlere ve konuklara 

bakışı. Misafirlere saygı göstermek, et dağıtmak, eti parçalamak, 
kemiklere parçalayarak et dağıtma, kızlar için (bağırsakları dağıtmak). 
Hayvan keserken bıçağı keskinleştirmek, başlarken “besmele” çekmek ve 
“Allahu Akbar” deyerek kesmek gibi konular. 

2. Dua ve dua vermenin anlamı, önemi ve şartları. Örneğin: Koşoy’un 
Kanıkey’e vermiş olduğu dua, Camgırçı Bey’in Caynak pehlivana vermiş 
olduğu dua. “Dua ile halk gelişir” atasözünün anlamları ile ilgili konular. 
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3. Vad etmek ile ilgili atasözleri. 
4. “Dost” teriminin anlamı. Dost ile arkadaş terimlerinin farklılıkları.  
5. Yemin. Yemin etmenin şartları, anlamı ve önemi. “Yemin etmiş gibi 

solumuş” deyiminin anlamı. 
6. Haya ve onun önemi. “Haya, haya sahipleri içindir” deyiminin anlamı. 
7. İnsaf, şükretme, nefsine hakim olma ve nefsine uyarak şükretmeme ile 

ilgili fikir yürütme ve bununla ilgili deyimler ve atasözleri. 
8. Cimrilik ile ilgili atasözleri ve deyimler. 
9. Dönem tekrarı.  
 
4. çeyrek  9 saat 
1. Ahlak “Ahlakı iyi olan eksik olmaz”, “Ahlak düzelmedikçe işler 

düzelmez” atasözlerinin anlamları. 
2. Nasihat. Peygamberimizin nasihatleri ve hadisleri (Ataların nasihatleri, 

Babur’un, Cusup Balasagın’ın nasihatleri). 
3. Geçmiş asırlarda yaşamış Kalıgul, Arstanbek, Moldo Kılıç, Eşmambet, 

Toktogul gibi şahısların nasihatlerinin karşılaştırılması. 
4. Saygı ve Yalakalık. Bunların farklılıkları. (münakaşa) 
5. Kalb ile istemek. “Ana sütü ile beraber girmiştir” atasözünün anlamı. 
6. Dönem tekrarı 
 
9. Sınıf  
Ailevi Terbiye 
1. çeyrek 9 saat 
1. Benim saygılı ve değerli adamlarım kim? Anne-babam. Baba – altın direk, 

ana – evin bahtıdır. “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” hadisini 
açıklamak. “Kut” (talih, baht) teriminin açıklaması ve anneye atıf edilişi.  

2. Ailede kız çocuğuna verilen önem. “Kıza kır evden yasak”, “kızın iyisi 
büyük değerdir”, “Kız bulunan evde kıl bile durmaz” atasözlerine fikir 
yürütme. 

3. Ailede erkek çocuğuna verilen önem. “Yiğit anadan doğar ve halk için 
yetişir”, “Babası eğiten çocuk akıllı, Annesi eğiten çocuk becerikli olur” 
atasözlerine fikir yürütme. 

4. Ailede geline verilen önem. Onun görevleri ve ailedeki yeri. “İşi yoluna 
girenin köpeği ot yer”, “İşleri fena gidenin gelini hırsızlık yapar” 
atasözlerine fikir yürütme. 

5. Ailede kaynananın yeri ve görevleri. 
6. Ailede kaynatanın yeri ve görevleri. 
7. Dönem tekrarı. 
 
2. çeyrek 7 saat 

Kırgız Tarihinin İmanlılık Problemleri 

1. Hakimiyet, akıl, servet ve kısmet. (C. Balasagun’un “Kutadgu Bilig” 
kitabına yorum). 

2. Türk halklarının ilk sözlüğü ve haritası. (M. Kaşgari’nin “Türk halklarının 
sözlüğü” kitabına seyahat)  

3. Toktogul gibi şair ol! Toktogul ile Tolubay bir çağda yaşamıştır.(Toktogul 
Satılganov değil). Tolubay gibi sınçı (insanların savaşlık hassalarını ve 
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atların yürüklük sıfatlarını anlayan kimse) ol! Asan kaygı gibi merhametli 
ol! 

4. Kokan hanlığı ve Şeralı Bey. Onun insani özellikleri ve kırgızlara yapmış 
olduğu kahramanlıklar. 

5. Kokan hanlığında kadınların yeri. (Carkın Hanım, Zıynat Şairi, 
Kurmancan Datka ile ilgili anlatım). 

6. Kırgız’ın değerli insanları olan Şabdan, Baytik, Törögeldi kahramanlar ve 
Orman Han ile ilgili konular. 

7. Dönem tekrarı. 
 
3. çeyrek 8 saat 
1. Kırgız’ın değerli insanları Kaçıbek elçi ve Tilekmat söz ustası ile ilgili 

konular. 
2. Kırgız’ın değerli insanları Alımbek Datka ve Acıbek Datka ile ilgili 

konular. 
3. Kırgız şeceresi ve onun önemi. (Abramzon 6. cilt, “Muras” dergisi, sayı 1) 
4. Türk halkları ve onların İslam’a kadar tutunduğu Şamanlık hakkında 

konular. (bazı Türk hakları İslam’a kadar Şaman’a tapmışlardır.) 
5. “Kırgız” teriminin etimolojisi hakkında yorumlar ve reddiyeler. 
6. “Vatanım benim en değerli yurtumdur” (fikir yürütme) 
7. Manas’ın komşu halklarla (Camgırçı-Kazak, Temirkan Han-Tacik, 

Sancibek, Alabek, Kocobek, Sınçıbek-Özbek, Akun Han-Afgan, Kökçö-
Kazak, Muzburçak-Türkmen, Noygut-Uygur vb.) olan dostluğu ve 
ilişkileri.  

8. Dönem tekrarı. 
 
4. çeyrek 7 saat 
Önör Aldı – Kızıl Til (Zanaat Açısından Dilin Önemi) 
1. “Dilin balını, sözün anlamını çıkararak...” söz ustası ile ilgili konular. 
2. “Salaalap tarap sakaldı, (Sakallarını tarayarak) karılar aytat makaldı 

(yaşlılar söyler atasözlerin)” İman konusunda atasözleri. 
3. “Yaşlı adamın sözünü çuvalda sakla, çuvalda saklayamazsan haftalık 

sakla” atasözüne fikir yürütme. 
4. “Ana dilini sevmeyen, halkını sevmez” (B. Sarnogoyev) “Ana dil, iman ve 

günümüz” konusunda münakaşa dersi. 
5. “Çok çalışan, çok bilir” Manevi zenginlik ile ilgili fikir yürütme. “Kim kaç 

kitap okudu” (yarışma dersi) 
6. Deyimler ve atasözleri. (Kim daha çok bilir? Yarışma dersi) 
7. Yıllık tekrar. 
 
10. Sınıf 
Tabiat ve Hayvanlara İyi Muamelede Bulunmak. 
1. Sur eçki (keçi) ve Kococaş. Sur eçkinin Kococaç’a bedduasını halkın 

değerlendirmesi. 
2.  “Karagul Botom” eserindeki halk felsefesi. 
3. Kırgız halkının kutsal saydığı kuşlar hakkında genel bilgiler. (kırlangıç, 

atçı serçe, kumru, baykuş vb.) 
4. Hayvanlara iyi muamelede bulun. Örneğin: İneğe tekme atma, koyun 

ağılına işeme, İneği vurursan günah olur. vb. 
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5. Dağdaki ağaçları kesmek, tabiat güzelliğini bozarak çökmelere ve kar 
çöküntülerine neden olur. 

6. Suyun israfı, Aral denizinin soluması gibi felaketlere neden olur. 
7. Çevreni temiz tut. (münakaşa) 
8. Çevreni güzelleştirmek için neler yapabildin? 
9. Dönem tekrarı. 

Örf Adetler, İyi veya Kötü Adetler ve Halk Pedagojisinin Ahlaki Önemi 

1. Kalpağa tepme. 
2. Genç adam elbisesini sırtına atmaz. 
3. Geceleyin aynanın önünde çok durulmaz. 
4. Kız erkeğe, erkek de kıza tekme atmaz. 
5. Kız çocuğu arka üstü yatmaz. Yan yatması daha terbiyelidir. 
6. Ateşi, kazanı ve bulaşıkları ayağınla yerinden oynatma. 
7. Yatarak yemek yenilmez.  
8. Yemeğe istihfaf gözü ile bakma. 
9. Yemek yedikten sonra hemen yatma. 
10. Kibirli konuşma. 
11. Bebeğin kilosunu söyleme ve onu aynaya baktırma. 
12. Şakalaşarak insana bıçağı nişan alma. 
13. Sefere çıkarken, yemek yemeye ve bir işe başlarken “besmele” çekmeyi 

unutma. 
14. Kapı önünde oturma ve tekme atma. 
15. Kapıyı tepme. 
16. İnsana yüz çevirerek oturma. 
17. Amaçsız olarak sokağa devamlı bakma. 
18. Kazanı ocaktan indirirken kullanılan keçe elliği ve yağlığı basma. 
19. Dönem tekrarı 
 
2. çeyrek 8 saat 
İnsani Özellikler, İman Ve Zariflik. 
1. Sevap ve günah terimlerinin açıklaması. 
2. Takva, mümin ve zülüm terimleri. 
3. Cömertlik ve cimrilik terimleri ile ilgili münakaşa  
4. Yoldaşlık ve düşmanlık  
5. Gaddarlık ve iyi niyetlilik. 
6. Sorumsuzluk ve İhtimam gösterme. 
7. İyi ahlaklılık. 
8. Dönem tekrarı. 
 
3. çeyrek 10 saat. 

Mutluluk ve İman 

1. Baht, talih ve mutluluk terimleri ile ilgili genel bilgiler. Talihli insan ve 
mutluluk hakkında fikir yürütme. 

2. “Nasıl insan mutludur” konusunda kompozisyon. 
3. “İmanlı olmak – mutluluğun anahtarıdır”. (münakaşa dersi) 
4. “Talih gelecek insanın oğlu akıllı, kızı güzel olur” atasözü ile ilgili 

görüşler. 
5. Kızır (a.s.) ve onun duası. Kızır (a.s.) ile ilgili halkın ve İslam’ın görüşleri. 
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6. “Yoldaşın kim? İmanım. Akraban kim? Saygı.” Atasözünün anlamı. 
7. “Tenkit edenin kim? Halk. Düşmanın kim? Öfkem”. Atasözlerine fikir 

yürütme. 
8. “Başkanın kim? Ahlakım. Bekçin kim? Sabrım.” (Ahlak, niyet ve sabır ile 

ilgili atasözleri ve hadis yarışması ) 
9. İmansızlığın nedenleri. Alçaklık ve rezillik ne demektir? 
10. Dönem tekrarı. 
 
4. çeyrek 8 saat 
 Komşu, Edep, Temizlik ve İman. 
1. “Ev almadan önce komşu al”, “Ateşe dokunursan söner, komşunu 

suçlarsan göç eder”, “İyi komşular dünür olurlar, kötü komşular birbirini 
kovalarlar” atasözlerine akıl yürütme. 

2. “Halktan ve komşundan iyi söz beklersen – iyi söz söyle, iyilik beklersen 
iyilik yap” (nasihat dersi) 

3. Halk “Oğlanın büyürse oğlanı iyi olanla komşu ol, kızın büyürse kızı iyi 
olanla komşu ol” der niçin? (münakaşa dersi) 

4. “Kim senin karakterini anlarsa bu bir mutluluktur”, “Komşunu hırsızlıkla 
suçlamadan önce  kendine dikkatli ol” atasözlerinin etrafında akıl yürütme. 

5. Yaşadığım evin, sokağın ve okulun güzelliği kim içindir? (akıl yürütme 
dersi) 

6. Komşuların öz kardeşimiz gibi hakları olduğunu ifade eden 
peygamberimizin hadisleri. 

7. Yıllık tekrar. 
 
11. Sınıf  

İslam ve İman 

1. İman ve İmanlılık. İslam’a göre iman. 
2. Adem ata, Havva ana, Nuh peygamber ve onun üç oğlu Ham, Sam, Yafis. 

(Bu üç oğuldan üç ırk meydana gelmiştir.) 
3. İslam’ın farzları.(İman, namaz, oruç, zekat, hacca gitmek) 
4. İbadet etmenin kuralları (namaz, kelime, tövbe, dua, zikr) 
5. İslam Mezhepleri (Şiilik ve Sünnilik) ve onların farklılıkları. İslam’ın 

yayıldığı bölgeler. 
6. Peygamberler ve Hz. Muhammed’in Hayatı. 
7. Melekler, Cinler, Şeytan ve onların çeşitleri. Kuranda, hadislerde cennet 

ve cehennem hakkında haberler. 
8. Dört halife (Peygamberimizin halifi): Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali. 
9. Dönem tekrarı  
 
2. çeyrek 7 saat 

Dünya Dinleri 

1. Dünya halkının tapmış olduğu dinler.(Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam) 
2. İslam Allah'ın en son dinidir. 
3. Din, vacip, farz, sünnet 
4. Peygamberin nasihatleri ve hadisleri 
5. Şirk ve Bidat. (faklılıkları) 
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6. Batıl dinler (Putpereslik, ruhlara tapmak, ateşe, suya tapmak, dağa tapmak, 
mezarlara ve türbelere tapmak) 

7. Dönem tekrarı 
 
3. çeyrek  10 saat 
1. Ziyaret etmek (sözlük anlamı: gitmek anlamına gelir). (Kabeyi, Manas'ın 

türbesini, Buranayı, Sulayman dağın, Sarı-Çeleği vb ziyaret etmek gibi 
konular). 

2. İbrahim, Yakup, İsmayil, Davut, Musa, Süleyman, İsa peygamberler 
hakkında bilgiler. 

3. “Kuran” ve “Hadis” kitapları hakkında bilgiler. 
4. Evliya, Bübü (tabip kadın), bakşı (büyücü), büyü, falcı, sihir ne demektir? 
5. Halk tıbbı ve onun dinle ilişkileri hakkında bilgiler. (dünyanın en ünlü 

tabibi Ebu Ali b. Sina (İbn Sina Kuran’ı ve dini çok iyi biliyordu). El-
Farabi, Ebu Reyhan Beruni, el-Horezmi gibi ünlü ilim adamları da Kuran’ı 
ve dini çok iyi biliyorlardı. 

6. İslam’ın ve Arap kültürünün Kırgız halkının kültürüne ve sanat icatlarına 
olan etkileri. (Arap yazısı ve halk arasındaki ilk ilim adamları) 

7. İmanı koruma hakkında fikir yürütme dersi. 
8. İman ve ekolojinin bozulması ahireti getirir mi? (münakaşa) 
9. Dönem tekrarı. 
 
4. çeyrek 8 saat 
Meşhur İlim Adamlarının İman ve Ahlak Hakkındaki Görüşleri. 
2. Dünyadaki meşhur alimle ile tanışalım. (Yunanistanlı meşhur felsefeciler; 

Eflatun, Sokrat, Aristo, İskender Zulkarneyn gibi şahıslar hakkında 
bilgiler). 

3. Doğu şairleri ve onların iman hakkındaki şiirleri ve rubaileri. (Alişer 
Navai, Abdurahman Cami, Firdausi, Nizami, Sadi, Hafiz, Babur, Cusup 
Balasagun vb). 

4. Dünyadaki meşhur şairlerin ve padişahların iman ve ahlak hakkındaki 
görüşleri. “Kabus name”, “Babur bayan” 

5. Manas destanında iman ve İslam ile ilgili görüşler. 
6. İlahi Kitaplar: “Kuran”, “Tevrat”, “İncil”, “Zebur”.  Bunlar insaniyetin 

manevi değerlerinin hazinesidir. 
7. Meşhur Rus yazarı Lev Tolstoy İslam dini hakkında bir çok araştırma 

yapmış ve “Muhammed peygamberin yüz hadisi” adlı eseri kaleme 
almıştır. 

8. Günümüzün dünyaca meşhur ilim adamları kabul edilen Kate Moore 
(ABD), Jan Jak Kusto (Fransa), Moris Bukkeyle (Farnsa), Toocata 
Tucason (Tayland), Siyeveda (Japonya), Sreuder (ABD), Porsat (Japonya) 
vb. Kuran ve hadis konusundaki bir çok araştırmalarının neticesinde 
modern Tıp, astronomi, embriyoloji, coğrafi, okeanoloji vb. ilimlerle 
yakından örtüştüğü kanaatine ulaşmışlardır. 

9. Yıllık tekrar.  
 
Programın içeriğine bakıldığında Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 

müfredata göre daha dini bir özellik taşıdığı dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca bu 
programın yürürlüğe girmesi Eğitim Bakanlığını Iyman Sabagının adını “Adep 
Sabagı” olarak değiştirmesine zorlamıştır. Çünkü söz konusu program “Iyman 
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Sabagı”, “İslam Esasları”, “Müslüman Çocukları için Ahlak Kitabı”, “1-4 Sınıflar 
için Iyman Sabagı”, “5-9 Sınıflar için Iyman Sabagı” ve “10-11 Sınıflar için 
Iyman Sabagı” gibi ders kitaplarını da yayınlamıştır. Bu kitaplar halk tarafından 
büyük ilgi görmüş bazı okul müdürleri tarafından Eğitim Bakanlığına bu kitapları 
isteme mektupları gönderilmiştir. Ancak bu mektuplar Bakanlık tarafından 
bilgisizlik olarak değerlendirilmiştir. Başka bir ifade ile büyük çoğunluk bu 
kitapların Eğitim Bakanlığı tarafında yayınladığını düşünmüştür. 

Ayrıca bu program Eğitim Bakanlığının adını kullanarak “Koom cana Üy 
Bülöö” gazetesinin 30 no’lu sayısında yayınlanmıştır. Iyman Sabagının Adep 
sabagı olarak değiştirilmesi ile tekrar düzenlenerek Kutbilim Gazetesinin 
30.04.2004 tarihindeki sayısında proje şeklinde yayınlanmıştır. Düzenlemede bazı 
konular atılmış ve yerleri değiştirilmiştir. Eğitim Bakanlığının Iyman Sabagına 
ayırdığı ders saatlerine uygun olarak çeyreklere ayrılmıştır. Bu projede müfredatı 
hazırlayanlar Iyman Sabagının “adep sabagı” olarak değiştirilmesine tepki 
göstererek “adep” kavramının üzerinde durmuştur. “Adep” kavramının sadece 
davranış kuralları ile sınırlı kaldığını ifade etmişlerdir. “Iyman” kavramının da 
tüm insani özellikleri içerdiğine işaret etmektedirler.  

Iyman Sabagı müfredatlarının değerlendirecek olursak iki temel boyut 
üzerinde tartışıldığını görebiliriz Eğitim Bakanlığı Anaysayı ve eğitim kanunu 
dikkate alarak Iyman Sabagını şekillendirmektedir. Buna uygun olarak Kırgız 
halkının milli özelliklerine ağırlık vermektedir.  

Oysa Çotonov ve “Dil Mürögü” ahlak ve kültür merkezinin gayretleri ile 
hazırlanan müfredat insanların dinini öğrenme haklarından hareket etmekte ve 
buna göre dersi şekillendirmektedir. Başka bir ifade ile Iyman Sabagı inanılan 
dinin sabagı olarak değerlendirilmektedir.  

Eğitim Bakanlığının adını kullanarak bazı kitapların yayınlanması kitap 
kontrol faaliyetlerinin sorumsuzluğuna işaret etmekte ve bazı tartışmaların nedeni 
olarak karşımıza çıkmaktadır.   
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Ek 2. Anket Formu 

1. Yaşınız (yazınız)_______________ 
2. Medenî Durumunuz__________________________  
3. En son mezun olduğunu okul   
a) orta okul  b) mesleki lise  c) yüksek okul 
4. Cinsiyetiniz 
a) erkek b) kadın 
5. Kaç çocuğunuz var________________ 
6. Mesleğiniz________________ 
7. Aylık ortalama geliriniz a) 500-1000  b) 1500-2000 c) 2500-3000

 d) 3500-4000 e) 4500-5000  f) daha çok 
8. Yaşadığınız şehir______________________ 
9. Dinî bilgileri nereden öğrendiniz (yazınız)_____________________ 
10.  Mezun olduğunuz okulda iman dersi var mıydı? 
a) evet b) hayır 
11. Günümüzde okutulmakta olan din dersinin programından haberiniz var mı? 
a) evet b) hayır 
  

Din Dersine Karşı Tutum 

12. İman dersleri mevcut program açısından yeterlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
13. İman dersleri 1.sınıftan itibaren zorunlu olmalıdır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
14. İman dersleri İslam dini hakkında yeteri derecede bilgi vermektedir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
15. İman dersleri okutan öğretmenler bu dersin sunumunda yeterlidir 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
16. İman dersleri öğretmenlerinin kullandıkları materiyaller yeterlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
17. İman derslerinin etkin yürümesi için okul idareleri gereken ilgiyi 

göstermektedir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
18. İman dersleri öğretmenleri derslerin daha etkin yürütülmesi için velilerle iş 

birliği sağlamaktadır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
19. İman dersleri çocuğumun davranışlarında olumlu bir katkı sağlamaktadır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
20. Çocuğumun edinmesi gereken dinî bilgiler açısından okuldaki İman dersleri 

yeterlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
21. Çocuğumun karşılaştığı problemlerin çözümünde din derslerinden 

yararlanmaktadır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
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22. Yürütülmekte olan İman derslerinin saatleri arttırılmalıdır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
23. Çocuğumun okulda İman derslerinde neler öğrendiğini merak ederim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
24. Çocuğum okulda İman derslerinde öğrendiklerini benimle paylaşır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
25.  İman dersi din ve ahlakla ilgili konuların sunumu açısından bu hali ile 

iyidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
26. Çocuklara dini bilgilerin verilmesi yararlıdır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
27. Çocuklara dini bilgilerin verilmesi zararlıdır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
28. Çocuklara dini bilgilerin devlet okullarında verilmelidir.  
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
29. Çocuklara dini bilgilerin ailede verilmesi gerekir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
30. Çocuklara dini bilgilerin medreselerde verilmesi gerekir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
31. Çocuklara dini bilgiler İman dersi ile verilmelidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
32. Dini bilgilerin İman dersinden ayrı bir ders olarak verilmesini isterim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
33. Çocuğuma dini bilgilerin imamlar tarafından verilmesini isterim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
34. Çocuğuma dini bilgilerin öğretmenler tarafından verilmesini isterim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
35. Çocuğuma dini bilgilerin medrese mezunları tarafından verilmesini isterim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
36. Çocuğuma dini bilgilerin İlahiyat fakültesi mezunları tarafından verilmesini 

isterim. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
37. Dini bilgi almış kimse güvenilir ve dürüst olur. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
38. Okullarda dini bilgilerin verilmesi çocuğumun manevi yönden gelişmesine 

olumlu katkı sağlar.  
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
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39. İman dersi ile beraber verilmiş olan dini bilgiler çocuklara dinimizin daha iyi 
öğretilmesini sağlar. 

a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
40. Çocuklar İman dersindeki dini konular sayesinde sorumluluk bilincine ulaşır.  
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 

  Dinî Tutum 

41. Allah’ın varlığına inanmak gerekir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
42. Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
43. Kuran günümüze kadar değişmeden gelmiştir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
44. Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
45. Günde beş vakit namaz kılmak benim için önemlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
46. Ramazanda oruç tutmak benim için önemlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
47. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek benim için önemlidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
48. Allah’ın sevgisini kazanmak için gayret göstermek gereklidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
49. Hz. Muhammet’in sevgisini kazanmak için gayret göstermek gereklidir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
50. İslam’ın yasakladığı konulardan uzak durmak gerekir. 
a) tamamen katılıyorum  b) katılıyorum  c) kararsızım 
d) katılmıyorum   e) kesinlikle katılmıyorum 
 

 
 

 
 

 
 


