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ÖNSÖZ 

 

Araştırma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırma konusuna genel 

hatlarıyla değinilmiş, araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılığı hakkında bilgi 

verilmiştir.  

Birinci bölümde, konu ve öğrenci merkezli öğretim ve din öğretimi program 

tasarımları ele alınmış, bir din öğretimi yaklaşımı olarak korelasyon didaktiğine, onun 

gelişim serüvenine, gerek kuramsal gerekse öğrenme ve öğretme sürecine yansıyan 

boyutlarına değinilmiş; korelasyon didaktiğinin din derslerine ve bu dersi alan öğrencilere 

sağladığı imkân ve sınırlılıklar ele alınmıştır. Korelasyon didaktiğinin dini bilgi-yaşam 

ilişkisindeki rolü ve bu anlamda kendisine yüklenen misyon incelenmiş, çeşitli 

korelasyon türleri ve bunları birbirinden farklı kılan özellikleri ele alınmıştır. 

İkinci bölümde ise bilgi ile yaşam, özellikle Türkiye’deki kuramsal ve uygulamaya 

dönük çalışmalar temelinde ele alınmış, din öğretimine konu olan bilginin ne olduğuna, 

söz konusu bilginin kaynaklarına ve edinme yollarına değinilmiştir. Dini bilginin yaşam 

ile olan ilişkisi incelenmiş, dini bilgi ve yaşam gerçekliğinin bireyi ve içinde yaşadığı 

toplumu etkileme ve dönüştürme gücü açıklanmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü ve son bölümde, Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan/yapmış 

olan öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine dair görüşlerine yer verilmiş, yaklaşımın 

teorik ve pratik boyutuna, güçlü ve zayıf yönlerine, geleceğine ve Katolik din dersleri 

dışında, özellikle de İslam din öğretimine olası katkılarına ilişkin tespitlere yer 

verilmiştir. Öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğiyle ilgili görüşleri altı ayrı tema 

altında düzenlenmiş, ilgili literatür yardımıyla tartışılmış, din eğitim ve öğretimiyle 

ilgilenen paydaşların dikkat ve anlayışına sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

 

Bu araştırmada, Almanya’da, Katolik din dersi öğretim programlarının 

geliştirilmesinde; hedef davranışların, ders konularının, eğitim durumları ile 

değerlendirme süreçlerinin belirlenip düzenlenmesinde 1974 yılından itibaren 

benimsenen korelasyon didaktiği ele alınmaktadır.  

Korelasyon didaktiği, din öğretiminde hem dini bilgiyi, hem de öğrencilerin 

duydukları, gördükleri ve edindiklerinden sonra kendilerinde kalan şey olarak 

yaşamlarını birbirinden bağımsız iki eşit öge olarak dikkate alma ve bu iki ögenin boyut 

ve özelliklerini göz önünde bulundurma iddiasıyla ortaya çıkmış bir din öğretimi 

yaklaşımıdır (Grümme, 2007: 54). 

Korelasyon didaktiği, din derslerine katılan öğrencilerin gerçek yaşamları, deneyim 

ve tecrübeleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri ile din derslerine konu edilen dini bilgi 

arasındaki ilişkinin eğitim-öğretim yoluyla kurulması veya gün yüzüne çıkarılması olarak 

ifade edilmektedir (Mette ve Rickers, 2001: 1106). 

Buna göre korelasyon didaktiği, din öğretiminde tek başına ne öğrenci (yaşam) 

merkezli program tasarımlarını, ne de metin/konu (bilgi) merkezli program tasarımlarını 

öne çıkarmakta; din derslerinin merkezine hem öğrenci ve onun yaşamını, hem de dini 

bilginin kendisini konumlandırmaktadır. Böylece korelasyon didaktiği, konu merkezli din 

dersleri ile öğrenci merkezli din derslerini bir araya getirerek onları bütünleştiren yeni bir 

din öğretimi yaklaşımı sunmaktadır (Englert, 2007: 124).  

Korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinde benimsenen anlayışa, bunun eğitim-

öğretim durumlarına, öğretme ve öğrenme süreçlerine, içerik ve konu seçimi ile öğretim 

programı geliştirme çabalarına etkisini tespit etmeye çalıştığımız bu araştırmada, 

korelasyon didaktiğiyle ilgili Almanca kitap, tez, makale, web sayfaları gibi çeşitli 
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kaynaklardan yararlanılmıştır. Ayrıca Almanya’da, din eğitimi bilim dalında görev yapan 

öğretim üyeleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, korelasyon 

didaktiğini nasıl tanımlandıkları ve ondan ne anladıkları belirlenmiştir. Bu yaklaşıma 

göre düzenlenmiş bir din öğretiminin güçlü ve zayıf yönleri literatür taraması ve 

görüşmelerden elde edilen verilerden hareketle tespit edilmiş; korelasyon didaktiğine, din 

derslerine konu edilen dini bilgi ile din derslerine katılan öğrencilerin yaşamları arasında 

ilişki kurmada/var olan ilişkiyi ortaya çıkarmada nasıl bir misyon yüklendiği 

araştırılmıştır. Öğretim üyelerinden söz konusu yaklaşımın kurumsal (üniversite, okul 

vb.) ve kuramsal (akademik çalışmalar, öğretim programları vb.) geleceği hakkında bilgi 

alınmış, korelasyon didaktiğinin Katolik din dersleri dışında, özellikle de İslam din 

öğretimine olası katkılarına ilişkin görüşleri ortaya koyulmuştur.  

I. Araştırmanın Problemi 

Din öğretimi, din ile ilgili kazanımların edinilmesi sürecini ifade etmektedir (Tosun 

ve Sözen, 2016: 1298). Din dersleri için belirlenen kazanımları kendisinde geliştirecek 

olan, diğer derslerde olduğu gibi öğrencinin bizzat kendisidir. Öğrencilere kazandırılmak 

istenen ise dini bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışlardır. 

Her ne kadar, farklı din dersi anlayış ve yaklaşımları bulunsa da kazanımların 

merkezinde, toplumun büyük bir bölümü tarafından inanılan ve yaşanan din ve onun 

bilgisi bulunmaktadır. Öğrencilerde geliştirilmek istenen kazanımların belli bir dine ait 

olması, din eğitim ve öğretiminde daha çok ne öğretileceği üzerinde durulmasına yol 

açmıştır. Din derslerinde ön planda olan hep konu ve içerik olmuş, din öğretiminin 

merkezine doğal olarak o dinin inanç esasları, emirleri, yasakları ve kutsal olduğuna 

inanılan metinleri, bir başka ifadeyle dinin bildirmiş olduğu bilgiler yerleşmiştir.  

Bunlar, başta konu ve içerik olmak üzere eğitim durumlarından değerlendirme 

süreçlerine kadar tüm unsurlarının belirlenmesi, düzenlenmesi ve işletilmesinde başlıca 
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etken olmuştur. Ancak söz konusu bilgi ve içeriğin, öğrencilerin hangi ilgi, ihtiyaç ve 

beklentilerini karşıladığı; hangi tutum ve davranışlarıyla ilişkili olduğu üzerinde yeterince 

durulmamıştır. 

Din derslerinde hangi anlayış ve yaklaşım tercih edilirse edilsin, kazanımlara erişim 

neticede öğrenci tarafından sağlanacaktır. Din derslerinin merkezi, bu gerçekten ve 

mevcut koşullardan hareketle konu ve metinden, öğrenciye doğru bir yol izlemiştir. 

Böylece din derslerinin merkezine, öğrencilerin soru ve sorunları, ilgi, ihtiyaç ve 

beklentileri ve en önemlisi din ile ilgili mevcut bilgi, beceri, deneyim ve tecrübeleri 

yerleşmiş, din dersleri kendisini öğrencilere nispet etmiştir (Tosun ve Sözen, 2016: 1298). 

Kendisini dini olana dayandıran konu ve metin merkezli din dersleri, belirlenen 

kazanımlarla ilgili doğru bilgi, beceri, tutum ve davranışların kendisinde olduğunu iddia 

etmektedir. Bu durumda, kazandırılmak istenen dini bilgi ile öğrencilerin yaşamları, sahip 

oldukları deneyim ve tecrübeleri, bilgi, beceri, tutum ve davranışları arasında belli bir 

uyumluluk sorunu ortaya çıkmaktadır. Din dersine konu olan bilgi ve içerik, öğrencilerin 

edindikleriyle, deneyim ve tecrübeleriyle örtüşüyor mu? Din dersleri, on dört asırlık 

mesainin ürettiği bilgi birikimini öğrencilerin davranışları, eylemleri ve ilişkileriyle bir 

araya getiriyor mu? Dini bilgi, öğrencilerin yaşamlarını ve içinde yaşadıkları zaman 

dilimini anlama, anlamlandırma ve yorumlama çabalarını destekliyor mu? Yaşanılan ve 

deneyimlenen insan dünyası, dini bilginin daha iyi anlaşılmasına herhangi bir katkı 

sunuyor mu? Tespitler ve iddialar, inanılan dinin değilse bile din öğretiminin, 

öğrencilerin bu ve buna benzer sorularına cevap vermekte, sorunlarına çözüm 

geliştirmekte zorlandığı; verdiği cevaplar ile geliştirdiği çözüm önerilerini kabul 

ettirmede sorunlar yaşandığı yönündedir (Tosun ve Sözen, 2016: 1298). 

Din eğitimi bilimi, bu gibi soru ve sorunlara cevap verme ve çözüm üretme arayışı 

içerisindedir. Elbette bu, yalnızca bir din eğitimi sorunu olmadığı gibi, tek başına din 
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eğitiminin üstesinden gelebileceği, çözüme kavuşturabileceği bir sorun gibi de 

durmamaktadır. Çok yönlü ve böylesine özel sorunların çözümü, elbette çok yönlü ve bir 

o kadar da karmaşık olmaktadır. Dolayısıyla çözümün basite indirgenerek 

bulunamayacağını, dini bilgi ile yaşam arasındaki ince çizgiyi fark etmenin ve din 

derslerini bu anlayışla düzenlemenin önemli olduğunu ortaya koymak; dini bilgi ile 

yaşam arasındaki ilişkiyi anlamak ve öğrenciler için anlaşılır kılmak gerekmektedir. Bu, 

din eğitiminin olduğu kadar teolojinin de bir meselesidir. 

Dini bilginin yaşamla, insanların deneyim ve tecrübeleriyle ilişkilendirilerek 

üretilmesi düşüncesi korelasyon teolojisini ortaya çıkarmıştır. Korelasyon teolojisinden 

hareketle geliştirilen, dini bilgi ile yaşamı din derslerinin merkezine yerleştiren, böylece 

konu merkezli din dersleri ile öğrenci merkezli din derslerini bir araya getiren ve onları 

bütünleştiren din öğretimi yaklaşımı ise korelasyon didaktiği olmuştur. 

Bu araştırmanın temel problemi korelasyon didaktiğinin din eğitim ve 

öğretimindeki yerini ve değerini ortaya koymaktır. Bu temel problem çerçevesinde 

alanyazına ve Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan öğretim üyelerinin 

görüşlerine başvurulmuş ve aşağıdaki alt problemler cevaplandırılmaya çalışılmıştır 

Alt Problemler: 

Öğretim Üyelerinin Korelasyon Didaktiğine İlişkin Düşünceleri Nelerdir? 

 Korelasyon Didaktiğini Nasıl Tanımlıyorlar? 

Öğretim Üyelerinin Korelasyon Didaktiği Uygulamalarına Dair Görüşleri Nelerdir?  

 Yükseköğretim Kurumlarında Yapılan Çalışmaları Nasıl Buluyorlar? 

 Din Derslerindeki Duruma İlişkin Değerlendirmeleri Nedir? 

Öğretim Üyelerine Göre Korelasyon Didaktiğinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Nelerdir? 

 Yaklaşımın Avantajları Nelerdir? 

 Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? 
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Öğretim Üyelerinin Korelasyon Didaktiğinin Geliştirilmesine Dair Görüş ve Önerileri 

Nelerdir? 

 Kuramsal (Teorik) Alana Yönelik Önerileri Nelerdir? 

 Kurumsal (Pratik) Alana Dair Önerileri Nelerdir? 

Öğretim Üyelerinin Korelasyon Didaktiğinin İslam Din Öğretimine Olası Katkılarına 

İlişkin Görüşleri Nelerdir?  

II. Araştırmanın Amacı 

Din eğitim ve öğretimi eğer bir sosyal bilimse, gelenekten aldığı verilerle 

yetinmemeli, yeniliklere açık olmalı ve kendini sürekli geliştirmelidir. Din eğitim ve 

öğretimi, dini bilgiyi tarihin içinde okumakla birlikte onu günümüze taşıyabilmeli, 

öğrencilere hayatı anlama, yorumlama ve yaşam deneyimleri ile ortaya çıkan veya çıkma 

ihtimali bulunan sorunlarla baş etmede çözüm önerileri sunabilmeli, dini bilgi ile yaşamı 

aynı düzlemde buluşturabilmelidir. 

Bu çalışmanın amacı, din öğretiminde bilgi-yaşam ilişkisinin önem ve değerine 

vurgu yapan, yaşamla ilişkilendirilerek üretilen dini bilgiyi öğretim ortamına taşıyan 

korelasyon didaktiğini tanıtmak, alandaki yeni arayışlara kapı aralamaktır. Ayrıca 

Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan/yapmış olan öğretim üyelerinin 

korelasyon didaktiğine ilişkin görüşlerini anlamak; bir taraftan din derslerine konu edilen 

bilginin gerçek yaşamda, yaşantı yoluyla canlılık kazanmasına, diğer taraftan din 

derslerine katılan öğrencilerin yaşamlarının, deneyim ve tecrübelerinin dini bilginin 

rehberliğinde anlaşılıp yorumlanmasına imkân veren bir din öğretimi yaklaşımını ilgili 

bütün paydaşların dikkat ve anlayışına sunmaktır.  

III. Araştırmanın Önemi 

Dini bilginin, insanların gerçek yaşama uyum sağlamalarına, doğru tutum ve 

davranış biçimi geliştirmelerine kılavuzluk etmesi, yardımcı olması ve onları 

desteklemesi beklenmektedir. Buna göre, din öğretiminin de dini bilgiyi varoluşsal 
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deneyimlerine göre yorumlayıp bireysel, toplumsal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, 

kullanan ve düzenleyen insanların yetişmesine katkıda bulunması arzu edilmektedir. 

Dini bilginin, insan ve zamanın şart ve özelliklerden bağımsız olarak, tek başına 

aktarılması din öğretiminin bir hedefi olamayacağı gibi, dini bilgiden bağımsız bir 

yaşantı, deneyim ve tecrübe de ideal bir din öğretimi çıktısı değildir. Öğrencilerin 

gelişimleri üzerinde her ikisi de (dini bilgi-yaşam) önemli bir yere sahiptir. Buna göre 

uygun olan, hem dini bilginin, hem de yaşamın din derslerinin iki eşit öğesi/bileşeni 

olarak ele alınmasıdır (Boschki, 2003: 393). 

Bireyin yaşam dünyasında ortaya çıkan yeni durumlar karşısında dini bilginin yol 

göstericiliğini dikkate alan, kendi tarihselliğinde anlayıp anlamlandıran ve günümüz 

insanlarının varoluşsal deneyimleri ile ilişkisini ortaya koyan; bilgi-yaşam ilişkisini dini 

ve dünyevi sorunlarla başa çıkmada önemli bir unsur olarak değerlendiren din öğretimi 

yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, din derslerinde dini bilgi ile dersi alan 

öğrencilerin yaşamları arasında bağ kurulması, deneyimlenen hayatın dini bilgi ile 

desteklenmesi, dini bilginin de yaşanılan hayatla ilişkilendirilerek üretilmesi, anlaşılması 

ve yorumlanması önemlidir. 

Din öğretiminin bir hedefi olan bilgi-yaşam ilişkisinin açıklığa kavuşturulması, 

ayrıca din ile yaşam ilişkisinden ortaya çıkan dini bilginin öğretim ortamına taşınması 

önemli ve bir o kadar da gerekli görülmektedir. Almanya’da, söz konusu hedefi 

gerçekleştirmek için Katolik din derslerinde tercih edilen din öğretimi yaklaşımı, 

özellikle 1970’lerden itibaren korelasyon didaktiği olmuştur. Bu anlamda korelasyon 

didaktiği, öğrencilerin deneyim ve tecrübelerine dayanan yaşamları ile din derslerine 

konu edilen dini bilgi arasındaki ilişkinin açıklanmasını öngören bir din öğretimi 

yaklaşımıdır. 
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Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde yurt dışında, özellikle de Almanya’da 

korelasyon didaktiğine ve bunun din eğitim ve öğretimindeki yansımalarına ilişkin çok 

sayıda bilimsel çalışmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte ülkemizde, din 

derslerine konu olan dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin deneyim ve tecrübeleri 

arasındaki ilişkiye dayanan korelasyon didaktiğiyle ilgili tek bir yayın1 dışında herhangi 

bir bilimsel çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, literatürden ve din eğitimi 

alanında görev yapan/yapmış olan öğretim üyelerinin görüşlerinden hareketle korelasyon 

didaktiğine; korelasyon didaktiğinin hedeflerine, güçlü ve zayıf yönlerine, din derslerine 

konu edilen dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamları arasında ilişki 

kurmada/var olan ilişkiyi ortaya çıkarmada kendisine yüklenen misyona, kurumsal ve 

kuramsal geleceğine ve belki de en önemlisi, İslam din derslerine olası katkılarına yönelik 

bir araştırma yapılmasının gerek din eğitim ve öğretimine, gerekse din eğitiminin 

bilimselleşmesine katkı sunacağı düşünülmektedir. Ülkemizde, her ne kadar korelasyon 

didaktiğinin öngördüğü anlayış ve yaklaşımın izlerine rastlamak mümkün olsa da2, 

korelasyon didaktiğinin özellikle ele alındığı, yayımlanmış bir kitap bölümü dışında, 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

IV. Araştırmanın Sınırlılığı 

 Araştırma, Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan/yapmış olan öğretim 

üyelerinin görüşleriyle,  

 Korelasyon teolojisinden hareketle geliştirilen din öğretimi yaklaşımlarından 

korelasyon didaktiğiyle, 

 Veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 

sınırlandırılmıştır. 

                                                           
1 Bkz. Tosun, C. ve Sözen, H. (2016). Din eğitiminde din ve hayat ilişkilendirmesi yaklaşımı: korelatif din 

öğretimi. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (1297-1306) 

içinde. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık. 

2 Bkz. Tosun, C. (2001). İki binli yıllarda türkiye’de din öğretimi: bugünden geleceğe. Din Öğretiminde 

Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum ve Tartışmalar  (753-767) içinde. Ankara: MEB. 
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I. BÖLÜM: BİR DİN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMI OLARAK 

KORELASYON DİDAKTİĞİ 

 

Korelasyon didaktiği, din derslerine konu olan bilgi ile bu derslere katılan 

öğrencilerin yaşamları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan, dinin yaşamla, yaşamın da 

din ile ilişkilendirilmesi suretiyle üretilen bilgiyi ders ortamına taşıyan bir din öğretimi 

yaklaşımıdır. Bu bölümde, bir din öğretimi yaklaşımı olarak korelasyon didaktiği, onun 

tarihsel gelişimi, teolojik ve pedagojik temelleri ele alınmış, korelasyon didaktiğinin 

bilgi-yaşam ilişkisindeki rolüne ve bu anlamda kendisine yüklenen misyona değinilmiştir. 

Korelasyon didaktiğinin, din derslerine ve bu dersi alan öğrencilere sağladığı avantajlara, 

yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerine dikkat çekilmiş, gelecekte yükleneceği teolojik ve 

pedagojik görevle ilgili tahminde bulunulmuştur. Çeşitli korelasyon türleri ve bunları 

birbirinden farklı kılan özellikleri ilgililerin dikkatine sunulmuş; ayrıca korelasyon 

didaktiğinin önem ve değerinin daha iyi anlaşılması için konu ve öğrenci merkezli din 

öğretimi program tasarımları incelenmiştir. 

 

1.1 Öğretim ve Din Öğretimi Program Tasarımları 

Program tasarısı, geliştirilmek istenen öğretim programın hangi niteliğe sahip 

olması gerektiğini, hangi soru ve sorunlara cevap vereceğini, çözüm önerisi 

geliştireceğini, öğrencilere hangi tutum ve davranışları kazandıracağını veya öğrencilerin 

bu program ile hangi bilgi ve becerileri kazanacaklarını ortaya koymaktadır. Bunlar, bir 

eğitim programının uygulanmasında neyin, ne zaman, ne kadar ve nasıl yapılacağına 

rehberlik etmektedir. Buna göre program tasarısı, bir anlamda, geliştirilecek olan 

programın nasıl bir yapıya sahip olacağına da işaret etmektedir. 
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Program geliştirme sürecinde, program tasarısının nasıl olacağı konusunun önceden 

belirlenmesi önemlidir. Bu süreçte bireyin ve toplumun özellikleri, ihtiyaç ve beklentileri 

de dikkate alınmalıdır. Program tasarısının oluşmasında etkili olan faktörler, program 

tasarısında farklı anlayış ve yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Herhangi bir 

program tasarısının belirlenmesinde; öğrenci, konu alanı ve ortaya çıkan sorunlar gibi 

faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Bunlar aynı zamanda tercih edilen, geliştirilen 

program tasarısı yaklaşımlarının temel belirleyicisidir (Adıgüzel, 2017: 188). 

Günümüzde, genelde iki farklı eğitim program tasarımının anlayış ve 

yaklaşımından söz edilmektedir. Bunlardan biri, bilgi (konu/metin) merkezli program 

tasarımları, diğeri ise yaşam (öğrenci) merkezli program tasarımlarıdır (Ornstein ve 

Hunkins, 2014: 256). 

 

1.1.1 Din Öğretiminde Bilgi (Konu/Metin) Merkezli Program Tasarımları 

Temelleri daimicilik ve esasicilik eğitim felsefesi akımlarına dayanan bilgi 

merkezli program tasarımları, en eski ve en yaygın kullanılan eğitim programı tasarım 

modelidir. Geçmişte, örgün eğitim kurumlarında uygulanan programlarının büyük bir 

kısmı bu tasarım modeline göre düzenlenmiştir (Demirel, 2017: 48). 

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin genellikle pasif olduğu, öğrenci 

özelliklerinin ve bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı bilgi merkezli program 

tasarımlarında, derse konu edilen bilgi ve içeriğin, konu uzmanları tarafından 

hazırlanması ve öğretmenler tarafından uygulanması öngörülmüştür. Bu tasarımda, 

öğrencinin önceden belirlenen salt bilgi ve kültürel içeriği kazanması ve bunu kendinde 

geliştirmesi yeterlidir (Demirel, 2017: 54). Disiplinler (fizik, kimya, matematik vb.) 

şeklinde düzenlenip bir araya getirilmiş olan bilgi kaynaklarının esas alındığı bu 
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tasarımda, belli bir alanın konu ve kavramları üzerinde durulmaktadır (Özdemir, 2014: 

85). 

Konu merkezli program tasarımlarının kültürel ve geleneksel değişkenler dikkate 

alınarak geliştirilmiş olması ve belirlenen konu, içerik ve öğretim yaklaşımlarının bilinen 

yollarla seçilmesi, organize edilmesi, insanların bu yaklaşımla öğrenmesini, kavramasını 

ve yorumlamasını da kolaylaştırmaktadır (Gürol, 2004: 22).  

Bilgi merkezli din öğretimi yaklaşımlarına geçmeden önce, bilgi merkezli 

programlar içerisinde en çok bilinen beş tasarıma kısaca değinmek istiyoruz. Bunlar; 

konu, disiplin, geniş alan, korelasyonel ve süreç tasarımlarıdır.  

Konu tasarımı, en eski ve en yaygın kullanılan yaklaşım olduğu için eğitimciler ve 

program geliştirmecileri tarafından en iyi bilinen program tasarımıdır (Özdemir, 2014: 

85). Bu tasarımın iyi bilinmesinin başlıca nedeni, öğreticilerin de genellikle bu program 

tasarımlarından yetişmiş ve mezun olmuş olmalarıdır (Demirel, 2017: 48). 

Konu tasarımında, öğrencilerin, evrensel doğrular temelinde, önceden belirlenmiş 

olan bilgi ve içeriği kazanmaları ve bunları kendilerinde geliştirmeleri öğrenme için 

yeterli görülmektedir. Bu yaklaşımda konular, ders kitabı şeklinde düzenlenerek 

öğrencilere sunulmaktadır. Ders kitaplarının temel alındığı bu tasarı yaklaşımında, bilim 

dalı ve anabilim dallarında yer alan konular öğretime konu edilmektedir (Adıgüzel, 2017: 

189). 

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkan ve 60’lı yılların ortalarına kadar 

yaygın olarak kullanılan disiplin tasarımı ise (Ornstein ve Hunkins, 1993: 244), 

disiplinlerin (fizik, kimya, matematik dersi gibi) kavramsal yapı ve süreçlerini merkeze 

almaktadır (O’Neill, 2010: 8). Bu yaklaşımda, her ne kadar eğitim programı akademik 

disiplinler şeklinde düzenlenmiş olsa da, temelde konu tasarımı ile benzer özellikler 

taşımaktadır (Demirel, 2017: 48). 
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Disiplin tasarısına göre, programda yer alan bilgiler, akademik disiplin ve dersler 

şeklinde düzenlenmelidir. Bir başka ifadeyle, bahsi geçen tasarıya akademik disiplinler 

yön vermelidir. Derslerin kendi içerisinde bir bütün olması ve diğerlerinden bağımsız 

kalması disiplin tasarısının başlıca özelliğidir. Burada önemli olan öğrencinin söz konusu 

disiplinin yapısını anlaması ve edindiği bilgileri etkin bir şekilde kullanmasıdır. Ayrıca, 

benzer özellikteki bilgiler, öğrenciye aynı ders veya disiplin içerisinde sunulmalıdır. 

Disiplin tasarımı, bu yönüyle konu tasarımından ayrılmaktadır (Adıgüzel, 2017: 189-

190). 

Bir diğer bilgi (konu) merkezli program tasarımı geniş alan tasarımıdır. Bu tasarım, 

dersleri bölünmüş, dağınık ve parça parça sunan konu ve disiplin tasarımlarına alternatif 

olarak geliştirilmiş; eğitimcilerin ders ve konuları bir araya getirme ve birleştirme 

çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu tasarıma göre, öğrencilere kazandırılacak bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlar bir bütün olarak kabul edildiğinden birleştirilme yoluna 

gidilmiştir. Böylece birbirine benzer dersler (fizik, kimya ve matematik gibi) bir araya 

getirilmiş, tek bir ders çatısı altında birleştirilmiş ve içerik bir program kategorisinde 

genişletilerek bütünleştirilmiştir. Böylece, tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi dersler, 

sosyal bilimler adı altında toplanmıştır. Aynı şekilde anatomi, fizyoloji, botanik ve zooloji 

gibi dersler de biyolojik bilimler şeklinde birleştirilmiştir (Özdemir, 2014: 85-86; 

Demirel, 2017: 48). Bu tasarım, öğretmenlerin ders içeriğini daha esnek belirlemelerine, 

benzer konuları birlikte ele almalarına ve farklı konuları birleştirerek öğrencilerin konular 

arası ilişkileri görmesine imkân vermektedir (Adıgüzel, 2017: 190-191). 

Farklı ders ya da konuların ortak noktaları arasında ilişki kurulmasını öngören 

korelasyonel (ilişkisel) tasarım ise, program içeriğinde bulunan ders ve konuların 

birbirinden bağımsız olmadığını, konular arasında bağlantıların kurulması gerektiğini 

vurgulamaktadır (Ornstein ve Hunkins, 1993: 246). Bu tasarımda, herhangi bir derste 



 
 

12 
 

işlenen bir konuya, başka bir derste de yer verilerek içeriğin bir bütün olarak öğrenilip 

kavranmasına olanak sağlanmaktadır (Adıgüzel, 2017: 192). 

Bu başlıkta değineceğimiz son tasarım, süreç tasarımıdır. Süreç tasarımı, konular 

için ayrı öğrenme yolları geliştirmek yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunun 

belirlenmesini ve tasarımın buna göre oluşturulmasını öngörmektedir. Tasarımın amacı, 

öğrencilerin belli konuları öğrenmeleri ve belli bilgileri edinmelerinden ziyade eleştirel 

düşünme, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmek, böylece daha 

etkili öğrenmelerini, karşılaşacakları muhtemel soru ve sorunlara çözüm 

geliştirebilmelerini sağlamaktır (Özdemir, 2014: 86; Demirel, 2017: 48). 

Bilgi (Konu/Metin) Merkezli Öğretim Tasarımlarını kısaca açıkladıktan sonra, 

çalışmamızın sağlam bir temele oturması ve korelasyon didaktiğinin önem ve değerinin 

daha iyi anlaşılabilmesi için ele alınması gereken bir diğer konu, Bilgi Merkezli Din 

Öğretimi Yaklaşımlarıdır. Geçmişten günümüze, hem geliştirilen ve uygulamaya konulan 

çok farklı bilgi merkezli din öğretimi yaklaşımları bulunduğundan, hem de çalışmamızın 

ileriki bölümlerinde bunlara tekrar değinileceğinden, burada yalnızca Kateşetik 

(Katechese), Kerigmatik (Kerygmatic) ve Gelenek Açılımlı (Traditionserschließende) 

Din Öğretimi Yaklaşımlarına değinilecektir. 

Metin merkezli din öğretimi program tasarımlarının başında Kateşetik (ilmihal 

bilgilerine dayanan) Din Öğretimi Yaklaşımı gelmektedir (Katechese 

Religionsunterricht). Örgün eğitim kurumlarından ziyade, dini kurum ve kuruluşlarla 

(Kilise gibi) ilişkilendirilen bu yaklaşım, temel dini bilgi ve inanç esaslarının öğrencilere 

öğretim yoluyla aktarılmasını öngörmektedir. Kateşetik din derslerinin hedefi, 

öğrencilerin kendi yaşamlarını, duygu ve düşüncelerini ilahi mesajın ışığında 

anlamalarını, yorumlamalarını ve hayatlarını din temelli biçimlendirmelerini sağlamaktır. 

Kateşetik din derslerinin bir diğer amacı da, öğrencilerin inanılan dinin iyi birer inanırı 
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olmaları, kendilerinde sağlam bir dini kimlik oluşturmalarıdır (Mette ve Rieckers, 2001: 

961). 

Bir diğer konu-metin merkezli din öğretimi program tasarımı, bildirilen dini ve o 

dinin inanç esaslarını öğrencilere benimsetmeyi (ikrar) kendisine amaç edinen 

Kerigmatik Din Öğretimidir. Dini olanı, din derslerinin merkezine taşıyan bu yaklaşım, 

konuya ilişkin olarak belirlenen dini bilgi ve içeriğin, öğrencilere olduğu gibi 

aktarılmasını ve bu bilgilerin öğrenciler tarafından benimsenmesini öngörmektedir 

(Biehl, 2006: 440). Nihai ve mutlak gerçeğin, dini ve manevi hâdiselerde aranması ve 

araştırılması gerektiğini ifade eden yaklaşım, din derslerine devam eden öğrencileri; ilahi 

mesajın, onun emir ve yasaklarının alıcısı ve gelecek nesillere taşıyıcısı olarak 

değerlendirmiştir. Günümüzde çok fazla rağbet görmeyen, din dersi öğretim 

programlarında da yer bulamayan bu yaklaşım, dini bayram, kutlama ve ritüeller söz 

konusu olduğunda nadiren de olsa dikkate alınmaktadır (Heinz, 2003: 5). 

Bir başka konu ve metin merkezli din öğretimi program tasarım ve/veya yaklaşımı, 

dini olanın anlaşılmasında dini geleneği ve insanların tarihsel tecrübelerini göz ardı 

etmeyen, onları da dikkate alan Gelenek Açılımlı Din Öğretimi Yaklaşımıdır (Die 

traditionserschließende Struktur). Dini bilgi ve içeriğin (metin) belirleyici olduğu bu 

yaklaşımın hedefi, dini pedagoji ile hermenötik teolojinin etkileşimiyle ilahi mesajın 

“anlaşılmasını” sağlamaktır. Dini olanın anlaşılmasında diyalektik düşünme tarzının 

benimsendiği bu yaklaşım, kutsal metinle olan ilişkide zamanın şartlarına göre pozisyon 

alınmasını öngörmüştür (Biehl, 2006: 441-442). 

 

1.1.2 Din Öğretiminde Yaşam (Öğrenci) Merkezli Program Tasarımları 

Yaşam (öğrenci) merkezli program tasarımları, konu ve metin merkezli program 

tasarımlarına yapılan eleştiriler sonucunda ortaya çıkmıştır. Pragmatizme dayanan 
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ilerlemeci eğitim geleneğini benimseyen eğitimciler tarafından geliştirilmiştir (Gürol, 

2004: 26). Tasarımın amacı, öğrencilerin kendilerini bütün yönleriyle bir bütün olarak 

algılamalarını, gizil güçlerinin farkına varmalarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarını 

sağlamaktır. 

Yaşam merkezli program tasarımında önemli olan, öğrenmenin, öğrencinin 

öğrenme sürecine aktif katılımıyla gerçekleşmesidir. Öğrenci, kendi deneyim, tecrübe, 

gözlem ve yaşantısıyla öğrenme çabasına girmelidir. Bunun için, öğrencinin bireysel 

özellikleri dikkate alınmalı, hatta ön planda tutulmalıdır (Özdemir, 2014: 86; Demirel, 

2017: 54).  

Bilgi merkezli program tasarımları, öğrenmenin bilişsel boyutuna vurgu yaparken, 

yaşam merkezli program tasarımları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına vurgu yapmaktadır 

(Ornstein, 1982: 406). Buna göre program tasarısı, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, merak, güdü, 

beklenti ve dünya görüşü dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Gürol, 2004: 26). 

Yaşam (öğrenci) merkezli din öğretimi program tasarımlarına geçmeden önce, bu 

program içerisinde en çok bilinen dört tasarıma kısaca değinmek istiyoruz. Bunlar; çocuk 

merkezli, yaşantı merkezli, romantik ve hümanistik tasarımlarıdır.  

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde gelişme gösteren çocuk merkezli tasarım, çocuğun 

(öğrenenin) bizzat kendisine, onun yaşantı, deneyim ve tecrübelerine odaklanmıştır. Bu 

tasarımı savunan eğitimciler, istendik tutum ve davranış geliştirmenin, öğrencinin derse 

etkin katılımı ile gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür. Bunlara göre öğrenme, öğrencilerin 

yaşamlarından, onların deneyim ve tecrübelerinden ayrılmamalıdır. "Kişi yaşadığını 

öğrenir" anlayışı bu tasarımın özünü oluşturmaktadır. Nitekim öğrenme, öğrencilerin 

gerçek yaşamlarıyla ilişkili bir süreçtir (Özdemir, 2014: 86; Demirel, 2017: 49). 

Yaşantı merkezli program tasarımı ise açık ve demokratik bir okul ortamının 

oluşturulmasını öngörmektedir. Bu tasarım, öğrenme ortamlarının, öğrencilerin gelişim 
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özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesini esas almaktadır. Öğrenci özelliklerinin ön 

planda tutulduğu bu tasarıma göre, öğretmenlerin, her bir öğrenciye uygun olan yaklaşımı 

eğitim-öğretim sürecine yansıtması gerektiği vurgulanmaktadır (Demirel, 2017: 49). 

Yaşantı merkezli program tasarımı eğitim-öğretim sürecinin başında değil içinde, 

süreç içerisinde ortaya çıkan gelişmelere göre, öğretim süreci ile eş zamanlı olarak 

geliştirilmelidir. Bu tasarım, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının program tasarlanmadan 

önce bilinemeyeceğini, dolayısıyla program tasarlama ile öğretim sürecinin eş zamanlı 

ilerlemesi gerektiğini ifade etmektedir (Adıgüzel, 2017: 194). 

Bir diğer yaşam merkezli program tasarımı romantik tasarımdır. Romantik tasarım, 

her öğrencinin kendi doğasında, doğal ortamında ele alınması, okul işlevinin gözden 

geçirilmesi ve değiştirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu tasarımın savunucuları, 

öğrencilerin kendilerini, en iyi kendi doğalarında bulabileceklerini, örgün eğitim 

kurumlarının çocukların doğallıklarını bozduğunu, onların gelişimleri üzerinde olumsuz 

etkiler bıraktığını savunmaktadır (Özdemir, 2014: 87; Demirel, 2017: 49). Romantik 

tasarıma göre öğrenciler önceden hazırlanmış belli bir plan ve programa çerçevesinde 

değil, kendi doğal yapıları içerisinde yetiştirilmelidir (Adıgüzel, 2017: 194-195). 

1950’li yılların davranışçı (uyarıcı-tepki) öğrenme yaklaşımı ve eğitim 

programlarına tepki olarak ortaya çıkan hümanistik (insancıl) tasarım ise, genel olarak 

hümanist felsefe ve psikolojiden hareketle geliştirilmiştir. Hümanistik program tasarımı 

savunucuları, eğitim programlarının her bir öğrenciye bireysel özerklik ve gelişim 

göstermelerine imkân verecek yaşantıların sağlanmasını, öğrencilerin doğal ve içsel 

yollarla güdülenmelerini, motive edilmelerini ve ödüllendirilmelerini savunmaktadır 

(Özdemir, 2014: 87).  

Hümanist eğitimciler; bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim alanlarının birbiriyle 

etkileşim halinde olduğunu ve bir program tasarımının her bir gelişim alanını yansıtması 
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gerektiğini ifade etmiştir. Bu tasarımda öğretmenin görevi, öğrencilerin çıkması 

muhtemel sorunlarla başa çıkmalarını, kendilerini anlamalarını, tanımalarını, ilgi, merak, 

güdü ve ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlamaktır (Ornstein, 1982: 408).  

Hümanist program yaklaşımında bireysel farklılıkların dikkate alınması, baskı ve 

zorlamanın olmadığı eğitim ortamlarının oluşturulması önemlidir. Böyle bir ortamı, 

öğrencilerin hem bilişsel ve duyuşsal durumlarını, hem de öğrenmenin gerçekleşme 

süreci ve kalıcılığını olumlu yönde etkileyecektir (Adıgüzel, 2017: 195). 

Abraham Maslow ve Carl Rogers’ın çalışmalarından etkilenen hümanistik tasarım, 

bireylerin, Maslow’un tabiriyle kendini gerçekleştirmelerini, Rogers’ın ifadesiyle de 

insanın varoluşunu bütüncül bir şekilde ortaya koymalarını hedeflemektedir. 

Yaşam (öğrenci) Merkezli Din Öğretimi Program Tasarımlarına gelince, bunların 

da, en az Bilgi (Konu) Merkezli Din Öğretimi Program Tasarımları kadar çok ve farklı 

din öğretimi yaklaşımları geliştirilmiştir. Öğrenci merkezli din öğretimi yaklaşımları 

konusunda zihinleri netleştirmek adına Problem Merkezli (Problemorientierte), 

Curriculum (curriculare Religionsdidaktik) ve Düzeltici (Therapeutischer 

Religionsunterricht) Din Öğretimi Yaklaşımlarına kısaca değinmek istiyoruz. 

Yaşam (öğrenci) merkezli din öğretimi tasarımlarının başında, Problem (Sorun) 

Merkezli Din Öğretimi Yaklaşımı gelmektedir. Teolojinin, insanı ilgi ve ihtiyaçlarını, 

onun bireysel ve toplumsal sorunlarını dikkate almaya başlaması; din dersi alan 

öğrencilerin “eleştirel düşünce” geliştirmeleri bu yaklaşımın ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır (Biehl, 2006: 442). Problem merkezli din öğretiminin amacı, derse konu 

edilen dini metinlerin tekdüzeliğini ortadan kaldırmak, bir başka ifadeyle, öğrencilerin 

ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmadan belirlenen dini metinlerin ve buna göre 

şekillenen din derslerini yeniden düzenlemektir. Problem merkezli din öğretimine göre, 

yeryüzünde anlamlı bir hayat sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, tek başına gelenekten 
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üretilemez. Bunun için, öğrencilerin deneyim ve tecrübelerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir (Hilger, Kropac ve Leimgruber, 2001: 55; Heinz, 2003: 61). 

Öğrenciler, Problem Merkezli Din Öğretimi Yaklaşımının örgün eğitim 

kurumlarında benimsenmesiyle beraber, tarihte ilk defa din derslerinin öznesi haline 

gelmiştir (Sturm, 1997: 56). Modern toplumun dine ve dini olana karşı gelişen eleştirel 

düşüncesi de, din derslerini, dini öğretilerin öğrencilere olduğu gibi aktarıldığı yerler 

olmaktan çıkarıp, din (dinler) hakkında bilgi verilen mekânlara dönüştürmüştür. Burada 

önemli olan, öğrencilerin din derslerinde öğrendikleriyle, günlük yaşamın muhtemel soru 

ve sorunlarına çözüm geliştirebilmeleridir (Hilger, Kropac ve Leimgruber, 2001: 54).  

Bir diğer öğrenci merkezli din öğretimi yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme 

yaşantılarını dikkate alan ve din derslerini buna göre şekillendiren Curriculum 

Anlayışıdır. Bu anlayış, din derslerinin planlanmasında sadece konu ve içeriğin değil, 

ulaşılması beklenen hedeflerin de göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde 

durmaktadır. Din öğretimi öğrencilere, bireysel ve toplumsal yaşamlarında muhtemel 

sorunlarla baş edebilme imkânı sunabilmeli, çözüm üretme becerisi kazandırabilmelidir. 

Teoride öğrenciyi ve onun psikolojisini dikkate almayı öngören bu tasarım, pratikte 

istenen neticeyi verememekle itham edilmiştir (Prettenthaler, 2012: 6).  

Konuya ilişkin olarak ele alacağımız bir diğer öğrenci merkezli din öğretimi 

yaklaşımı, Düzeltici (Tedavi Edici) Din Öğretimi Yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre din 

dersinin düzeltici, tedavi edici nitelikte olması gerekmektedir. Din derslerinin öznesi, 

öğrencilerin, bir taraftan sosyo-kültürel çevreleri tarafından belirlenen, diğer yandan 

deneyim ve tecrübeleriyle gelişen din anlayışlarıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin biyografi 

ve kişisel özelliklerinin, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesini, dini anlayışlarından 

kaynaklanan yanlışların giderilmesini, sorunların düzeltilmesini öngörmekte, buna 

yönelik önlemlerin alınması üzerinde durmaktadır. Bu program tasarımına göre din 
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dersleri, toplumsal çevrede doğan ve işlerlik kazanan din gerçekliğine, eleştirel gözle 

bakabilmeli, bireylerin özgürleşme sürecine katkı sağlayabilmelidir. Böylece dinin 

iyileştirici, tedavi edici özelliği geçerlik ve etkinlik kazanabilecektir. Bu yaklaşımın bir 

diğer hedefi de, öğrencilerin kendi kişiliklerini fark etmeleri, kendilerini keşfetmeleridir. 

Ancak bunun, birkaç saatlik din derslerinde gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. Tasarım, 

bu yönüyle daha çok okul dışında sürdürülebilecek bir etkinlik özelliği göstermektedir 

(Heinz, 2003: 64). 

Sonuç olarak din öğretimi yaklaşımları incelendiğinde, bunların temelde metin ve 

öğrenci merkezli olmak üzere iki kategoriye ayrıldıklarını görüyoruz. Metin (Bilgi) 

merkezli din öğretimi yaklaşımları belli bir dini, o dinin hakikatlerini ve kutsal metinlerini 

din derslerinin merkezine taşırken; öğrenci (yaşam) merkezli din öğretimi yaklaşımları 

öğrencinin kendisine, onun edindiklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına vurgu yapmaktadır. İşte bu 

noktada ağırlık ve kaynaklık merkezi öğrenciye kaymaktadır. Durum böyle olunca, metin 

merkezli din derslerinde öğrencilerin yaşamları ve bu yaşamda edindikleri dikkate 

alınmazken, öğrenci merkezli din derslerinde dini muhteva göz ardı edilebilmektedir. 

Böylece, hem din derslerine konu edilen dini bilgiyi, hem de bu derslere katılan 

öğrencileri din derslerinin iki eşit bileşeni haline getiren yeni bir din öğretimi yaklaşımı 

gündeme gelmektedir. 

 

1.2 Korelasyon Didaktiğinin Teolojik ve Pedagojik Temelleri 

Korelasyon; teoloji, felsefe ve matematik gibi çeşitli bilim dallarında birbirinden 

farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Farklı nitelik ve boyutlarıyla çeşitli tanımları 

yapılan korelasyonun, günümüzde yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri istatistiktir. 

Korelasyon kavramı bu alanda, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ve bu 

ilişkinin gücü ile yönünü ifade etmek için kullanılmaktadır (Track, 1975: 271). 
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Korelasyon kavramının çok sık kullanıldığı diğer disiplinler ise biyoloji ve felsefedir. 

Korelasyon, biyolojide organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen 

karşılıklı ilgi ve bağlılık durumunu vurgularken (TDK, 2013: 227) felsefede, istatistikte 

de olduğu gibi iki veya daha fazla değişkeni belli bir biçimde düzene sokan ilişki şeklinde 

tanımlanmaktadır (Cevizci, 2013: 184). 

Teolojide, tanrı ile insan, din ile yaşam, dini kaynaklardan aktarılanlar ile mevcut 

koşullarda deneyimlenen ve tecrübe edilen hayat arasındaki ilişkiyi ifade etmek için 

kullanılan korelasyon kavramı, dini bilgi ile insanların, zamanın şartlarına (tarihsel, 

sosyal, kültürel vb.) göre farklılık gösterebilen yaşamları arasındaki etkileşimin nasıl daha 

işlevsel kılınabileceğini ele alan bir prensiptir (Ritter ve Hilger, 2006: 161). 

Korelasyon kavramını teolojiye kazandıran isim Alman asıllı teolog ve filozof Paul 

Tillich’tir (1886-1965). Tillich, tek başına hem apologetik anlayışın, yani mevcut 

durumdan (situation) kaynaklanan sorun ve sorulara ilahi mesajdan cevaplar arayan 

anlayışı, hem de Keriygmatic teolojiyi, yani ilahi mesajın ebedi ve ezeli hakikatini 

yaşanan ana yorumlamayı reddeden, dini bilginin dogmatik ve normatif bir biçimde 

aktarımını öngören anlayışı yetersiz bulmuştur. Tillich, her iki teolojik anlayışın 

(apologetik teoloji ve kerigmatik teoloji) el ele vermesiyle oluşacak yeni bir teoloji 

anlayışı arayışındadır (Tan, 2002: 8). 

Ona göre teolojik bir sistem iki temel ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olmalıdır: 

İlahi mesajın hakikatini ifade etmek ve bu hakikati gelecek her yeni nesil için yeniden 

yorumlamak. Bu nedenle o, İlahi mesajın kendine has niteliğini kaybetmeksizin ve 

mevcut durumu da göz ardı etmeksizin insana hitap edebilmesini sağlayan, apologetik 

teoloji ile kerigmatik teolojiyi bir araya getiren korelasyon teolojisini önermiştir. Tillich, 

kendi teolojik düşüncesinin temel yapısını oluşturan bu anlayışı “Korelasyon Prensibi” 

olarak adlandırılmıştır (Tillich, 2017: 12). 
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Paul Tillich, korelasyonu, birbirini etkileyen ama aynı zamanda birbirinden 

bağımsız kalmaya da devam edebilen iki etmenin birbiri ile karşılıklı ilişkisi olarak 

tanımlamıştır (Tillich, 2017: 65). Bu durum, birbirinden bağımsız iki varlığın 

varoluşlarının etkileşim halinde olmasını, birbirlerine bağlı kalmasını; herhangi biri söz 

konusu olduğunda, diğerinin de açıkça ifade edilemese bile düşünülmesini, akla 

gelmesini ifade etmektedir. Tanrıyı anlamak için insanın, insanı anlamak için de tanrının;  

dini anlamak için yaşamın, deneyimlenen ve tecrübe edilen yaşamı anlamak için de dinin 

gerekli olması bu duruma örnek olarak verilmektedir (Tillich, 2000: 137). Korelasyona 

konu olan herhangi bir unsur, birbirlerinin yerine geçemeyeceği gibi birbirine de 

dönüşmezler. Ayrıca söz konusu değişkenlerden herhangi biri, bir diğerine göre daha 

önemli, daha değerli veya daha baskın bir biçimde de ortaya çıkmazlar. Neticede dini 

bilgi, dini muhteva veya dinin ortaya koymuş olduğu hakikatler ile insanın yaşamı, 

varoluşuna dair soruları veya kendi yaşamında ortaya çıkan sorunlar birbirlerinden 

bağımsız kalabilmelerine rağmen, birbirlerini etkiledikleri, etkileşim halinde 

bulundukları bir ilişkiye girebilirler. Korelasyon teolojisiyle elde edilmek istenen şey, 

tanrı ile kulu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak, her ikisini bir araya getirmek ve 

açıklamaktır (Tillich, 2014: 7).  

Tillich geliştirdiği sistematik teolojide, dini bilginin yaşanılabilir olması gerektiğini 

savunmuştur. Ayrıca bu bilginin mevcut koşullarda insanların yaşamlarında herhangi bir 

karşılığının olabilmesi için, dinin hakikatlerinin muhataplarına uygun bir yolla 

aktarılmasını ve bunların nesilden nesile yeniden açıklanabilmesi, yorumlanabilmesi ve 

anlamlandırılabilmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Tillich’e göre korelasyonun en temel 

hedefi, dini bilgi ile bu bilginin muhatapları arasındaki etkileşiminin sağlanması veya 

mevcut olan ancak unutulmaya yüz tutmuş ilişkinin tekrar gün yüzüne çıkartılmasıdır 

(Wehr, 1979: 103). 
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Paul Tillich, dini bilgi ile yaşam arasında gerçek, tutarlı ve işlevsel bir ilişkinin 

mümkün olup olmadığını araştırmış, tanrı ile kulu arasındaki ilişkinin niteliğini varoluşsal 

düzlemde tartışmıştır. İnsanın kendi varoluşuna dair muhtemel soru ve sorunlarına tatmin 

edici cevap ve çözüm önerilerini tanrı gerçekliğinde aramıştır. Tillich korelasyon 

metodunu, bu ve buna benzer soru ve sorunları, hem kutsal metinlerden, hem de dinin 

esaslarından hareketle yanıtlamak ve çözüme kavuşturmak için geliştirmiştir. Ona göre 

teolojinin görevi, insanın kendi varoluşu ile ilgili sorularını ve bu soruların ilahi mesajda 

ifadesini bulan cevaplarını tanımlamaktır (Wehr, 1979: 104-105). 

Korelasyon teolojisinin, didaktik bir prensip olarak gelişmesine yol açan ve din 

eğitim ve öğretiminde yeni bir yaklaşım ve anlayış olarak benimsenmesinde etkili olan 

isimlerin başında Hollanda’lı teolog ve eğitim bilimci Edward Schillebeeckx (1914-2009) 

gelmektedir (Boschki, 2008: 139). 

Tillich tarafından teolojiye kazandırılan korelasyon ve ortaya koymuş olduğu 

anlayış, Schillebeeckx tarafından da benimsenmiş, teolojiden sonra pedagojiye, bir başka 

ifadeyle din öğretimine de uyarlanmıştır. Schillebeeckx’e göre teoloji gibi din eğitimi de 

iki temel kaynaktan beslenmektedir: Bu kaynaklardan biri, korelasyon prensibinin 

(korelatif teoloji) dinin hakikatlerine sadık kalarak yeniden ürettiği bilginin (yorum, 

anlayış vb.) bizzat kendisi, diğeri ise insanların yaşamları ve yaşam serüvenlerinde elde 

ettikleri deneyim ve tecrübeleridir. Schillebeeckx’e göre din öğretiminin misyonu, her iki 

kaynağın birbiriyle olan ilişkisinden ortaya çıkan dini bilgiyi ders ortamına taşımak 

olmalıdır. Böylece yaşam, dinin ve dini olanın daha doğru anlaşılmasına, dini bilgi de 

hayatın daha anlamlı kılınmasına katkı sağlamış olacaktır (Ritter ve Hilger, 2006: 162).  

Schillebeeckx'e göre, yaşamda herhangi bir karşılığı olmayan dini bilginin, 

muhatapları için herhangi bir anlamı olamayacağı gibi, tanrı tarafından gösterildiğine 

inanılan doğru yola ulaştıramayacağı da açıktır. Bu noktada öğrencilerin, dinden ve dinin 
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hakikatlerinden ne anladıklarının ve ona yükledikleri anlamı nasıl ifade ettiklerinin 

bilgisine sahip olunması da elzemdir (Schillebeeckx, 1994: 756). 

Korelasyon didaktiği, öğrencilerin kişisel ve toplumsal yaşamlarına yakın duran, 

onların hayatına dokunan din derslerini öngörmektedir. Bu tasarımda eğitim programının, 

konu ve içeriklerin hayatın içinden olmasına, gerçek hayata uyarlanabilir özellikler 

taşımasına ve öğrenciler için anlamlı ve öğrenmeye değer bulunmasına dikkat 

edilmelidir. Din dersine konu edilenler, hedef kitlenin anlayabileceği ve katkı 

sunabileceği düzeyde olmalı, onların ilgi ve beklentilerine vurgu yapmalıdır 

(Katechetische Kommission, 2009: 4). 

Korelasyon teolojisinin olduğu gibi, korelasyon didaktiğinin amacı da dini bilgi ile 

yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve bu ilişkiyi açıklamaktır. Burada, ne dini bilgi 

yaşam karşısında ayrıcalıklı bir konuma yükseltilecek, ne de yaşam dini bilgiye tahakküm 

edecek veya onu yönlendirecektir. Her iki unsur da aynı anda öğrenme sürecine dâhil 

edilip, aynı öneme sahip ögeler olarak dikkate alınacak ve bu şekilde değerlendirilecektir 

(Grümme, 2007: 48). Burada, dini bilgi veya yaşamdan herhangi birini bir diğerine 

indirgemek de söz konusu değildir. Korelasyon didaktiğinde asıl olan, dini bilgi ile yaşam 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve etkileşim halinde kalmalarını sağlamaktır. Bu iki 

unsur, her ne kadar birbirlerinden bağımsız olsalar da muhatapları üzerindeki etki ve 

gücünü devam ettirebilmek ve işlevsel kalabilmek için birbirlerine ihtiyaç duymaktadır 

(Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 14). 

Din öğretimsel (didaktik) bir yaklaşım olarak korelasyon, din öğretiminde hem dini 

bilgiyi, hem de öğrencilerin duydukları, gördükleri ve edindiklerinden sonra kendilerinde 

kalan şey olarak yaşamlarını dikkate alma ve her iki gerçekliğin özelliklerini göz önünde 

bulundurma iddiasıyla ortaya çıkmış bir din didaktiğidir. Didaktik kavramı ise genel 

olarak “öğrenme ve öğretmenin bilimi” olarak açıklanmaktadır. Bundan başka, “bir 
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dersin dayandığı teori”, “eğitim içeriğinin teorisi” veya “eğitim durumlarının teorisi” 

şeklinde de tanımlanmaktadır. Didaktik, genel olarak okuldaki veya diğer eğitim 

kurumlarındaki somut öğrenme ve öğretme süreçleri ile öğretim süreci sonunda ulaşılmak 

istenen hedef ve muhteva ile ilgilenmektedir (Boschki, 2008: 134).  

Sonuç olarak korelasyon didaktiği, bir taraftan öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve 

beklentilerini, gelişim özelliklerini, içinde bulundukları şartları, tutum ve davranışları ile 

dini bilgi arasındaki ilişkinin eğitim-öğretim yoluyla kurulması şeklinde tarif edilirken, 

diğer taraftan mevcut ilişkinin gün yüzüne çıkartılarak açıklanmasını öngören bir din 

öğretimi yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. 

      

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Korelasyon Didaktiğine Dayalı Din Öğretimi Yaklaşımı 

 



 
 

24 
 

1.2.1 Korelasyon Didaktiğinin Tarihsel Gelişimi 

Din dersleri, öğretim kurumlarında okutulan düzenli dersler arasında yer aldığı 

günden bu yana, üzerine yoğun tartışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Siyasiler, 

eğitimciler, değişik inanç grupları ve veliler tarafından tartışılagelen bu konu, sosyal bir 

olgu olması nedeniyle sürekli toplumun odağında olmuş, olumlu ve olumsuz tepkilere 

maruz kalmıştır (Hofmeier, 1988: 45). Din öğretiminin ne olduğu, nerede, nasıl ve ne 

kadar verilmesi gerektiğine dair tartışmalar XX. asırda artarak devam etmiş, görüşülen 

konular, yapılan değerlendirmeler ve ilgililer tarafından alınan kararlar çeşitli önerileri 

beraberinde getirmiştir. Bu dönemde, “konu merkezli din dersleri” ve bunun karşısında 

“öğrenci merkezli din dersleri” tartışılan konuların başında yer almıştır (Boschki, 2003: 

392). 

Konu merkezli din derslerini teklif edenler, bu derslerin odak noktasının din olması 

gerektiğini söylemişlerdir. Dogmatik ve normatif bir din öğretiminin öngörüldüğü bu 

anlayışa göre, konuya ilişkin dini içerik ve bilgi öğrencilere aktarılacak, bunların 

öğrenciler tarafından kazanılması sağlanacaktır (Boschki, 2003: 392; Ritter ve Hilger, 

2006: 153-154). Bazı kaynaklarda “Kerigmatik (dua ve dini öğretilere dayanan) Din 

Dersi” olarak adlandırılan bu eğitim metodu, din dersi programlarında ilk defa 1930 

yılında yer almış ve eğitim durumları üzerindeki etkisini 1960’lı yıllara kadar devam 

ettirmiştir (Lachmann, 2012: 15).  

Bu yaklaşımda, konuya ilişkin belirlenen dini bilginin, öğrencilerin gelişim 

özelliklerinden, yaşam deneyimlerinden; onların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri gibi bireysel 

özelliklerinden bağımsız olarak, kutsal metinlerde yer aldığı şekliyle kabul edilerek 

kazandırılması öngörülmüştür. Dogmatik ve normatif dini bilginin, bilinç haline 

dönüşmeksizin, olduğu gibi kazanılması öğrenme için yeterli görülmüştür. Din 

öğretiminin hedefleri arasında bulunan, dinin insani boyutunu daha işlevsel kılmak 
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suretiyle, öğrencilerin muhtemel sorunlarına dini bilgi temelinde çözüm önerileri 

geliştirmek hedefi ise göz ardı edilmiştir (Bosold ve Kliemann, 2003: 76).  

Kerigmatik Din Dersleri birtakım olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Bu 

olumsuzlukların başında, benimsenen anlayış ve söylem, insanları kolayca 

fundemantalist bir tavra sürüklemiş, kutsal metinlerde belirtilenlerin literal manada 

anlaşılarak yoruma kapatılmış olması gelmektedir. Ayrıca, bu anlayış ve söylem, 

öğrencilere doğrudan hitap edememiş, ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemede eksik kalmış, 

onların varoluşsal sorularına cevap verememiş, sorunlarına çözüm üretememiştir (Tillich, 

2014: 7). Böylece öğrencilerin hayatına dokunmayan, dünya üzerindeki yeni 

gelişmelerden uzak duran kerigmatik anlayış, öğrencilerin din gerçekliğinden (dinden) 

uzaklaşmasına, hayatı anlama ve anlamlandırma çabalarında dini referansları dikkate 

almamalarına yol açmıştır (Bosold ve Kliemann, 2003: 76). 

Din dersleri, konuya ilişkin dini bilgi ve içeriğin öğrencilerle paylaşıldığı 

platformlar olmakla birlikte, aynı zamanda öğrencilerin her aşamasında söz sahibi 

olabilecekleri, onların ilgi ve gereksinimlerine vurgu yapan, gelişim ödevleri ile birlikte 

merak ve beklentileri gibi bireysel özelliklerinin dikkate alındığı bir süreci de ifade 

etmelidir. 

Milyonlarca insanın hayatına mal olan II. Dünya Savaşı (1939-1945) Avrupa’da, 

özellikle de Almanya’da büyük bir yıkıma neden olmuş, buna bağlı olarak yaşanan siyasi, 

ekonomik ve en önemlisi psikolojik krizler toplumda onarılması güç hasarları beraberinde 

getirmişti. Mevcut durumla başa çıkmakta yetersiz kalan yöneticiler, bu olumsuzlukların 

yaşandığı karmaşık dönemin üstesinden gelebilmek için din derslerini yeniden 

gündemlerine almıştı. Ancak yürürlükte olan din dersleri, savaş sonrası yaşanan insani 

krize müdahale etmekten, manevi çöküşü engellemekten çok uzaktı. Böylece din 
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derslerinin varlığı bir kez daha sorgulanmaya başlamış, din öğretiminde paradigma 

değişimine, yeni anlayış ve arayışlara kapı aralanmıştı (Noormann, 2004: 137). 

XX. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, bu metodun din öğretiminde 

uygulanamayacağına, öğrenciler nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığına dair 

sesler yükselmeye başlamıştır. Antropoloji, psikoloji ve pedagoji alanındaki gelişmeler, 

öğrencilerin konu uzmanları tarafından belirlenen bilgilerin “salt alıcısı” olarak 

değerlendirilemeyeceğini, onların din derslerinin “gerçek öznesi” olmaları gerektiğini 

ortaya koymuştur. Buna göre öğrenciler, din derslerinde, dinin tarihi serüvenine ve içinde 

bulunduğu kültür çevresine göre değişen, gelişen ve artan bir yığın bilginin salt alıcısı 

olarak değil, tüm bu bilgilerin bir parçası, oluşturucusu ve şekillendiricisi olarak dikkate 

alınacaktır (Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 25-26). 

Bu dönemde, eğitimciler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde çok sayıda 

yeni din öğretimi anlayışı belirmiş, çeşitli eğitim modelleri geliştirilmiştir. Başta, daha 

önce de sözünü ettiğimiz gibi içerik ve dini bilginin belli bir otorite (konu uzmanı, öğretici 

vb.) tarafından dogmatik ve normatif bir biçimde sunulması ve bunların öğrenciler 

tarafından olduğu gibi alınması öngörülmekteydi. Ders ve konu merkezli din derslerine 

yapılan eleştiriler neticesinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına vurgu yapan, onların 

görüş ve beklentilerini dikkate alan öğrenen merkezli din öğretimi programları tercih 

edilmeye başlanmıştır (Noormann, 2004: 137). Hermeneutik, Aydınlatıcı ve Problem 

Merkezli Din Öğretimi, söz konusu dönemde benimsenerek uygulamaya konulan din 

dersi yaklaşımları arasında sayılmaktadır (Hofmeier, 1988: 41).  

Din öğretiminde hermenötik yaklaşımı benimseyenler, kutsal metinlerin insanların 

bireysel özelliklerine ve yaşadığı koşullara uygun olarak anlaşılıp anlamlandırılmasını 

esas alan din derslerini yürürlüğe koymuştur. Ancak, dini bilgi ve içeriğin öğrenciler 

tarafından günün şartlarına ve bireysel tecrübelerine göre anlaşılmasını esas alan bu 
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yaklaşım da, dini bilgiyi mevcut şartlar içinde işlevsel kılmada istenen sonucu 

verememiştir. Hermeneutik’in odağında, dini bilginin insan ve zamanın şartlarına göre 

anlaşılıp yorumlanması olsa da, gerçekte yine ilahi mesaj ve normlara bağlılık söz konusu 

olmuş, konu ve metin merkezli olmakla eleştirilmiştir (Boschki, 2003: 392). Hermeneutik 

yaklaşım her ne kadar uygulamadan hareket etse de, metin ile yaşam arasındaki denge 

yine kurulamamış, istenen sonuç yine elde edilememiştir (Tosun, 2011: 80). 

Katolik Kilisesi’nin sorunlarını tartışmak üzere, 1962-1965 yılları arasında 

toplanan II. Vatikan Konsili’nde; dini bilgi ile insanların yaşamları arasında belli bir 

etkileşimin gerekli olduğu belirtilmiş, kilisenin kendini her an yeniden üretmesi, zamanın 

ruhunu taşıması ve içinde yaşanılan dünyayı ilahi mesajın ışığında yeniden anlayarak 

anlamlandırması gerektiği vurgulanmıştır. Konsil üyeleri, kilise ve kiliseye bağlı 

kurumları modern dünyaya açmayı, mutlak ve tartışılmaz kurallarını, temel öğretilerini 

çağın gerçekleriyle uzlaştırmayı hedeflemiştir. Ayrıca, hayatın insanlar için daha anlamlı 

ve yaşanılabilir olması için, dini kural ve öğretilerin tek başına yeterli olamayacağını, 

bunlar yanında insani tecrübe ve deneyimlere de ihtiyaç bulunduğunu belirtmiştir  

(Schillebeeckx, 1969: 123; Aydın, 2012: 568-571). 

II. Vatikan Konsili’nde, “teolojinin iki kaynaktan beslenmesi gerektiği fikri” 

gündem maddelerinin başında yer almıştır. Konsil öncesinde ortaya çıkan yeniden 

yapılanma faaliyetleri, başta, her ne kadar temel kaynaklara başvurmayı, her şeyi buna 

göre yeniden düzenlemeyi içermişse de, bu yöneliş uzun sürmemiştir. Toplanan ilk konsil 

ile birlikte teolojide yeniden bir oluşum ve dönüşüm sürecine girilmiştir. Artık teolojinin 

tek bir kaynaktan değil, iki temel kaynaktan beslendiği ve bu iki kaynağın birbirleri ile 

sürekli etkileşim halinde bulunması gerektiği belirtilmiştir. Konsilde alınan bu karala 

birlikte dinin ve dini bilginin yanında, insanların yaşamları da dikkate alınmaya 

başlanmıştır (Schillebeeckx, 1979: 13). 
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Bu konsili, korelasyon didaktiğine açılan kapı olarak değerlendirmek yanlış 

olmayacaktır. Burada, her ne kadar “korelasyon” kavramı telaffuz edilmemiş olsa da, 

pedagoji ve antropoloji ile teolojinin ortak bir paydada buluşması yönünde güçlü bir irade 

ortaya çıkmış, dinin hakikatleri ile insanların yaşamları arasındaki karşılıklı ilişkinin 

önemi vurgulanmıştır.  Buna göre din dersleri, öğrencilere, hem günümüzde hem de 

gelecekte hayatla başa çıkabilme imkân ve kabiliyeti sunacak, hem de muhtemel soru ve 

sorunlar karşısında çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazandıracaktır (Baudler, 

1984: 9).  

Eğitim anlayışında gözlenen değişmeler, Almanya eğitim sisteminin 1967 yılında 

yeniden ele alınmasını, bir takım yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesini sağlamıştır. 

Curriculum-Revision olarak adlandırılan bu düzenlemelerde din öğretimine ve din dersi 

programlarına yönelik çalışmalara da yer verilmiş, daha işlevsel din dersleri için, eğitim 

politikalarından öğretim programlarına bir takım değişiklikler hayata geçirilmiştir. 

Alman Eğitim Sistemi için “reform” niteliği taşıyan Curriculum-Revision, Saul B. 

Robinson ve çalışma arkadaşlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. 

Max-Plank-Enstitüsünün desteklediği bu çalışma, aynı yıl (1967) “Bildungsreform als 

Revision des Curriculum” adı altında yayımlanmıştır. Buna göre din derslerinin hedefi, 

öğrencilere, konuya ilişkin belirlenen salt dini bilginin aktarılarak öğretilmesi 

olmamalıdır. Aksine din öğretimi öğrencilere, evde, okulda, sokakta, iş ve özel 

yaşamlarında, hem günümüz hem de gelecekte karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlarla 

baş edebilme olanakları (ortamları) sunabilmeli, çözüm üretme becerisi 

kazandırabilmelidir (Baudler, 1984: 74; Hofmeier, 1988: 41). 

1970’ten itibaren Batı’da, özellikle de Almanya’da toplumun aşkın bir varlığa olan 

ilgisi azalmış, dini bilginin toplumu değiştirme ve dönüştürme gücü zayıflamaya 

başlamıştı. Sekülerleşme olgusu, özellikle toplumun genç bireylerini etkilemiş, din ve 

onun bilgisi öğrencilerin bilinçaltına hapsolmuş; bilişsel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki 
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gelişimleri üzerindeki etkisini zayıflatmıştır. Her ne kadar Tanrı, din, kutsal vb. kavram 

ve semboller öğrencilerin zihinlerinde yer edinmeye devam etse de, onlara dünya görüşü 

kazandırma, tutum ve davranışlarını şekillendirme noktasında fazla bir etkisi ve yaptırım 

gücü kalmamıştı. Böylece din derslerine olan ilgi de azalmış, kaydını sildiren öğrencilerin 

sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu durumu fark eden yetkililer, din 

öğretiminde yeni bir anlayış ve öğretim yaklaşımının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir 

(Englert, 2007: 143-144). 

Din derslerini yeniden düzenleme ve geliştirme çabalarına etki eden bir diğer olay 

ise, 1971-1975 yılları arasında toplanan Würzburg Piskoposlar Meclisinin din öğretimine 

yönelik aldığı karardır. Buna göre, “dinin dünyada yaşanılabilir kılınması, hayatın da 

dinin rehberliğinde anlaşılıp anlamlandırılması” gerekmektedir (Volz, 1976: 136). 1974 

yılında alınan bu karar, II. Vatikan Konsili’nden sonra, korelasyon didaktiğine açılan 

ikinci bir kapı olarak da değerlendirilmektedir (Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 23; 

Englert, 2007:134).  

Tüm bu gelişmeler, korelasyon didaktiğinin örgün eğitim kurumlarında Katolik din 

derslerinin başlıca öğretim yaklaşımı olarak benimsenmesine yol açmıştır. Böylece dini 

bilgi ile yaşam, Katolik din derslerinin iki eşit ögesi olarak belirlenmiş ve din öğretimi bu 

ilke temelinde yeniden ele alınmıştır (Heil, 2012: 55). 

Öğrencilerde dine ve dini bilgiye karşı gelişen yabancılaşma, 1978 yılında toplanan 

piskoposlar meclisinde, Aachen piskoposu Hemmerle tarafından da dile getirilmiş, 

sorunla baş edebilmenin yolları aranmıştır. Hemmerle yaptığı konuşmada, öğrencilerin 

yaşamları, deneyim ve tecrübeleri ile dinin ve muhataplarına sunmuş olduğu bilgi ve 

içeriğin yeni bir anlayışla yeniden ele alınmasının önemine değinmiştir. Reinhold 

Boschki de, din derslerinin yalnızca teolojiden ya da antropolojiden hareketle 

düzenlenmesine karşı çıkmıştır. Ona göre din dersleri sosyal bilimler ile din bilimleri 
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arasındaki ilişkiden ve bu ilişkinin yansımalarından hareketle düzenlenmelidir (Englert, 

2007: 140). 

Korelasyon didaktiğinin dayandığı hedef ve ilkelerle benzerlik gösteren bir 

açıklama da Papa II. Johannes Paul (ö. 2005) tarafından yapılmıştır. Korelasyon 

didaktiğinin teolojik temelleri olarak da değerlendirilen bu açıklamaya göre, gençlerin 

duygu ve tutumları, davranış ve düşünüş biçimleri mensubu oldukları ve etkileşim halinde 

bulundukları topluluklar tarafından biçimlendirilmektedir. Çevresel (dış) etkenlere maruz 

kalan öğrenciler farklı kültürel ve ahlaki değer yargılarıyla karşılaşmakta, farklı düşünce 

sistemleri ile dini veya dini olmayan dünya görüşleriyle yüzleşmektedir. Din dersleri, tam 

da bu noktada öğrencilere, toplumsal hayatta bir takım nedenlere bağlı olarak 

karşılaşabilecekleri ve kafa karışıklığına neden olabilecek bu ve benzeri sorunlarla baş 

etme yollarını gösterebilmelidir. Bunun için, dinin ve dini bilginin, salt bilgi olmaktan 

çıkıp, öğrencilerin hayatına, akıl ve gönül dünyalarına dokunması; öğrencilere, dinin 

hayatı anlama ve anlamlandırma üzerindeki etkisinin fark ettirilmesi gerekmektedir 

(Becker, 1980: 136). 

Almanya’nın dünyaca ünlü din eğitimcilerinden Karl Ernst Nipkow’da (1928-

2014), din öğretiminde uzlaşı formülünden söz etmiş, din derslerinin pedagojik ilkeler 

ışığında temellendirilirken teolojik ilkelerle de desteklenmesini; din derslerinde 

öğretilenler kadar öğrenenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. 

Nipkow’a göre bu düşünceye en uygun din öğretimi yaklaşımı korelasyon didaktiğidir 

(Lott, 1991: 88). 

1974 yılından itibaren Katolik din derslerinin başat din öğretimi yaklaşımı olarak 

benimsenen korelasyon didaktiği, süregelen konu merkezli din öğretimi yaklaşımı ile 

öğrenci merkezli din öğretimi yaklaşımı yerine, ilgililere üçüncü bir yol sunmuş, yeni bir 

anlayışın kapılarını aralamıştır. Böylece korelasyon didaktiği, konu merkezli din dersleri 
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ile öğrenci merkezli din derslerinin dışında, her ikisini de kapsayan, üçüncü bir din 

öğretimi yaklaşımı sunmuştur (Englert, 2007: 124). 

Yaşanan tüm bu gelişmeler ve yapılan açıklamalar gösteriyor ki, din derslerinde, 

dini bilgi ve düşünceleri olduğu gibi, herhangi bir inceleme ve eleştiriye de tabi 

tutmaksızın aktarmak; nakledilen bilgilerle, gerçek hayatta bir karşılığı olup olmadığına 

bakılmaksızın ilgilenmek ne öğrencilere, ne de topluma, en azından Almanya’da herhangi 

bir yarar sağlamıştır.  Bunlar öğrencilerin, hayatı dinin rehberliğinde anlama, dini bilgiyi 

de deneyim ve tecrübeleriyle ilişkilendirerek anlamlandırma çabalarına herhangi bir katkı 

sağlamadığı gibi, aksine, onların din derslerini yetersiz bulmaları, hatta “dini” olana karşı 

mesafeli durmalarına neden olmuştur. 

Korelasyon didaktiğiyle birlikte din derslerinde konu merkezlilik ile öğrenci 

merkezlilik birbirlerinin alternatifi olarak değerlendirilmeyecek, herhangi birinin bir 

diğerine tercih edilme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Artık din derslerinin merkezinde 

tek başına ne dini içerik ne de öğrencilerin yaşamları, ilgi ve ihtiyaçları gibi bireysel 

özellikleri olacaktır. Korelasyon didaktiğine göre bu iki unsur bir arada, bir bütünü 

oluşturan iki bağımsız ve eşit öğe olarak yer alacaktır. Böylelikle dinin hakikatlerini (dini 

bilgiyi) sabit, dogma ve değişmez bir özne olarak değerlendiren, zaman ve insan 

özelliklerini hesaba katmadan din derslerine konu eden bir anlayış ile sadece konjonktürü, 

öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran anlayıştan uzaklaşılacaktır. Buradaki 

asıl amaç, hayatın tüm alanında dinli hayat-hayatlı din gerçekliğini sağlayabilmektir. 

 

1.2.2 Korelasyon Didaktiğinin Türleri 

Korelasyon didaktiği, dinin hakikatleri ile o dinin muhataplarını bir araya getirmeyi 

hedefleyen din öğretimi yaklaşımının adıdır. Korelasyon didaktiğinin temel nosyonu 

olan, dini bilgi ile yaşam (yaşam biçimi) arasındaki yabancılaşmayı ortadan kaldırma 
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düşüncesi, korelasyon didaktiğinde farklı yorum ve yönelimleri beraberinde getirmiş, 

çeşitli korelasyon türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar dedüktif, indüktif 

ve abdüktif korelasyondur. 

 

1.2.2.1 Dedüktif Korelasyon: 

Dedüktif kavramı, tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, 

etkenden etkiye geçme yolu olarak tarif edilmektedir (TDK, 2011: 2398). Dedüksiyon, 

İde’den olguya doğru bir geçiştir. Dolayısıyla tümel bir önermeye dayanarak somut bir 

olgunun bilgisine ulaşmaktır (Bolay, 2013: 363). 

Dedüktif korelasyon ise insanların yaşadıklarını, deneyimlediklerini ve tecrübe 

ettiklerini anlayıp anlamlandırmalarında dine ve onun hakikatlerine başvurması olarak 

ifade edilmektedir (Heil, 2012: 57).  

Dedüktif korelasyon, diğer korelasyon türlerinde olduğu gibi, dinin hakikatleri ile 

dinin muhatapları arasındaki karşılıklı ilişkiye vurgu yapmaktadır. Ancak bu ilişkide her 

iki unsur, yani dinin ortaya koymuş olduğu hakikatler ile bu hakikatlere muhatap olan 

insanın yaşamı birbirlerine eşit olmadığı gibi,  aynı önem ve değere de sahip değildir. 

Burada dini olan, dünyevi olana kıyasla daha baskın ve daha belirleyici olmaktadır 

(Hermans, 2003: 37). 

Dedüktüf korelasyon önceliği “dini” olana vermekte ve buradan hareketle 

öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine; yaşantı, deneyim ve tecrübelerine temas 

etmekte, öğrencinin yaşamı, “dini” olana eklemlenmektedir. Dedüktif korelasyona göre 

pergelin sabit ayağı din ve onun getirmiş olduğu hakikatler iken, hareketli ayağı 

yaşanılan, deneyimlenen, tecrübe edilen hayattır (Lange: 1980: 151-155). Teolojiden 

sonra din öğretimine de sirayet eden bu anlayış, din öğretiminin muhteva ve hedeflerinin 
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belirlenmesinde karşılıklı belirleyicilik ilkesinin göz ardı edilmesine; eğitim durumlarının 

din merkezli düzenlenmesine neden olmuştur. 

Dedüktif korelasyonun en önemli problemi, din derslerine konu edilen içeriğin, 

öğrencilerin yaşamlarından; onların ilgi, beklenti, merak, güdü gibi bireysel 

özelliklerinden bağımsız bir şekilde belirlenmesi ve ilahi mesajın öğrencilere olduğu gibi 

aktarılmaya çalışılmasıdır (Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 24). Konu ve ders içeriğinin 

belirlenmesinde herhangi bii etkisi bulunmayan öğrencilerin, verilen dogmatik bilgileri 

olduğu gibi almaları, bu bilgiler ile kendi yaşamları arasındaki ilişkiyi, yine din merkezli 

kurmaları yeterli görülmektedir. Din derslerinden önemli olan, öğrencilerin toplum 

tarafından kendilerine sunulan düşünce sistemi ve değerler dizgesini olduğu gibi almaları 

ve böylece içinde yaşadıkları toplumun “iyi” birer üyesi olmalarının sağlanmasıdır 

(Hermans, 2003: 37). Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere dedüktif korelasyon, 

konu merkezli din öğretimi yaklaşımlarıyla benzer özellikler taşımaktadır. 

 

1.2.2.2 İndüktif Korelasyon: 

Kısaca tümevarım anlamına gelen indüktif, özel olandan genel olana giden, tek tek 

olgulardan genel önermelere varan yöntem olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011: 2398). 

Tümevarım aynı zamanda, zihnin tikelden tümele, olgudan fikre (ide’ye), parçadan 

bütüne, özelden genele dayanarak bir bütün hakkında hüküm vermektir (Bolay, 2013: 

364). İndüktif korelasyon ise, daha çok yeni olanın eski olana eklemlenmesini ifade 

etmektedir (Heil, 2012: 58).  

İndüktif korelasyon, insanın varoluşunu ve bu varoluşun amacını ortaya koymaya 

çalışırken, dinin hakikatleri ile olan ilişkide, din eğitiminin merkezine öğrenciyi ve onun 

yaşamını alan bir anlayışı benimsemektedir. İndüktif korelasyon ile gerçekleştirilmek 

istenen, dinin çeşitli boyutlarının ve hakikatlerinin öğrencilerin deneyim ve 
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tecrübelerinden hareketle ortaya çıkartılması, açıklığa kavuşturulmasıdır. Korelasyonun 

bu türüne göre din derslerinin çıkış noktası, dini içerik ve bilgi değil, öğrencilerin kişisel 

ve toplumsal dünyalarında edindikleri tecrübeleri ve tanrıya dair arayışlarıdır (Hermans, 

2003: 38). 

İndüktif korelasyona dayalı din derslerinde konular sistematik bir şekilde değil, 

tematik olarak düzenlenmiştir. Birbiri ardına işlenmesi ve öğrencilere kazandırılması 

gereken değişmez bir muhteva da söz konusu değildir. Program tasarısı daha çok, kişinin 

kendi varoluşa dair soru ve sorunlarının çözüme kavuşturulması, öğrencilerde belli bir 

aydınlanmanın sağlanması üzerine kurgulanmaktadır. Bu tür bir korelasyonun en belirgin 

özelliği, öğrencilerin özerkliğini (Autonomie) ön planda tutmasıdır. Öğrencilerden dini 

veya dini olmayan dünya görüşlerini geliştirebilmeleri, yine dini veya dini olmayan 

kimliklerini oluşturabilmeleri beklenmektedir. Önemli olan, öğrencilerin, konu uzmanları 

tarafından hazırlanarak kendilerine sunulan düşünce sistemini ve değerler dizgesini 

olduğu gibi almak ve böylece toplumun “makbul” üyeleri olmalarını sağlamak değil, 

kendilerini değerli bireyler olarak keşfetmeleri, gerçek manada tanımalarıdır (Hermans, 

2003: 41). 

Dini bilgi ile yaşam arasında nasıl bir ilişki olacağı, bu ilişkinin mahiyeti, 

korelasyon didaktiğiyle ilgili tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Dedüktif 

korelasyon dinin hakikatlerini din öğretiminin merkezine taşırken, indüktif korelasyon, 

günümüz öğrencilerinin yaşamlarını, bireysel ve toplumsal hayatta edindikleri deneyim 

ve tecrübeleri din öğretiminin en önemli unsuru olarak ele almaktadır (Englert, 2007: 

124-130). 

Korelasyonun bu türünde ortaya çıkması muhtemel sorunların başında öğrenci 

yaşantılarının ve bunların kendilerinde geliştirmiş olduğu deneyim ve tecrübelerin, “dini” 

olanın (dini hakikatin) önüne geçme tehlikesi gelmektedir. İndüktif korelasyon 
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yaklaşımının bir başka sorunu ise, öğrencilerin yeterli dini yaşantıya, dini deneyim ve 

tecrübeye sahip olmamaları, aşkın varlığa dair bilgilerinin yetersizliği, dolayısıyla her iki 

mefhum (dini bilgi-yaşam) arasındaki ilişkiyi kurmakta zorlanmalarıdır (Ziebertz, Heil 

ve Prokopf, 2003: 24). Din derslerine konu edilen dini bilgi ile bu dersi alan öğrencilerin 

yaşamları arasında daha verimli bir ilişki kurma çabalarının sonucu olarak geliştirilen ve 

ilk defa 1973 yılında uygulamaya konulan din dersi öğretim programı, indüktif 

korelasyon olarak değerlendirilmiş, ilgili birçok din eğitimcisi tarafından “çok fazla 

yaşam odaklı” olmakla ve yeteri kadar dini unsur barındırmamakla itham edilmiştir 

(Baudler, 1984: 82). 

Andreas Prokopf, Hans-Georg Ziebertz ve Stefan Heil, korelasyonun değişik 

kullanımı veya uygulaması sonucunda ortaya çıkan ikiliğin üstesinden gelinebilmesi için, 

korelasyon didaktiğinin ilkesel olarak varlığının devamına, ancak yeniden “abdüktif” 

bakış açısıyla tasarlanarak mevcut sorunların üstesinden gelinebilmesi için çalışmışlardır 

(Englert, 2007: 124-130). 

 

1.2.2.3 Abdüktif Korelasyon: 

Abdüktif kavramı, “yeni” bir olay veya olgunun “eski” olay veya olgularla 

açıklanması anlamına gelmektedir. Abdüktif korelasyon ise, yeni bir inanç sisteminin, bir 

başka ifadeyle inanç biçiminin süregelen dini hakikat vasıtasıyla açıklanması ve 

anlamlandırılması olarak açıklanmaktadır. Burada amaç, yeni inanç sisteminin 

“alametlerinin” ortaya çıkarılması, aslında baştan beri var olan, ancak ortaya 

çıkmamış/çıkamamış “şeyin” keşfedilmesidir (Heil, 2012: 58). 

Abdüktif korelasyon ile sağlanmak istenen, indüktif veya dedüktif korelasyon 

yaklaşımlarının ortadan kaldırılması değil, her iki yaklaşımın da aynı anda ve aynı ölçüde 

işe koşulmasıdır. Abdüktif korelasyon, indüktif ve dedüktif korelasyonun öğrencilerde 
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geliştirilmesi hedeflenen yeterlikleri kazandırmada yetersiz kalması üzerine Andreas 

Prokopf, Hans-Georg Ziebertz ve Stefan Heil tarafından geliştirilmiştir (Ziebertz, Heil ve 

Prokopf, 2003: 24-25; Tomberg, 2010: 261).  

Abdüktif korelasyon, korelasyon didaktiğinin “abdüktif” anlayışla yeniden 

tasarlanmasını öngörmektedir. Böylece din öğretiminin hedefi, indüktif ve dedüktif 

korelasyonda olduğu gibi dini bilgi ile yaşam arasında ilişki kurmak değil, zaten var olan, 

ancak unutulmaya yüz tutmuş ilişkiyi yeniden canlandırmak, onu ortaya çıkarmak ve 

ilişkinin devamlılığını sağlamak olacaktır (Tomberg, 2010: 259). 

 Bu yaklaşıma göre insanların bilinçli-bilinçsiz, kasıtlı-kasıtsız, isteyerek veya 

istemeyerek de olsa, din gerçekliğinden az veya çok etkilendiğini, dinin hakikatlerini 

kendisinde (kişiliğinde) de barındırdığını ve dolayısıyla tecrübe, deneyim ve 

yaşantılarında dinin izlerinin bulunduğunu belirtmektedir. Din öğretimiyle yapılacak 

olan, dinin ve getirdiği esasların insan üzerindeki gücünün gün yüzüne çıkartılması, 

bireysel yaşamı ile dinin hakikatleri arasındaki “iç-içe” girme halinin ortaya koyulması 

ve bu ilişkinin daha da geliştirmesidir (Kropack, 2012: 5). 

Paul Tillich de, korelasyonun sağlanmasından, yani dinin hakikatleri ile insanın 

yaşam serüveni içerisinde gelişen deneyim ve tecrübeleri arasında ilişki kurulmasından 

ziyade, dini bilgi ile yaşam arasında zaten var olan ilişkinin ortaya çıkartılması 

gerektiğine dikkat çekmiştir. Prokopf, Ziebertz ve Heil tarafından geliştirilen korelasyon 

yaklaşımıyla sağlanmak istenen, bu iki mefhum arasında yeni bir ilişkinin kurulması 

değil, zaten var olan ilişkinin açığa çıkarılmasıdır. Abdüktif korelasyon, dinin hayattan 

hayatın da dinden ayrı düşünülemeyeceğini, din öğretiminin ise her ikisinden de ayrı 

değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir. Abdüktif korelasyon, din derslerinde, dini bilgi 

ile yaşam arasında herhangi bir ayrım yapmanın, birini bir diğerinden önemli ve değerli 

görmenin gereksiz olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim bu yaklaşıma göre her iki öğe 
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de birbirine aittir ve bir bütünün iki ayrı parçasıdır. Alışkanlıklar, koşullu tutum ve 

davranışlar dinden olduğu kadar bireysel ve toplumsal yaşantılardan da beslenmiş, iç ve 

dış etkilerle meydana gelmiştir (Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 24). 

Abdüktif korelasyon hem din dersi öğretmenlerine, hem de bu dersi alan 

öğrencilere, dinin hakikatleri ve kendi yaşamları arasında zaten var olan ilişkiyi 

açıklayabilme ve bu ilişkinin kendi yaşam ve kişilikleri üzerindeki etkisini anlayabilme 

becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece sadece unutulan veya unutulmaya yüz 

tutmuş olan gerçeklikler yeniden öğrenilmiş olmayacak, ayrıca din ile yaşam arasındaki 

organik bağ gün yüzüne çıkarılmış olacaktır. Abdüktif korelasyonun amacı, din ile yaşam 

arasında var olduğuna inanılan ilişkinin olduğu gibi ortaya çıkarılmasıyla sınırlı da 

değildir. Burada asıl olan, dinin ve onun ortaya koyduğu esasların, günümüz gerçekliğine 

uygun olarak yeniden yorumlanmasını, anlamlandırılmasını ve muhatapları için işlevsel 

kılınmasını, onların yaşamlarına dokunmasını sağlamaktır (Heil, 2012: 59). 

Elbette korelasyon türlerinin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları, 

güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ana odak noktası konu ve içerik olan dedüktif korelasyon, 

bilginin aktarılmasında, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında, öğrencilerin bu 

bilgileri olduğu gibi, dogmatik ve normatif bir biçimde kazanmaları söz konusu 

olduğunda tercih edilmektedir. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, kendileri için hangi bilginin 

daha önemli olduğunu, muhtemel soru ve sorunların çözümünde neye ihtiyaç 

duyacaklarını bilemez. Dolayısıyla yapılması gereken, öğrencilerin belli bir konu alanıyla 

ilgili öğrenmesi gerekenlerin konu uzmanları tarafından hazırlanması ve kendilerine 

sunulmasıdır. Burada öğrenciler, dünyadaki gerçek olaylardan kopuk, ilgi ve ihtiyaç 

duymayacakları, gelişimleri üzerinde herhangi bir etkisi de bulunmayan bir yığın bilgiyle 

karşı karşıya kalabilmektedir (Heil, 2012: 58). Buna karşın indüktif korelasyon, 

öğrencilerin yaşam ve tecrübelerini göz ardı etmemekte, onların ilgi, ihtiyaç, merak ve 

beklentilerine vurgu yapmaktadır. Ancak öğrencilerin yaşam, deneyim ve tecrübelerinin, 



 
 

38 
 

ilgi ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli olarak dinin hakikatleri ile ilişkilendirilmeye 

çalışılması bu korelasyon anlayışının en başta gelen problemidir. Aslında hiçbir 

korelasyon türü bir diğerinden daha iyi, uygun, yararlı veya daha kötü, düşük nitelikli, işe 

yaramaz değildir. Bir korelasyon türünün işlevselliği, dersin kazanımları, ders konusunun 

yapısı ve öğretmenin yeterliğiyle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, bir ders veya konu 

işlenirken, her üç korelasyonun kombine edilmesi de mümkün olmaktadır (Heil, 2012: 

58). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Korelasyon Didaktiğinde Bilgi – Yaşam İlişkisi 
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II. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE DİN ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN BİR SORUN: 

BİLGİ-YAŞAM İLİŞKİSİ 

 

Birinci bölümde, din öğretiminde hem dini bilgiyi, hem de öğrencilerin duydukları, 

gördükleri ve edindiklerinden sonra kendilerinde kalan şey olarak yaşamlarını birbirinden 

bağımsız iki eşit öge olarak dikkate alma ve bu iki ögenin boyut ve özelliklerini göz 

önünde bulundurma iddiasıyla ortaya çıkmış bir din öğretimi yaklaşımı olan korelasyon 

didaktiğini incelemiştik. Bu bölümde ise, bilgi ile yaşam, özellikle Türkiye’deki kuramsal 

ve uygulamaya dönük çalışmalar temelinde ele alınacak, din öğretimine Türkiye’de konu 

olan bilginin ne olduğuna, söz konusu bilginin kaynaklarına ve edinme yollarına 

değinilecektir. Dini bilginin ne olduğu ortaya koyulurken, bunun birey ve toplum için 

önem ve değerine, yaşamla olan ilişkisine de temas edilecektir.  

 

2.1 Din Öğretimine Konu Edilen Bilgi (Dini Bilgi) 

Bilgi, insanların başta kendisini ve içinde yaşadığı çevreyi anlama ve 

anlamlandırma aracıdır. Bilgi, hiçbir zaman ve hiçbir yerde göz ardı edilemeyecek bir 

olgudur. Bu önemi nedeniyle insanoğlu, bilgi mefhumuyla tarih boyunca ilgilenmiş, 

bilginin ne olduğuna cevap aramıştır. 

Bilgi, Platon’dan bu yana hemen hemen bütün batılı filozof ve düşünürler 

tarafından “zihinde kavranarak temellendirilmiş doğru inanç” şeklinde tanımlanmıştır 

(Pears, 2007: 120). Epistemolojide, yani bilgi teorisinde bilgiyi meydana getiren üç temel 

öğeden söz edilmektedir: Bilginin öznesi olarak bilen bir zihin, bilginin konusu/nesnesi 

ve bu ikisi arasındaki ilişkiden ulaşılan sonuç. Bilgiyi, buradan hareketle üç farklı şekilde 

tanımlamak mümkündür. Bunlardan ilki, bilgiyi bilen (özne) ile bilinen (nesne) 

arasındaki bilme ilişkisinden elde edilen ürün üzerinden açıklarken, ikincisi, bilgiyi bilen 
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zihnin durumu üzerinden tanımlamaktadır. Diğer tanımlar ise, bilgiyi daha çok konusu 

veya nesnesiyle ele almaktadır. 

Birinci grupta yer alan temel bilgi tanımı, Platon’un bilginin imkânı, türleri ve 

felsefesi hakkında kaleme aldığı, Theaetetos adlı diyaloğunda geçen “gerekçelendirilmiş 

doğru inanç”tır (Cornford, 1989: 264-267). Bu tanım, bilgiyi hem gerekçelendirilmiş hem 

de doğru inanç olarak tanımlayan meşhur üç öğeli düşünceyi somutlaştırmıştır.  

Söz konusu düşünceye göre bilginin üç temel koşulu vardır. Bunlar; inanç, doğruluk 

ve gerekçelendirmedir. Herhangi bir şeyin bilgi olabilmesi, bilgi özelliği taşıyabilmesi 

için, öznenin belli bir önermeye inanması, o önermenin doğru olması ve öznenin söz 

konusu önermeye inanabilmesi için bazı gerekçelerin (delillerin) bulunması 

gerekmektedir (Uyanık, 2014: 74; Cevizci, 2015: 15). İkinci grup, bilgiyi özne (bilen 

kimse) üzerinden açıklamaya çalışırken, onu hem bilincin gelişme süreci, hem de söz 

konusu sürecin incelenmesi olarak tanımlamaktadır (Cevizci, 2015: 18).  

Bilme etkinliği, aslında bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasında kurulan bağdır. 

Öznenin nesneyle kurduğu bağ sonucunda ortaya çıkan ürün ise bilgidir (Grünberg, 1970: 

8). Buna göre bilgi, var olanın tanınması, onun bilgisine sahip olunmasıdır (Mengüşoğlu, 

1992: 47-48; Öner, 2008: 20; Çüçen, 2014: 16). Bu tanım, özne merkeze alınarak 

yapıldığı için bir bakıma ontolojiktir. Nesne ise öznenin dışında kalan her şeydir. Her 

bilgi, bu iki öğeye ve bunlar arasında kurulan bağa dayanmaktadır (Mengüşoğlu, 1983: 

50-51). 

Bilgiyi, bilginin bizzat kendisi ve/veya belli bir zihin hali olarak açıklamaya çalışan 

bilgi anlayışının karşısında, bilginin nesnesi ya da konusuyla tanımlanması gerektiğini 

belirten bir başka epistemolojik bilgi anlayışı daha bulunmaktadır. Söz konusu anlayışa 

göre bilgi, inancın bittiği yerde başlamaktadır (Cevizci, 2015: 15-18).  
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Bilgi kavramının çok farklı kullanımları bulunmaktadır. Bu kullanımların tamamı 

aslında belli bir bağlam (konteks) içinde olmaktadır (Blackstone, 2005: 150). Bilginin 

olanağı, onun ne olduğu, nasıl elde edildiği, hangi bilgi türlerinin bulunduğu ve doğru 

bilginin neye dayandığı gibi sorular aslında yüzyıllar öncesinden sorulmaya başlanmış, 

felsefe tarihinde farklı bilgi akımlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılmış ve 

tasnif edilmiştir. 

Bilginin tasnif edilmesi ve çeşitli bilgi türlerine ayrılmasında bilgi edinmede 

başvurulan kaynakların, kullanılan yöntemlerin, taşıdığı özelliğin ve belirlenen hedeflerin 

etkisi yadsınamaz. Literatürde, insanların kendilerini ve çevrelerini anlama çabalarının 

bir sonucu olarak ortaya çıkan, onların hayatına yön veren, tutum ve davranışlarını 

biçimlendiren çeşitli bilgi türleri bulunmaktadır (Öner, 2008: 69). Her ne kadar bilgi bir 

bütün olsa da, onun hayattaki yeri ve uygulama alanı söz konusu olduğunda, bu bütünün, 

günlük, teknik, sanatsal, bilimsel, felsefi ve dini bilgi şeklinde yapılandırılmak suretiyle 

bölümlere ayrıldığını görmekteyiz. 

Bilgiyi bir bütün olarak, bütüncül bir yaklaşımla ele alan İslam düşünce geleneği, 

bilgiyi İlahi veya insani kaynaklı oluşuna göre, dini ve dini olmayan bilgi olarak 

ayırmamış, nitelendirmemiştir. Ancak bilim dalları ve uzmanlık alanlarının 

çeşitlenmesiyle birlikte, “dini bilgi” kavramı İslami literatürde de yer almaya başlamıştır. 

Dini bilgi, diğer bilgi türlerinden farklı olarak, inanç bağından kaynaklanan ve aşkın 

bir varlık (Tanrı) tarafından bildirildiğine, dolayısıyla mutlak, kesin ve değişmez 

olduğuna inanılan bir bilgi türü olarak ifade edilmektedir (Çüçen, 2014: 19). Bir başka 

anlayışa göre dini bilgi, Tanrı’nın eyleminin bireysel ve toplumsal hafızasından 

doğmaktadır (Schrag, 2003: 93). Bu yönüyle dini bilgi, sadece Tanrı’nın bildirdiği 

“hakikatler”le sınırlı kalmayıp, bu hakikatlerin insanlar tarafından yeniden 

yorumlanmasını da içermektedir. 
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Dini bilgi, bilginin din alanında karşılık gelen kısmını oluşturmaktadır. Dini bilgi, 

söz konusu İslam dini olduğunda, ilahi mesajın bizzat kendisi (Kur’an), bu mesajı 

insanlara bildirmekle görevli peygamberin söz ve fiilleri (Sünnet) ile dinin anlaşılması, 

yorumlanması ve yaşanmasında etkili olan toplumsal gerçeklikler (Kültürel Bağlam) 

temele alınarak bir araya getirilen bir bilgi türüdür.  

Dini bilgi, insanlık tarihinin en eski ve en bilinen bilgi türüdür. Dinler tarihi ve 

sosyoloji alanında yapılan çalışmalar, insanların kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu 

anlama ve anlamlandırma çabalarında ilk defa dine başvurduklarını ortaya koymuştur. Bu 

bilgi, dinin inanırları kadar, ona inanmayan, öğreti ve prensiplerini benimsemeyen, din 

ile herhangi bir ilgi ve ilişkisi bulunmayan (profan) insanların da algı ve anlayışlarına 

tesir etmekte, duygu ve düşüncelerine yön vermektedir (Çetin, 2012: 38). 

Dini bilginin kaynağının, özü itibarıyla Tanrı’ya ve onun bildirdiklerine dayanması, 

onu diğer bilgi türlerinden farklı kılmaktadır. Aşkın bir varlığa (Tanrı) dayanan dini 

bilginin değişmez ve kesin bir tarafı vardır. Bu nedenle mutlak ve mükemmel kabul edilir, 

doğruluğu veya yanlışlığını tartışma konusu dahi yapmaz (Öner, 1999: 69-70; Uçak, 

2010: 716). Ancak dini bilginin kaynağı sadece vahiy de değildir. İnsanın Tanrı tarafından 

bildirilenlere dayanarak yapmış olduğu yorumlar da dini bilgi kabul edilmektedir. Daha 

önce ifade ettiğimiz “bilgi bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan bağ sonucunda 

ortaya çıkan üründür” ifadesini dikkate aldığımızda, dini bilgi belirli bir zaman diliminde, 

belirli bir çevrede, belirli bir kültürle çevrili olan insanın aşkın olanla kurmuş olduğu bağ 

(Arabacı, 2004: 10) sonucunda ortaya çıkan üründür. 

Hayatın çeşitli alanlarına tesir eden, bireyi ve içinde yaşadığı toplumu etkileme 

gücüne sahip olan dini bilgi, örgün eğitimde özellikle de din dersleri yoluyla öğrencilere 

aktarılmaya çalışılmakta, bu bilgileri kazanabilmeleri ve kendilerinde geliştirebilmeleri 
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için gerekli önlemler (eğitim durumları, öğretim materyalleri, etkinlikler vs.) 

alınmaktadır. 

Yaptığımız literatür taraması ve metin analizlerinde, din öğretimine konu edilen 

içerik ve bilgilerin, öğrencilere, Kur’an, sünnet ve kültürel bağlam içerisinde 

sunulduğuna veya sunulması gerektiğine dair ifadeler tespit edilmiştir. Sözü edilen 

ifadeler, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Dersi Öğretim Programları ile yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Tebliğler Dergisi’nde tespit edilmiştir. 

İlk defa 1982 yılında uygulanmaya başlanan Din ve Ahlak Bilgisi Ders 

Programında, ders konu ve içerikleri belirlenirken örf, adet ve gelenek gibi milli ve 

manevi değerlerin göz önünde bulundurulması istenmiştir. Söz konusu programda, dinin 

bir milleti meydana getiren en önemli unsurlardan biri olduğu bilincinin bütün 

öğrencilerde geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır (MEB, 1982: 156; MEB, 1987: 

70; MEB, 1998: 60). 

1992 yılında yayınlanan Tebliğler Dergisinde ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersi içerik ve konularının ayet ve hadislere dayalı olarak belirlenmesi öngörülmüştür. 

Aynı programda derslerin, öğrencilerin İslam dininin ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim 

meali ve hadis tercümelerini bilip tanımalarına imkân verecek özellikte olması gerektiği 

ifade edilmiştir. Din derslerinin, öğrencilerin yaşanan dini hayatı (isim koyma, ibadet, 

dini bayram, ölüm) idrak etmelerini mümkün kılacak nitelikte olması gerektiği, 

programda bahsi geçen bir başka yargı olarak karşımıza çıkmaktadır (MEB, 1992: 221). 

Dinin temel kaynaklarının doğru bir şekilde anlaşılmasının, ancak dinin ve getirmiş 

olduğu hakikatlerin doğru anlaşılıp anlamlandırılması ile mümkün olacağı belirtilmiştir 

(MEB, 2010: 12). 
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 19.09.2000 tarih ve 373 sayılı kararı ile kabul 

edilerek uygulanmaya başlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim 

Programında, dinin temel kaynaklarında yer almayan bilgiden uzak durulacağı, İslam 

diniyle ilgili bilgilerde Kur’an ve sünnet merkezli bir yaklaşım benimseneceği 

belirtilmiştir. Ayrıca İslam içi dinsel oluşumların, Kur’an ve sünnete dayanan ortak 

paydalar olmasına özen gösterileceği ifade edilmiştir. Bireylerin, dini, kültürel ve ahlaki 

değerler hakkında doğru bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı bu programda, söz konusu 

yaklaşıma (Kur’an, sünnet ve kültürel bağlam) uygun olan bütün dini ve ahlaki değerlerin 

din derslerine konu edilmesi öngörülmüştür (MEB, 2007: 9). Yayımlar dairesi 

başkanlığının 18.04.2018 tarih ve 1486 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında yayımlanan 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında da, dinin 

anlaşılmasında Kur’an ile birlikte sünnete başvurulmasının önem ve değerine atıfta 

bulunulmuştur (MEB, 2008: 19). 

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim 

Programında bireyin, içinde yaşadığı ve mensubu olduğu toplumun kültürünü tanıma ve 

o kültürü yaşama ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca okulun, öğrencilere, eğitimin 

açık işlevlerinden kültür aktarımını gerçekleştirirken bir takım dini bilgileri de 

kazandırmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Dinin kültür ve kültürü meydana 

getiren unsurlar üzerindeki etkisi bunun en temel nedeni olarak değerlendirilmiştir. 

Toplumsal yaşam ve davranış biçimlerinin, atasözleri ve deyimlerin dinden etkilendiği 

vurgulanmış, tüm bunları öğrenmek ve anlayabilmek için, bir kez daha öğrencilerin din 

konusunda bilgilendirilmesinin önemine değinilmiştir (MEB, 2010: 9). 

2018 yılında uygulamaya konulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim 

Programında ise, İslam dini, Kur'an ve sünnetin ortaya koymuş olduğu esaslar 

çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır (MEB, 2018a: 8). Ayrıca İslam dininin temel 

kaynaklarının, öğrencilerin gelişim dönem ve özellikleri de dikkate alınarak Kur’an ve 
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sünnet ile sınırlandırılacağı belirtilmiştir (MEB, 2018a: 40). Programda, hadis ve sünnet 

kavramlarına ve bunların İslam dininin doğru anlaşılmasındaki yeri ve önemine 

değinileceği (MEB, 2018a: 26), derslerde “Kur’an ve sünnete uygunluk” gerçeğine vurgu 

yapılacağı ifade edilmiştir (MEB, 2018a: 17).  

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler incelendiğinde, dini bilginin anlaşılmasında 

Kur’an ve Sünnetin yanı sıra kültürü oluşturan unsurlara başvurulması da önemli ve bir o 

kadar da gerekli görülmektedir. Söz konusu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, din 

öğretimine konu edilen bilginin Kur’an, Sünnet ve kültürü meydana getiren unsurlar göz 

önünde bulundurularak oluşturulması ve öğrenme ortamlarına getirilmesi istenmektedir. 

Ayrıca dinin temel kaynaklarında yer almayan bilgiden uzak durulacağı, İslam diniyle 

ilgili bilgilerde Kur’an ve sünnet merkezli bir yaklaşım benimseneceği de 

belirtilmektedir. 

 

2.1.1 Dini Bilginin Kaynağı Olarak Kur’an 

Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla bildirilen ve insanlara tevatür yoluyla nakledilen 

Kur’an, tefsirciler, kelamcılar ve usûlcüler tarafından farklı şekillerde tanımlanan ilahi 

bir kelamdır. Kur’an-ı Kerim’in içerdiği bilgi, Kur’an anlayışında, onu anlama ve 

yorumlamada büyük bir öneme sahiptir. Yapılan farklı yorum ve tanımlamalar, işte bu 

farklı anlama ve anlamlandırma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Kur’an, Allah’tan, O’nun emir ve yasaklarından, dünya ve ahiret hayatından, 

geçmiş toplumların deneyim ve tecrübelerinden, ahlak ve ibadetlerden, helal ve 

haramlardan, hukuktan, yaratılıştan vb. konulardan söz etmektedir. Kur’an tüm bunları 

insanla ilgisi ve ilişkisi bağlamında ele alırken, insanın kendisine, yaratıcısına, çevresine 

ve etrafındaki diğer varlıklara karşı görevlerini de bildirmektedir. Kur’an’ın asıl amacı, 

insanın içinde bulunduğu koşullarda vahye dayalı bir tutum geliştirmesini sağlamaktır 
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(Albayrak, 2013: 487; Karagöz, 2017: 85). Dünyanın dört bir yanına yayılmış 

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an, bir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra, insanları 

bilmeye, bilgiye değer vermeye ve bilgi üretmeye teşvik eden bir kitaptır (Ege, 2015: 50).  

Kur’an, insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İslam kültür ve medeniyetinin 

temel kaynağıdır. Dünyanın hem dini, siyasi ve toplumsal tarihinde köklü ve kalıcı etkiler 

bırakmış, hem de insanların kişisel ve toplumsal hayatına yön vermede, inanç ve 

pratiklerinde kendisine rehberlik etmiştir. Farklı toplum ve coğrafyalarda yaşayan 

Müslümanlar, yaşam biçimlerini, geçmişte olduğu gibi günümüzde de onun içeriğinden 

ve sunmuş olduğu hakikatlerden esinlenerek düzenlemektedir (Karslı, 2012: 16-17).  

Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e saygıda kusur etmedikleri bilinen bir gerçektir. 

Dini pratik ve ibadetlerine gereken özeni göstermeyenler bile, ona karşı son derece saygılı 

davranır, “uğurlu gelir” inancıyla evlerinin duvarlarına asar, cenaze ve benzeri 

törenlerinde ondan sure ve ayetler okurlar. Kıldıkları namazlarda yine ondan sure ve ayet 

okur; insan hayatının başlıca geçiş dönemi olan doğum, sünnet, evlilik ve ölüm 

durumlarında yine ondan yararlanırlar. İslam kültür ve geleneğinde “Kur’an ayı” olarak 

yer edinen ramazan ayı ve yine Cuma geceleri, özenle Kur’an okunan, ona özel bir anlam 

yüklenen gün ve geceler olarak karşımıza çıkmaktadır (Karslı, 2012: 20-21). 

Kur’an, teolojinin yanı sıra ahlak, siyaset ve hukuk gibi normatif alanlarda da bir 

bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. İslam geleneği, insan hayatının söz konusu 

alanlarında Kur’an kaynaklı kuralsal sonuçlar üretmiş ve bu hükümleri hayata geçirmiştir. 

Kur’an, bu üretim için metinsel bir kaynaktan hüküm üretmenin yöntemleriyle ele alınmış 

ve yorumlanmıştır (Paçacı, 2003: 87). 

Görüldüğü gibi Kur’an, Müslümanların hem dini hem de dünyevi birçok tutum ve 

davranışlarında bir rehber, kılavuz niteliğindedir. Maddi, manevi, bireysel, toplumsal, 
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siyasi ve hatta ekonomik pek çok soru ve sorunun cevaplanması, çözüme 

kavuşturulmasında önemli bir bilgi kaynağıdır. 

 

2.1.2 Dini Bilginin Kaynağı Olarak Sünnet (Hadis) 

Sözlükte “izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek” (DİA, 2010: 

150) anlamlarına gelen sünnet kelimesinin terim anlamı fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve kelâm 

ilimlerinde farklılıklar göstermekle birlikte bunların hepsi Resûl-i Ekrem’le ilişkili olma 

veya onun yolunu izleme noktasında birleşmişlerdir. Takip edilen yol, güzergâh, usul, 

adet, alışkanlık haline getirilen yaşam ve davranış biçimi anlamlarına da gelen sünnet 

(Kahraman, 2016: 32), İslam dininin, Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci temel kaynağı 

olarak ifade edilmiştir (Ünal, 2003: 25; Karadâvî: 2001, 57).  

Sünnet teriminin farklı bilim dallarına, ilgi alanlarına, amaç ve ihtiyaçlara göre 

çeşitli tanımları yapılmaktadır. Hadis bilimine göre sünnet, şer’î bir hüküm olsun veya 

olmasın, peygamberliğinden önce ve sonra Hz. Muhammed tarafından söylenen bir söz, 

yapılan bir davranış, verilen bir onay (takrir) ile kişisel özelliklerinin tamamıdır (Yücel, 

2010: 20; Usmânî, 2010: 19-20; Karadâvî: 2011, 28; Osmânî, 2016: 15-16; Koçyiğit, 

2016: 18-19). Bu anlamda sünnet, özellikle hadis ilminde, hadis ile eş anlamlı kullanılmış; 

onunla, Hz. Muhammed'den rivayet edilen her türlü söz, fiil, onay ve tutum kastedilmiş; 

onun gerek ahlaki, gerekse yaratılışı ile ilgili özellikleri ve yaşam biçimi ifade edilmiştir 

(Zebîdî, 1976: 8; Karadâvî: 2011, 28; Kahraman, 2016: 33).  

İyi olanı anlamaya, din ve Kur’an konularında bilgi sahibi olmaya çalışan; insan 

davranışlarının dindeki yerini tespit etmeyi amaçlayan fıkıh ilmine göre sünnet, farz ve 

vacip dışında Peygamber'den nakledilen her türlü yargı şeklinde yorumlanmıştır. Fıkıh 

terminolojisinde şer’i hükümlerin meşruiyet delillerinden (Kur’an’dan sonra) ikincisini 

ifade eden sünnet, farz, vacip, mendup, haram ve mekruh gibi bir çeşit şer’i yargı olarak 
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da anlaşılmaktadır (Yücel, 2010: 20-21; Karadâvî: 2011, 28; Teftâzânî, 2013: 2; Koçyiğit, 

2016: 18-19). 

Fıkıh usûlü ise sünneti, Allah’ın bildirmiş olduğu hakikatleri anlama ve 

anlamlandırma çabalarında Hz. Peygamberin takip ettiği yolu gösteren; Kur’an’dan sonra 

ikinci bir kaynak olarak ele almıştır (Karadâvî: 2011, 28). Amaçları delillerden hüküm 

elde etmek olan usûlcüler sünneti, Hz. Peygamber'den Kur’an dışında nakledilen, şer’î 

bir hüküm teşkil eden, en azından şer’î hükme delil olabilecek söz, fiil ve onayları (takrir) 

olarak tanımlamaktadır (Yücel, 2010: 20-21; Koçyiğit, 2016: 18-19; Erul, 2016a: 554). 

İslam dininin ana ilkelerini konu edinen kelamcılar ise sünneti, şer’î bir delile 

dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışların (bid’at) karşıtı olarak ele almışlardır 

(Yücel, 2010: 20-21; Koçyiğit, 2016: 18-19). 

Sünnet, çeşitli bilim dallarına göre farklı şekillerde tanımlansa da, İslam’ın, 

bildirmiş olduğu bilgi ve hakikatlerin temel kaynaklarından birini oluşturduğunda 

Müslümanlar arasında herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Sünnet; inanç, ibadet, ahlak, 

kültür ve benzeri konularda Müslüman birey ve toplumlar için ikinci bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir.  

Müslüman bireylere namaz, zekât, oruç ve hac gibi dini pratiklerin detaylarını 

sunan sünnet, İslam ahlakına uygun tutum ve davranışların kişide geliştirilebilmesi için 

izlenecek yolu da göstermektedir. Bunlar kimi zaman Allah’ı sevme, O’na yönelme, 

haram kıldıklarından sakınma gibi manevi eylemleri içerirken, bazen de yeme, içme, 

selamlaşma, giyim, kuşam, konuşma, dinleme, bir araya gelme ve ayrılma gibi daha çok 

günlük hayatı ilgilendiren ahlaki ilkeler olabilmektedir. Bunun yanında sünnet, siyasi, 

toplumsal, kültürel ve hukuki birçok alana etki etmekte; aile ve toplum hayatını, 

insanların gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Sünnet ayrıca, 
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Kur’an-ı Kerim’i açıklama, doğrulama, anlayıp anlamlandırmada sıkça başvurulan bir 

kaynak olmaktadır (Karadâvî: 2011, 79-82; Kahraman, 2016: 23).  

Yapılan açıklama ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere sünnet, bir bilgi 

kaynağı olarak Kur’an’da bulunan genel ilke ve kuralları inanırları için uygulanabilir 

formlara dönüştürmekte, ayetleri anlaşılır kılmaya çalışmakta, Kur’an’da bulunmayan 

yeni yargılar geliştirmektedir. Kur’an gibi sünnet de Müslümanların dini ve dünyevi 

tutum ve davranışlarında, bireysel ve toplumsal soru ve sorunların cevap bulması, çözüme 

kavuşturulmasında önemli bir rehber, bir bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.1.3 Dini Bilginin Kültürel Bağlamı 

Dini bilginin kültürel bağlamına, din ve kültür arasındaki karşılıklı ilişkiye ve bu 

ilişkinin mahiyetine geçmeden önce, kültür kavramı ile neyi kast ettiğimizi açıklamamız 

gerekmektedir. Dini bilginin kültürel bağlamının anlaşılması, din ve kültür arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasına bağlıdır. 

İster tarihin eski dönemlerinde, isterse modern dönemde olsun, her toplumda bir 

takım maddi ve manevi ihtiyaç ve beklentileri gidermek adına geliştirilen sistemlerin yanı 

sıra kişilerarası ilişkileri ele alan, toplumun varoluşunu denetleyen kurallar, örf ve adetler, 

anlayış ve yaklaşım biçimleri varolagelmiştir. Tarihsel ve toplumsal gelişim sürecinde 

üretilen maddi ve manevi değerler ile bu değerleri, düşünce ve inanç biçimlerini meydana 

getirmede ve daha sonraki nesillere aktarmada kullanılan kültür, insanın hem doğal hem 

de toplumsal çevresine egemenliğinin bir ölçütünü gösteren araçların bütünü şeklinde 

tarif edilmektedir (TDK, 2011: 1558). Böylece kültür, toplumsal bağlam içinde ortaya 

çıkan insan eserlerinin de bir toplamı olmaktadır. 

Alman filozof Immanuel Kant (1724-1804) kültürü, insan aklına dayanan, onun 

rasyonel ve mantıklı özü itibariyle özgürce hayata geçirebileceği amaçların ve ideallerin 
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toplamı olarak ifade etmiştir. Yine bir Alman filozofu olan Herder de kültürü, bir milletin, 

bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak tanımlamıştır (Cevizci, 2013: 989). 

Kültür tanımları, mikro düzeyde olabileceği gibi makro düzeyde de yapılabilir. 

Kültür en dar manada, bireylerin yaşam biçimi, değer yargıları ve alışkanlıklarıdır. Makro 

düzeyde ise kültür, doğanın yarattıklarına karşı insanoğlunun meydana getirdiği maddi 

ve manevi her şeydir (Demirel, 2002: 7). Kessler de, kültür kavramının çok geniş bir 

kapsamı olduğunu belirtmiş; toplumun fikir kaynağından gelen her şeyin kültürün alanına 

girdiğini ifade etmiştir (Güney, 2008: 23). Buna göre kültür, belli bir toplumun 

oluşturduğu yaşam biçimi, maddi ve manevi unsurlardır.  

Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere kültür, üretilen, öğrenilebilen, saklanıp 

korunabilen, bir kuşaktan diğerine miras olarak aktarılabilen maddi ve manevi değerler, 

örf, adet ve gelenekler ile bir toplumun ilgi, ihtiyaç, tutum ve davranışlarına yansıyan 

yaşam biçimidir. Buna göre çok yönlü ve çok boyutlu olan kültür, hem bireysel hem de 

toplumsal hayata, her şeyden önce bir “anlam” katmaktadır. Bu yönüyle kültür, insan ve 

toplum hayatına etki eden, onu şekillendiren bir işleve sahiptir.  

Kültür, sadece insan ve toplumu etkileyen veya onlardan etkilenen bir olgu da 

değildir. Şüphesiz kültür, insanla beraber onun inandığı, mensubu olduğu dini ve onun 

bilgisini de çeşitli şekil ve boyutlarda etki altına almaktadır. Bununla beraber dini bilgi 

de tarihin her döneminde kültüre, çeşitli biçim ve boyutlarda tesir etmiş, onu 

şekillendirmiştir.  

Tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum olan din, bir yandan kültürü 

dönüştürürken, diğer taraftan kültür, içinde doğduğu, yaşam ve uygulama alanı bulduğu 

dini çeşitli şekillerde etki altına almaktadır. Din, kültürün üretilmesinde, saklanıp 

korunmasında, nesilden nesile aktarılmasında, yeniden biçimlendirilip 

dönüştürülmesinde ve süreklilik kazanmasında önemli bir işleve sahiptir. Kültür ise dinin 



 
 

51 
 

algılanması, anlamlandırılması ve yorumlanmasında, tutum ve davranışa dönüşmesinde, 

bir inanç ve anlayış haline gelmesinde, hem bireysel hem de toplumsal hayatta yaşanılır 

kılınmasında etkili olmaktadır (Kılıç, 2015: 14-18; Okumuş, 2016: 275). 

Buna göre dini bilgi aşkın bir kaynağa dayansa da o, insanların yaşadığı tarihsel bir 

ortamda gerçekleşmektedir. Hiçbir din boşlukta ortaya çıkmamıştır. İslam dini de 

kendisini yaymak için çeşitli somut ve canlı vasıtalara ihtiyaç duymuş, bu vasıtanın ton 

ve rengini almaktan geri durmamıştır. İlahi bir kaynağa dayalı olan din, bir başka ifadeyle 

dini bilgi başlangıçta belli bir toplum içinde doğup hayat bulduğu gibi, daha sonraları 

farklı toplum ve kültürlerde farklı şekillerde yorumlanarak gerçek hayata aktarılmış, 

toplumsal olanla içiçe geçmiştir. İlk dönemde bu vasıta Arap geleneği ve davranış 

biçimleri olsa da ilerleyen zamanlarda farklı kültür ve toplumlar söz konusu olduğunda 

bu vasıta da kaçınılmaz olarak değişmiştir (Rahman, 1999: 120; Arabacı, 2004: 1). 

Kaynağı aşkın bir varlığa dayanan dini bilgi, yorumlanırken ve gerçek hayata 

aktarılırken sosyal ve kültürel unsurlarla sıkı bir ilişki halindedir. Hukuk, ekonomi, 

siyaset vb. toplumsal unsurlar bunlardan bazılarıdır. Ancak bu sıkı ilişkide sadece 

toplumun veya kültürün dini bilgiyi belirlediğini, ya da tam tersine dini bilginin toplumu 

etkilediğini iddia etmek doğru değildir. Söz konusu ilişki karşılıklı olup, bir yandan 

toplum düzeni ve diğer kültürel alanlar dini bilgi üzerinde etkili olurken, diğer taraftan da 

dini bilgi toplum ve kültürel üzerinde etkili olmaktadır (Freyer, 1964: 64-65). 

Bu aşamada, dini bilginin tamamen kültürün mahsulü olduğu veya tam tersine dini 

bilginin kültürü bütünüyle değiştirip dönüştürdüğü algı ve anlayışına da kapılmamak 

gerekir. Din ile kültür aynı şeyler değildir. Dinin kendine özgü aşkın boyutu onu 

kültürden farklı kılmaktadır. Her ne kadar din, kültürün oluşmasında önemli bir yere sahip 

olsa da; din ile kültürü birbirinden bağımsız düşünmek mümkün olmasa da, bunlar aynı 
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şeyler değildir. Ayrıca din, kültürün bir cüzü olmamakla beraber, ondan tamamen izole 

gibi de düşünülmemelidir (Korlaelçi, 1993: 45-46; Okumuş, 2017: 29-30). 

Hz. Peygamber, ilahi mesajı aktarıp açıklarken, beşeri yönü itibarıyla meydana 

gelen günlük problemleri çözmede gerek söz ve fiilleriyle, gerekse takrirleriyle örnek 

olmuştur. Bu durum aşkın değerlerin bizzat Hz. Peygamber tarafından belirli bir sosyo-

kültürel ortamda normlaşmasını ve somutlaşmasını göstermektedir. Buna göre 

yorumlanan ve yaşanan din, bir yandan aşkın alana referansta bulunurken, diğer taraftan 

toplumsal ve kültürel ortamda gerçekleşmekte, din ile toplum arasında organik bir bağın 

varlığı ortaya çıkmaktadır (Arabacı, 2004: 2). 

Din öğretimine konu edilen dinin, bireysel ve toplumsal boyutu kültürden bağımsız 

değildir. Din, bir diğer ifadeyle dini bilgi, kültürel bağlam içinde algılanıp anlaşılmakta 

ve yorumlanmaktadır. Dini bilgi, bir toplum ve kültür içinde kabul edilip yaşanırken, 

kültür, özellikle dini bilginin (Kur’an ve Sünnet), onun temel ilke, norm ve değerlerinin 

anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir (Kılıç, 2015: 14-18; 

Okumuş, 2016: 277).  

Dini bilgi, sadece aşkın bir varlığa ve onun mahiyeti gibi ontolojik meselelere 

açıklık getirmekle yetinen, insan ve toplum gerçekliğinden bağımsız, insanın yaşadığı ve 

oluşturduğu kültürden uzak, insanlara üstten bakan, dışarıdan müdahale eden, komut 

veren bir bilgi türü değildir. Kültür, Kur’an ve Sünnet’te bulunan ve hayatı düzenleyen 

genel ilke ve kuralları, norm ve değerleri ortaya koymakta, insanlar ve toplumlar için 

uygulanabilir formlara dönüştürmekte, yeni yargılar geliştirmektedir. Kur’an ve sünnete 

dayanan dini bilgi kültürle, kültürel bağlam içinde karşılık bulmakta, bireysel ve 

toplumsal şartlarda tezahür etmekte ve inanırları tarafından kültürel bağlam içerisinde 

anlaşılıp yorumlanmakta ve yaşanmaktadır.  
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2.2 Dini Bilgi ve Yaşam Arasındaki İlişkinin Mahiyeti 

İnsanların deneyim ve tecrübelerine, içinde bulundukları toplumsal, kültürel, siyasi 

ve ekonomik şartlara, mevcut soru ve sorunlarına dayanan yaşam, sözlükte “doğumla 

ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat”, “hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların 

bütünü”, “geçim şartlarının tümü”, “canlılığı gösteren hareket” gibi farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Paylaşılmış, akmakta olan ve ondan nesneler ve soyut 

kavramlar oluşturulan, deneyim dünyasına gönderme yapan bir kavram olarak 

değerlendirilen yaşam (Marshall, 1999: 813), kültür ve gelenekten, insanların 

ideolojilerinden, dini veya dini olmayan dünya görüşlerinden, felsefi inançlarından, 

kişisel kanaatlerinden, kent ve kır yaşamı arasındaki ayrılık ve ayrılıklardan 

etkilenmektedir (Frolov, 1991: 529). 

Dini bilgi, dayandığı kaynak itibarıyla aşkın bir alana ait olmakla birlikte onun 

belirli bir toplumda ortaya çıkması ve hayat bulması, yorumlanması ve pratiğe 

aktarılması, onun toplumsal yönünü ve yaşamla olan ilişkisini göstermektedir. Bu ilişkide 

dinin bildirmiş olduğu hakikatler baki kalmakla birlikte, belirli döneme özgü olan konular 

o dönemin şart ve özelliklerini içermektedir (Arabacı, 2004: 1-2). 

İslam’ın iki temel kaynağı (Kur’an ve Sünnet) ile yaşam arasındaki ilişkiyi fark 

etmek, hem geçmişi hem de günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve insanların güncel 

sorunlarına çözüm üretebilmek için gerekli görülmektedir. İnsanların, 21. yüzyılda ortaya 

çıkan yeni şartlarla yüzleşmesi, yaşanan bazı sorunlara rağmen varlığını devam 

ettirebilmesi, yeni ihtiyaç ve şartları görmesi; ayrıca içinde bulunduğu çağda insanca 

düşünmenin ve davranmanın yollarını bulması gerekmektedir (Bardakoğlu, 2017: 21-40). 

Allah insanlara ve toplumlara, onların zamanına, şartlarına, yaşam biçimlerine, ilgi, 

ihtiyaç ve beklentilerine göre; onların dünya hayatını daha anlamlı ve daha işlevsel 

kılacak ilahi mesajlar, dini bilgi ve hakikatler göndermiştir (Göltekin, 2010: 31). İlahi 
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mesajın insanlara bildirilmesindeki amaç ise, dini bilgi ile yaşamın buluşması, dini 

hakikatlerin insan tutum ve davranışlarına yansımasıdır. İslam düşünürleri, söz konusu 

amaç doğrultusunda, “dinli hayat, hayatlı din” tezini içeren yeni bir anlayış geliştirmeye 

çalışmıştır. Buradaki “dinli hayat” vurgusu, aslında körü körüne batılılaşma yanlılarına 

yapılan bir çağrı niteliğindedir. “Hayatlı din” ise, anlatılan ve öğretilen din yorumu ve 

anlayışının, hayatın içinden olmasına, ona dair söz söylemesine, sorunlarına çözüm 

üreten bir dinamizme sahip olmasına vurgu yapmaktadır (Bardakoğlu, 2017: 53). 

Bir bakıma beşeri ihtiyaçlara cevap veren din ve onun bilgisi, tarih üstü olan, 

aşkınlık ve kutsallık boyutundan kopup tarihin içine girmiş, sese ve lafzın formlarına 

bürünmüştür. Birçok anlatım ve yargısında insani gerçekliğin, beşeri soru ve sorunların 

güçlü yansımaları bulunmuş, nihaî gaye bakımından insan dünyasına bağımlı bir metin 

olmuştur (Arabacı, 2004: 5).  

Asırlar öncesine dayanan Kur’an ve sünnet temelli dini bilgi ile mevcut koşullarda 

yaşanılan, tecrübe edilen hayatı buluşturmak, insanların geçmişe duyduğu yabancılık 

hissinin ortadan kaldırılması için de gereklidir. Bu bağlamda Gadamer, geçmişe olan 

yabancılaşmanın aşılabilmesi için ufukların kaynaşması, yani geçmiş ile yaşanılan 

zamanın kaynaşması gerektiğini ifade etmektedir (Ulukütük, 2013: 77). Gadamer’e göre 

şimdi, öncelikle geçmişe atıfla anlaşılmalıdır. Nitekim şimdiyi ele almak için 

kullandığımız kategorilerin bizatihi kendilerini belirleyen şey de geçmişin ta kendisidir 

(Ulukütük, 2013: 138). 

Birçok müfessir kaleme aldığı tefsirlerde, bir dini bilgi kaynağı olan Kur’an-ı 

Kerim’i yaşanılan hayata uyarlamanın yollarını aramış; Kur’an’ın günlük yaşamın kitabı 

olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. “Hayat kitabı” olarak değerlendirilen Kur’an-ı 

Kerim’e, insanların nasıl yaklaşması ve ondan nasıl istifade edilmesi; Kur’an yorumunun 

nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur (Mevdudi, 2016: 16). 
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Öncelikle, dini hakikatlerin günümüzde daha fazla dikkate alınması ve daha işlevsel 

kılınabilmesi için insanlar tarafından üretilen (beşeri) bilgi ile ilahi bilginin birbiriyle 

sürekli çatıştığı ön kabul ve yargısından uzaklaşılması gerekmektedir. Buna göre insan, 

ilahi mesaja kendi zaman ve şartları içinde katılabilmeli, kendi toplumsal, kültürel, 

ekonomik ve politik koşulları içerisinde yaşayabilmelidir. 

Kur’an, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yirmi iki yılı aşan bir sürede, Hz. 

Muhammed’e vahiy yoluyla bildirilen ayetlerin toplamıdır. Bu ayetlerin bir kısmı, 

özellikle de toplumsal hayatla ilgili olanlar, Hz. Peygamberin ve ona iman edenlerin 

karşılaştığı somut dünyevi meseleleri ya da sorunlar hakkında yeni açıklama ve 

hükümleri içermekteydi. Ayetlerin sebep-nüzul ilişkisine baktığımızda, bunlardan bir 

kısmının peygambere sorulan sorulara cevap niteliğinde olduğu da görülmektedir. 

Hazreti Muhammed’in meclisinde bulunan, onu dinleyen, davranışlarına tanık olan 

Müslümanlar, yaşadıkları zamanı ve koşulları göz önünde bulunduran ilahi bir kelama 

muhatap olmuşlardı. İhtiyaç duyduklarında, cevaplanması gereken bir soru veya çözüme 

kavuşturulması gereken bir sorun karşısında ilahi mesaja muhatap olmuş, kendi 

toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi şartları içerisinde Allah’ın sözüyle doğrudan 

ilişki kurmuşlardır (Selçuk, Albayrak ve Bozkurt, 2010: III).  

Görüldüğü üzere insan, ilahi hitaba, soru ve sorunlarıyla, içinde bulunduğu toplum 

ve kültürüyle, edindiği bilgi ve tecrübesiyle katılmıştır. Allah da, insanların bütün soru ve 

sorunlarıyla ilgilenmiş, insanın ve içinde yaşadığı toplumun değişim ve dönüşüm 

serüvenine katkı sunmuştur. Böylece insan, kendisini, kendi tarihselliği içinde aşkın bir 

varlığa dayanan bilgiye dâhil etmiştir. 

Geçmişten günümüze nerede bir insan ve toplum varsa, orada mutlaka Tanrı 

düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum olarak din ve onun bildirmiş olduğu hakikatler 

var olmuştur. Din fenomeni, aslında insanla beraber var olmuş, toplum içinde hayat 
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bulmuş ve öyle görülüyor ki var olmaya da devam edecek bir kurumdur. İnsanın, insanca 

yaşayabilmek, toplum içinde var olabilmek ve nihayet kendini gerçekleştirebilmek için 

dine ve onun bildirmiş olduğu bilgiye ihtiyacı vardır (Onat, 2000: 99).  

Din ve toplum ilişkileri temelde iki kategoride ele alınmaktadır. Bir anlayışa göre 

din, topluma ve toplumun birer üyesi olan insanlara şekil vermek suretiyle sosyal yapıyı 

oluştururken, bir başka yaklaşıma göre toplum veya çevrenin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Her iki anlayış da, gerçekliğin sadece tek bir boyutunu vurguladığından, 

doğru ve tutarlı bir sonuca ulaştıramamıştır. Çağdaş bilimsel anlayış, her iki olgudan 

sadece birisinin tercih edilmesini kabul etmemekte, bunun yerine karşılıklı etkileşimi esas 

almaktadır. Nitekim toplumsal gerçeklik, tek bir etkenin değil, birden fazla değişkenin 

rol oynadığı bir olgudur (Bilgiseven, 1976: 33). İnsanoğlunun yaşadığı deneyim ve 

tecrübe bu gerçeği ortaya koyduğu gibi, çeşitli bilim dallarında yapılan çalışmalar bunun 

geçmişte olduğu gibi gelecekte de göz ardı edilemeyeceğini göstermektedir. 

 

2.3 Dini Bilgi-Yaşam İlişkisinin Yansımaları 

Müslümanlar, hem on dört asırlık bir dini bilgi birikimine, hem de önceki asırlara 

göre hızla değişen ve gelişen yeni bir dünya düzenine sahiptir. Bir yandan, kendisini 

çevreleyen ve dünya görüşüne kaynaklık eden on dört asırlık dini bilginin, diğer taraftan 

içinde yaşadığı dünyanın zorluklarını, gerçekliklerini ve mevcut koşulların ağır baskısını 

üzerinde hissetmektedir. 

Müslümanlar, İslam’ın tarihsel tecrübesini (bilgi birikimini) anlamada ve söz 

konusu tecrübe ile yaşadığı çağı ilişkilendirmede istenen sonucu elde edememiştir. 

Ayrıca İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnetin ortaya koymuş olduğu 

bilgiyi mevcut koşullara göre yorumlayıp aktarmada zorlanmış, dini bilgi ile yaşam 

arasındaki ilişki uzun yıllar zayıf kalmıştır (Bardakoğlu, 2017: 48). 
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Dayanmış olduğu kaynak itibarıyla aşkın bir alana ait olan, ancak beşeri alana 

intikaliyle bireysel ve toplumsal bir boyut kazanan dini bilgi, her sosyo-kültürel faaliyette 

olduğu gibi, içinde bulunduğu çevre itibariyle de karşılıklı etkileşim içinde beliren bir 

gerçeklik olmaktadır. Aşkın bir varlıkla kurulan ilişki ile ortaya çıkan ve yorumlanan dini 

bilgi aynı zamanda sosyal bir karaktere de sahiptir (Arabacı, 2004: 3). Bu noktada önemli 

olan, dini bilginin rasyonel bir biçimde ele alınması ve ondan günümüz Müslümanlarının 

hem bireysel hem de toplumsal soru ve sorunları için çözüm önerileri geliştirilmesidir 

(Rahman, 2002: 70). 

İslam’ın temel kaynakları ve bu kaynaklarda yer alan bilgiler, Müslümanların 

bireysel ve toplumsal hayatını, aile yapısını, mensubu olduğu kültür ve medeniyeti 

etkilemiş, hatta onu belirlemiştir. Bu etkileşim sonucunda, söz konusu kaynakların ve 

içerdiği hakikatlerin anlaşılma ve yorumlanma şekli de zamana ve içinde bulunulan 

şartlara göre farklılık göstermiştir. İslam’ın ana kaynaklarına yönelik bu anlayış ve 

yaklaşım biçimi, İslam’a rağmen ortaya çıkmış da değildir. Tam tersine İslam dini, 

evrensel olduğu iddiasını tarihin her döneminde canlı tutmak, muhatapları nezdinde önem 

ve değerini her zaman koruyabilmek için sözü edilen esnek etkileşimi sağlamaya 

çalışmış; anlama, anlamlandırma ve yorumlama eylemini, bireysel karar ve sorumluluk 

alma yeterliğini önemsemiştir (Bardakoğlu, 2017: 90). 

Dini bilgi, daha Hz. Peygamber döneminde bireysel ve toplumsal şartlara göre 

şekillenmiş, bir taraftan Peygamberin zihninde mevcut bulunan kelime ve hitap tarzlarına 

bürünürken diğer taraftan mevcut dönemin toplumsal özelliklerini dikkate almıştır. Dini 

bilginin bireysel ve toplumsal yapıyı dikkate aldığı gerçeği, ilahi mesajın tedrici bir 

şekilde indirilmesi ve bazı ayetlerin neshedilmesiyle de ortaya çıkmaktadır (Arabacı, 

2004: 14). 
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Halifelerin uygulamaları ve daha sonra Emevi iktidarıyla başlayan Sultanlar 

dönemindeki uygulamalar da dini bilginin mevcut koşullar açısından yorumlandığını 

ortaya koymaktadır. Fıkıh âlimlerinin de aynı şekilde mevcut toplumsal şartları dikkate 

aldıkları ya da içinde bulundukları şartların gereği olarak farklı yorumlarda bulundukları 

bilinen bir olgudur (Arabacı, 2004: 14-15). 

Kur’an ve sünnette yer alan bilginin ve bu bilgi etrafında gelişen din bilimlerinin 

üstlendiği önemli görevlerden birisi, üretilen dini bilgi ve anlayışın gelecek nesillere 

aktarılması ve böylece sağlam bir dini geleneğin oluşturulmasıydı. Din bilimlerinin 

üstlendiği bir diğer önemli görev ise, din ile yaşam arasında canlı bir ilişki kurulması, 

içinde bulunulan dönem ve şartların muhtemel soru ve sorunlarına cevap verecek, çözüm 

üreterek ilim insanlarının yetiştirilmesiydi. Din bilimleri kendisinden beklenen bu eylemi, 

yüzyıllarca yerine getirmeye çalışmış; bireysel ve toplumsal gelişmeleri dikkatle izlemiş, 

farklı zaman ve mekânlarda ortaya çıkan problemleri tartışmaya açmış, Kur’an ve sünnete 

dayanan dini bilgiyi kültürel bağlamı içerisinde anlamış, yorumlamış ve neticede zengin 

bir düşünce biçimi meydana getirmiştir (Bardakoğlu, 2017: 95). 

Kur’an-ı Kerim muhatapları tarafından farklı şekillerde anlaşılmış, üzerine çeşitli 

yorumlar yapılmıştır. İslam düşünce sistemine baktığımızda, Kur’an-ı Kerim’in çok farklı 

anlama, yorumlama, aynı metin ve ifadelerden farklı çıkarımlarda bulunma, ilke ve 

kurallar üretme faaliyetlerinin hiç eksik olmadığını görürüz. Her bir anlama ve 

anlamlandırma çabası, insanların kendi bireysel, toplumsal ve tarihsel yapılarının bir 

sonucudur. Kur’an inanırları için elbette ilahi ve mutlak bir kelamdır. Ancak onu anlayıp 

yaşayan, yaşadığı hayatla ve tarihle arasında köprüler kuran insanın bizzat kendisidir 

(Albayrak, Bozkurt ve Selçuk, 2010: 14; Bardakoğlu, 2017:  93). 

Dini bilginin değişen zamana ve şartlara bağlı olarak yeni bir anlayış ve yaklaşımla 

anlaşılıp anlamlandırılması gerektiği konusunda Müslümanların büyük bir bölümünde 
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herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Müfessirler tarafından kaleme alınan sayısız 

tefsir bunun en açık göstergesidir. Sünnetin de asırlar boyunca, içinde bulunduğu 

koşulların ve zamanın gereklerine göre çeşitli yorum ve değerlendirmelere tabi tutulmuş 

olması bu gerçeği doğrulamaktadır. Elbette bunda, yani Kur’an ve sünnette yeni anlayış 

ve yorumlara gidilmesinde, hiç şüphesiz değişen koşulların, insanların ihtiyaç ve 

beklentilerinin rolü büyüktür (Kırbaşoğlu, 2015). 

Müslümanlar arasında çok farklı din yorumu ve anlayışlarının bulunduğu bilinen 

bir gerçektir. Bunlardan bir kısmı, Kur’an’ın İlahi bir kelam olması nedeniyle mutlak, 

evrensel ve tarih üstü olduğunu ifade ederken, bazıları Kur’an’ın Allah kelamı olmakla 

beraber Hz. Peygamberin ve İlahi mesaja muhatap kitlenin somut tarihi tecrübelerini de 

içeren bir kayıt niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Kur’an’ın mutlak, evrensel ve tarih 

üstü olması, içerdiği esasların, ilke ve kuralların da mutlak olması, herhangi bir 

değişikliğe uğramasının söz konusu dahi olamayacağı anlamına gelmektedir. Bu anlamda 

uyum sağlaması, intibak etmesi gereken hayatın, dolayısıyla insanın bizzat kendisidir. 

Kur’an’ın, dini kural ve ilkeleri bir yana onun siyasi, askeri, hukuki ve toplumsal 

konularla ilgili ifadeleri ise, insanların somut ihtiyaçlarına yöneliktir. Bunlar, diğer kültür 

ortamlarında Müslüman geleneğin kendi bilimsel ve düşünsel birikimi çerçevesinde yeni 

formlarla hayata geçirilebilirler (Albayrak, 2002: 227-228).  

İman, tevhit, ahiret, nübüvvet gibi inanç ve itikat esasları elbette zamana ve 

getirdiği şartlara göre değişmedi. Bunlar ilahi mesajın ve bütün peygamberlerin insanları 

dine davetinin ortak paydasıydı. Ancak günlük yaşama dair kurallar, bireysel, toplumsal 

ve kamusal hayata dair ilkeler ve kişilerarası ilişkiler zamana ve mekâna göre değişmiştir. 

İlahi mesajın özü değişmedi, ancak kalıplar ve şekiller değişti. Dolayısıyla tarihsellik de 

dini bilgiye bir şekilde yansıdı. Bu bazen bir soruya verilen cevap, ortaya çıkan bir sorun 

karşısında geliştirilen bir çözüm önerisi, mevcut koşullara uygun bir strateji şeklinde 
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belirmiştir (Özsoy, 2015: 152). Buna göre Müslümanlar, Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’in 

sünnetini Asr-ı Saadet’e gitmek olarak değil, o Asr-ı Saadet’ten kalanları ilkeleştirme, 

güncelleştirme, bilgelikle yoğurma ve içinde yaşadıkları çağa taşıma olarak anlamalıdır 

(Bardakoğlu, 2017: 73-74).  

Hiç şüphesiz, Tanrı ile yaratmış olduğu insan birbiriyle çatışan varlıklar değildir. 

Bununla beraber, Tanrı tarafından bildirilen dini bilgi ile insanın deneyim ve 

tecrübelerine dayanan yaşam da birbirlerinin alternatifi değildir. Birini görmezden 

gelerek diğerini tutmanın veya diğerini benimseyip ötekini yok saymanın herhangi bir 

anlamı yoktur. Bugünün insanları da, her nesil gibi kendi zaman ve şartlarının 

çocuklarıdır ve dini bilgiyle ancak kendi varoluşsal koşulları içinde ilişki kurabilecektir. 

Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkisinden kastımız, yaşanılan hayatın dinin 

rehberliğinde daha anlamlı kılınmasını, dini bilginin de yaşam ekseninde idrak edilesi ve 

anlaşılmasını sağlamaktır. Din ve eğitim bilimleri, her ne kadar dini bilgiyi günümüz 

yaşam koşullarıyla belli ölçüde temsil etmeyi başarmış olsa da, insan dünyasının soru ve 

sorunlarıyla yüzleşip baş etmede henüz istenen neticeyi verememiştir. 

 

2.4 Din Öğretiminin Hedefi Olarak Bilgi-Yaşam İlişkisi 

Din öğretiminin çok farklı ve çeşitli hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflerin bir 

bölümü, dini bilginin din derslerine katılan öğrencilere aktarılmasıyla ilgilidir. Ancak bizi 

bu çalışmada asıl ilgilendiren, din öğretiminin dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi 

açıklama, anlama ve anlamlandırma hedefidir. Bu bağlamda, aşağıda hem resmi 

kurumlar, hem de sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanarak yayınlanan rapor ve 

belgelerde din öğretiminin hedefi olarak bilgi-yaşam ilişkisine nasıl değinildiği, hangi 

tespit ve değerlendirmelere yer verildiği ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 
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2.4.1 Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Yayınlanan Belgelerde Din 

Öğretiminin Hedefi Olarak Bilgi-Yaşam İlişkisi 

Din öğretiminin, bilgi ile yaşam arasında ilişki kurmak veya mevcut ilişkiyi ortaya 

çıkarmak gibi bir hedefi var mıdır? Bu ve buna benzer soruların cevabı için, ilgili 

literatürün yanı sıra, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarını, Tebliğler Dergisini ve din dersi 

öğretim programlarını incelemek; söz konusu karar, yayın ve programlarda dini bilgi-

yaşam ilişkisine dair herhangi bir bilgi, ibare veya ifade olup olmadığına bakmak önem 

arz etmektedir.  

Bilgi-yaşam ilişkisini ihtiva eden ilk bilgiye, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığının 19/09/2000 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun bulunarak yürürlüğe 

konulan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim 

Programında rastlıyoruz. İlk defa 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanmaya 

başlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim 

Programında, “İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, doğru 

anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunulması” hedeflenmiştir (MEB, 2000b: 4). 

Dini bilgi-yaşam ilişkisine yer verilen bir diğer öğretim programı ise, Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığının 31/03/2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunarak 

yürürlüğe giren Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim 

Programıdır. Sözü edilen öğretim programı da, “insanlık tarihi boyunca birey ve toplum 

üzerinde etkili olan dinin, doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda 

bulunulmasını” hedeflemiştir. Söz konusu programın konuyla ilişkili bir diğer hedefi de 

“İslam dininin, Türk kültürü, dili, sanatı, örf ve âdetleri üzerindeki etkisinin dikkate 

alınarak İslam dininin ve bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetlerin 

tanıtılmasına ve öğretilmesine ağırlık verilmesi”dir (MEB, 2005: 11). 
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Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiye vurgu yapan bir diğer öğretim programı, Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21.06.2006 tarih ve 1830 sayılı teklifi üzerine Talim 

Terbiye Kurulunca görüşülerek kabul edilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programıdır. İlk defa 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılında 

uygulanan program, öğretmenlerin, öğrencilere salt dini bilgiyi aktarmak yerine, onların 

dini bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, 

kullanan ve düzenleyen bireyler olarak yetiştirilmesine öncülük etmeleri beklenmiştir. 

İlaveten, öğrencilerin “İslam dininin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki 

etkisini dikkate almalarını…” hedeflemiştir (MEB, 2006: 8). 

Benzer bir ifadeye, yine Talim Terbiye Kurulunun 31/03/2005 tarih ve 16 sayılı 

kararı ile uygun bulunarak 2008 yılında yayınlanan Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programında rastlıyoruz. İncelemeye konu olan 

programın hedefi, “din derslerine konu edilen bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp 

sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım 

becerileri gelişmiş; insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini doğru 

anlayan ve yorumlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek” olarak 

belirlenmiştir (MEB, 2008: 11). 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İlk ve Ortaokul ile Lise Öğretim 

Programlarında, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Milli 

Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin; Dinin sosyal 

hayat, kültür ve medeniyet unsurları üzerindeki etkilerini kavramaları hedeflenmektedir 

(MEB, 2018a: 8). Bununla beraber, dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; 

milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi 

kazanmış bireyler yetiştirmek, söz konusu öğretim programının tespit edilen bir diğer 

hedefidir (MEB, 2018b: 9).  
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Dini bilgi-yaşam ilişkisine yönelik tespit ve teklifler içeren bir diğer kaynak, 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğler Dergisidir. 

Eğitim-öğretime dair her türlü yasal gelişmeleri, tüzük ve yönetmelikleri içeren bu 

dergide, din derslerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmektedir. 

Konuya ilişkin ilk bilgiye, 29 Mart 1982 yılında yayınlanan Tebliğler Dergisinde 

rastlıyoruz. Dergide, yürürlükten kaldırılan Din Bilgisi Ders Programı ile Din Bilgisi ve 

Ahlak Dersleri yerine “Din ve Ahlak Bilgisi” dersi adı altında birleştirilen öğretim 

programına yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu programda, eğitim öğretim 

sürecinde örf, âdet ve gelenekler ile milli değerlerin daima göz önünde bulundurulması, 

öğrencilere, dinin bir milleti oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğu gerçeğinin 

benimsetilmesi gerektiği bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca derslerde, ibadetlerin Allah’a 

karşı saygı ve sevgi duygusunun bir ifadesi olduğu, bunların da kişinin sağlığına, 

insanların birbirlerine saygı ve sevgi ile bağlanmalarına, yardım etmelerine, dayanışma 

içerisinde bulunmalarına, kişilerarası ilişkileri güçlendirmelerine, insanı iyi olana sevk 

eden davranışlar kazanmalarına sevk ettiği inancı benimsetilmek istenmiştir. Derslerin, 

öğrencilerin dinin ana kaynaklarını tanımalarına, yaşanan dini hayatı (ibadet, ölüm, dini 

bayram, isim koyma) anlayıp anlamlandırmalarına imkân verecek şekilde düzenlenmesi 

de, programda teklif edilen bir diğer öneri olmaktadır. Söz konusu programda, özellikle 

inanç ve davranış bütünlüğüne vurgu yapılmış, her konuda mümkün olduğunca 

öğrencinin günlük hayatı ve deneyimleri ile ilişki kurulması, böylece gerçek yaşam ve 

deneyimlerden hareketle konuların öğretilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda din 

öğretiminin, öğrencilere, kendi iç dünyalarında ve içinde yaşadıkları toplumda inanç, 

ibadet ve yaşam arasında dengeli ve uyumlu bir kişilik kazandırma hedefi özellikle 

belirtilmiştir (MEB, 1982: 156; MEB, 1992: 220-225). 

Konuya ilişkin bir diğer bilgi kaynağımız, 2517 sayılı Tebliğler Dergisidir. Dergide, 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/09/2000 tarih ve 2941 sayılı teklifi üzerine 
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19/09/2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulunca görüşülerek uygun bulunan ve ilk defa 

2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanmaya başlanan İlköğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programını tespit ediyoruz. Sözü edilen programla, insanlık 

tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, öğrenciler tarafından anlaşılıp 

anlamlandırılmasına katkıda bulunulmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Ayrıca 

programda, evrensel boyutta kişilerarası ilişkilerde dinin belirleyici bir etken olduğunu, 

bu ilişkilerin olumlu yönde geliştirilebilmesi için bireylerin bilimsel yöntem ve metotla 

verilecek din öğretimine ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. İslam’ın, Müslümanların 

kültürü, dili, sanatı, örf ve âdetleri üzerindeki etkisinin dikkate alınması, İslam dininin ve 

bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetlerin öğretilmesi gerektiği bilgisine yer 

verilmiştir (MEB, 2000a: 915). 

Sözü edilen hedeflere ulaşılabilmesi için; öğrencilerin toplumun iyi birer üyesi 

olarak yetişmeleri, bunun için dini bilgi ile onların tutum ve davranışlarından, bir diğer 

ifadeyle gerçek yaşamlarından olabildiğince yararlanılması öngörülmüştür. Bunun 

yanında, dinin milli kültürü oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğu gerçeğinin daima 

göz önünde bulundurulması gerektiği bilgisine de yer verilmiştir (MEB, 2000a: 916-917). 

Tebliğler Dergisinde bulunan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 

Öğretim Programının genel amaçlarına bakıldığında ise, bu programla öğrencilerin, genel 

olarak dinin sevgi boyutunun farkına varmalarının; dinin insanlar için vazgeçilmez bir 

gerçeklik olduğunu bilmelerinin hedeflendiği açık bir biçimde görülmektedir. İlaveten 

inanç, ibadet ve dini ritüellerin, insanların duygu ve davranışlarını güzelleştirmedeki 

olumlu etkisini fark edebilmeleri; öğrencilerin, dinin kültür oluşumunda önemli 

unsurlardan biri olduğu gerçeğini kavramaları amaçlanmıştır (MEB, 2000a: 918-919). 

Yaptığımız literatür taramaları sonucunda, hükümet programları ve genel kurul 

görüşmelerinde de dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiye işaret ve ihtiva eden bilgi, ifade 
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ve teklifler tespit edilmiştir. Çalışmamıza konu olan ilk program, 21.07.1977-05.01.1978 

tarihleri arasında iktidarda bulunan V. Demirel Hükümetinin, 27.07.1977 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Hükümet Programıdır. Dönemin Başbakanı 

Süleyman Demirel tarafından okunan programda, din eğitimiyle ilgili olarak, Türk 

Milletinin maddi ve manevi kalkınmasında, birlik ve bütünlüğün sağlanmasında etki ve 

önemi yadsınamayan İslam dininin yüce prensiplerinden istifade edileceği bilgisine yer 

verilmiştir (Neziroğlu ve Yılmaz, 2015: 1342). Program üzerine yapılan tartışma ve 

müzakerelerde, benzer bir hedefin 21 Haziran Hükümeti Hükümet Programında da yer 

aldığı bilgisine yer verilmiştir. Buna göre 21 Haziran Hükümeti de, hem Türk Milletinin 

hem de insanlığın ortak değeri olan dininin, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, 

kalkınma çabalarının başarıya ulaşmasında, iç ve dış barışın gerçekleşmesinde ve elbette 

kardeşlik duygularının pekiştirilmesinde aşkın bir kaynak olduğunu belirtmiştir 

(Neziroğlu ve Yılmaz, 2015: 1494). 

Din dersi öğretim programları, Talim ve Terbiye Kurulu kararları, Milli Eğitim 

Bakanlığınca yayınlanan Tebliğler Dergisi, ayrıca hükümet programları incelendiğinde, 

din öğretiminin, din öğretimine konu edilen bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin 

yaşamları arasında ilişki kurma veya bu ikisi arasında mevcut ilişkiyi ortaya çıkarma ve 

açıklama hedefinin bulunduğu kolayca anlaşılmaktadır. Bahsi geçen kurum ve kuruluşlar 

tarafından yayınlanan bilgi ve belgelere bakıldığında, bu gerçeklik çok net bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır.  

 

2.4.2 Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yayınlanan Belgelerde Din 

Öğretiminin Hedefi Olarak Bilgi-Yaşam İlişkisi 

“Din öğretiminin, bilgi ile yaşam arasında ilişki kurmak veya var olan ilişkiyi ortaya 

çıkarmak gibi bir hedefi olmalı mı?” sorusunun cevabına, resmi kurum ve kuruluşların 
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dışında dernek, vakıf, oda ve sendika gibi sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından 

yayınlanan belge, rapor, analiz ve değerlendirme notlarında rastlamaktayız. 

Bu bağlamda ele alacağımız ilk çalışma, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 

tarafından 2007 yılında yayınlanan “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu”dur. Eğitim politikaları ve karar 

verme süreçlerine katkıda bulunmak üzere Sabancı Üniversitesi tarafından uygulamaya 

konulan ERG, çeşitli STK’lar tarafından da desteklenen bir projedir.  

Bahsi geçen raporda3, İslam dininin insanların bireysel ve toplumsal hayatları ile 

kültürleri üzerindeki etkisini ve yaşadığımız dünyada İslam’ın nasıl algılandığını 

öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlamak için yeni bir öğrenme alanı önerilmiş, bunun 

da “Modern Dünyada İslam” öğrenme alanı olabileceği bilgisine yer verilmiştir (ERG, 

2007: 40). Raporda ayrıca dini bilginin (İlahi mesaj) ve onu günümüzde yaşamaya, ilke 

ve kurallarını tatbik etmeye çalışan insanların bireysel ve toplumsal hayatlarındaki 

yansıma ve yorumlarını içeren “dinden öğrenme” yaklaşımının, hem öğrencilerin ilgisini 

çekeceği, hem de ihtiyaçlarını karşılayabileceği ifade edilmiştir (ERG, 2007: 7). 

Söz konusu ilişkiye dair tespit ve değerlendirmelere yer verilen bir diğer çalışma 

ise, yine Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan, “2011-2012 Öğretim Yılında 

Uygulanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına İlişkin bir Değerlendirme” 

notudur4. Mine Yıldırım tarafından kaleme alınan değerlendirme notunda, dini inancın 

insan hayatında önemli bir yeri olduğu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim 

Programında da, dinin insanlar için önemine değinildiği bilgisine yer verilmiştir. Ancak 

bunun, insanların yaşamlarından, deneyim ve tecrübelerinden hareketle değil, tek başına 

dinin emir ve yasaklarından, kural ve dogmalarından yola çıkarak betimlendiği ifade 

                                                           
3 R. Kaymakcan tarafından kaleme alınmıştır. 

4 M. Yıldırım tarafından kaleme alınmıştır. 
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edilmiştir. DKAB dersine ilişkin bu tespitten sonra, dini bilgi-yaşam ilişkisinde, 

insanların dünya görüşüne, felsefi inancına veya kişisel kanaatlerine yer verilmemesinin, 

gözlerden kaçırılmaması gereken büyük bir eksiklik, dinin, insanların yaşam ve 

deneyimleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdiği değerlendirmesinde 

bulunulmuştur (ERG, 2012: 10). 

Konuya ilişkin tespit ve değerlendirmelere ulaştığımız bir diğer çalışma, Siyaset, 

Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 2018 yılında yayınlanan, 

“Okul Öncesi Dini Eğitim: Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi ve Öneriler” 

adlı analizdir.5 Kur’an kursları okul öncesi din eğitiminin program, öğretmen ve 

uygulama boyutuna dair mevcut durumun ortaya koyulmaya çalışıldığı bu analizde, 

insanların hayatında yer edinmiş dinin, bir başka ifadeyle dini bilginin, geçmişten 

günümüze bireyi ve içinde yaşadığı toplumu etkilediği ve yönlendirdiği bilgisine yer 

verilmiştir. Ayrıca, toplumun bir üyesi ve en küçük yapı taşı olan çocuğun çevresini 

anlamak ve yorumlamak için din gerçekliğine ve onun bilgisine ihtiyaç duyduğu ifade 

edilmiştir. Dinin, özellikle kültürü meydana getiren temel unsurlarından birisi olduğu, bu 

nedenle din eğitiminin, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu vurgulanmıştır (SETA, 2018: 8). 

Bilgi-yaşam ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dair bilgi ve teklifler ihtiva eden bir 

başka belge, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'nın, 14-15 Nisan 2012 tarihleri arasında 

Konya'da düzenlediği “Türkiye'de Din Öğretimi Forumu” sonuç raporudur. 

Akademisyen, okul yöneticisi, öğretmen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen bu forumda, din öğretimine dair konular tartışılmış, müzakere 

edilmiş ve somut öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Forumun sonuç raporunda, din 

derslerinin, bireyin içinde yaşadığı dünyayı, tüm boyut ve nitelikleriyle anlayıp 

                                                           
5 N. Öztürk tarafından kaleme alınmıştır. 
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anlamlandırmasını; dini ve dini olmayan dünya görüşü arasındaki gerilim noktasında, 

dünyevi olana dini açıdan verilen tepkinin anlaşılmasına katkı sağlaması gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca din derslerinde, özellikle çağdaş kültürün ve yaşam biçiminin 

şekillenmesinde, dinin dönüştürücü gücünden yararlanmasının önem ve değerine vurgu 

yapılmıştır (TİMAV, 2012: 4). 

Din derslerinde bilgi-yaşam ilişkisinin önem ve değerine vurgu yapılan diğer 

çalışmalara, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından desteklenen bilimsel araştırma 

ve yayınlanan raporlarda rastlıyoruz. Söz konusu çalışmalardan ilki, “İsteğe Bağlı Din 

Eğitimi” başlıklı araştırmadır. İsteğe bağlı din eğitiminin tartışıldığı araştırmada, dini 

bilgi ve kültürün, tüm bireylere, okul çatısı altında, toplumda var olan farklı inanç 

biçimlerini kapsayacak şekilde verilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Bunun nedeni, 

dinin ve getirmiş olduğu hakikatlerin, geleneği, toplumsal kuralları ve kişilerarası 

ilişkileri belirleyen en önemli faktör olarak değerlendirilmiş olmasıdır. Ayrıca dini bilgi 

ve tarihsel tecrübenin öğretimi, sadece aynı din içerisinde farklı gruplar arasında değil, 

aynı zamanda farklı dinlerin bir arada var olması için de önemli görülmüştür. Özellikle 

dini bilgi ve kültürü anlayamayan, zihninde analiz edemeyen, çözümleyip açıklığa 

kavuşturamayan bireyler, toplum içindeki bireysel ve toplumsal tutum ve davranışları 

anlayıp anlamlandırmakta zorlanacaktır (DEM, 2011: 11).  

Söz konusu ilişki çerçevesinde incelediğimiz bir diğer çalışma, yine Değerler 

Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan, “4+4+4 Eğitim Sistemi, Yeni Anayasa'da Dini 

Kurumlar, Din Eğitimi ve Öğretimi, İsteğe Bağlı Din Eğitimi” başlıklı araştırmadır. 

Değerler Eğitimi Merkezi’nin; “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ne dair görüş ve önerilerine 

yer verilen araştırmasında, din derslerinin mezhep ve ideolojiye dayalı önyargıların, 

ayrışma ve çatışmaların azalmasına yardımcı olduğu, hoşgörü ve barış kültürünün 

gelişmesine katkıda bulunduğu ifade edilmiştir. Bunun, özellikle toplumsal birlik ve 
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beraberlik açısından son derece önemli bir kazanım olduğu bilgisine ayrıca yer verilmiştir  

(DEM, 2012: 16).  

Bahsi geçen araştırmada, “İsteğe Bağlı Din Eğitimi” başlıklı araştırmada olduğu 

gibi, dini bilgi ile kültürel değerlerin, tüm bireylere, örgün eğitim kurumlarında, toplumda 

var olan farklı inanç biçimlerini kuşatacak şekilde verilmesinin önemi bir kez daha 

vurgulanmıştır. Bunun nedeni, dinin ve getirmiş olduğu hakikatlerin, geleneği, toplumsal 

kuralları ve kişilerarası ilişkileri belirleyen en önemli faktör olarak değerlendirilmesidir 

(DEM, 2012: 23).  

Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yayınlanan bir diğer raporda (Seçmeli Din 

Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme Raporu, Temel Dini Bilgiler, Hz. 

Muhammed’in Hayatı, Kur’an-ı Kerim), din eğitiminin modern eğitim sistemlerinde daha 

fazla kabul görmeye başladığı, günümüzde din eğitimi ve öğretiminin salt bilgi 

aktarımından ibaret olmadığı bilgisine yer verilmiştir. Rapora göre din dersleri, özellikle 

bireyleri ve onların gelişimlerini etkileyen, dinin toplum ve kültür üzerindeki etkisine 

göre, insanların yanı sıra üyesi oldukları toplumu da yönlendiren bir etki gücüne sahiptir 

(DEM, 2013).  

“Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim” adlı raporda ise İslam dininin, sadece inanç 

ilkelerinden ve ahlaki değerlerden meydana gelen bir din olmadığı, İslam’ın, insan ve 

toplum hayatını en küçük ayrıntısına kadar düzenleyen; kişisel ve toplumsal soru ve 

sorunlarına çözüm önerisi geliştirebilecek canlılığa sahip bir din olduğu değerlendirmesi 

yapılmıştır (DEM, 2014: 10).  

Dini bilgi-yaşam ilişkisine vurgu yapılan en kapsamlı çalışmalardan birisi, Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından hazırlanan ve kısaca “Toledo Kılavuz 

İlkeleri” olarak anılan rapordur. “Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar Hakkında 
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Eğitime İlişkin Toledo Kılavuz İlkeleri” başlığıyla hazırlanan raporda, din öğretimine 

yönelik bazı teklif ve öneriler geliştirilmiştir. 

Rapora göre; din öğretimi programları, ders kitapları ve ilgili öğretim araç ve 

gereçleri dini veya dini olmayan (seküler) anlayış ve yaklaşımlar arasında ayırımcılık 

yapılmadan hazırlanmalıdır. Din dersi programları, özellikle dersi alan öğrencilerin 

yorum ve önerilerine açık olmalı; Dünya genelinde artan dini çeşitliliği, bireysel olduğu 

kadar toplumsal hayatta da giderek daha fazla görünür olan din gerçekliğini doğru 

anlamaya ve anlamlandırmaya katkı sağlamalıdır (Gözaydın, 2016: 43-44). 

Raporda, hiçbir eğitim sisteminin, dinlerin ve dini olmayan inanç sistemlerinin 

toplumların tarihi ve kültürleri üzerindeki etkisini görmezden gelemeyeceği, görmezden 

gelmesi durumunda bunun hoşgörüsüzlüğü, önyargıları ve düşmanlıkları pekiştireceği 

belirtilmektedir. Ayrıca dinlerin ve inanç sistemlerinin öğretime konu edilmesi için çok 

fazla neden bulunduğu ifade edilmiştir (Gözaydın, 2016: 44-45). Buna göre:  

 Din bireylerin yaşamında etkili bir güce sahiptir. İnsanların birbirlerini 

tanımaları ve anlayabilmeleri için inanılan dinin bilinmesi ve kavranması 

gerekir. 

 Dinler ve inanç sistemleri hakkında eğitim almak, kişinin hem kendisini hem de 

inandığı dini anlamasına, insanlık tarafından geliştirilen değerleri takdir 

etmesine katkı sunar. 

 Tarih, kültür ve edebiyatın önemli bir kısmı dini bilgi olmadan anlaşılamaz. 

 Dini bilgi, kişilerin daha hoşgörülü ve barışçıl tutum ve davranışlar 

geliştirmelerine, dolayısıyla toplumsal kaynaşmaya katkı sağlar. 

Toledo Kılavuz İlkelerinde, öğretmenlerin eğitimi de ele alınmış, ideal din dersi 

öğretmenlerinin nitelikleri tarif edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin, hem dinler hem de 
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inanç sistemlerinin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplum ve kültür üzerinde etkili 

olduklarını anlamaları, dinlerin ve inanç sistemlerinin, özellikle insanların yaşamları, 

tutum ve eylemleri üzerindeki rolünü ve bunları dönüştürme gücünü anlama yeterliğine 

sahip olmaları gerekmektedir (Gözaydın, 2016: 46). 

Din öğretiminde, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiye dair teklif, tespit ve 

değerlendirmeler incelendiğinde, hem bireysel hem de toplumsal alanda, ne dini bilgiden 

ne de kişinin deneyim ve tecrübelerine dayanan yaşamdan vazgeçmenin, özellikle din 

dersleri söz konusu olduğunda, herhangi birini bir diğerine tercih etmenin kolay bir iş 

olmadığı görülmektedir. 

Bir tarafta; insanların dünya görüşünü, tutum ve yargılarını şekillendiren dini bilgi, 

diğer tarafta; insanın diğer insanlarla ve içinde bulunduğu çevreyle devam eden 

etkileşimi, bu etkileşimin bireyde bıraktığı iz, yönetip kılavuzladığı hayatı, iş ve 

davranışları bulunmaktadır.  

Her ne kadar dini bilgi ile yaşam, birbirinden ayrı iki gerçeklik olarak var olsa da, 

bunlar birbirini etkileyen, ama aynı zamanda birbirinden bağımsız kalmaya da devam 

edebilen unsurlardır. Bu anlamda dini bilgi ve yaşam, aslında aynı yapının, aynı 

gerçekliğin farklı soyutlamalarından başka bir şey değildir. 

İkinci bölümün sonuna gelirken, dini bilgi ile yaşam arasında karşılıklı bir ilişkinin 

bulunduğunu, en azından Türkiye’deki din öğretimi için çok net bir biçimde 

söyleyebiliriz. İnsanların hayatına bir şekilde giren dini bilgi, bireyi ve içinde yaşadığı 

toplumu etkileyip yönlendirmiş, özellikle öğrenciler, birbirlerini tanımak, içinde 

bulundukları çevreyi anlamak ve yorumlamak için din gerçekliğine ve onun bilgisine 

ihtiyaç duymuştur. Bunun en önemli nedeni, dinin ve bildirmiş olduğu hakikatlerin 

toplumsal normları ve kişilerarası ilişkileri belirleyen en önemli faktör olarak 

değerlendirilmiş olmasıdır. Dini bilgi, bir taraftan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini, 
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hayat tarzlarını etkilerken, diğer taraftan; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, deneyim ve 

tecrübeleri belirli alan ve düzeylerde din derslerine konu olan bilgiyi şekillendirmelidir.  

Bu noktada, dini bilgi ile yaşam arasında uyumlu bir ilişkiyi temin etmek, dinin 

içerik ve bilgisini öğrencilere aktarırken, içinde bulundukları şartlarla bağlantısını 

kurmak, onlara yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış biçimi kazandıracak öğrenme 

ortamını sağlamak din öğretiminin görev ve sorumlulukları arasındadır. Ayrıca 

günümüzde ortaya çıkan yeni durumlar karşısında, dini bilginin yol göstericiliğini dikkate 

alan, kendi tarihselliğinde anlayıp anlamlandıran ve günümüz insanlarının varoluşsal 

deneyimleri ile ilişkisini ortaya koyan; bilgi-yaşam ilişkisini dini ve dünyevi sorunlarla 

başa çıkmada önemli bir unsur olarak değerlendiren din öğretimi yaklaşımlarına olan 

ihtiyaç da ortadadır. Korelasyon didaktiği, tüm bu görev ve sorumlulukları yerine 

getirmede ilgili tüm paydaşların istifade edilebileceği bir din öğretimi yaklaşmı olarak 

belirmektedir.  
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III. BÖLÜM: YÖNTEM ve BULGULAR 

 

3.1 Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma korelasyon didaktiğinin, hem literatür taramasına hem de 

akademisyen görüş ve önerilerine dayanarak ne olduğunu belirlemeye yönelik nitel bir 

araştırmadır.  

Nitel araştırma yöntemleri gözlem, görüşme ve metin analizi gibi veri toplama 

araçlarının kullanıldığı, tutum, davranış, deneyim, algı ve olayların kendi doğasında, 

gerçekçi ve bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı, katılımcılardan fikir edinmeye çalışan, 

nitel bir sürecin izlendiği araştırma çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre nitel 

araştırma, toplumsal olguları, içinde hayat bulduğu ve/veya geliştiği çevrede araştırmayı, 

anlamayı ve anlamlandırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır (Dawson, 2016: 19; Yıldırım 

ve Şimşek, 2016: 41). 

Bilimsel araştırma kavram ve süreçlerinde yaşanan gelişmeler, disiplinlerin 

araştırma yöntemine dair algı ve anlayışlarının değişmesine neden olmuştur. Birçok 

alanda, özellikle de sosyal bilimler alanında yaşanan paradigma değişimi, yeni düşünce, 

anlayış ve yaklaşım tarzlarını beraberinde getirmiş, önceleri pek benimsenmeyen nitel 

araştırma yöntemlerinin birçok akademisyen ve araştırmacı tarafından tercih edilmesini 

sağlamıştır. Nitel araştırma yöntemleri, geçmişte daha çok sosyoloji ve antropoloji 

alanında tercih edilirken, günümüzde, sosyoloji ve antroplojinin yanı sıra psikoloji, 

dilbilimi, sağlık bilimleri, kamu yönetimi gibi çeşitli sosyal bilim alanlarında kullanılan 

bir araştırma yöntemine dönüşmüştür (Miles ve Huberman, 2016: 1; Yıldırım ve Şimşek, 

2016: 9).  

Nitel araştırma yöntemlerini tercih etmemizin başlıca nedeni, bu yöntemin 

araştırmaya konu olan olgu ve olayları, içinde hayat bulduğu ve geliştiği çevrede 
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araştırmaya, anlamaya ve anlamlandırmaya imkân vermesidir. Nitel araştırmaların, 

araştırılan konuyla ilgili betimsel ve gerçekçi bir tasarım sunması, ayrıca toplanan 

verilerin mümkün olduğunca doğrudan sunulması da bu yöntemin tercih edilmesinde 

etkili olmuştur.  

 

3.1.1 Araştırmanın Deseni 

Araştırma deseni, araştırmada benimsenen yaklaşımın ne olması gerektiğini 

belirleyen, araştırma sorularının, aşamalarının ve toplanan verilerin düzenlenmesine 

kılavuzluk eden bir strateji olarak tanımlanmaktadır. Bazı araştırmacılar, “araştırma 

deseni” yerine, literatürde aynı anlamın karşılığı olarak “araştırma geleneği”, “araştırma 

yaklaşımı” veya “araştırma stratejisi” kavramlarını kullansa da (Yıldırım ve Şimşek, 

2016: 67), bu çalışmada “araştırma deseni” kavramı tercih edilmiştir.  

Araştırma deseni, araştırmacıya, çalışmanın tutarlı ve amacına uygun olarak 

sürdürülebilmesinde kılavuzluk etmektedir. Verilerin toplanma ve analiz edilme 

sürecinde araştırmacıya rehberlik etmekle birlikte, çerçevesi kesin çizgilerle belirlenmiş 

bir yönlendirme yapmamakta, araştırmacıyı sınırlandırmamaktadır. Böylece 

araştırmacıya esnek bir hareket alanı sağlarken, araştırma aşamalarının birbiriyle tutarlı 

olmasına da katkı sunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 67). 

Nitel araştırma yöntemlerinde çok çeşitli araştırma desenleri tercih edilebilir. 

Bunlar anlatı, fenomenoloji, kuram oluşturma, etnografi, durum çalışması ve/veya eylem 

araştırmalarıdır. Bu araştırmada, korelasyon didaktiğinin bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınmasına olanak sağlayan; korelasyon didaktiğinin bizzat kendisine, onun daha iyi 

anlaşılmasına odaklanan içsel durum çalışması tercih edilmiştir.  

Durum çalışmasında söz konusu olan, gerçek yaşamda var olan bir durumun 

araştırılması ve öğrenilmesidir. Araştırmacıların karşısına çeşitli şekillerde çıkan bu 
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durumlar, bazen bir birey, bir kurum, bir program, bir grup veya çalışılacak herhangi bir 

çevre olabilmektedir. Bu çalışmaların en temel özelliği, bir ya da birkaç durumun ve o 

duruma ilişkin etkenlerin, bütüncül bir anlayışla derinlemesine araştırılması, veri 

toplanması; bahsi geçen durumu nasıl etkiledikleri veya söz konusu durumdan nasıl 

etkilendiklerine odaklanılmasıdır (Bal, 2015: 130; Punch, 2016: 144; Yıldırım ve Şimşek, 

2016: 73). 

 

3.1.2 Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, nitel araştırmalarla özdeşleşmiş olan amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklem yoluyla oluşturulmuştur. Örneklem, 

araştırmaya konu olan evreninin bir bölümünün çalışma alanı olarak belirlenmesi ve söz 

konusu çalışma sonucunda elde edilen verilerin evrenin tamamına genellenmesi olarak 

ifade edilmektedir. Araştırmaya konu olan evrenden kendisini temsil edebileceğine 

inanılan bir bölüm; evren hakkında çıkarımlarda bulunabilmek amacıyla seçilen bir 

yöntemdir. Bu yöntem, araştırma evreninin büyük ve geniş olduğu, evrenin tamamına 

nüfuz edilemediği durumlarda tercih edilmektedir (Böke, 2014: 107; Aziz, 2017: 49). 

Araştırmaya konu olan herhangi bir evrenin tamamının incelenmesi, evrende 

bulunan bütün bireylerle görüşülmesi, evrenin tümünün gözlemlenmesi pek mümkün 

görülmemektedir. Özellikle, araştırılan alanın çok geniş olduğu durumlarda evrene tam 

olarak inilmesi neredeyse imkânsızdır. Neyi, nerede, ne kadar inceleyeceğimiz, kimi 

gözlemleyip kiminle konuşacağımız, ulaşacağımız sonuçları ve bunlar hakkında ne kadar 

güven duyabileceğimizi de sınırlandıracaktır. Bu gibi durumlarda, evrenin tamamı yerine, 

onu temsil edebileceğine inanılan bir bölümün dikkate alınarak araştırma yapılması daha 

gerçekçi bir yaklaşım olmaktadır (Miles ve Huberman, 2016: 27; Aziz, 2017: 50). 
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Kartopu örnekleme aracılığıyla, korelasyon didaktiğine dair en zengin bilgi birikimi 

ve kaynağına sahip olduğunu düşündüğümüz öğretim üyeleri saptanmış, konunun 

derinlemesine çalışılmasına özen gösterilmiştir. Kartopu örnekleme, adından da 

anlaşılacağı üzere kartopu mantığına dayanan, küçükten başlayıp gittikçe büyüyen bir 

örnekleme yöntemidir. Bu yöntemde, araştırmaya birkaç isim veya durumla başlanır, 

süreç içerisinde hedeflenen örneklem büyüklüğü ve çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılır. Bu 

örneklem çeşidi, özellikle ulaşılması, keşfedilmesi, açıklanması ve tanımlanması zor 

çalışma evrenlerinin betimlenmesinde kullanılmaktadır (Böke, 2014: 129; Neuman, 

2014: 325; Yıldırım ve Şimşek, 2016: 122).  

Bu araştırmada, Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan/yapmış olan 

öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine dair görüş ve düşünceleri ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Belli bir katılımcı sayısı belirlemediğimiz araştırmamızın ilk örneklemini, 

korelasyon didaktiği alanında çalışmaları bulunan birkaç öğretim üyesi oluşturmuştur. 

Görüşülen öğretim üyelerinin öneri ve tavsiyelerinden hareketle yeni isimler belirlenmiş, 

bu isimler görüşülecek öğretim üyeleri listesine, dolayısıyla çalışma grubuna dâhil 

edilmiştir. Söz konusu liste adeta bir kartopu gibi büyümüş ve genişlemiştir. İlerleyen 

süreçte, öğretim üyeleri listesinde sürekli ön plana çıkan ve daha donanımlı olduğu 

düşünülen isimler belirlenmiş, korelasyon didaktiği konusunda daha zengin bilgi 

birikimine sahip isimlere, dolayısıyla daha zengin bilgi kaynaklarına ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 

Veri kaynağının kalitesi, elde edilecek verilerin kalitesini belirleyen temel 

unsurlardan biridir (Akturan, 2008: 111). Bu bağlamda, çalışma grubunun din eğitimi 

bilim dalında görev yapan veya yapmış olan öğretim üyeleri arasından seçilmiş olmasının 

temelde iki nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, öğretim üyelerinin araştırılan konunun 

uzmanı olmaları; korelasyon didaktiğinin, din eğitimi bilim dalında, söz konusu öğretim 

üyeleri tarafından çalışılıyor olmasıdır. İkinci neden ise, din eğitimi bilim dalında görev 
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yapan öğretim üyelerinin, korelasyon didaktiği yaklaşımına göre hazırlanan din dersi 

öğretim programlarının geliştirilmesinde etkili olmaları, bu konuda karar verici konumda 

bulunmalarıdır. Bu anlamda, söz konusu öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine 

ilişkin görüşlerinin, bu konudaki teorik çalışmalarının, uygulamadan (okul, sınıf vb.) 

edindikleri deneyim ve tecrübelerin değerli olduğu düşünülmüştür. 

Bu süreçte netleştirilmesi gereken bir diğer konu katılımcı sayısıdır. Çalışma 

grubunun kaç kişiden oluşması gerektiği, nitel araştırmaların tartışmalı konuları arasında 

yer almaktadır. Kişi sayısı, araştırmanın nitel ve nicel özellikte olmasıyla yakından 

ilişkilidir. Araştırma sonuçlarıyla ne yapılmak istendiği de katılımcı sayısına etki eden bir 

diğer etmendir. Kartopu örnekleme yöntemini tercih ettiğimiz bu araştırmada, iletişime 

geçilecek kişi sayısını belirleyen en önemli değişken, yapılan görüşmeler sonucunda 

ulaşılan “doyma noktası”dır. “Doyma noktası” her şeyin tam ve tamam olduğu, devam 

etmenin yeni herhangi bir bilgi sağlamayacağı noktayı ifade etmek için kullanılan bir 

kavramdır (Dawson, 2016: 46). 

Fazla katılımcı sayısının araştırılan konuya dair bilgilerin, deneyim ve tecrübelerin 

anlaşılmasını zorlaştıracağına işaret eden bazı kaynaklar, katılımcı sayısının 5 ile 25 

arasında değişebileceğini belirtmektedir. Nitel araştırmalarda çok büyük ve geniş 

örnekleme ihtiyaç olmadığı, çok fazla kişi ile yapılan görüşmelerin araştırılan duruma 

ilişkin daha zengin ve nitelikli bilgi anlamına gelmeyeceği ifade edilmektedir. Burada 

önemli olan, elde edilen verilerin yeterli ve doyum noktasına ulaşmış olmasıdır.  

Bu doğrultuda 8 öğretim üyesiyle görüşülmüş, bu görüşmelerden elde edilen 

veriler, etik kurallar çerçevesinde katılımcıların isimleri gizli tutularak ÖÜ1, ÖÜ2, ÖÜ3, 

ÖÜ4, ÖÜ5, ÖÜ6, ÖÜ7, ÖÜ8 şeklinde kodlanarak sunulmuştur. 
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Katılımcı 

 

 

Unvan 

 

Görev 

 

 

Kurum 

 

Alan 

 

Cinsiyet 

ÖÜ1 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Din Eğitimi ve 

Kateşe Kürsüsü 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ2 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Katolik 

İlahiyat Fakültesi 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ3 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Katolik 

Teoloji Enstitüsü 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ4 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Katolik 

İlahiyat Fakültesi 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ5 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, 

Kateşe Enstitüsü 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ6 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Din Didaktiği ve  

Din Eğitimi Kürsüsü 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ7 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Din Didaktiği ve  

Din Eğitimi Kürsüsü 

Din Eğitimi Erkek 

ÖÜ8 Prof. 

Dr. 

Akademisyen Üniversite, Katolik 

Teoloji ve Din Eğitimi 

Din Eğitimi Kadın 

Tablo 1: Öğretim Üyelerinin Unvan, Görev, Kurum, Akademik Çalışma Alanı ve 

Cinsiyetine İlişkin Bilgiler 

 

3.1.3 Verilerin Toplanması 

Veri toplama; araştırmacı tarafından çalışılan herhangi bir konunun problem 

durumuna çözüm getirebilmek için yürütülen, nitelikli ve doyurucu bilgiler toplamayı 

amaçlayan bir dizi faaliyettir (Creswell, 2018: 146). Araştırmacılar, araştırdıkları 

konularla ilgili verilere ulaşabilmek için, yine araştırdıkları konuların yapı ve 

özelliklerine göre çeşitli veri toplama yöntem ve tekniği kullanmaktadır. Geleneksel veri 

toplama teknikleri, daha çok gözlem, doküman incelemesi ve görüşmedir. Araştırma 

verileri, nitel araştırma deseni veya yaklaşımı ne olursa olsun, genellikle bu üç veri 

toplama tekniğinden herhangi biri veya birkaçıyla elde edilmektedir (Punch, 2016: 165). 

Bu araştırmada, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Görüşme, nitel araştırmalarda çok sık tercih edilen bir veri toplama 

tekniğidir. Özellikle sosyoloji ve eğitim bilimlerinde sıklıkla başvurulan bu teknik, 
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insanların araştırma problemine ilişkin olgu, olay, birey veya grup hakkındaki 

düşüncelerini, izlenim, deneyim ve tecrübelerini, algı ve anlayışlarını tanımlamada, söz 

konusu problemi çözüme kavuşturmada tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 

42; Punch, 2016: 165-166). 

Görüşme formunda yer alan soruların bütün katılımcılara sorulmasını öngören yarı 

yapılandırılmış görüşmeler, görüşme esnasında bir başka önemli bilginin ortaya çıkma 

ihtimaline karşın, görüşmenin doğal ve esnek bir yapıda olmasını öngörmüştür (Dawson, 

2016: 28). Bu tür görüşmelerde izlenen yapı (görüşme formu) her ne kadar önceden 

hazırlanmış olsa da, görüşme esnasında gelen yanıtlara ve ortaya çıkan yeni durumlara 

göre yeniden düzenlenebilir, soruların yerleri değiştirilebilir, yeni sorular eklenebilir (Bal, 

2015:163). Araştırmacılara görüşme esnasında esneklik tanıyan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler, ne yapılandırılmış görüşmeler kadar katı, ne de yapılandırılmamış 

görüşmeler kadar esnek bir yapıya sahiptir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin bu özelliği, 

bu araştırmada söz konusu tekniğin tercih edilmesinde etkili olan başlıca nedendir. 

Görüşme formunun hazırlanmasında, öncelikle korelasyon didaktiğiyle ilgili 

literatür taranmış, bu konuda hem yurtiçi hem de yurtdışında yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Böylece korelasyon didaktiğinin kuramsal çerçevesi belirlenmiş, 

yaklaşımın hem teorik hem de pratik yansımaları ortaya koyulmuştur. Literatür 

taramasından elde edilen veriler tez danışmanı ve alan uzmanlarının görüş, öneri ve 

yönlendirmeleri ile önce muhtemel görüşme sorularına, ardından da sekiz sorudan oluşan 

yarı yapılandırılmış görüşme formuna dönüştürülmüştür. Araştırmada kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu (EK-1) ilgililerin dikkatine sunulmuştur.  

Görüşme formunda yer alan soruların, her şeyden önce kolay anlaşılır sorular 

olmasına dikkat edilmiştir. Soruların yeterince anlaşılır olup olmadığını tespit etmek için 

görüşmenin pilot uygulaması yapılmış, sorulan sorularının, görüşülen öğretim üyelerinin 
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korelasyon didaktiğiyle ilgili deneyim ve tecrübelerini ortaya çıkarmaya dönük olmasına 

özen gösterilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmanın konusu, problemi, katılımcı 

özellikleri, görüşmenin yapıldığı yer gibi çeşitli nedenlerle birbirinden farklı özellikler 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla yarı yapılandırılmış görüşme formunun da, sözü edilen 

değişkenlere bağlı olarak farklı özelliklere sahip olması kaçınılmazdır. Tüm bunlara 

rağmen, görüşme formunun hazırlanmasında dikkate alınması gereken bazı ortak ilkeler 

de yok değildir. Bu çalışmada görüşme formunda yer alan sorular hazırlanırken (Akturan, 

2008: 113; Yıldırım ve Şimşek, 2016: 136-145); 

 Sorulacak soruların görüşülen birey (katılımcı) tarafından kolay anlaşılabilir 

özellikte olmasına, soruların mümkün olduğunca açık, net ve yalın bir biçimde 

ifade edilmesine, 

 Aynı soruların farklı (alternatif) şekillerde ifade edilmesine, ayrıca katılımcının, 

sorulan soruyu daha iyi anlaması, konunun tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması 

ve ayrıntılı cevaplar verebilmesi için sondalar (sondaj soruları) hazırlanmasına, 

 Katılımcılarda olumsuz etki yaratmayacak, ayrıntılı yanıtları teşvik edecek, 

detaylı ve derinlemesine verilere ulaşılmasını mümkün kılacak (açık uçlu, kapalı 

uçlu, dolaylı ve varsayıma dayanan) sorular hazırlanmasına, 

 Katılımcıların düşünmesini ve sorulan soruya cevap vermesini güçleştiren genel 

ve soyut sorular yerine, görüşülen bireyin deneyim ve tecrübelerine dayanan 

odaklı (spesific) sorular sorulmasına, 

 Araştırmacı, anlaşılmayan soruları açıklığa kavuşturmak ve bu soruları katılımcı 

için anlaşılır kılmak için ipuçları vermek dışında yanıtları yönlendirici soru 

sormamaya, sorulan soruların yönlendirici nitelikte olmamasına, 
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 Sorulan soruların yanıtlanmasını güçleştirecek, önemli soruların unutulmasına 

neden olabilecek çok boyutlu sorulardan kaçınmaya, tek seferde birden fazla 

soru sormamaya, 

 Görüşme formunda yer alan soruların genelden özele, kolaydan zora, yakından 

uzağa ilkesine göre, mantıklı bir düzen içerisinde sıralanmasına özellikle dikkat 

edilmiştir. 

Bu çalışmada, araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde 

edilmiştir. Böylece araştırma grubunda yer alan öğretim üyelerinin korelasyon 

didaktiğine ilişkin düşüncelerinin, deneyimlerinin, zihinsel algı ve tepkilerinin belirlenip 

ortaya çıkarılması, anlaşılması ve derinlemesine irdelenmesi hedeflenmiştir. 

Tüm katılımcılara, hem görüşme öncesinde hem de görüşme esnasında araştırmanın 

konusu, kapsamı ve genel amacından kısaca bahsedilmiş, gerekli tüm bilgilendirmeler 

yapılmış, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı bildirilmiştir. Korelasyon 

didaktiği hakkındaki görüş ve düşüncelerinin araştırma için önem ve değeri özellikle 

belirtilmiş, görüşme için istekli olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.  

Nitel araştırmalarda karşılaşılan en önemli (etik) sorun, görüşme yapılan kişinin ve 

yaptığı açıklamaların gizliliği konusundan kaynaklanmaktadır. Yapılan görüşmeler, 

araştırmacı ve katılımcı arasında gizli kalmalı, bu durum araştırmacı tarafından gerekirse 

yazılı olarak teminat altına alınmalıdır.  Bu, araştırmaya katılan bireyleri hem rahatlatmak 

hem de asgari güven ortamını temin etmek bakımından önemli ve gereklidir. Araştırmacı, 

ancak böyle bir güven ortamında ayrıntılı ve tatmin edici verilere ulaşabilir (Demir, 2014: 

298; Bal, 2015:166; Dawson, 2016: 60).  

Söz konusu gerçekten hareketle, yapılan görüşmelerin güvenirliğini sağlamak 

amacıyla, katılımcılara aydınlatılmış onam formu (EK-2) imzalatılmış, kendilerine, bu 

çalışmadan elde edilecek verilerin sadece bu araştırma için kullanılacağına dair teminat 



 
 

82 
 

verilmiştir. Ayrıca yapılacak görüşmelerin (ses kayıt cihazıyla) kayıt altına alınması 

hususunda katılımcılardan izin alınmış, görüşmenin gizliliğine (kimlik ve kurum bilgileri 

gibi) dair açıklamalar yapılmıştır. Görüşmelere hazırlık sorularıyla başlanmış, 

katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri için azami özen gösterilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerin niteliğini etkileyen bir başka değişken, 

görüşmelerin yapılacağı mekân ve ortamlardır. Katılımcılar, görüşme yapılacak 

ortamların kendileri için rahat, özgür ve güvenli olmasını isterler. Görüşme yapılacak 

mekânlarda rahatlık, özgürlük ve güvenlik önlemlerinin alınmaması, yapılacak 

görüşmelerin yarıda kesilmesine, hatta hiç başlamamasına neden olabilir (Bal, 2015:166; 

Creswell, 2018:165). Bu anlamda görüşmelerin, katılımcıların kendilerini rahat ve 

güvende hissedecekleri mekânlarda, yine kendi belirleyecekleri tarih ve saatlerde 

yapılmasına özellikle dikkat edilmiştir. Görüşmeler, genellikle katılımcıların çalıştıkları 

kurum ve kuruluşlarda yapılmış, olumsuz etkiler bırakabilecek yerlerden uzak 

durulmuştur.  

Dış etkenlerin tamamen soyutlanamadığı, görüşme yapılacak bireylere doğrudan 

ulaşılamadığı veya ulaşım ve veri transkripsiyon maliyetlerinin azaltılmak istendiği 

durumlarda, katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapmak yerine, elektronik ortamda, 

bilgisayar veya telefon destekli görüşmeler gerçekleştirmek de bir seçenektir (Demir, 

2014: 293; Creswell, 2018:164). 

Araştırmacılara hem zaman hem de mekân esnekliği tanıyan bilgisayar ve telefon 

destekli görüşmeler, görüşülen bireyler için tehdit edici olmayan, özgür ve rahat bir 

ortamın oluşmasını sağlayarak katılımcıların daha hassas konularda da duygu ve 

düşüncelerini açıklamalarına fırsat vermektedir (Creswell, 2018:159-161). Bu bağlamda, 

görüşmeyi kabul eden öğretim üyelerinden kolay ulaşılabilir olanlarla yüz yüze 
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görüşmeler yapılırken, doğrudan ulaşılamayan bilgi kaynaklarıyla telefon görüşmeleri 

tercih edilmiştir. 

Mülakat yoluyla elde edilen verilerin kayıt altına alınmasında temelde iki yöntem 

tercih edilmektedir: Bunlardan biri yazılı not alma, bir diğeri de ses kayıt cihazlarıyla 

kaydetme yöntemidir (Demir, 2014: 297; Yıldırım ve Şimşek, 2016: 153). 

Araştırmamızda kullandığımız ses kayıt cihazı, hem araştırmacıya hem de araştırma 

sürecine önemli kolaylıklar sağlamıştır. Verilen yanıtları dinlemede ve kayıt altına 

almada bizleri rahatlatan bu cihaz, görüşme detaylarını kaçırma veya unutma endişesini 

de ortadan kaldırmıştır. 

Nitel araştırmalarda görüşme sürelerinin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili çeşitli 

açıklama ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Birçok kaynakta görüşme sürelerinin, konunun 

amacı ve özelliğine göre 45-90 veya 30-120 dakika arasında değişebileceği ifade 

edilmiştir. 45 dakikayı aşan görüşmelerde ara verilmesi gerektiği, bunun hem araştırmacı 

hem de katılımcı açısından yararlı olduğu belirtilmiştir (Akturan, 2008: 115). 

Yapılacak görüşmeler için önceden tahmini bir süre (25 dk.) belirlenmiş olmasına 

rağmen, yapılan görüşmelerin süresi 25-50 dakika arasında değişmiştir. Veri 

doygunluğuna ulaştığımız veya görüşme sürelerinin aşıldığı durumlarda, bilgi kaynağına 

olan saygı ve nezaketin bir gereği olarak, görüşmeye devam etmek isteyip istemedikleri 

de sorulmuştur.  

 

3.1.4 Verilerin Analizi 

Literatürde çeşitli nitel veri analizi yaklaşımları bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan 

hangisinin tercih edileceği, araştırmanın konusuna, yöntemine, desenine ve çalışma 

grubuna bağlı olabileceği gibi, araştırmacıların kişisel tercihleri ve kendilerine sunulan 

imkânlarla da yakından ilgilidir (Dawson, 2016: 92; Punch, 2016: 187) 
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Nitel veri analizinde, genellikle üç yaklaşım benimsenmektedir. Bu yaklaşımlar, 

araştırmacılara alternatif veri çözümleme ve bu verilerden sonuç çıkarma olanağı 

sunmaktadır. Birinci yaklaşımda, toplanan veriler mümkün olduğunca özgün (orijinal), 

gerektiğinde doğrudan alıntı yapılarak betimsel bir anlayışla sunulmaktadır. Bir diğer veri 

analizi yaklaşımı, bazı nedensel ve açıklayıcı çıkarımlarda bulunabilmek için, betimsel 

yaklaşımla sunulan verilerin belirlenen temalara ve temalar arası ilişkilere göre sistematik 

analizini öngörmektedir. Üçüncü yaklaşım ise, veri analizi sürecinde ilk iki yaklaşımı 

dikkate almakla beraber araştırmacının kendi yorumlarını da sürece dâhil etmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 237). 

Söz konusu analiz yaklaşımları, literatürde genellikle betimsel ve içerik analizi 

şeklinde ifade edilen yaklaşımlardan farklı değildir. Betimsel analiz, birinci ve bir 

dereceye kadar ikinci yaklaşımı içine alırken, içerik analizi ikinci ve üçüncü yaklaşımı 

kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 238). 

Öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine ilişkin görüşlerini belirlemeye 

çalıştığımız bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler 

betimsel analiz modeline göre çözümlenmiştir. Betimsel analiz, elde edilen verilerin, 

daha önceden belirlenen temalara göre düzenlenmesi, yorumlanması ve okuyucuya 

aktarılmasıdır. Bu analizde, çeşitli veri toplama araçlarıyla elde edilen veriler, 

araştırmanın alt problemleri ile araştırma soruları çerçevesinde oluşturulan temalara göre 

düzenlenir ve açık bir şekilde betimlenir. Betimsel analiz, bu yönüyle tümdengelimci 

(genelden özele doğru) bir özellik göstermektedir. Kendisiyle görüşme yapılan veya 

doğal ortamında gözlemlenen bireylerden elde edilen veriler, değiştirilmeden, özgün 

halleriyle aktarılır; verilerin güvenirliğini sağlamak için doğrudan alıntılara sıklıkla yer 

verilir (Demir, 2014: 313; Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239-240). 
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Bu çalışmada verilerin betimsel analizi araştırmanın alt problemleri doğrultusunda 

yapılmış, “Öğretim Üyelerinin Korelasyon Didaktiğine İlişkin Düşünceleri”, “Öğretim 

Üyelerinin Korelasyon Didaktiği Uygulamalarına Dair Görüşleri”, “Öğretim Üyelerine 

Göre Korelasyon Didaktiğinin Güçlü ve Zayıf Yönleri”, “Öğretim Üyelerinin Korelasyon 

Didaktiğinin Geliştirilmesine Dair Görüş ve Önerileri” ve “Öğretim Üyelerinin 

Korelasyon Didaktiğinin İslam Din Derslerinde Uygulanmasına İlişkin Görüşleri” 

ekseninde genel bir yapı oluşturulmuştur.  

Söz konusu alt problemlerden hareketle “Tanımlar ve Görüşler, Korelasyon 

Didaktiğinin Yapısı, Yaklaşımın Avantajları, Karşılaşılan Sorunlar, Kuramsal ve 

Kurumsal Alana Yönelik Öneriler, İslam Din Öğretiminde Korelasyon Didaktiği” olmak 

üzere toplam 6 tema elde edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerine göre ulaşılan temalar 

Tablo 2’de verilmektedir.  

Alt Problemler Temalar 

1. Öğretim Üyelerinin Korelasyon 

Didaktiğine İlişkin Düşünceleri 

Nelerdir? 

1. Tanımlar ve Görüşler 

2. Öğretim Üyelerinin Korelasyon 

Didaktiği Uygulamalarına Dair 

Görüşleri Nelerdir? 

1. Korelasyon Didaktiğinin Yapısı 

3. Öğretim Üyelerine Göre Korelasyon 

Didaktiğinin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Nelerdir? 

1. Yaklaşımın Avantajları  

2. Karşılaşılan Sorunlar 
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4. Öğretim Üyelerinin Korelasyon 

Didaktiğinin Geliştirilmesine Dair 

Görüş ve Önerileri Nelerdir? 

1. Kuramsal ve Kurumsal Alana İlişkin 

Öneriler 

5. Öğretim Üyelerinin Korelasyon 

Didaktiğinin İslam Din Öğretimine Olası 

Katkılarına İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

1. İslam Din Öğretiminde Korelasyon 

Didaktiği 

Tablo 2: Alt Problemler ve Bunlara Göre Ulaşılan Temalar 

Betimsel analizin bir diğer aşaması, nitel verilerin tematik çerçeveye göre 

işlenmesidir. Bu aşamada, toplanan veriler temalara göre okunmakta ve 

düzenlenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 240). Yarı yapılandırılmış görüşmelerden 

elde ettiğimiz nitel veriler de, hem tanımlanmak hem de doğrudan alıntılarda kullanılmak 

üzere seçilmiş; en ince ayrıntısına kadar çözümlenmiş, metin haline getirilmiş ve temalara 

göre düzenlenmiştir.  

Bulguların tanımlanması aşamasında, bir önceki aşamada seçilerek düzenlenen 

veriler yalın bir dille tanımlanır, araştırmacının gerekli gördüğü hallerde doğrudan 

alıntılarla desteklenir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 240). Görüşme yoluyla toplanan nitel 

veriler, temalar altında düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Birbiriyle ilişkilendirilen veriler 

doğrudan alıntılarla desteklenerek zengin betimlemelerin ortaya çıkmasını, araştırma 

bulgularının anlamlı ve mantıklı bir biçimde sunulmasını sağlamıştır. 

Betimsel analizin son aşaması bulguların yorumlanması aşamasıdır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016: 240).  Bu aşamada, tanımlanan bulgular açıklanmış, birbirleriyle 

ilişkilendirilmiş, alanyazın ile desteklenerek yorumlanmış, ilgililerin dikkatine 

sunulmuştur. 
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3.1.5 Geçerlik ve Güvenirlik 

 

Araştırmaları “bilimsel” yapan ölçütlerin başında, onun inandırıcılığı, yani 

“geçerli” ve “güvenilir” olması gelmektedir. Geçerlik ve güvenirlik, hem nicel hem de 

nitel araştırmalarda bilimselliği, tekrarlanabilirliği ve aktarılabilirliği belirleyen önemli 

ögelerdendir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 269). 

Herhangi bir ölçme aracının, ölçülmek istenen bir olguyu doğru ölçme derecesiyle 

ilgili olan geçerlik ile ölçüm sonuçlarının tekrarlanabilmesini ifade eden güvenirlik, nicel 

araştırmalar ve bunların analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nicel 

araştırmacılar, seçtikleri ölçme araçlarının ölçülmek istenen şeyleri ölçtüğünü 

kanıtlamak, yaptıkları ölçümlerin aynı koşullarda değişmez ve tutarlı sonuçlar 

verdiklerinden emin olmak isterler (Dawson, 2016: 91). 

Nicel araştırmalarda olduğu kadar çeşitli yöntem, test ve tanımlara sahip olmamakla 

beraber, nitel araştırmalarda da, gerek geçerlik gerekse güvenirlik konularında alınan 

birtakım önlemler bulunmaktadır. Bu nitel araştırmada, araştırmanın geçerlik ve 

güvenirliğinin arttırılması için:  

 Araştırma verileri ayrıntılı bir biçimde betimlenmiş; söz konusu verilerin nasıl 

elde edildiği, araştırmada hangi yöntemin; yaklaşım, örneklem ve veri toplama 

araçlarının kullanıldığı tüm detaylarıyla açıklanmıştır. Araştırmanın alt 

problemleri ile görüşme soruları net bir biçimde ifade edilmiş, araştırmanın 

aşamaları ile uyumlu ve tutarlı olmalarına dikkat edilmiştir. 

 Katılımcıların, kendilerine sorulan sorulara rahat bir ortamda özgürce cevap 

verebilmeleri için esnek davranılmış, doğal bir yapıda serbest görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında iyi bir dinleyici olmaya ve katılımcının 

sözünü kesmemeye özen gösterilmiş, kendi düşüncelerini yansıtmaları için 

teşvik edilmiş; görüşmeler, veri doygunluğuna ulaşılana kadar sürdürülmüştür. 
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 Veri analizine, önyargıların ve kişisel görüşlerin karıştırılmamasına, verilerin 

olduğu gibi, olabildiğince tarafsız (objektif) bir biçimde anlaşılmasına özen 

gösterilmiştir. Toplanan verilerin analizinde önyargılar, varsayımlar ve yanlış 

anlaşılmalar gözden geçirilmiş; verilerin, yeni ve doğru bir bakış açısıyla 

açıklanması için gerçek dışı ve yanlı veriler ayıklanmıştır. 

 Veriler, yüksek kalitede ses kayıt cihazı ile toplanmış, olduğu gibi, herhangi bir 

yorum katılmadan, en ufak bir ekleme-çıkarma yapılmadan yazıya aktarılmıştır.  

 Araştırmada elde edilen veriler (transkript), katılımcılarla (yazılı olarak) 

paylaşılmış, kendilerinden verilerin doğruluğunu teyit etmeleri istenmiştir. 

Böylece, çözümlenen verilerin doğruluğu test edilmiş, araştırma sonuçlarının 

inandırıcılığı arttırılmaya çalışılmıştır. 

 Araştırmanın bulgular bölümünde, hem yapılan betimlemelerin daha nitelikli 

olması, hem de daha sonra yapacağımız yorumlara ve açıklamalara temel 

oluşturması için doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

 Elde edilen bulguların, en başta oluşturulan araştırma soruları ile kavramsal ve 

kuramsal çerçeveyle tutarlı olmasına; araştırma sonuçlarının, elde edilen 

verilerle ilişkilendirilmesine, bunların birbirleriyle uyum içinde olmalarına 

dikkat edilmiştir.  

 Nitel araştırma konusunda bilgi sahibi olan kimselerden, görüşme formundan 

araştırmanın alt problemlerine, araştırma deseninden verilerin analiz edilmesine 

ve sonuçların yazılmasına kadar geçen tüm aşamaların incelenmesi ve geri 

bildirimde bulunması sağlanmıştır. 

 Ulaşılan sonuçların hem geçerliğini hem de güvenirliğini arttırmak için, görüşme 

yoluyla elde edilen veriler araştırma problemiyle ilgili olan yazılı ve görsel 

dokümanlar, materyal ve malzemelerle desteklenmiş, tüm bunlar birbirlerini 

teyit etmek amacıyla kullanılmıştır.  
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 Ses kayıt cihazı ile toplanan ve olduğu gibi yazıya aktarılan ham veriler ile 

yapılan görüşmelerin güvenirliğini arttırmak için katılımcılara imzalatılan onam 

formları, diğer araştırmacıların da inceleyebilmesi için muhafaza edilmiştir. 

 

3.2 Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, Almanya’da din eğitimi bilim dalında görev yapan veya yapmış olan 

öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Öğretim 

üyelerinin korelasyon didaktiğine dair görüşleri, görüşme soruları çerçevesinde, 

doğrudan alıntılara yer verilerek altı ayrı tema altında sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

 

3.2.1 Korelasyon Didaktiğiyle İlgili Düşüncelere Dair Bulgular 

Araştırmanın birinci alt probleminde, din eğitimi bilim dalında görev yapan/yapmış 

olan öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğiyle ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler “Tanımlar ve Görüşler” 

teması altında incelenmiştir. 

3.2.1.1 Tema: Tanımlar ve Görüşler 

Bu tema altında öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğini nasıl tanımladıkları, 

korelasyon didaktiğinin hangi niteliklerine vurgu yaptıkları, bu yaklaşımdan ne 

anladıkları ve onu nasıl anlamlandırdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubuna 

“korelasyon didaktiği nedir? Korelasyon didaktiğinden ne anlamaktasınız?” soruları 

yöneltilmiş, alınan yanıtlar üç kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir: 
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1. Bilgi İle Yaşam Arasında İlişki Kurma 

2. Bilgi İle Yaşam Arasındaki İlişkiyi Açıklama 

3. Bilgi İle Yaşam Arasında İlişki Kurma ve Mevcut İlişkiyi Açıklama 

Tablo 3. “Tanımlar ve Görüşler” Teması Kategorileri 

1. Bilgi İle Yaşam Arasında İlişki Kurma 

Öğretim üyelerinden bazıları, korelasyon didaktiğini, din derslerine konu olan bilgi 

ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamları arasında ilişki kurulmasını öngören bir din 

öğretimi yaklaşımı olarak tarif etmiştir. Katılımcı ÖÜ8, korelasyon didaktiğinin dini bilgi 

ile yaşam arasında ilişki kurma durumunu şu sözlerle açıklamıştır: 

 “Korelasyon didaktiği öğretmenler tarafından din derslerine getirilen dini bilgi, 

konu ve içerik ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamlarının, yaşamda elde ettikleri 

tecrübelerin, onların ilgi ve ihtiyaçlarının ilişkilendirilmesini, tüm bu değişkenler 

arasında bir bağ kurulmasını içeren bir din öğretimi yaklaşımıdır.” (ÖÜ8) 

Benzer bir tarif katılımcı ÖÜ5 tarafından da yapılmıştır. Buna göre korelasyon 

didaktiği, din derslerine konu olan dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamını 

bir araya getirmeyi, aralarında bir bağ kurmayı ifade etmektedir. Öğretim üyesinin bu 

konuda açıklamaları şöyledir: 

“Korelasyon didaktiği, Almanya’da anlaşıldığı haliyle 1974 Würzburg Piskoposlar 

Meclisince (Würzburger Synodenbeschluss), din derslerine yönelik olarak alınan 

kararlara dayanıyor. Bu karar, dini bilgi ile öğrencilerin dünyada bizzat yaşadıkları ve 

deneyimledikleri hayatı bir araya getirmeyi ifade etmekteydi.” (ÖÜ5) 

“Korelasyon didaktiği, dini olanla dünyevi olanı bir araya getirme çabası içinde 

olan bir din öğretimi yaklaşımıdır.” (ÖÜ5) 
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Korelasyon didaktiğini, dini bilgi ile yaşam arasında kurulan ilişkiye dayandıran 

katılımcı ÖÜ1, bu yaklaşımı dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin açıklandığı ve 

muhatapları için anlaşılır kılındığı bir süreç olarak değerlendirmiştir. Katılımcının bu 

konudaki düşünceleri şöyledir: 

“Korelasyon didaktiği denilince vurgulanan şey, aslında dini öğretilerin 

çocukların yaşantı ve hayat tecrübeleri ile yakınlaştırılması, temas ettirilme çabasıdır. 

Korelasyon didaktiğinin en can alıcı noktası ise işte burası.” (ÖÜ1) 

“Din derslerinde, kişilerarası tecrübelerin, ilişkilerin paylaşıldığı, işin içine dinin 

katıldığı ve bunların birbirleri için daha anlaşılır kılındığı, tüm bunların birbiriyle 

ilişkilendirilerek geliştirildiği bir süreçten söz ediyoruz.” (ÖÜ1) 

Katılımcı ÖÜ3, dini bilginin muhatapları için belli bir anlam ve önem ifade 

edebilmesi için, öncelikle onlara yönelmesi, onların mevcut soru ve sorunlarına cevap 

vermesi, çözüm geliştirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcı bu düşüncesini 

açıklarken korelasyon didaktiğinin dini bilgi ile yaşam arasında ilişki kurma durumuna 

da işaret etmiştir. Katılımcının bu konudaki düşüncesi şöyledir: 

“Dini bilgi, insanlara hitap edebildiği, onlarla etkileşime geçebildiği, muhtemel 

soru ve ya sorunlarına çözüm geliştirebildiği ölçüde anlamlı ve değerlidir. Dini bilginin, 

insanların yaşamlarıyla, deneyim ve tecrübeleriyle bir bağ kurabildiği ölçüde anlam 

kazanacaktır.” (ÖÜ3) 

2. Bilgi İle Yaşam Arasındaki İlişkiyi Açıklama 

Bazı öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğini, dini bilgi ile yaşam arasındaki mevcut 

ilişkinin ortaya koyularak açıklanması şeklinde anlamış ve bu minvalde tanımlamıştır. 

Katılımcı ÖÜ3, korelasyon didaktiğinin bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi açıklama 

çabasını şu sözlerle izah etmiştir: 
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“Korelasyon didaktiği, bir taraftan, dini olandan hareketle yaşamı, yaşanılan 

hayatın kendisini, elde edilen deneyim ve tecrübeleri, diğer taraftan yaşanılan hayattan 

hareketle dini olana, inanılan şeye, inanç sistemine yeniden bir ışık tutuyor.” (ÖÜ6) 

Benzer bir açıklama yapan ÖÜ2, bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılmasının korelasyon didaktiğinin en temel görevi olduğunu şu sözlerle ifade 

etmiştir: 

“Korelasyon didaktiğinin vurguladığı bilgi-yaşam ilişkisini ve bu ilişkinin ortaya 

çıkarılmasını din dersinin başlıca misyonu olarak değerlendiriyorum.” (ÖÜ2) 

Mevcut ilişkinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden bir başka katılımcı, bunun 

ayrıca eleştirel bir bakış açısıyla yapıldığını da belirtmiştir. Katılımcı ÖÜ6’nın buna dair 

görüşleri şöyledir:  

 “Korelasyon didaktiği, klasik bir tanımlamayla; Dinin temel bir bilgi kaynağı olan, 

bizde İncil, sizlerde, yani İslam’da Kur’an ile insanların günümüzde yaşadıkları hayat 

arasındaki karşılıklı ilişkiyi eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymayı hedefleyen bir din 

öğretimi yaklaşımıdır.” (ÖÜ6) 

Katılımcı ÖÜ8’de, korelasyon didaktiğinin, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin 

din ve kaynak farkı gözetilmeksizin ortaya koyulması gerektiğini belirtirken, doğrudan 

olmasa da, bilgi ile yaşam arasında var olan ilişkinin ortaya koyulmasına vurgu yapmıştır. 

Öğretim üyesinin açıklaması şöyledir: 

“Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasının, inanan tüm insanlar 

için temel ve hayati bir görev, sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunu tüm inanan 

insanlar için böyle değerlendiriyorum.”(ÖÜ8) 
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Dini bilgi ile deneyim ve tecrübeye dayanan yaşamın açıklanması ve muhatapları 

tarafından daha iyi anlaşılmasında korelasyon didaktiğinin önem ve değerine değinen 

katılımcı ÖÜ2’nin bu konudaki görüşleri şöyledir: 

“Korelasyon didaktiği, her iki mefhumun açıklanmasında ve daha iyi 

anlaşılmasında etkili olabilir. Dini olanı yaşamla, dünyevi tecrübelerle derinlemesine 

inceleyebilir ve bunların altında yatan nedenleri yorumlayabiliriz. Böylece insanı farklı 

boyut ve özellikleriyle bir bütün olarak ele almış oluruz. Korelasyon didaktiği tüm 

bunlara yardımcı olabilir ve destek sağlayabilir.” (ÖÜ2) 

Katılımcı ÖÜ2 ayrıca, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması 

gerektiğini, bunun dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması için 

gerekli olduğunu belirtmiştir. Öğretim üyesinin bu konuda açıklaması şöyledir: 

 “Diğer taraftan, eğer ben inanç ile ilgili konulara değiniyorsam, bu inanç ile 

paralel giden yaşam tecrübelerini de duyumsamam, anlamam gerekir. Bu nokta çok 

önemli. Tanrı’yı mutlak bir hâkim olarak tanımladığımda ne söylüyorum? Ne kast 

ediyorum? Bunlar aynı zamanda yaşam tecrübeleri ile bağlantılı tanımlamalar.” (ÖÜ2) 

Öğretim üyeleri, din derslerine konu olan bilginin öğrencilerin gerçek 

yaşamlarından ve yaşantı yoluyla edindiklerinden bağımsız olmadığını; öğrencilerin, 

yaşadıkları hayatı anlamak ve anlamlandırmak için ondan istifade edebileceklerini ileri 

sürmüştür. Katılımcı ÖÜ3 ve ÖÜ7 bu düşünceyi şu sözlerle izah etmiştir: 

 “Din derslerine katılan öğrencilere, dinin, inanç sisteminin, din derslerine konu 

edilen bilginin soyut, hayattan kopuk bir olgu olmadığını, insanların deneyim, tecrübe ve 

yaşantılarıyla, duygu ve düşünceleriyle, tutum ve davranış biçimleriyle ilgisi 

bulunduğunu ortaya koyan; öğrencilere, yaşadıkları hayatı daha doğru anlama ve 

yorumlama imkânı sunan bir din öğretimi yaklaşımıdır.” (ÖÜ3) 
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“Korelasyon didaktiğinin amacı, öğrencilerin, dini olanı, kendi yaşamlarında 

karşılaştıklarıyla ilişkili olan, hayata yabancı olmayan bir olgu olarak 

değerlendirmelerini sağlamaktır. Yani dinin kendisini ve inanç esaslarını, yaşamın 

kendisinden kopuk bir olgu olarak değil, hayatın içinde olan ve kişinin kendi hayatına bir 

anlam katma fırsatı olarak görülmesini sağlamaktır.” (ÖÜ7) 

Korelasyon didaktiğinden, birbirinin alternatifi veya zıddı gibi algılanan dini ve 

dünyevi olguların aslında birbiriyle olan ilişkisini ortaya koymada yararlanılabileceğini 

ifade eden katılımcı ÖÜ4, bunu şu şekilde izah etmiştir: 

“Korelasyon didaktiği, dini geleneğin, dini bilginin mevcut duruma, yaşanılan ve 

tecrübe edilen hayata, akla ve mantığa uygunluğunu aydınlatmaya yardımcı olabilir. 

Kendisinden, birbirine yabancı gibi duran, birbirlerine zıt gibi algılanan, hatta 

birbirlerinin alternatifi gibi değerlendirilen dini ve dünyevi gerçeklerin birbiriyle olan 

ilişkisini ortaya koymada istifade edilebilir.” (ÖÜ4) 

Bazı katılımcılar, korelasyon didaktiğinin dini bilgi ile yaşam olgusunun öğrenciler 

tarafından anlaşılmasını sağlama, muhtemel soru veya sorunlarına çözüm geliştirebilme 

potansiyeline vurgu yapmıştır. Ayrıca korelasyon didaktiğine dayanmayan, gerçek 

hayatla olan ilişkisi ortaya koyulmayan bir din dersinin olumlu sonuçlar veremeyeceğini 

ifade etmiştir. Katılımcı ÖÜ5, bu düşüncesini şu örnekle açıklamıştır: 

“Uygulamada ortaya çıkan tüm zorluklarına rağmen, korelasyon didaktiği 

olmadan iyi bir din dersi olamayacağını düşünüyorum. Böyle bir din dersi işlemez, 

istenen sonucu da veremez. Korelasyon didaktiği yaklaşımına dayanmayan bir din dersi, 

benim öğrencilik yıllarımda aldığımı matematik dersine benzer.  Hesaplamalar yapılır ya 

da bazı matematiksel teoriler üzerinde durulur, ama hayata dair herhangi bir şey 

söylenmezdi. Yaşanılan gerçek hayatla olan ilişkisi açıklanmazdı. Ama aslında matematik 

yaşamla çok iç içe. Örnek vermek gerekirse, matematik olmadan köprü inşa edilemez. 
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Matematiksel hesaplamalar, işlemler olmadan ev yapılamaz. Matematiği felsefeye 

benzetecek olursak, dünyayı rakamlarla, teorilerle düşünmeye, anlamaya benzetebiliriz. 

Ama bu durum benim katıldığım matematik dersinde hiç olmadı. Bu hesapları neden 

yaptığımı, bu teorilere, formüllere neden ihtiyacım olduğunu hiç anlamadım. Bu nedenle 

din dersi de de korelasyon didaktiği olmadan olmaz.” (ÖÜ5)  

3. Bilgi İle Yaşam Arasında İlişki Kurma ve Mevcut İlişkiyi Açıklama 

Görüşmelere katılan diğer öğretim üyeleri ise, korelasyon didaktiğini, dini bilgi ile 

yaşam arasında ilişki kurmaya, söz konusu ilişkinin varlığı durumundaysa bu ilişkiyi 

ortaya çıkarmaya ve açıklamaya çalışan bir din öğretimi yaklaşımı olarak anlamış ve tarif 

etmişlerdir. 

 Korelasyon didaktiğini, dini bilgi ile yaşamın hem ilişkilendirilmesi hem de 

mevcut ilişkinin ortaya çıkarılması olarak değerlendiren katılımcı ÖÜ2 ve ÖÜ7, bunu şu 

sözlerle izah etmiştir: 

“Korelasyon didaktiği demek, yaşam ile inancı ilişki içerisine sokmak, var olan 

ilişkiyi ortaya çıkartmak demektir. İnanç ile yaşamın, aslında baştan beri, her zaman ve 

her yerde iç içe olduğu düşüncesinden hareket etmek demektir. Bu, korelasyon 

didaktiğinin temelinde yatan düşüncedir.” (ÖÜ7) 

“Korelasyon didaktiği ilahi mesajın insanla ve onun yaşamıyla ilişkilendirilme 

çabasıdır. Teolojide korelasyon düşüncesini, yani dini olan ile insani olan arasında 

karşılıklı bir ilişki bulunduğu düşüncesini ön plana çıkaran ve buna yönelik ilk bilimsel 

çalışmaları başlatan, bu düşünceyi daha 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde kavramsallaştıran, 

geliştiren, dini tecrübe ile insani tecrübe arasında karşılıklı ilişkinin varlığını ortaya 

koyan kişi ilahiyatçı Tillich olmuştur.” (ÖÜ2) 
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Katılımcı ÖÜ4, korelasyon didaktiğini, bir yandan dini bilgi ile yaşam arasında 

ilişki kurmaya çalışan, diğer taraftan mevcut ilişkiyi açıklamaya çabalayan bir din 

öğretimi yaklaşımı olarak değerlendirmiş ve tarif etmiştir. Öğretim üyesi bu düşüncesini 

şöyle ifade etmiştir 

 “Korelasyon didaktiği, inanılan ile yaşanılan arasındaki bağı ortaya koymaya 

çalışan bir din öğretimi yaklaşımıdır. İlahi bir kaynak tarafından aktarılan, kendisine 

rivayet edilen, ulaşan dini bilgiler, inanılan dinin esasları ile söz konusu dinin inanırları, 

bunların davranışları, eylemleri ve başkalarıyla olan ilişkileri, günümüzde elde ettikleri 

deneyim ve tecrübeleri arasında bağ kurmak istemektedir.” (ÖÜ4) 

Katılımcı ÖÜ3, korelasyon didaktiğinin tanrı ile kulu arasında zaten var olan 

ilişkinin bir yansıması, dışa vurumu olduğunu ifade etmiştir. Ancak bununla beraber, 

insanların tanrı ile ilişki kurma özgürlüğüne sahip olduklarını, dolayısıyla söz konusu 

ilişkinin esasen sonradan oluştuğunu vurgulamıştır. Katılımcı ÖÜ3, bu görüşünü şöyle 

açıklamıştır: 

“Korelasyon didaktiği, aslında tanrı ile kulu arasındaki ilişkinin farklı bir ifadesi, 

açıklanma veya yorumlanma biçimidir. Tanrının, insanlara karşı beslediği koşulsuz 

sevginin bir sonucu olarak kendisini onlara açması, kendisine dair bilgiyi insanlarla 

paylaşması, koşulsuz bir sevgi beslediği insanlara da kendisiyle iletişime, ilişkiye geçme 

veya geçmeme özgürlüğü, imkân ve olanağı sunmasıdır.” (ÖÜ3) 

 

3.2.2 Korelasyon Didaktiği Uygulamalarına Dair Bulgular  

Burada, öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğinin hem teorik, hem de pratik 

boyutuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde 

edilen verilerin betimsel analizleri “Korelasyon Didaktiğinin Yapısı” temasını ortaya 

çıkarmıştır. 
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3.2.2.1 Tema: Korelasyon Didaktiğinin Yapısı 

Öğretim üyelerine, korelasyon didaktiğinin eğitim durumlarına, öğrenme 

yaşantılarına, konu ve içerik seçimine nasıl yansıdığı sorulmuş, ilk, orta ve yükseköğretim 

kurumlarındaki uygulamalar belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılardan alınan cevaplar 

üç kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler şunlardır: 

1. Korelasyon Didaktiğinin Teolojisi 

2. Eğitim Durumları 

3. Öğretmen Yetiştirme 

Tablo 4. “Korelasyon Didaktiğinin Yapısı” Teması Kategorileri 

1. Korelasyon Didaktiğinin Teolojisi 

Bazı meşhur teologların teoloji anlayışına değinen katılımcı ÖÜ1, akademide dini 

bilginin yanı sıra insanların yaşamlarının ve bu yaşamda edindiklerinin de dikkate 

alınması gerektiğini şu örnekle açıklamıştır: 

 “Stajyer öğretmenliğe başlamadan önce doktoramı tamamladım. Tezimin konusu, 

20. Yüzyılın en önemli Katolik teologlarından Karan’dı. Karan, geliştirdiği teoloji 

anlayışını yaşamdan hareketle kurgulamış, çalışmalarında hayatın kendisini göz önünde 

bulundurmuştur. Ona göre, Tanrı hakkında bir söz söylenecekse, bu antropoloji, bir 

başka ifadeyle insanı da içermeliydi. Çalışmamda değindiğim bir başka isim, en meşhur 

Yahudi teolog ve filozoflardan biri olan Franz Rosenzweig’dı. Onun için de yaşam önemli 

bir unsurdu.” (ÖÜ1) 

Korelasyon didaktiğinin, başlarda bir soru-cevap şeklinde ilerleyen olay ve 

hareketler dizisi gibi anlaşıldığını, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları soru ve 

sorunlara dinin cevap vermesi, çözüm üretmesi olarak yorumlandığını ifade eden 
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katılımcı ÖÜ3, bunun günümüz seküler toplumları için yeterli görülmediğini şu sözlerle 

izah etmiştir:  

 “Korelasyon didaktiği, başlarda basit bir soru-cevap süreci şeklinde işletilmeye 

çalışıldı. Yani günlük hayattan sorulara, dinden, dini metinlerden hareketle cevap 

verilmeye, dünyevi sorunlara dini olandan hareketle çözüm üretilmeye çalışıldı. Dinin, 

tek başına her şeye bir cevap verebileceği, her soruna bir çözüm geliştirebileceği anlayışı 

hâkimdi. Bu yaklaşım veya uygulama, dinin teorik ve pratik boyutuna hâkim olan, dini 

eğitim almış, dini tecrübeye sahip olan, toplumda hâkim olan dini benimsemiş, inançlı ve 

dindar öğrencilerde işe yaramış olabilir. Ancak bugün din derslerinde, daha çok seküler 

olan ve herhangi bir dini bilgi ve tecrübeye sahip olmayan, dini bir ortamda yetişmeyen, 

dini olana uzak yetişen öğrencilerle karşı karşıya kalınmaktadır.” (ÖÜ3) 

Korelasyon didaktiğinin klişe (herkes tarafından bilinen, herkese malum olan) 

konularla sınırlandırıldığını veya sınırlandırılmak istendiğini öne süren katılımcı ÖÜ6, bu 

yaklaşımdan, öğretim ortamlarında daha güncel ve daha özgün konuların ele alınmasında 

yararlanılabileceğini, korelasyon didaktiğinin böyle bir potansiyele sahip olduğunu şu 

sözlerle açıklamıştır: 

 “Bu noktada değinilmesi gereken bir başka yanlış anlama daha var. Korelasyon 

didaktiğine dayalı din derslerinde, sadece bu gün için bir anlam ifade eden konulara 

değinilmesi, içeriklere yer verilmesi istenmiştir. Yani bir tür filtrelemeye gidilmiştir. Bu 

gün için anlaşılması zor olan konular elenmiştir. Bana göre bu şekilde korelasyon 

sınırlandırılmıştır. Oysa korelasyon didaktiğinde, bu gün için karmaşık görünen, 

anlaşılması zor olan konuların öğretimi için gayet iyi bir yaklaşımdır. Korelasyon 

didaktiği, her zaman ılımlı olan, anlaşılır olan konuların değil, anlaşılması ve 

kabullenilmesi zor olan konular üzerine de gider.” (ÖÜ6) 
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Korelasyon didaktiği, klişe haline gelmiş, herkes tarafından bilinen ve herhangi bir 

özgünlüğü kalmamış konular dışında, dinin temel kaynaklarında yer almayan, 

öğrencilerin kendi yaşam serüvenlerinde karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali bulunan, 

daha güncel ve özgün konuları da öğretim ortamına taşımaktadır. Öğretim üyelerinden 

ÖÜ5, bu durumu şöyle açıklamıştır: 

“Biz bir çalışma yaptık, yakın zamanda yayınlanacak. Konu din derslerinde “beyin 

yakan sorular” (Heisse Eisen). Burada çok hassas soruların, klişeleşmemiş konuların din 

derslerinde işlenişi ele alınıyor. Bunlar daha çok ahlaki olana, etik olana veya hayatın 

son bulmasıyla ilgili sorulara dair tartışmalar oluyor. Bitkisel hayatta olan ve iyileşme 

ihtimali kalmayan, kalmadığına inanılan bir hastanın fişini çekebilir miyiz? Öğrenciler 

bu tür konu ve sorularla karşılaşıyor. Ama çok farklı bağlamlarda, farklı ortam ve 

mecralarda karşılaşıyorlar. Basın yoluyla öğrendiklerini din derslerine taşıyor, bunları 

biraz da öğretmenlerini provoke etmek için kullanıyorlar. Bu çalışmada ortaya çıktı ki, 

bu tür hassas konular korelasyon didaktiğinin kullanma alanları. Korelasyon 

didaktiğinin bu tür konu ve tartışmalara imkân verdiğini gördük. Din Kadına düşman mı? 

Din, nasıl olur da benim ötenazi hakkımı, intihar etme hakkımı elimden alır? Kilise 

eşcinselliğe neden karşı? vb. konuları derse taşıyarak, işte tam bu noktada öğrencilerin 

bu tür çok hassas konuları, yaşamlarında, en azından bir bölümünde şahit oldukları, 

tecrübe ettikleri konular ile din arasında bir bağlantı, ilişki noktası yakalayabilir.” 

(ÖÜ5) 

Katılımcılar, korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinin eleştirel düşünceye 

dayanan, eleştirel bakış açısını hakim kılmaya çalışan bir yapıda olduğunu ileri 

sürmüştür. Dinin gerçekte ne olduğunun daha iyi anlaşılması, dini olana karşı belli bir 

tutum geliştirilebilmesi için din derslerinin eleştirel düşünceyi destekleyecek nitelikte 

olması gerektiğini belirtmiştir. Onlara göre amaç, dini inancı güçlü, din kurallarına bağlı, 
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mütedeyyin öğrencilerin yetiştirilmesi değildir. Önemli olan, öğrencilere doğru karar 

verebilecekleri, doğru yargıda bulunabilecekleri özgür bir ortamın sunulmasıdır. 

Katılımcılar bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

 “Bizde din dersi, inanç edindirmeye, öğrencileri dindarlaştırmaya yönelik bir ders 

değildir. Bu dersin amacı aslında inançlı öğrenciler yetiştirmek değil. Amaç çocukların 

din konusunda konuşabilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini sağlamaktır.” (ÖÜ1) 

 “Genç bir din dersi öğretmeniyken bana ilginç gelen şey, din dersi öğretim 

programında, dersin amaçları başlığında yer alan ifadelerdi. Buna göre, bir öğrencinin 

din dersini aldıktan sonra ben inanmak, dindar olmak istemiyorum demesi bile bu dersin 

hedefine ulaştığı anlamına gelmekteydi. Çünkü eleştirel düşünceyi, eleştirel bakış açısını 

kazanmıştı. Bu, ancak korelasyon didaktiği ile sağlanabilir. Yani korelasyon demek din 

dersi ile öğrencilere, dini olana karşı bir tutum ortaya koyabilme ve bu şekilde 

davranabilme becerisi kazandırmak demektir.” (ÖÜ1) 

Katılımcılar ayrıca, yanlış anlaşılan ve dolayısıyla yanlış uygulanan bir korelasyon 

örneğinden hareketle, korelasyon didaktiğinin esasen nasıl işletilmesi gerektiğini de 

ortaya koymuştur. Buna göre din derslerinde, çocukların yaşamları, ilgi ve ihtiyaçlarının 

dikkate alınmasındaki asıl gaye, salt dini bilginin öğrencilere daha etkin ve daha seri bir 

biçimde aktarılması değil, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin açıklanması ve bunun 

öğrenciler tarafından anlaşılmasının sağlanmasıdır. Öğrencilerin dini bilgiyi 

sahiplenmesi ve kendi yaşam tecrübeleri ile ilişkilendirmeleri gerektiğini vurgulayan 

katılımcılar, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

 “Kraków’da bir seminer vermiştim. Almanya ile Polonya’daki din derslerini 

karşılaştırmış, din dersleri arasındaki farkları ele almıştık. Polonya’da, din derslerinde 

korelasyon didaktiğine bir yönelim olsa da, henüz bu yaklaşıma dayalı din derslerinden 

söz edilemez. Daha çok keteşetik. Aslında var olanın, dini bilginin öğrencilere olduğu 
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gibi bildirilmesine benzer bir şey. Çocukların yaşantıları, ilgi ve ihtiyaçları din 

derslerinin hareket noktası olarak belirleniyor olsa da, bunların bilinmesi, dini bilginin 

daha etkili bir biçimde tebliğ edilmesine, aktarılmasına hizmet ediyor. Çocukların, kendi 

yaşantı ve deneyimlerinden hareketle eleştirel bir tutum ve davranış geliştirmeleri 

hedeflenmiyor. Aslında bu da, yine yanlış bir korelasyon örneği olarak karşımıza 

çıkıyor.” (ÖÜ1) 

“Din derslerinin temel şartı, önkoşulu, öğrencilere dini bilginin salt aktarımı 

olmamalıdır. Öğrencilerin şunu anlaması gerekir: Din ve dini olan, kendi yaşamlarıyla, 

deneyim ve tecrübeleriyle ilişkili olan bir şeydir. Bunu anlamalılar. İşte korelasyon 

didaktiğinin asıl hedefi de budur. Bilgiden daha fazlasını ortaya çıkarmak. Bilgiyi 

sahiplenmek ve böylece kendi yaşam tecrübesi ile ilişkilendirebilmek. Öğrenciler ancak 

bu şekilde kendi yaşamlarının daha anlamlı olmasına katkıda bulunabilirler. Bu da 

korelasyonun en temel hedeflerinden birisidir.” (ÖÜ5) 

“Almanya’da şöyle bir durum var: Burada din dersleri mezhep merkezli veriliyor. 

En azından burada, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde böyle. Din dersinin mezhep merkezli 

olması demek, sadece bir bilgi vermek, bilgi aktarmak, dini kurum ve kuruluşların 

tarihine ve yaşanan gelişmelere yönelik bilgilendirmede bulunmak demek değildir. 

Burada önemli olan, din derslerinin ve bu derslere konu edilen bilgi ve içeriğin 

öğrencileri harekete geçirmesinin, onların hayatlarına dokunmasının, temas etmesinin 

amaçlandığını da söyleyebiliriz.” (ÖÜ5) 

Katılımcılar, dini bilgi veya yaşamdan herhangi biri söz konusu olduğunda, 

diğerinin de akla geldiğini, aralarında canlı bir bağ bulunduğunu; dini bilgiyi daha iyi 

anlamak için yaşamın, hayatın anlamını bulmak için de dini bilginin gerekli olduğunu 

belirtmiştir. Korelasyon didaktiğinden, birbirinin alternatifi gibi algılanan dini ve dünyevi 
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gerçekliklerin aslında birbiriyle olan ilişkisini ortaya koymada yararlanılabileceğini ifade 

eden katılımcı ÖÜ1, bunu şöyle izah etmiştir: 

“Altı yıllık öğretmenliğim sürecinde iyi ve kötü korelasyona dair çok fazla tecrübem 

oldu. Korku, korelasyon didaktiğine kötü bir örnektir: Korkun varsa İncili al oku ve 

korkunun nasıl kaybolduğunu gör. Bu kötü bir korelasyon örneği; çünkü bu şekilde korku 

giderilemiyor. İyi bir korelasyon örneği İncil’inde bir korelasyon sonucu ortaya çıktığını 

düşünmektir. Sonuçta İncil gökyüzünden zembille inmedi. O da insanların, Tanrı’yla veya 

Hz. İsa ile yaşadıkları ve tecrübe ettikleri neticesinde Tanrıya karşı hissettikleri yakınlık 

duygusudur. Burada insanlar şunu da keşfettiler; İnsanlar kadar Hz. İsa’da korku 

yaşamış, endişe duymuş ve bu korkusunu Tanrı ile paylaşmıştır. Bunlardan hareketle, iyi 

bir Korelasyonun din ile yaşam arasında çok boyutlu, sonu olmayan, dinamik bir diyalog 

olduğunu, böylesine bir diyaloğu ortaya çıkarabileceğini ifade edebiliriz.” (ÖÜ1) 

Teolojik ve felsefi temelleri olan, görece uzun bir geçmişe sahip korelasyon 

prensibinin, din öğretiminde adeta bir yöntem-teknik olarak değerlendirilmesini eleştiren 

katılımcılar, bu konudaki düşüncelerini şöyle izah etmiştir: 

“Teoloji alanında, çok daha geniş çaplı olan, çok daha kapsamlı olan korelasyon 

düşüncesinden, bir nevi didaktik, bir din eğitimi bilimi ortaya çıktı. Tam bu noktada 

benim açımdan, korelasyon didaktiği için de sorun olarak gördüğüm noktanın temel 

nedeni yatıyor; Çok geniş kapsamlı bir teolojik yaklaşımımız, bir nevi felsefemiz varken 

bunun, adeta yöntem ve teknik gibi mekanik bir biçimde din eğitimine uyarlanmış 

olmasıdır.” (ÖÜ2) 

 “Almanya’da, akademik çevrelerde de korelasyona ilişkin yanlış bir algı var. 

Korelasyon didaktiği daha çok bir yöntem, metot olarak anlaşılmış. Sanki korelasyonu 

her bir ders saatinde veya konuda uygulayabileceğimiz, tercih edebileceğimiz bir 

yöntemmiş gibi. Bu tamamen saçmalık. Ben tamamen dini bilgiye dayanan, dini metinleri 
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temele alan bir ders gerçekleştirebilirim. Tam tersine günümüzü, günümüzde 

gerçekleşenleri, yaşamın kendisini temele alan bir ders de verebilirim. Önemli olan, bu 

dersin kapsamının korelatif olmasıdır. Yani korelasyon bir metot değil, bir anlayış, bir 

çerçevedir.” (ÖÜ6) 

Katılımcı ÖÜ7’ye göre, korelasyon didaktiğinin tek gayesi, dini bilgi ile yaşam 

arasındaki ilişkiyi açıklamak değildir. İnsanlar, inandıkları dinin kendilerini ihmal 

etmemesini, mevcut soru ve sorunlarına cevap vermesini çözüm üretmesini bekler. 

Katılımcı bu düşüncesini şöyle açıklamıştır: 

 “Korelasyon didaktiğinin amacı yalnızca söz konusu ilişkiyi ortaya çıkarmak 

değil. İnsanlar, inandıkları dinin kendi sorunlarına çözüm üretmesini, sordukları 

sorulara yanıt vermesini de bekliyor. Din, kendisine inanan insanları ihmal etmez, ortada 

bırakmaz. Bu nedenle din temel sorulara ilişkin cevapları ortaya çıkartır ve varlığa, 

günaha, sorumluluğa ilişkin sorulara yanıt verir.” (ÖÜ7) 

2. Eğitim Durumları 

Korelasyon didaktiği de elbette diğer din öğretimi yaklaşımları gibi bir plan ve 

program çerçevesinde işletilir. Ancak bu, onun mekanik bir yapıda olduğu, adeta bir 

öğretim yöntem ve tekniği gibi işe koşulabileceği anlamına da gelmemektedir. Burada 

önemli olan, korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayışa sahip olmak ve din derslerini 

bu anlayışa göre düzenlemektir. Katılımcıların bu konudaki görüşleri şöyledir: 

“Korelasyon bana bir dersi şu adımlarla, şu yöntem ve tekniklerle yapacaksın 

şeklinde telkinde bulunamaz. Birinci adımda şöyle yapacaksın, ikinci adımda böyle 

olacak gibi.  Korelasyonun bize anlatmak istediği aslında şudur; gerçek bir öğrenme, 

öğrencilerin kendi edindikleri deneyim ve tecrübelerini derse taşıma hakları olduğunda 

gerçekleşebilir. Din derslerinin diğer kutbunu ise dini kaynaklar oluşturmaktadır.” 

(ÖÜ6) 
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 “Korelasyon didaktiğinden, bir din dersi şeması oluşturabileceğimizi söylemek 

doğru olmayacaktır. Bir ders saatinde neyi, nasıl yapacağımıza, bir ders saatini nasıl 

düzenleyeceğimize dair somut bir örnek, yöntem veya teknik sunmasa da, bizlere, en 

azından bir din dersinde hangi anlayışa sahip olmamız gerektiği konusunda temel bir 

anlayış kazandırmaktadır.” (ÖÜ6) 

Korelasyon didaktiği ayrıca bir ders saatine indirgenebilecek bir din öğretimi 

yaklaşımı da değildir. Korelasyon didaktiğinin bir ders saatini, hatta bazen zorunlu eğitim 

süresini aşan bir boyutu vardır. Din dersinin öğrenme çıktılarının, yani dersi tamamlayan 

bir öğrencinin neleri başarabildiğinin, hangi anlayış ve yeterliklere sahip olduğunun 

tespiti, bazen bir ömür gerektirebilir. Katılımcı ÖÜ5’in bu konudaki açıklaması şöyledir: 

 “Korelasyon didaktiğine dayalı din dersi veren öğretmenler, bazen başarılı 

olamadıklarından, öğrencilerini bu yaklaşımın hedeflerine ulaştıramadıklarından 

yakınıyorlar. Ama bir şeyler elde edip edemediğimiz aslında hemen anlaşılmıyor. Hemen 

ortaya çıkması da gerekmiyor. Bir ders saatinde olmasa da, öğrencinin hayatının belli 

bir anında, bir yerde sonuç verebilir. Bunu bir matematik dersi gibi değerlendiremeyiz.” 

(ÖÜ5) 

“Öğretmenler, öğrencilerinin akıllarında ve kalplerinde olanları çoğu zaman 

bilemiyor veya tahmin edemiyorlar. Buna benzer bir durum benim başıma çok geldi. Eski 

öğrencilerimi yıllar sonra gördüğümde, derslerde korelasyon didaktiğine dayalı olarak 

yaptıklarımın yıllar sonra meyvesini verdiğini gördüm. Örneğin bir gün yolda yürürken 

karşıma eski bir öğrencim çıktı, bana teşekkür etti ve dedi ki: “Kendimle ilgili önemli bir 

karar almanın eşiğindeydim ve sizin derslerde anlattıklarınız bu noktada benim gözlerimi 

açmamı, doğru karar vermemi sağladı”. Dedim ki, ben mi?  “Evet, sizin din dersiniz.” O 

zaman hayati bir karar almak zorundaymış. Konu doğacak bebeğiyle ilgiliymiş. Daha 

doğrusu, o zamanlar hamile kalan kız arkadaşı ile ilgili. Bu olaydan sonra evlenmeye, 



 
 

105 
 

bebeği dünyaya getirmeye ve bir aile kurmaya karar vermişler. O yıllarda derslerde, 

öğrencimin böyle bir sonuca varması, böyle bir karar vermesi elbette amaçlarım 

arasında yoktu. Ama böyle oldu. Bir şeyler anlatılır ama ne zaman meyve vereceği 

bilinmez. Bizim amacımız, öğrencilerde bazı şeyleri harekete geçirmek, potansiyellerini 

ortaya çıkarmaktır. Bunun illa okulda olması da gerekmez. Netice de yaşam okul ile sona 

ermiyor. Devam ediyor. Yani ucu açık bir süreç.” (ÖÜ5) 

Benzer bir açıklama da ÖÜ6 tarafından yapılmıştır. Bilgi ile yaşam arasındaki 

ilişkinin hemen kurulması veya ortaya çıkarılması gerekmediğini ifade eden öğretim 

üyesi, söz konusu ilişkinin bir ders saatinde kurulabileceği gibi, ortaya çıkması uzun yıllar 

da alabilmektedir. Katılımcı ÖÜ6, bu düşüncesini şöyle izah etmiştir:  

“Korelasyon, anlaşılması ve anlamlandırılması zor olan konular için de önemli bir 

yaklaşımdır. Derslere konu edilecek konular belirlenirken, bunların her hâl ve şartta 

yaşam ile ilişkisini kurmak gibi bir çaba içerisine girmeye, hemen ilişki kurulabilecek 

örnekleri seçmeye de gerek yok. Bu ilişkinin hemen ortaya çıkması gibi bir durum da söz 

konusu değil.” (ÖÜ6) 

3. Öğretmen Yetiştirme 

Öğretmen adaylarına korelatif düşünce, tutum ve davranış biçiminin 

kazandırılamadığına değinen katılımcı, bu durumun korelasyon didaktiğinin kendisine 

yüklenen misyonu yerine getirmede sorunlara neden olduğunu ileri sürmüştür. 

Öğretmenlerdeki dini tecrübe eksikliğini, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymada önemli bir engel olarak değerlendiren katılımcı ÖÜ1, bu düşüncesini şöyle 

açıklamıştır: 

“Duisburg şehrinden bir arkadaşım Rudolf Englert, korelasyon didaktiği ile ilgili 

kaleme aldığı bir yazıda önemli bir tespitte bulunuyor ve diyor ki; Öğretmen adaylarına 

korelasyon didaktiğini sağlayabilecek, korelasyon didaktiğine dayalı bir din dersi süreci 
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işletebilecek bir dini tecrübenin bulunmadığını görüyorum. Yani artık olay, teori 

üzerinden yürüyor. Dini bir tecrübe ve deneyim olmadığı için. Dinin veya dini olanın 

öğretimi, dışarıdan bir bakış açısıyla derslere konu ediliyor.” (ÖÜ1) 

 

3.2.3 Korelasyon Didaktiğinin Güçlü ve Zayıf Yönlerine Dair Bulgular 

Çalışmamızın üçüncü alt probleminde öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğinin 

avantaj ve dezavantajlarına, güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler “Yaklaşımın 

Avantajları” ve “Karşılaşılan Sorunlar” temaları altında düzenlenmiş ve incelenmiştir. 

3.2.3.1 Tema: Yaklaşımın Avantajları 

Korelasyon didaktiğinin din öğretiminde sağladığı avantajlar, öğretim üyelerinin 

görüşleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğinin 

üstünlüğünü, onun din derslerinde hem dini bilgiyi, hem de öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve 

beklentilerini, içinde bulundukları şartları dikkate almasında, aralarındaki ilişkiyi 

açıklama çabasında görmektedir. Katılımcılar korelasyon didaktiğinin, kendisinden önce 

geliştirilen ve salt bilgi aktarımına dayanan din öğretimi yaklaşımlarının tekdüzeliğini 

ortadan kaldırmasını, dini bilgi ve içeriğin yanı sıra öğrencileri ve onların gerçek yaşamda 

edindiklerini dikkate almış olmasını önemli bulmaktadır. Öğretim üyelerine, “korelasyon 

didaktiğinin sağladığı avantajlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiş, alınan cevaplar dört 

kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir: 

1. Öğrenci İlgi ve İhtiyaçlarını Dikkate Alma 

2. Eleştirel Düşünceyi Destekleme 

3. Bilgi-Yaşam İlişkisini Açıklama 

4. Geliştirilebilir Özellikte Olma 

Tablo 5. “Yaklaşımın Avantajları” Teması Kategorileri 



 
 

107 
 

1. Öğrenci İlgi ve İhtiyaçlarını Dikkate Alma 

Katılımcılar, korelasyon didaktiğinin, ders konu ve içeriğinin yanı sıra öğrencileri, 

onların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almasını bu yaklaşımın avantajları arasında 

değerlendirmiştir. Katılımcı ÖÜ1 ve ÖÜ8, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade 

etmiştir: 

“Tek başına dini kurumların veya okulun ne istediğinden ziyade, din derslerinin bir 

öznesi olan öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin de göz önünde 

bulundurulmasıdır.” (ÖÜ1) 

“Korelasyon didaktiğinin, kateşetik din derslerinin ve bu derslerin öngördüğü 

anlayışın, yani salt bilgi aktarımının önüne geçmiş olması bile olumlu bir durumdur. 

Kateşetik din dersleri, daha çok ezbere dayalı bir anlayışa sahipti. Din derslerine konu 

edilen bilgi ve içeriğin olduğu gibi ezberlenmesi esasına dayanmaktaydı. Daha önce de 

söylediğim gibi, toplumsal hayata katılabilmek için bunların öğrenilmesi gerekiyordu, 

kabul. Ancak öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri de göz ardı ediliyordu. Ta ki yeni bir 

anlayış ortaya çıkana ve bu anlayışa paralel olarak korelasyon didaktiği geliştirilene 

kadar.” (ÖÜ8) 

 

2. Eleştirel Düşünceyi Destekleme 

Korelasyon didaktiğinin eleştirel düşünme becerisi kazandırma potansiyeline vurgu 

yapan katılımcılar, böylece öğrencilerin var olan dini bilgi ve din anlayışına eleştirel bir 

gözle bakabileceğini, dini olanı sorgulayabileceğini, dolayısıyla din hakkında daha doğru 

ve daha sağlıklı bir din anlayışına ve farklı bir bakış açılarına sahip olacaklarını 

belirtmiştir. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri şu şekildedir: 
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 “Eğer geleneksel Hristiyan inancına veya İslam anlayışına yönelik eleştirel bir 

bakış açısı, düşünce tarzı geliştirilebilirse bu din dersi açısından müthiş bir potansiyel 

ortaya çıkaracaktır. Korelasyon didaktiğinin en önemli gücünün burada yattığını 

görüyorum.” (ÖÜ1) 

“Yanlış, uygun olmayan bir korelasyon didaktiğine en güzel örneklerden birisi, 

İncil’de geçen exodus (Mısır’dan Çıkış) olayıdır. Ben, İncil’de yer alan exodus olayını 

çok iyi anlayabiliyorum, çünkü ben de taşındım ve bağlı olduğum kilisemden ayrıldım. 

Veya öğrenciler soru soruyor, sorunun cevabı ve çözüm önerisi hemen İncil’den geliyor. 

Bunlar korelasyon didaktiği için olumsuz örnekler. Korelasyon didaktiğiyle kast ettiğimiz 

şey bu değil. Eleştirel-Üretimsel (kritisch-produktiv) demek İncil’in bana önceden sahip 

olmadığım yeni bakış açıları kazandırması, ama aynı zamanda bana meydan okuması, 

beni İncil’de yer alan şeyleri sorgulamaya ve “acaba benim gördüğüm şekilde 

olmayabilir mi?” diye düşündürmeye sevk etmesidir.” (ÖÜ1) 

3. Bilgi-Yaşam İlişkisini Açıklama 

Katılımcılar, korelasyon didaktiğinin dini bilgi ile yaşam arasında ilişki kurma, var 

olan ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklama çabasını, bu yaklaşımın bir başka avantajı olarak 

değerlendirmiştir. Katılımcıların buna dair görüşleri şöyledir: 

“Korelasyon didaktiğinin sağladığı avantajların başında, onun din derslerine konu 

edilen dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamlarını, dünyevi tecrübeleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarması gelmektedir.” (ÖÜ2) 

“Din derslerinde doğru yapılan, doğru işletilen korelasyon didaktiği, daha doğrusu 

korelasyon didaktiğine dayalı bir din dersi, paydaşların taleplerini karşılayabilecek, dini 

bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilecek özelliktedir.” (ÖÜ3) 
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“Korelasyon didaktiği, dini geleneğin, dini bilginin mevcut duruma, yaşanılan ve 

tecrübe edilen hayata, akla ve mantığa uygunluğunu ortaya koymaya yardımcı olabilir. 

Kendisinden, birbirine yabancı gibi duran, birbirlerine karşıtmış gibi algılanan, hatta 

birbirlerinin alternatifi gibi değerlendirilen dini ve dünyevi gerçeklerin birbiriyle olan 

ilişkisini ortaya koymada istifade edilebilir. Korelasyon didaktiğinin böyle bir potansiyeli 

olduğunu unutmamak gerekir.” (ÖÜ4) 

4. Geliştirilebilir Özellikte Olma 

Katılımcılar, dedüktif, indüktif ve abdüktif gibi çeşitli korelasyon türlerinin 

bulunmasını, korelasyon didaktiğinin gerektiğinde yenilenebilir ve geliştirilebilir 

özellikte olmasıyla açıklamıştır. Korelasyon didaktiğinin geliştirilebilir olmasını, bu 

yaklaşımın bir diğer avantajı olarak değerlendiren katılımcı ÖÜ4, korelasyon didaktiğinin 

kendisine yüklenen misyonu yerine getirmede yetersiz kalması veya herhangi bir sorunla 

karşılaşması durumunda, bu eksikliklerin giderilebilir olmasını şöyle açıklamıştır: 

“Korelasyon didaktiğinin, dedüktif, indüktif ve abdüktif korelasyon gibi çok farklı 

türleri, çeşitli varyantları bulunmaktadır. Würzburg Piskoposlar Meclisinde din 

öğretimine yönelik olarak alınan karardan sonra din derslerinde yaşananlar ve zamanla 

ortaya çıkan yeni gelişmeler, korelasyon didaktiğinin sürekli geliştirilebilir özellikte 

olduğunu, farklı din öğretimi yaklaşımlarıyla bir arada işe koşulabileceğini 

göstermiştir.” (ÖÜ4) 

3.2.3.2 Tema: Karşılaşılan Sorunlar 

Bu temada, korelasyon didaktiğinde hem teoride, hem de uygulamada karşılaşılan 

sorunlar katılımcıların görüş ve açıklamaları çerçevesinde ele alınmış, derinlemesine 

incelenmiştir. Korelasyon didaktiğini konu edinen akademik çalışmalar ile korelasyon 

didaktiğine dayalı din derslerinde yaşanan sorunlar ve bunların nedenleri ayrıntılı bir 

biçimde analiz edilerek belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim üyelerine korelasyon 
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didaktiğinin sınırlıkları sorulmuş, alınan cevaplar beş kategori altında düzenlenmiştir. Bu 

kategoriler aşağıdaki gibidir: 

1. Dünyevileşme ve Yetersiz Dini Tecrübe 

2. Heterojen Yapı ve Yaşantılar 

3. Öğretmen Yetersizlikleri 

4. Yöntem-Tekniğe İndirgeme 

5. Öğrenci Merkezli Program Tasarımları 

Tablo 6. “Karşılaşılan Sorunlar” Teması Kategorileri 

1. Dünyevileşme ve Yetersiz Dini Tecrübe 

Katılımcıların dikkat çektiği sorunların başında, dünyevileşme ve din derslerine 

katılan öğrencilerin yeterli dini bilgi ve din tecrübeye sahip olmamaları gelmektedir. 

Bunlara göre, öğrencilerin kendi yaşam serüvenlerinde edindikleri deneyim ve tecrübeler 

ile din ve onun bildirmiş oldukları arasındaki ilişki bir hayli zayıflamıştır. Katılımcılar bu 

durumu, korelasyon didaktiğinin kendisine yüklenen misyonu yerine getirmesinin 

önünde büyük bir engel olarak görmektedir. Bu katılımcıların görüşleri şu şekildedir: 

“Çünkü günümüz insanları o kadar bireyselleşmiş ve dünyevileşmiş ki, çocukların 

büyük bir bölümü, temel dini bilgi ve pratiklere bile artık sahip değil. İşte asıl sorun ve 

zorluk buradan kaynaklanıyor. Korelasyon didaktiğine dayalı bir din dersi kurgulamak 

istiyorsunuz, ama öğrencileriniz bunun için gerekli olan dini tecrübeye sahip değiller. Bu 

nasıl mümkün olacak?” (ÖÜ1) 

“Bir de gençlerin, dünyevileşmenin de etkisiyle, yeterli dini tecrübeye sahip 

olmadıkları, dini tecrübeden yoksun oldukları, dini olandan herhangi bir şey 

anlamadıkları düşünülürse.” (ÖÜ2) 
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“Öğrencilerin, dinin hakikatlerine, inanç esaslarına dair herhangi bir bilgileri 

olmadığı gibi, dini olana karşı nasıl bir tavır takınacakları konusunda da yeterli bilgi ve 

yaşantıya sahip değiller.” (ÖÜ2) 

Öğrencilerde yeterli dini yaşantı ve tecrübenin bulunmamasını bir tür yabancılaşma 

olarak değerlendiren katılımcı ÖÜ1, bu konudaki düşüncesini şu örnekle açıklamıştır: 

“10. Sınıflar için bir ders planı hazırladım. Dersin konusu “Tanrı’nın Halkları, 

Yahudiler ve Hristiyanlar” idi. Bahsi geçen konuyu korelasyon didaktiği bağlamında ele 

almanın ne kadar zor olduğunu gördüm. Burada karşılaştığım sorunu “iki yönlü 

yabancılaşma” olarak adlandırdım. Tespit ettiğim ilk yabancılaşma, Hristiyan 

öğrencilerin Hristiyanlığa karşı yabancılaşmasıydı. Oysa bu öğrenciler, seküler bir 

toplum yapısına sahip olan Ruhr bölgesinde değil, daha gelenekçi ve daha dindar bir 

bölge olan Münsterland’da yetişmişlerdi.” (ÖÜ1) 

Katılımcılar, öğrencilerde yeterli dini bilgi ve tecrübenin bulunmamasını, 

deneyimlenen hayatın daha iyi anlaşılması ve dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin 

açıklığa kavuşturulması önünde aşılması gereken önemli bir engel olarak görmüştür. 

Katılımcılar bunu şöyle izah etmiştir: 

“İnancın tahkiki imana dönüşmesini, içinde yaşanılan dünyanın da daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak. Ama işte bu tür bir din dersi gerçekleştirmek pek mümkün değil. 

Nitekim dini yaşantı, dini olana dair pratik deneyim ve teorik bilgi, öğrencilerde hemen 

hemen yok gibi. İmkânsız olduğunu söylemek istemiyorum. Ama zor olduğunu da kabul 

etmek gerekiyor.” (ÖÜ2)  

“Kimi eğitim bilimciler, din derslerine katılan öğrencilerin herhangi bir dini bilgi 

ve tecrübelerinin kalmadığını, çok fazla dünyevileştiğini ve dolayısıyla korelasyon 

didaktiğinin temel nosyonunu, yani tanrı ile insan, din ile yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarma hedefini kaybettiğini ifade ediyorlar” (ÖÜ8) 
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 “Kimi eğitim bilimcileri, din derslerine katılan öğrencilerin herhangi bir dini bilgi 

ve tecrübelerinin kalmadığını, çok fazla dünyevileştiğini ve dolayısıyla korelasyon 

didaktiğinin temel nosyonunu, yani tanrı ile insan, din ile yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarma hedefini kaybettiğini ifade ediyorlar. Bu noktada öncelikle öğrencilerin dinin 

bilgisine, dini olanın ne olduğuna dair bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir. 

Ancak böyle bir tecrübenin varlığı durumunda korelasyon didaktiğinin varlığından ve 

geleceğinden söz edebiliriz. Öğrenciler kilisenin önünden geçtiklerinde, pelerinli, cübbeli 

bir adam gördüklerinde bunun kim olduğunu bilebilmelidir. Yani bunun bilgisine, 

sembollerin bilgisine sahip olmalıdır. Bu elbette aynı zamanda bir genel kültür 

bilgisidir.” (ÖÜ8) 

Katılımcılardan bazıları, dünyevileşmenin toplumu ve toplumun birer üyesi olan 

öğrencileri dinden uzaklaştırdığını, dinin kendisiyle beraber dini bilgiyi de perdelediğini 

ileri sürmüştür. Böylece öğrencilerin, yaşanılan hayatın dini boyutunu bilemedikleri, bu 

gerçeği tecrübe edemedikleri ve neticede dini bilgiye olan ilgilerinin giderek azaldığını 

vurgulamışlardır. 

“Korelasyon didaktiği klasik bir iş bölümü öngörüyor. Bir yanda aile ve toplumsal 

çevre, diğer yanda okul gibi. Bu şu demek: Aile içinde dini tecrübeler ediniliyor, ibadet 

ediliyor. Belki de mabede gidiliyor. Din veya dini olan, bir şekilde hayatın içinde hala 

mevcut durumda. Söz konusu dini tecrübelerin varlığından hareketle, okuldaki din 

derslerinin de bu tecrübelerin açıklığa kavuşturulması üzerine kurgulandığı 

düşünülebilir. Ancak bu durum, günümüzde çok da mümkün değil gibi. Belki bazı 

eyaletlerde, hatta bu eyaletlerin bazı bölgelerinde. Daha dindar ve muhafazakâr 

olduğunu düşündüğümüz Münsterland gölgesinde bile mümkün değil. Belki Bavyera 

eyaletinin bazı bölgelerinde olabilir. Çünkü günümüz insanları o kadar bireyselleşmiş ve 

dünyevileşmiş ki, çocukların büyük bir bölümü, temel dini bilgi ve pratiklere bile artık 
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sahip değil. İşte asıl sorun ve zorluk buradan kaynaklanıyor. Korelasyon didaktiğine 

dayalı bir din dersi kurgulamak istiyorsunuz, ama öğrencileriniz bunun için gerekli olan 

dini tecrübeye sahip değiller. Bu nasıl mümkün olacak?” (ÖÜ1) 

 “Batı toplumunda dünyevi olanda öylesine kalın bir tabaka oluşmuş ki, bu tabakayı 

delip geçemiyor, yaşanılan hayatın dini boyutuna, dini olana bir türlü ulaşamıyoruz. 

Sevgi, bağışlama gibi değerleri söylediğimizde ne demek istiyoruz. Bu değerlerle, değer 

belirten kavramlarla her yerde, gündelik hayatta, internette karşılaşıyoruz ama Tanrı 

sevgisi dediğimizde, bununla kast ettiğimiz nedir. Aslında ne demek istiyoruz bunu pek 

bilmiyoruz. Tanrı her şeye kadir, mutlak kudret sahibi dediğimizde bundan ne anlıyoruz, 

Tanrı’nın her şeye gücü yetmesi ne anlama geliyor bilmiyoruz.” (ÖÜ2) 

2. Heterojen Yapı ve Yaşantılar 

Katılımcılar tarafından sorun olarak nitelendirilen bir diğer konu, farklı özelliklere, 

yaşantılara, deneyim ve tecrübelere, farklı kişilik yapılarına, dini veya dini olmayan 

dünya görüşlerine sahip olan ve böylece heterojen bir yapı oluşturan öğrencilerdir. 

Katılımcılar, dini ve dünyevi olana dair çok farklı algı ve anlayışa sahip öğrencilerle, 

korelasyon didaktiğinin öngördüğü öğretimi sağlamanın zor olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcılar burada, din derslerine konu olan dini bilgi ile ortak bir din anlayışına sahip 

olmayan, farklı yaşam biçimlerine, deneyim ve tecrübelere sahip öğrenciler arasında ilişki 

kurmanın zorluğuna dikkat çekmiştir. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri şu 

şekildedir: 

 “Bir başka olumsuz durum ise, sınıfların heterojen, birbirinden farklı özellikleri 

bulunan öğrenci gruplarına sahip olmasıdır. Yani öğrenciler, din derslerine katılan 

öğrenciler çok farklı din anlayışlarına sahipler;  ortak bir din anlayışına, tek bir dini 

bilgiye, dini tecrübeye sahip değiller. Çok sayıda, farklı dini bilgi ve deneyim ders 

ortamına getiriliyor. Öğrencilerin din hakkında çok farklı fikir ve deneyimleri 
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bulunmakta. Böylesine heterojen bir sınıf ortamında, çeşitli din algı ve anlayışları ile 

yaşam arasında köprü kurmak zorlaşıyor, hatta bir sanat haline dönüşüyor.” (ÖÜ2) 

“Toplumun ve toplumun birer üyesi olan öğrencilerin daha da dünyevileşmesi, 

birbirilerinden farklı özellikler göstermesi, yani heterojen bir din anlayışı ve dini 

tecrübeye sahip olmaları, hatta herhangi bir dini bilgi veya tecrübeye sahip olmamaları, 

bu yaklaşımın sınıf ortamlarında sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir.” (ÖÜ2) 

“Katolik din derslerinde bir gerçek de ortaya çıktı: Henüz 1974 yılında, korelasyon 

didaktiğinin Katolik din dersi öğretim programlarında yer aldığı yıllarda bile, bu derse 

katılan öğrencilerin bir kısmının Katolik inancı temelinde bir toplumsallaşmaya sahip 

olmadıkları anlaşıldı. Bu şu demek: Söz konusu din derslerine, herhangi bir dine ve aşkın 

bir varlığa inanmayan veya dini olmayan dünya görüşlerine sahip olan öğrenciler de 

katılıyordu.” (ÖÜ8) 

3. Öğretmen Yetersizlikleri 

Katılımcılar, öğretmenlerinin korelasyon didaktiğini tam anlamıyla 

kavrayamadıklarını, korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayışı kendilerinde 

geliştiremediklerini, öğrencilerinin edindikleri ile din derslerine konu edilen bilgi 

arasında ilişki kurmada, var olan ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklamada yetersiz 

kaldıklarını ifade etmiştir. Öğrenciler gibi öğretmenlerin de yeterli dini bilgi ve tecrübeye 

sahip olmadıklarını iddia eden katılımcılar, böylece korelasyon didaktiğinin çoğu zaman 

uygulamada karşılık bulamadığını, teoriden öteye geçemediğini ileri sürmüşleridir. 

Katılımcıların bu konudaki görüşleri şu şekildedir: 

 “Duisburg şehrinden bir arkadaşım Rudolf Englert, korelasyon didaktiği ile ilgili 

kaleme aldığı bir yazıda önemli bir tespitte bulunuyor ve diyor ki; Öğretmenlerde 

korelasyon didaktiğini sağlayabilecek, korelasyon didaktiğine dayalı bir din dersi süreci 

işletebilecek bir dini tecrübenin bulunmadığını görüyorum. Yani artık olay, teori 
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üzerinden yürüyor. Dini bir tecrübe ve deneyim olmadığı için. Dinin veya dini olanın 

öğretimi, dışarıdan bir bakış açısıyla derslere konu ediliyor. Bu durum, biz Katoliklerin 

İslam veya Yahudilik dini hakkında, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadığımız halde 

konuşmamız gibi bir şey oluyor. Bizler, karşı tarafın, ötekinin pozisyonunu aslında hiçbir 

zaman bilemeyiz, anlayamayız. İşte korelasyon didaktiğinin en temel sorunlarından biri, 

gittikçe heterojen ve seküler bir yapıya dönüşen toplumda bu sorunla nasıl başa 

çıkılacağı sorusudur.” (ÖÜ1) 

“Öğretmenler kendilerine, bu yaklaşımla ne yapabileceklerine, dini bilgi ile yaşam 

arasında nasıl bir bağ kurulabileceğine dair sorular soruyor. Korelasyon didaktiğinin 

hedefi aslında bu köprüyü kurmak, yani dini bilgi ile yaşam arasında köprü kurmak. Ama 

öğretmenler, korelasyon didaktiğinin söz konusu hedefini gerçekleştirmede yetersiz 

kalabiliyor.” (ÖÜ2) 

“Korelasyon didaktiğine dayalı din dersi veren öğretmenler, bazen başarılı 

olamadıklarından, öğrencilerini bu yaklaşımın hedeflerine ulaştıramadıklarından 

yakınıyorlar.” (ÖÜ5) 

“Öğrencilerin din derslerine getirdikleri tecrübelere baktığımda, bunların 

öğretmenler için biraz rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. Bir öğretmen olarak, 

öğrencileri etkileyen, onlarda ilgi uyandıran noktaları bulmanız gerekiyor. Öğretmek 

istediğim, ders programında yer alan konular, bilgiler ve içerik ile öğrencilerin kafasına 

takılanları nasıl ortak bir noktada buluşturabilirim? Bu durum öğretmenlerin çok fazla 

çaba ve enerji sarf etmesine neden oluyor. Onları yoruyor. Bu aslında bir dezavantaj.” 

(ÖÜ5) 

Her ne kadar öğretmen yeterlikleriyle doğrudan ilişkili olmasa da, korelasyon 

didaktiğini olumsuz yönde etkileyen bir diğer husus, öğretmen ve akademisyenler 

arasındaki iletişim sorunudur. Katılımcı ÖÜ2’ye göre, korelasyon didaktiğinin 
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uygulanmasından sorumlu olan din dersi öğretmenleri ile korelasyon didaktiğinin daha 

çok teorik boyutuyla ilgilenen akademisyenler arasındaki makas her geçen gün 

açılmaktadır. Korelasyon didaktiğinin başarısını öğretmenlerle akademisyenlerin 

eşgüdümünde gören katılımcı ÖÜ2, bu konudaki düşüncesini şöyle açıklamıştır: 

“Burada karşılaşılan bir diğer sorun ise, işin daha çok teorik boyutuyla ilgilenen 

akademisyenler ile sahada bulunan din dersi öğretmenleri arasındaki makasın gittikçe 

açılmasıdır. Öğretmenler, yani korelasyon didaktiğinin uygulama ve pratiğe dönüşme 

aşamasında bulunanlar: “teorisyenler bulundukları yerden çok rahat konuşuyorlar ama 

işin mutfağında olan, asıl zorluklarla karşılaşanlar bizleriz. Akademisyenler hoş fikirler, 

iyi teoriler ortaya koymuş, gayet güzel yaklaşımlar geliştirmişler. Ancak sahada olanlar, 

işin uygulama boyutunda bulunanlar bizleriz. Gelsinler, din derslerinde ne tür 

zorluklarla karşılaşıyoruz bir de yerinde görsünler” diyorlar.” (ÖÜ2) 

4. Yöntem-Tekniğe İndirgeme 

Katılımcıların değindiği bir diğer sorun, din derslerine konu edilen dini bilgi ile bu 

dersi alan öğrencilerin yaşamları arasında teknik ve mekanik bir ilişki kurma çabasıdır. 

Köklü teolojik ve felsefi temellere dayanan korelasyon didaktiğinin bir ders saatine 

indirgenmesini ve adeta bir yöntem-teknik gibi işe koşulmasını eleştiren katılımcılar, çok 

boyutlu ve karmaşık bileşenler (bilgi-yaşam) arasında basit bir ilişki kurma çabasına karşı 

çıkmaktadır. Katılımcılar, bu durumun korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayışı 

basitleştirdiğini, dini bilgi ve yaşam gerçekliğinin doğasını anlama ve anlamlandırmada 

yetersiz kaldığını ileri sürmektedir. Katılımcı ÖÜ2’nin bu konudaki görüşleri şu 

şekildedir: 

 “Teoloji alanında, çok daha geniş çaplı olan, çok daha kapsamlı olan korelasyon 

düşüncesinden, bir nevi didaktik, bir din eğitimi bilimi ortaya çıktı. Tam bu noktada 

benim açımdan, korelasyon didaktiği için de sorun olarak gördüğüm noktanın temel 
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nedeni yatıyor; Çok geniş kapsamlı bir teolojik yaklaşımımız, bir nevi felsefemiz varken 

bunun, adeta yöntem ve teknik gibi mekanik bir biçimde din eğitimine uyarlanmış 

olmasıdır.” (ÖÜ2) 

“Korelasyon didaktiğinin, din derslerinde mevcut haliyle, yani mekanik bir 

anlayışla, adeta bir yöntem ve teknik gibi işe koşulmasının sürdürülebilir olduğunu 

düşünmüyorum.”(ÖÜ2) 

“Olumsuz yönü ise yine daha önce de ifade ettiğimiz gibi din dersini mekanik bir 

yapıya dönüştürmesi, korelasyon didaktiğinin adeta bir öğretim yöntem veya tekniğine 

indirgenmesidir. En azından mekanik bir yapı olarak algılanması ve bir yöntem-teknik 

gibi, örneğin bir ders saatinde işe koşulmaya çalışılmasıdır.” (ÖÜ2) 

“80’li yıllara gelindiğinde, korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayış, ders 

kitaplarına da yansımaya başladı. Ta ki dünyevileşmenin de etkisiyle bir takım sorular 

sorulmaya başlanıncaya kadar.  Bu soruların başında,  korelasyon didaktiğinin ortaya 

koyduğu anlayış, böyle mekanik bir biçimde aktarılabilir mi? Yani ilahi mesaj ile insan 

yaşantısı, onun deneyim ve tecrübeleri bu kadar basit bir şekilde bir araya getirilebilir 

mi?” (ÖÜ2) 

 

5. Öğrenci Merkezli Program Tasarımları 

Katılımcılar, din derslerinde tek başına öğrencilerin, onların ilgi, ihtiyaç ve 

beklentilerinin dikkate alınmasını, dini bilgi ve içeriğin adeta göz ardı edilmesini bir 

başka sorun olarak değerlendirmiştir. Din derslerinin, sadece öğrencilerin deneyim ve 

tecrübelerine dayanan yaşamlarının dikkate alınarak tasarlanmasını, korelasyon 

didaktiğinin temel nosyonuna, yani bilgi ile yaşamı aynı anda ve aynı düzlemde 

buluşturma ve açıklama işlevine ters düştüğünü, korelasyon didaktiğinin başarıya 



 
 

118 
 

ulaşmasına engel olduğunu ileri sürmüştür. Katılımcı ÖÜ8, bu düşüncesini şöyle izah 

etmiştir: 

“Günümüzde, din öğretimi programlarında ve sadece din öğretimi programlarında 

da değil, diğer öğretim programlarında da beceri temelli kazanımlar öne çıkmaya 

başladı. Bu öğretim programlarında konu ve içerikten ziyade öğrenciler merkeze alınır 

oldu. Beceri temelli kazanımlara vurgu yapan öğretim programlarının en önemli özelliği, 

bunların en başta öğrencileri, onların gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate 

almasıdır. Ancak bununla beraber, artık sadece öğrencilerin ve onların becerilerinin 

merkeze alınması, öğrenileceklerin, din dersleri için konuşacak olursak, dini bilginin 

ikinci plana atılması, göz ardı edilmesi tehlikesini doğurmaktadır. Öğretim 

programlarına baktığımızda, bunu tüm çıplaklığıyla görüyoruz.” (ÖÜ8) 

 

3.2.4 Korelasyon Didaktiğinin Geliştirilmesine Dair Bulgular 

Burada, korelasyon didaktiğinin daha işlevsel olabilmesi, öğretim ortamlarında 

karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için neler yapılabileceği, öğretim 

üyelerinin görüşleri, teklif ve önerilerinden hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılara; “korelasyon didaktiğinin sürdürülmesi veya revize edilmesi gereken 

boyutları nelerdir? Bu yaklaşımı gelecekte nerede görmektesiniz?” soruları yöneltilmiş, 

alınan cevaplar, “Kuramsal ve Kurumsal Alana Yönelik Öneriler” teması altında 

incelenmiştir. 

3.2.4.1 Tema: Kuramsal ve Kurumsal Alana Yönelik Öneriler 

Bu temada, din eğitimi bilim dalında görev yapan öğretim üyelerinin korelasyon 

didaktiğinin daha işlevsel olabilmesi ve kendisine yüklenen misyonu gelecekte de yerine 

getirebilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili yanıtları, görüş ve önerileri belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Öğretim üyelerinin verdikleri yanıtlar altı kategori altında düzenlenmiştir. 

Bu kategoriler aşağıdaki gibidir: 

1. Eleştirel Düşünme Becerisi 

2. Dini Bilginin Nesnelleşmesi (İnsana Mâlolma) 

3. Dini Bilgi - Yaşam İlişkisinde Denge ve Uyum 

4. Dini Bilginin Önem ve Değeri 

5. Akademi ve Toplumsal Gerçeklik 

6. Revizyon  

Tablo 7. “Kuramsal ve Kurumsal Alana Yönelik Öneriler” Teması Kategorileri 

1. Eleştirel Düşünme Becerisi 

Korelasyon didaktiğinin asıl gücünü eleştirel düşüncede (kritisch-produktiv) gören 

katılımcı ÖÜ1,  din derslerinin eleştirel düşünce becerisi kazandıracak özellikte olması 

gerektiğini ifade etmiştir. Eleştirel düşüncenin öğrencilere yeni bakış açıları 

kazandıracağını ileri süren katılımcının bu konudaki görüşleri şöyledir: 

“Eğer geleneksel Hristiyan inancına veya İslam anlayışına yönelik eleştirel bir 

bakış açısı, düşünce tarzı geliştirilebilirse, bu din dersi açısından müthiş bir potansiyel 

ortaya çıkaracaktır. Korelasyon didaktiğinin en önemli gücünü burada görüyorum.” 

(ÖÜ1) 

“Öğrenciler soru soruyor, sorunun cevabı ve çözüm önerisi hemen İncil’den 

geliyor. Bunlar korelasyon didaktiği için olumsuz örnekler. Korelasyon didaktiğiyle kast 

ettiğimiz şey bu değil. Eleştirel-Üretimsel (kritisch-produktiv) demek İncil’in bana 

önceden sahip olmadığım yeni bakış açıları kazandırması, ama aynı zamanda bana 

meydan okuması, beni İncil’de yer alan şeyleri sorgulamaya ve “acaba benim gördüğüm 

şekilde olmayabilir mi?” diye düşündürmeye sevk etmesidir.” (ÖÜ1) 
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Dini hakikatlerin (ilahi mesajın) bizzat kendisi olmasa bile, bu hakikatlerin insanlar 

tarafından yapılan yorum ve açıklamalarının bir eleştiri süzgecinden geçirilmesi 

gerektiğini ifade eden ÖÜ1, bu düşüncesini şöyle ifade etmiştir: 

“Özellikle günümüzde dini hassasiyetlerin zirve yaptığı zamanlarda din derslerinin 

önemli görevleri olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı korelasyon didaktiğini çok 

önemsiyorum. Korelasyon Didaktiği ile dinin kültürel boyutu ele alınmalı, eleştirel bir 

bakış açısıyla yanlış algı ve anlayışlar düzeltilmelidir.” (ÖÜ1) 

Dini tecrübenin bireysel ve toplumsal temellerine inilmesi, varolan dini tecrübenin 

özelliklerinin ortaya koyulması ve eleştirel bakış açısıyla ele alınması gerektiğini ifade 

eden katılımcı ÖÜ1, bu konudaki düşüncesini şu şekilde açıklamıştır: 

“Artık farklı sosyal, bireysel ve varoluşa dair sorunları işin içine katarak 

korelasyon didaktiğini sağlayamıyorsunuz. Yani sadece dini tecrübelerden değil de, 

neden bu tür dini tecrübeler var? Bu dini tecrübeleri meydana getiren olgu nedir? Onu 

da sorgulamak gerekiyor.” (ÖÜ1) 

Korelasyon didaktiğinin asıl amacı, daha dindar öğrenciler yetiştirmek değil, 

öğrencilerin hem kendilerini hem de içinde doğup yaşam alanı buldukları toplumu daha 

iyi tanımaları, inandıkları dini daha iyi anlamaları ve dini eylemlerinde daha bilinçli 

olmalarını sağlamaktır. Günümüzde, dini bilgiyi dogma ve değişmez bir olgu olarak 

değerlendiren, zaman ve insan özelliklerini hesaba katmayan din derslerinin herhangi bir 

etkisinin kalmadığını ifade eden katılımcılar, dini bilginin olduğu gibi aktarılması yerine, 

bu bilgilerin öğrenciler tarafından anlaşılması, anlamlandırılması ve yorumlanması 

gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların bu konudaki açıklamaları şöyledir: 

“Korelasyon didaktiğinin amacı, öğrencilerde daha derinlemesine, daha içten, 

daha anlamlı bir din anlayışı geliştirmektir. Öğrencilerin daha içten ve daha anlamlı bir 

din anlayışı geliştirmesi demek, daha dindar veya daha inançlı olması anlamına 



 
 

121 
 

gelmemektedir. Burada önemli olan, onların dini olanı daha iyi anlamaları, dini olana 

karşı daha doğru bir tutum ve anlayış geliştirebilmeleri için eleştirel düşünme becerisi 

kazanmalarıdır.” (ÖÜ4)  

 “Burada sorulması gereken asıl soru şudur: Korelasyon didaktiğine dayalı din 

derslerini öğrenme ortamlarında nasıl şekillendireceğiz? Eskiden olduğu gibi, 

klişeleşmiş eğitim teorilerini temel alarak “böyle olmalı, şöyle yapılmalı” türünden 

kalıplaşmış cümle ve anlayışlara göre din dersi düzenlemenin zamanı geçti. Böylesine bir 

anlayışı günümüzde artık mümkün görmüyorum.” (ÖÜ2) 

“Din derslerinde dini bilgilerin kazandırılmasından, dini esasların aktarılmasından, 

ayetlerin öğretilmesinden vazgeçemeyiz. Kast ettiğim bunların olduğu gibi aktarılması 

değil. İçeriğinin bilinmesi ve bu içeriğin nasıl algılanıp anlaşıldığının bilinmesi. Tarih 

içerisinde çeşitli toplumlarda sanat, müzik ve edebiyat üzerinde ne tür etkileri olmuştur? 

Bunların bilinmesi, eleştirel bakış açısıyla ele alınması önemlidir.” (ÖÜ8) 

2. Dini Bilginin Nesnelleşmesi (İnsana Mâlolma) 

Katılımcılar, din derslerinde, dinin ve onun bildirmiş olduklarının yanı sıra, 

öğrencilerin, özellikle de seküler bir çevrede doğup büyüyenlerin varoluşsal sorularına 

cevap verecek, sorunlarına çözüm geliştirecek nitelikte olması; ihtiyaç ve beklentilerinin, 

onları etkileyen olay ve olguların dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Dini bilgi, 

insanların hayatına dokunmalı, anlam katmalıdır. Dini bilginin insanların dünya 

görüşüne, yaşam biçimine katkı sunması gerektiğini ifade eden katılımcılar, ancak böyle 

bir din dersinin öğrenciler için faydalı olacağını, yaşamlarına anlam katacağını ifade 

etmiştir. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri şöyledir: 

“Yani dini olan tepeden inme olmamalı, bir aracı görevi görmemeli, aksine 

çocukların ve gençlerin gündelik hayatlarında, yaşam tecrübelerinde bir anlamı olmalı; 

dini olan da, öğrencilerin yaşamlarıyla anlam bulmalıdır.” (ÖÜ5) 
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“Biz dini olanı, dini bilgiyi anlatırız, öğrenciler de bunları olduğu gibi alır, öğrenir. 

Öğrencilerin yaşam tecrübeleri bizi ilgilendirmez.” Böyle bir yaklaşım, böyle bir anlayış 

olamaz. Bu, din derslerinde yaşanan sorunları arttırmaktan, çözümsüzlüğü 

pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramaz.” (ÖÜ5) 

 “Korelasyon didaktiğinin vurguladığı bilgi-yaşam ilişkisini ve bu ilişkinin ortaya 

çıkarılmasını din dersinin başlıca misyonu olarak değerlendiriyorum. Ben bunu çok 

önemsiyorum. Ama burada asıl sorun bunun nasıl yapılacağı sorunudur. Dışarıdan, uzay 

dan gelmiş gibi olmamalı.” (ÖÜ2) 

 “Korelasyon didaktiği, öğrencilerin özellikle hangi varoluşsal sorulara, 

beklentilere sahip olduklarının, onları derinden etkileyen durumların, neyi umut 

ettiklerinin ortaya çıkarılmasını zorunlu kılıyor. Ancak bu yapıldıktan, böyle bir süreç 

işletildikten sonra dini bilgi, öğrenciler için anlamlı ve anlaşılabilir olacaktır, her iki 

mefhum arasında anlamlı bir ilişki kurulabilecektir.” (ÖÜ3) 

Tanrı ile kulu arasındaki ilişkinin tek taraflı olmadığını, ilahi hitabın birey ve 

toplumun soru ve sorunlarına bir cevap niteliği taşıdığını ileri süren katılımcı, bu 

düşüncesini şu şekilde açıklamıştır: 

“Ben Yeni Ahit’e inanan bir Hristiyan’ım. Yeni Ahit’te yer alan metinlere 

baktığınızda, bu metinlerin aslında muhatap kitlenin, toplumun taleplerine, soru ve 

sorunlarına bir cevap niteliğinde olduğunu görürsünüz. Bunun başlıca nedeni, teolojinin 

kendi başına bir yerlerde konumlanması değil, insanların yaşamlarında yer edinmesi ve 

daha anlamlı hale gelebilmesidir.  Bu, Tanrı’nın durağan olmayan, canlı sözleridir. 

Tanrı’nın benimle ilgili olan sözleridir. Tanrı’nın sözleri, söyledikleri, bana bildirdikleri 

benimle ilgili olduğu zaman bana temas eder, bana dokunur, beni etkiler.” (ÖÜ5) 

Katılımcılar, dinin ve onun ortaya koyduğu esasların günümüz gerçekliğine uygun 

olarak yeniden anlaşılması, anlamlandırılması ve muhataplarının yaşamlarına dokunması 
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gerektiğine işaret etmiştir. Din derslerinin, dini bilgi ile öğrencilerin kişisel ve toplumsal 

yaşamları arasında bir bağ kurması gerektiğini ifade eden katılımcı ÖÜ5, bu düşüncesini 

şöyle ifade etmiştir: 

 “Uygulamada ortaya çıkan tüm zorluklarına rağmen, korelasyon didaktiği 

olmadan iyi bir din dersi olamayacağını düşünüyorum. Böyle bir din dersi işlemez, 

istenen sonucu da veremez. Korelasyon didaktiği yaklaşımına dayanmayan bir din dersi, 

benim öğrencilik yıllarımda aldığımı matematik dersine benzer.  Hesaplamalar yapılır ya 

da bazı matematiksel teoriler üzerinde durulur, ama hayata dair herhangi bir şey 

söylenmezdi. Yaşanılan gerçek hayatla ilişkisi kurulmazdı. Ama aslında matematik 

yaşamla çok iç içe. Örnek vermek gerekirse, matematik olmadan köprü inşa edilemez. 

Matematiksel hesaplamalar, işlemler olmadan ev yapılamaz. Matematiği felsefeye 

benzetecek olursak, dünyayı rakamlarla, teorilerle düşünmeye, anlamaya benzetebiliriz. 

Ama bu durum benim katıldığım matematik dersinde hiç olmadı. Bu hesapları neden 

yaptığımı, bu teorilere, formüllere neden ihtiyacım olduğunu hiç anlamadım. Bu nedenle 

din dersi de de korelasyon didaktiği olmadan olmaz.” (ÖÜ5) 

Katılımcı ÖÜ6, dini bilginin geçmişte olduğu gibi gelecekte de belli bir anlam ve 

önemi olması gerektiğini ileri sürmüştür. Dini bilginin ne anlama geldiğinin irdelenmesi 

gerektiğini düşünen katılımcı, bu düşüncesini şöyle ifade etmiştir: 

 “Dini olan ne anlama geliyor; dini öğretiler bizim için, günümüzde hangi anlama 

geliyor. Bunların ortaya koyulması gerekir. Bu öğretilerin, inanç esaslarının bugün de 

benim için bir anlam ifade etmesi gerekir. Dini bilginin, günümüz insanın dünya 

görüşüne, yaşam durumlarına, aklına, felsefesine de uygun olması gerekir.  Eğer böyle 

değilse, bizler insan olarak, bunun arkasında yatan nedenleri de özgür bir biçimde ortaya 

koyabilmeli, üzerine düşünebilmeliyiz. Dini bilgi ile yaşam arasındaki uyumsuzluğun 

nedenlerini açıklayabilmeliyiz.” (ÖÜ6) 
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3. Dini Bilgi - Yaşam İlişkisinde Denge ve Uyum  

Katılımcılar, korelasyon didaktiğinin hem dini bilgiyi, hem de öğrencilerin 

duydukları, gördükleri ve edindiklerinden sonra kendilerinde kalan şey olarak 

yaşamlarını dikkate alması ve her iki bileşenin özelliklerini göz önünde bulundurması 

gerektiğini ifade etmiştir. Söz konusu bileşenlerden herhangi birinin bir diğerine tercih 

edilmemesi, dini bilgi ile yaşam arasında belli bir denge ve uyumun gözetilmesi 

gerektiğini belirten katılımcılar, bunun nedenlerini şöyle izah etmiştir: 

“Din derslerinin merkez noktasından herhangi bir tarafa, merkezin bir kenarına 

kaymamasına dikkat etmek gerekiyor. Bir tarafa kaysa, daha çok din temelli olacak, diğer 

tarafa kaysa daha çok bireyselleşen ve dünyevileşen toplumun da etkisiyle yeni klişeler, 

yeni anlayışlar ağır basacak. Korelasyon didaktiğinin belki de en önemli özelliği burada 

ortaya çıkıyor: Her iki mefhumu da dengede tutmak.” (ÖÜ2) 

 “Teolojik boyutu yaşam boyutunun biraz üzerinde görmeye başlarsanız, yani 

merkezde daha çok teolojik olanı görme eğiliminde olmaya başlarsanız, öğrencileri ve 

onların yaşamlarını göz ardı etmeye başlarsanız, korelasyon didaktiğinin sekteye 

uğramasına neden olabilirsiniz. Bu tür din derslerinin öğrenciler nezdinde de önem ve 

anlamı kalmayacaktır. Çocukların, yaşam serüvenlerinde ortaya çıkan dini soruların 

veya dine ilişkin soruların cevaplandırılması da kolay olmayacaktır. Ama sarkaç bu sefer 

de sadece öğrencileri ve onların yaşamlarını dikkate almaya ve dini olan görmezden 

gelmeye başlarsa, bu sefer de dini olan yolda kalır. Bu nedenle aralarında belli bir denge 

ve uyum olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda, Almanya’da bunun gerçekleştiğini 

görüyorum. Din derslerinde, din dersi öğretim programlarında, dini içeriğe çok az yer 

verildiğini görüyorum. Ayrıca, din derslerine katılan öğrencilerin, dini herhangi bir bilgi 

ve tecrübeyle derslere geldiklerini ve öğretmenlerin gayet seküler olan öğrencilerle ne 

yapacaklarını bilememelerini de bir sorun olarak değerlendiriyorum.” (ÖÜ8) 
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Dini bilgi ile yaşam arasında belli bir denge ve uyum gözetilmemesinin olası 

sonuçlarına değinen katılımcı ÖÜ8, bunu şöyle izah etmiştir: 

“Bunun sonucunda, yani dünyevi olana daha fazla vurgu yapılması sonucunda, 

içeriğe değinilememesine veya değinilmek istenmemesine de yol açılıyor. Neticede din, 

din derslerinde hakkında bilgisi verilmesi gereken, yalnızca bilimsel bir bakış açısıyla ele 

alınması gereken bir olgu olarak değerlendirilmeye, psikolojik, ruhsal, tinsel, 

meditasyonel, düşünsel bir olgu olarak öğretime konu edilmeye başlıyor.” (ÖÜ8) 

“Günümüzde, din öğretimi programlarında, aslında sadece din öğretimi 

programlarında da değil, diğer öğretim programlarında da beceri temelli kazanımlar öne 

çıkmaya başladı. Bu öğretim programlarında konudan ziyade öğrenciler merkeze alınır 

oldu. Beceri temelli kazanımlara vurgu yapan öğretim programlarının en önemli özelliği, 

bunların en başta öğrencileri, onların gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate 

almasıdır. Ancak bununla beraber, artık sadece öğrencilerin ve onların becerilerinin 

merkeze alınması, öğrenileceklerin, din dersleri için konuşacak olursak, dini bilginin 

ikinci plana atılması hatta unutulması tehlikesini doğurmaktadır. Öğretim programlarına 

baktığımızda, bunu tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir dengenin 

gözetilmesi gerekiyor.” (ÖÜ8) 

Katılımcı ÖÜ2 ve ÖÜ7, korelasyon didaktiğinin öngördüğü, bilgi ile yaşam 

arasında ilişki kurma, var olan ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklama çabasında çok dikkatli 

olunması gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcı, söz konusu ilişkinin kaçınılmaz olduğunu, 

ancak bunun belli bir uyum ve denge içerisinde ele alınabileceğini şu sözlerle belirtmiştir: 

“Dini bilgi ile yaşam bir çift ayakkabı gibi değerlendirilebilir. Bu ikisini bir araya 

getirirken çok dikkatli olmak gerekir. Tanrısal olandan bahsetmek ile insani olandan söz 

etmek farklı şeylerdir. Burada dikkatli olmak gerekir. Burada dikkatli olmak demek onu 
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yapmamak, tanrısal olanla insani olan arasında bağ kurmamak değil, ikisi arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyarken belli bir denge gözetmek demektir.” (ÖÜ2) 

 “Kanımca, korelasyon didaktiğinde henüz sona gelinmedi. Tam tersine, din 

derslerinin Magna Cartası (Büyük Sözleşme) olduğunu düşünüyorum. Yani yaşam 

tecrübesi ile dini bilginin, inanç esaslarının ilişkilendirilmesi devam ediyor. Dini bilgi ile 

yaşamı ilişkilendirdiğimizde, hem dini bilginin kendisini hem de yaşadığımız hayatı daha 

iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani korelasyonu öğrenmemiz ve kullanmamız 

gerekiyor. Ama tüm bunlar çok dikkatli, belli bir denge ve uyum çerçevesinde 

gerçekleştirilmeli.” (ÖÜ7) 

4. Dini Bilginin Önem ve Değeri 

Katılımcıların, özellikle de ÖÜ5’in üzerinde önemle durduğu konulardan biri de, 

ezoterizm, yani din dışı nesne ve düşüncelere inanma ve güvenme sorunudur. İnsanların 

bazı taş ve minerallere doğaüstü güç atfetmesini bir tür anlam arayışı, hayatın anlamını 

bulma çabası olarak değerlendiren katılımcı, bu durumu kendisiyle mücadele edilmesi 

gereken bir sorun olarak değerlendirmiştir. Katılımcı, temelleri asırlar öncesine dayanan 

bir dinin ve onun bildirdiği hakikatlerin, tılsımlı olduğuna inanılan taş ve mineraller 

karşısındaki durumunun özellikle ve derinlemesine ele alınması gerektiğini ifade etmiştir. 

Dini bilginin değer ve öneminin ortaya koyulması gerektiğini de ifade eden katılımcının 

bu konudaki görüşü şu şekildedir: 

“Diğer yandan baş edilmesi gereken bir başka konu daha var. O da kişinin içindeki 

anlam arayışı. Avrupa’da birbirinden çok farklı inanç türleri, tılsımlar, sihirli taşlar, 

mineraller, dini olmayan dünya görüşleri ortaya çıkmışken, öğrencilere dini öğretiyi akla 

ve bilime uygun bir şekilde nasıl sunacaksınız? İnsanlar günümüzde, bu çok farklı inanç 

türlerine, tılsımlı objelere ilgi duyuyorlar. Buna elbette hakları var ama bu noktada dinin 

kendilerine sunacağı çok güçlü gerçekler de var. Diğerleri gibi sihirli filan şeyler değil 
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belki ama köklü bir inanç sistemi var. İşte korelasyon didaktiğine burada önemli bir görev 

düşüyor. Dini inancın değerini diğer inanç türlerine karşı ortaya koymak.” (ÖÜ5) 

“Bir gün arkadaşlara davetliyiz. Arkadaşım bana diyor ki: “her mineral taşının 

kombine edilmesi gereken bir elbisesi var. Bunları birlikte taşımalısın. Eğer taşı 

kaybedersen, bu taşın kendi isteğidir ve onu aramaman gerekir.” Dona kaldım. Böyle bir 

şeye inanmak! İnsanlar tutup böyle bilimsel alt yapısı olmaya tuhaf şeylere inanıp 

Hristiyanlığın 2000 yıllık tecrübesini görmezden geliyorlar. Bu gerçekten üzüntü verici.” 

(ÖÜ5)  

“Dini bilginin aktarımı, dini olanın öğretimi Avrupa’da çok derin bir krizin 

eşiğinde bulunmaktadır. Dini ve dünyevi olan arasında, modern dönemden başlayan ve 

şimdi post modernle devam eden çok keskin bir ayrım söz konusu. Bu ayrım, kendisini 

insanların dini kurumlara yönelik tutum ve davranışlarında gösteriyor. Dini olana ilgi, 

dini bilgi ve tecrübe edinme arzu ve ihtiyacı eskiden olduğu gibi bugün de bulunmakla 

beraber, bu istek dini kurumlar etrafında şekillenmemektedir. Piyasada o kadar çok ve 

çeşitli arz şekilleri var ki. Örneğin Ezoterik piyasa; Sihir, güç yayan taşlar vs. Yani 

herhangi bir dini tecrübe edinme istek ve ihtiyacı var. İnternette, yayınlanan kitaplarda 

sunulanlara, yazılanlara bir bakın. Eskiden meşhur yayınevleri ve kitapçıların raflarında 

iki üç İncil baskısı ve birkaç tinsel kitaplar bulunurdu. Bir de şimdi bakın. Bu arada tinsel 

kitaplar yine artmaya başladı. Bunların artmasının başlıca nedeni, insanların anlam 

arayışında, hayatın anlamını bulma çabasında yatıyor. Dini kurum ve kuruluşlar 

piyasaya önemli bir arz sağlıyor ama bu insanlar tarafından değerlendirilmiyor. Burada 

aslında korelasyon didaktiği önemli bir rol oynayabilir. Bundan dolayı dini bilgi ile 

yaşam arasındaki ilişkiyi çok önemli buluyorum.” (ÖÜ5) 
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5. Akademi ve Toplumsal Gerçeklik 

Katılımcı ÖÜ2’ye göre öğretmenler, korelasyon didaktiğini geliştiren öğretim 

üyelerini hayattan kopuk olmakla, içinde yaşadıkları toplumu tanımamakla 

eleştirmektedir. Akademisyenlerin, içinde yaşadıkları, mensubu oldukları toplumu ve 

toplumu oluşturan bireyleri tanımaları ve korelasyon didaktiğine dair teorilerini buna göre 

şekillendirmeleri gerektiğini vurgulayan katılımcı bu düşüncelerini şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Aslında eleştiriler temelde teologlara ve filozoflara, uzmanlık alanı din eğitimi ve 

eğitim felsefesi olanlara yapılmaktadır. Öğrencilerle aynı ortamda bulunan, onlarla bire 

bir etkileşim halinde bulunan din dersi öğretmenleri, bunları din derslerine yeterli 

argüman sağlamamakla eleştiriyor. İnşa ettikleri fildişi kulelerinden, öğrencileri ve 

içinde yaşadıkları toplumu hiç tanımadan, bir takım teori ve kuramlardan bahsetmeleri, 

öğretmenler tarafından hoş karşılanmıyor. Bu noktada akademisyenlerin de toplumla 

hemhal olması, onların ihtiyaç ve beklentilerini bilmesi gerekir” (ÖÜ2) 

6. Revizyon  

Korelasyon didaktiğinin geliştirilebilir özellikte olduğuna, yenilenme ihtimal ve 

imkânı bulunduğuna vurgu yapan katılımcılar, korelasyon didaktiğinin bu özelliğinin 

dikkate alınması, her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuca göre yeniden revize 

edilmesi gerektiğini şu sözlerle açıklamıştır: 

“Korelasyon didaktiğinin, yine kendi içinde geliştirilmesine dönük bazı çabalar 

olmuştur. Burada söz konusu olan, eksikleri görülen korelasyon didaktiğinin ortadan 

kaldırılması değil, eksiklerinin düzeltilmesi, giderilmesi ve aynı anlayışla yeniden 

geliştirilmesidir.” (ÖÜ6) 
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Dedüktif, indüktif ve abdüktif korelasyonların varlığı, korelasyon didaktiğinin 

geçmişten günümüze sürekli yenilenerek geliştirildiğini göstermektedir. Buna göre 

korelasyon didaktiği, bundan sonra çıkabilecek muhtemel soru ve sorunlara karşı da yine 

yenilenmeli ve geliştirilmelidir. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri şöyledir: 

“Korelasyon didaktiğinin, dedüktif, indüktif ve abdüktif korelasyon gibi çok farklı 

türleri, çeşitli varyantları bulunmaktadır. Würzburg Piskoposlar Meclisinde din 

öğretimine yönelik olarak alınan karardan sonra din derslerinde yaşananlar ve zamanla 

ortaya çıkan yeni gelişmeler, korelasyon didaktiğinin sürekli geliştirilebilir özellikte 

olduğunu, farklı din öğretimi yaklaşımlarıyla bir arada işe koşulabileceğini 

göstermiştir.” (ÖÜ4) 

 “Korelasyon didaktiği gelecekte de var olacak. Ancak bizler bunun için yeni 

yöntemler geliştirmeliyiz. Bu konuda iyimserim. Yeni fikirler mutlaka çıkacaktır. Mesela 

şimdi abduktive korelasyon yaklaşımı ve bazı başka yaklaşımlar var.” (ÖÜ5) 

 “Korelasyon didaktiğine alternatif olması için, daha doğrusu korelasyon 

didaktiğinde ortaya çıkan sorunlarla baş edilebilmesi için çok çeşitli din öğretimi 

yaklaşımları ortaya atıldı. Örneğin Ziebertz, Prokopf ve Heil tarafından geliştirilen, 

aslında korelasyon didaktiğine dayanan abdüktif korelasyon.” (ÖÜ8) 

 

3.2.5 Korelasyon Didaktiğinin İslam Din Öğretimine Olası Katkılarına Dair 

Bulgular  

Araştırmanın beşinci ve son alt probleminde, öğretim üyelerinin, korelasyon 

didaktiğinin Katolik din dersleri dışında, özellikle İslam din öğretimine olası katkılarına 

ilişkin görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılara; korelasyon 

didaktiğinin Katolik Din Dersi dışında bir başka din dersinde, özellikle de merkezinde 

İslam inanç esaslarının olduğu din derslerinde uygulamanın mümkün olup olmadığı 
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sorulmuş, elde edilen veriler “İslam Din Öğretiminde Korelasyon Didaktiği” teması 

altında incelenmiştir. 

3.2.5.1 Tema: İslam Din Öğretiminde Korelasyon Didaktiği 

İslam Din Öğretiminde Korelasyon Didaktiği adlı temada, öğretim üyelerinin, 

korelasyon didaktiğinin İslam din öğretiminde, İslam inanç esaslarına dayalı din 

derslerinde uygulanabilmesi için neler yapılabileceğine, bunun teolojik ve pedagojik 

açıdan mümkün olup olmadığına dair görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretim üyelerinin vermiş olduğu yanıtlar iki kategori altında düzenlenmiştir. Bu 

kategoriler şunlardır: 

1. Farklı Din ve Dindarlık Anlayışları 

2. Bilgi - Yaşam İlişkisinin İmkânı 

Tablo 8. “İslam Din Öğretiminde Korelasyon Didaktiği” Teması Kategorileri 

1. Farklı Din ve Dindarlık Anlayışları 

İslam dünyasında çok farklı din anlayışının bulunması, bazı katılımcıları, 

korelasyon didaktiğinin İslam din derslerinde uygulanabileceğini söylemekten 

alıkoymuştur. Daha liberal, hoşgörülü anlayış ve yaklaşımlar söz konusu olduğunda, 

korelasyon didaktiğinin İslam din dersleri için de gündeme gelebileceğini düşünen 

katılımcı ÖÜ2, bunu şöyle izah etmiştir: 

 “Osnabrück’de Sizin bir meslektaşınızın, şu anda İslam din eğitimi Profesörü, 

“İslam’da Korelasyon Didaktiği” adlı doktora çalışmasına katılmıştım. Konuya bir 

Müslüman bakış açısıyla yaklaşımını çok ilginç bulmuştum. Öncelikle şunu belirtmem 

gerekiyor: Tek bir İslam Teolojisi yok. Aksine çok çeşitli din anlayışlar var. Ve bu 

anlayışlar içerisinde öyleleri de var ki, bunlar çok da korelatif, yani yaşam ile ilişki 

kurulabilecek özellikte durmuyor. Daha çok dogmatik ve normatif bir yapıda duruyor. 
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Din anlayışında, daha liberal yaklaşımları dikkate aldığımda, korelasyon didaktiğinin 

mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bunun sağlanabilmesi için gerekli olan ise İslam 

teolojisinin geliştirilmesidir. Düşünsel anlamda, özellikle de teolojik açıdan, 

korelasyonun düşünsel bir temelinin olabilmesi açısından yapılması gereken çok şey var. 

Bu noktada daha çok yol kat edilmesi gerekiyor kanısındayım.” (ÖÜ2) 

Tek başına “dindar” olmayı iyi bir korelasyon için yeterli görmeyen katılımcılar, 

dindarlığın, bir başka ifadeyle dini tecrübe ve yaşantının ne olduğunun, nasıl bir dini 

tecrübeye sahip olunduğunun da bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir. Dini tecrübenin 

bağlamına dikkat çeken katılımcı ÖÜ1, bu konudaki düşüncesini şöyle ifade etmiştir: 

 “Dindar olmak, dini tecrübeye sahip olmak iyi bir korelasyon için tek başına 

yeterli değil. Bazı bilimsel araştırmalardan, Almanya’daki Türk çocuklarının, aslında hiç 

de iddia ettikleri veya göründükleri kadar dindar olmadıklarını biliyoruz. Bu çocuklar 

dinin kendisini, bir kimlik oluşturma, kimliklerini ifade etme aracı olarak kullanıyorlar. 

Dışarıdan/ötekinden gelen “köken baskısı”na dini kimlik aracılığıyla karşılık veriyor, 

tepkide bulunuyorlar. Din sayesinde, gurur duyabilecekleri bir kimlik geliştirmiş 

oluyorlar. Ve toplumsal alanda da kendilerini bu şekilde, dindar olarak tanımlıyorlar. 

Pratik ve görünüş boyutu tamam, peki ya inanç boyutu? Birçok arkadaşım bana diyorlar 

ki, “baksana şu Türk çocuklarına, bunlar çok daha dindar”. Ama aslında bunun altında 

yatan nedenlere de bakmak gerekiyor. Dindarlıktan, daha çok kültür dindarlığı, kültürel 

dindarlık gibi bir şey anlıyorlar. Yani önemli olan önce dini bağlama bakmak. Sonra saf 

dini olandan ayrılarak sosyal bağlama geçmek, toplumsal etkileşimi işin içine alarak 

sorgulamak.” (ÖÜ1)  

Katılımcı ÖÜ2, dikkatleri bir başka noktaya çekmiştir. Dini bilgi ile kast edilen 

şeyin ortaya koyulması gerektiğini, söz konusu dini bilginin, kişisel algı ve anlayıştan 
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uzak olması, belli bir mutabakatı sağlaması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcının bu 

konudaki görüşü şöyledir: 

“İslam teolojisinin, bizim burada batılılar olarak “Meister des Zweifels” 

dediğimiz, şüphenin ustası olarak ifade ettiğimiz olgu üzerine düşünmesi ve tartışması 

gerekiyor; Sen Allah olmaya da bilir, bu insanın kendi yansıtmasıdır, kendi oluşturduğu 

bir olgudur derken ne demek istiyorsun? Bu söylediğin insani olan değil mi? Ya ilahi olan 

nerde o zaman senin ifadende? Bunu söylerken aslında ne söylüyorsun? Bu söylediğin 

İncil’le, Kur’an’la örtüşebilir mi? Yoksa bunlar sadece senin söylemlerin mi? Sevgili 

yönetici/otorite sahibi? Aklında olan senin toplumun mu, yoksa Kur’an’ın istediği bir 

toplum mu? Yoksa Kur’an’ın tek ve gerçek yorumcusu yalnızca sen misin? Bu teolojik 

gerilimi temel unsur olarak görüyorum. Bu varsa İslam teolojisinde de bir korelasyon 

didaktiği gelişebilir.” (ÖÜ2) 

2. Bilgi-Yaşam İlişkisinin İmkânı 

Bazı katılımcılar, korelasyon didaktiğinin İslam din öğretimini için de söz konusu 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Katılımcılardan ÖÜ1, hâlihazırda Almanya’da, İslam Din 

derslerinde ve ders kitaplarının hazırlanmasında korelasyon didaktiğinden istifade 

edildiğini şu sözlerle açıklamıştır:  

“Ben, bu prensibin İslam din öğretiminde de gözetilmesi ve uygulanması 

gerektiğine inanıyorum. Almanya’daki İslam Din Derslerinde kısmen de uygulanıyor 

zaten. İslam Din Dersi ders kitaplarına baktığımda da böyle bir çabanın olduğunu 

görüyorum. Yani insanların yaşamlarını, deneyim ve tecrübelerini, dini olanın ifade 

edildiği, dile getirildiği bir ortam olarak görüyorlar.” (ÖÜ1)  

Korelasyon didaktiğinin İslam din derslerinde de dikkate alınması gerektiğini 

belirten katılımcı ÖÜ3, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ancak korelasyon 

didaktiğiyle sağlanabileceğini şu sözlerle ifade etmiştir: 
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 “Korelasyon didaktiğinin İslam din derslerinde de tercih edilebilir olması sadece 

mümkün değil, aynı zamanda bir gerekliliktir. Korelasyon didaktiğinin ortaya koymuş 

olduğu anlayışın, dini bilgi ile yaşam arasında bağ kurma çabasının, aslında bir başka 

alternatifi de yok.” (ÖÜ3)  

Konuya daha temkinli yaklaşan bazı katılımcılar, korelasyon didaktiğinin 

işekoşulmasını, İslam teolojisinin özelliğine bağlamıştır. Elbette korelasyon didaktiği 

İslam din derslerinde de işletilebilir, şayet İslam dini, bilgi-yaşam ilişkisine imkân 

veriyorsa. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri şöyledir: 

“Eğer İslam dini, dini ve dünyevi olgular arasında ilişki kurulmasına, dini bilgi ile 

yaşam arasında bağ kurulmasına teolojik açıdan imkân veriyorsa, korelasyon 

didaktiğinin İslam din derslerinde uygulanması, bizdekinden daha olumlu sonuçlar da 

verebilir. Bunun başlıca nedeni, Müslüman öğrencilerin güçlü bir dini aidiyete sahip 

olmaları, dinlerini daha fazla benimsemeleridir.” (ÖÜ4) 

“Bu elbette zor bir iş. Katolik Din Derslerinde olduğu gibi, bire bir İslam Din 

Derslerine taşınamaz. Özellikle İslam dini, bu dinin öğretileri böyle bir yaklaşıma izin 

veriyor mu? Dini bilginin yaşamla, yaşamın da dini bilgiyle ilişkisi İslam dininde nasıl 

değerlendiriliyor. Eğer İslam dini de bu ikisi arasındaki ilişkiye değiniyorsa, ilişkiyi 

önemsiyorsa korelasyon didaktiği İslam din öğretiminde de uygulanabilir.” (ÖÜ6) 

Katılımcı ÖÜ8, korelasyon didaktiğinin, Tanrı ile kulu arasındaki ilişkiye ve bu 

ilişkinin önemine değinen, bu ilişkiyi konu edinen bütün din derslerinde işletilebileceğini 

şu sözlerle açıklamıştır: 

“Tanrı ile kulu arasındaki ilişkiden hareket eden, bu ilişkiyi önemseyen bütün 

dinlerin öğretiminde, korelasyon didaktiği işe koşulabilir. Önemli olan, bu ilişkiyi gelecek 

nesillere aktarabilmektir.” (ÖÜ8) 
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 “Korelasyon didaktiğinin teolojik alt yapısı, Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin 

ayrılamaz olduğu anlayışı üzerine temellendirilmektedir. Tanrı insan ilişkisinden hareket 

eden bütün dinler ve dini anlayışlar, Hz. Muhammed ve Kur’an, Tanrı’nın mesajları ile 

insanlar arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bu açıdan korelasyon, bütün dinlerin 

kalbidir.” (ÖÜ8) 

 “Korelasyon didaktiğinin teolojik bir temelinin olması, bütün dinlerin tanrı-kul 

ilişkisini öngörmesi, sonuçta korelatif bir düşüncenin bulunması, korelasyon didaktiği 

anlayışından bağımsız bir din dersi süreci oluşturamayacağımızın da en büyük 

belirtisidir.” (ÖÜ8) 

Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasını inanan tüm insanların 

bir sorumluluğu olduğunu düşünen katılımcı, bu noktada herhangi bir din ayrımı da 

yapmamıştır. Burada önemli olan, din derslerinin her iki bileşeninin de insanlar için daha 

anlaşılır ve daha anlamlı kılınmasıdır. Bu ilişkiyi bizzat Tanrı’nın istediğini ifade eden 

katılımcı, bu düşüncesini şöyle izah etmiştir: 

 “Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasının, inanan tüm 

insanlar için temel ve hayati bir görev, sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Tüm inanan 

insanlar için böyle değerlendiriyorum. İnanan insanlar diyorum ve bunu sadece 

Katoliklerle sınırlandırmıyorum. Bu sorumluluk, diğer dinlere de ait.” (ÖÜ8) 

“Korelasyon didaktiğine dayalı din dersleri sayesinde öğrenciler, bir yandan 

yaşamlarını dini bilginin yardımıyla daha iyi anlamlandırırken, diğer yandan dini 

bilginin gerçek dünyada da bir işlevi olduğunun farkına varıyorlar. Dini bilgi 

yaşadığımız dünyada işliyor. İster Hristiyan isterse Müslüman olsun, Tanrı’nın kendisi 

bu ilişkiyi istiyor ve bu ilişki için çabalıyor. Ve bunu yaşadığımız dünyada yapıyor.” 

(ÖÜ8) 
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Bütün dinlerin yaşamla bir ilgisi olması gerektiğini ifade eden katılımcı ÖÜ5’in bu 

konudaki görüşü şöyledir:  

“Şu soru her zaman akıllara gelmeli: Bunun benim hayatımla ne ilgisi var. Bunu 

derken sadece özel hayatı kast etmiyorum hayatı genel olarak kast ediyorum. Dini 

siyasetle ne ilgisi var? Sınırları nerede? Dinin, hayatın büyük soru ve sorunları ile ne 

gibi bir ilgisi var? Bilmediğim, bilgisine sahip olmadığım bir din ile ilgili konuşmak, 

yorum yapmak istemem ancak 25 yıllık öğretmenlik ve akademisyenlik tecrübemle 

söyleyebilirim ki, bütün dinlerin yaşamla bir ilgisi olmalıdır.” (ÖÜ5) 

Korelasyon didaktiğinin Katolik Din Dersleri dışında Yahudilik Din Derslerinde de 

dikkate alındığı bilgisini veren katılımcı ÖÜ6, benzer bir çalışmanın İslam Din Dersleri 

için de söz konusu olduğunu şu örnekle açıklamıştır: 

“Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Yahudilik Din Derslerinde korelasyon didaktiği 

uygulanmaya çalışılıyor. Almanya’da bildiğiniz gibi Yahudi Din Dersleri de bulunuyor. 

Bu derslerde, korelasyon didaktiği yaklaşımı Katolik ve Protestan Din Derslerinde 

olduğu kadar önemli görülmese de dikkate alınıyor. Yani bu yaklaşım, Yahudi Din 

Dersinde de var. Ben aynı zamanda İslam din dersi öğretmenleri eğitim komisyonlarında, 

öğretmen yetiştirme programlarında da görev yapıyorum. Burada korelasyon didaktiğini 

anlattığımda büyük bir ilgi ve merakla karşılaşıyorum. Müslüman meslektaşlarım 

diyorlar ki: Bu yaklaşım Almanya’daki İslam Din Dersleri için de iyi bir model olabilir. 

Bizler de bunu denemek ve geliştirmek istiyoruz.” (ÖÜ6) 

Korelasyon didaktiğinin İslam din öğretimine farklı bir anlam katacağını düşünen 

katılımcı ÖÜ7, bu yaklaşım sayesinde öğrencilerin, tanrı ile insan, din ile yaşam 

arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayacaklarını söylemiştir. Katılımcı, dini bilgi ile yaşam 

arasındaki ilişkinin İslam din derslerinin de konusu olduğunu belirtmiş, bu konudaki 

düşüncesini şöyle izah etmiştir: 
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“Korelasyon didaktiğinin sizler tarafından çalışılmasını önemli buluyorum, nitekim 

bu yaklaşımın aslında İslam din eğitimine yeni bir anlayış kazandıracağını düşünüyorum. 

Aslına bakılırsa, İslam teolojisinin de insan ve tanrı arasında bir ilişki olduğu 

gerçeğinden hareket ettiğini biliyorum. Ve bu ilişkiyi, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi 

öğrenciler için daha anlaşılır kılmak, Katolik din derslerinin olduğu kadar İslam din 

öğretiminin de görevidir. Bu çok önemli. Dolayısıyla korelasyon yaklaşımının ve bu 

yaklaşımın dayandığı anlayışın, İslam din derslerinde de mutlaka dikkate alınması 

gerekir. Ve bunun pedagojik bir yaklaşımla eğitim öğretim sürecine dâhil edilmesinin 

önemli olduğunu düşünüyorum.” (ÖÜ7) 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Geçmişten günümüze çeşitli din öğretimi yaklaşımları geliştirilmiş ve din 

derslerinde uygulanmıştır. Her bir yaklaşım ortaya çıktığı zaman diliminin mevcut 

ihtiyaçlarını karşılama, sorunlarına cevap verme, çözüme ulaştırma iddiası taşımıştır. 

Bütün din öğretimi yaklaşımlarının ihtiyaç ve beklentileri karşılama düzeyine göre güçlü 

ve zayıf yönleri bulunmuştur. Korelasyon didaktiği de belli bir ihtiyacı karşılamak ve 

öğrencilerin din ve dünya gerçekliğine katkıda bulunmak üzere geliştirilen bir din 

öğretimi yaklaşımıdır.  

Bu bölümde, hem literatürden hem de öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine 

dair görüş ve değerlendirmelerinden elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilmiştir. 

Bu sonuçlar, araştırma soruları esas alınarak tartışılmış ve yine araştırma problemine 

uygun olarak temalar ve bu temaların kategorileri göz önünde bulundurularak 

düzenlenmiştir. 

 

Korelasyon Didaktiğine İlişkin Düşüncelere Dair Tartışma ve Sonuçlar 

Öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğine dair düşünceleri incelenmiş, onu nasıl 

tanımladıkları belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmanın ilk alt problemi doğrultusunda 

ulaşılan sonuçlardan biri, öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğiyle ilgili yaptıkları 

tanımlar ve korelasyon didaktiğiyle birlikte kullandıkları kavramlarla ilgili olmuştur. 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, öğretim üyelerinin 

korelasyon didaktiği hakkında ne düşündüklerini ve onu nasıl tanımladıklarını ortaya 

koymuştur. Buna göre öğretim üyeleri korelasyon didaktiğini; “bilgi ile yaşam arasında 

ilişki kurma”, “bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma” ve “bilgi ile yaşam 
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arasında ilişki kurma ve mevcut ilişkiyi ortaya çıkarma” bağlamında tanımladıkları tespit 

edilmiştir.  

Korelasyon didaktiği öğretim üyeleri tarafından her ne kadar farklı bağlamlarda ele 

alınmış olsa da, korelasyon didaktiğiyle ilgili yaptıkları tanımlar ve yine korelasyon 

didaktiğiyle yan yana kullandıkları kavramlar, korelasyon didaktiğini bir “din öğretimi 

yaklaşımı” olarak tarif ettiklerini ortaya koymuştur. 

Korelasyon didaktiğinin tanımına ilişkin bulgulara bakıldığında, öğretim üyelerinin 

korelasyon didaktiğini farklı şekillerde tanımladıkları görülmüştür. Bu durum,  

korelasyon didaktiğinin herkes tarafından kabul edilen genel bir tanımını yapmanın 

zorluğunu da göstermiştir. Korelasyon didaktiği, kimi öğretim üyelerine göre dini bilgi 

ile yaşam arasında ilişki kurmaya çalışırken, kimilerine göre zaten var olan ilişkiyi ortaya 

çıkararak açıklamayı hedeflemektedir. Tanımlar arasındaki farklılıklara rağmen, öğretim 

üyelerinin uzlaştıkları konu, her iki durumda da korelasyon didaktiğinin bir din öğretimi 

yaklaşımı olduğudur.  

Literatürde bulunan tanımlar incelendiğinde, korelasyon didaktiğinin, öğretim 

üyeleri tarafından yapılan tanımlara benzer bir şekilde tanımlandığı görülmektedir. Söz 

konusu tanımlarda din derslerine konu olan dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin 

yaşamları arasındaki ilişkiye değinilmiş, korelasyon didaktiğinin bir din öğretimi 

yaklaşımı olduğu ifade edilmiştir. Korelasyon didaktiğinde asıl olan, dini bilgi ile yaşam 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve etkileşim halinde kalmalarını sağlamaktır 

(Ziebertz, Heil ve Prokopf, 2003: 14). Öğretim üyeleri tarafından yapılan tanımların 

literatürde bulunan tanımlarla benzer özellikler göstermesi, korelasyon didaktiği 

tanımlarının öğretim üyelerinin kişisel görüşlerine göre değişmediğini de ortaya 

koymuştur. 
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Korelasyon didaktiğinin herkes tarafından kabul edilen genel bir tanımını yapmak 

zor olsa da, öğretim üyelerinin korelasyon didaktiğinden ne anladıklarını ve onu nasıl 

yorumladıklarını bazı temel yaklaşımlardan hareketle belirlemek mümkün olmuştur. 

Öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerden korelasyon didaktiğinin üç farklı tanımına 

ulaşılmıştır. Ortaya çıkan ilk sonuca göre korelasyon didaktiği, dini bilgi ile yaşam 

arasında ilişki kurmaya dayanan bir din öğretimi yaklaşımıdır (bkz. s. 93-94). Bir başka 

tanıma göre korelasyon didaktiği, din derslerine konu olan dini bilgi ile bu derse katılan 

öğrencilerin yaşamları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya ve açıklamaya çalışan bir din 

öğretimi yaklaşımıdır (bkz. s. 95-98). Bu iki tanım dışında, korelasyon didaktiğinin hem 

ilişki kurma, hem de mevcut ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklama özelliğine vurgu yapan 

tanımlara da rastlanmıştır. Buna göre korelasyon didaktiği, dini bilgi ile yaşam arasında 

ilişki kurmaya, mevcut ilişkiyi ortaya çıkarmaya ve açıklamaya çalışan bir din öğretimi 

yaklaşımı olarak tarif edilmiştir (bkz. s. 98-100). 

Yapılan tanımlar incelendiğinde, her birinin aslında farklı korelasyon türünün bir 

tanımı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Korelasyon didaktiğinin bilgi ile yaşam arasında 

ilişki kurma niteliğine vurgu yapan öğretim üyeleri esasen dedüktif ve/veya indüktif 

korelasyon didaktiğini tarif ederken, mevcut ilişkiyi ortaya koyma ve açıklama özelliğine 

dikkat çeken öğretim üyeleri daha ziyade abdüktif korelasyonu tarif etmişlerdir. 

Din öğretiminin hedefi olarak bilgi-yaşam ilişkisi denildiğinde, bundan genel 

olarak dini bilginin öğrencilerin yaşamlarıyla, deneyim ve tecrübeleriyle 

ilişkilendirilmesi veya deneyim ve tecrübeye dayanan yaşam ile dini bilgi arasında bir 

bağ kurulması anlaşılmıştır. Korelasyon didaktiği, dedüktif ve indüktif korelasyon 

örneklerinde olduğu gibi dini bilgi ile öğrencilerin deneyim ve tecrübelerine dayanan 

yaşamları arasında bağ kurulmasını, bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesini içermekle 

birlikte, aslında bundan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz 
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gibi indüktif korelasyon, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını, deneyim ve tecrübelerine din 

derslerinin merkezine taşırken, dedüktif korelasyon daha çok dinin getirmiş olduğu 

normatif kuralları din dersinin merkezine almakta ve buradan hareketle ilişki kurmaktadır 

(Lange: 1980: 151-155; Hermans, 2003: 38). Dini bilgi ile yaşam arasında ilişki kurulma 

çabası elbette yanlış değildir. Ancak bununla yetinilmeyip, söz konusu ilişkinin 

açıklanması ve öğrenciler tarafından anlaşılması için de çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Buna göre din öğretiminin hedefi, indüktif ve dedüktif korelasyonda olduğu gibi dini bilgi 

ile yaşam arasında ilişki kurmak değil, zaten var olan, ancak unutulmaya yüz tutmuş 

ilişkiyi yeniden canlandırmak, onu ortaya çıkarmak ve ilişkinin devamlılığını sağlamak 

olmalıdır (Tomberg, 2010: 259). Korelasyon didaktiğinde önemli olan, anlatılan ve 

öğretilen dini bilginin öğrencilerin deneyim ve tecrübeleriyle ilişkili olması, yaşanılan 

hayata dair bir söz söylemesi, öğrencilerin soru ve sorunlarına cevap veren, çözüm üreten 

bir dinamizme sahip olmasının yanı sıra öğrencilerin deneyim ve tecrübelerinden 

hareketle dini bilgiyi anlama ve anlamlandırmalarına imkân vermesidir. 

 

Korelasyon Didaktiği Uygulamalarına Dair Tartışma ve Sonuçlar 

Öğretim üyelerine, korelasyon didaktiğinin eğitim durumlarına, öğrenme 

yaşantılarına, konu ve içerik seçimine nasıl yansıdığı sorulmuş, alınan yanıtlar 

“korelasyon didaktiğinin teolojisi, “eğitim durumları” ve “öğretmen yetiştirme” 

kategorileri altında düzenlenmiştir.  

Korelasyon didaktiği başlarda bir soru-cevap süreci olarak değerlendirilmiş, 

öğrencilerin soru ve sorunlarına dinin cevap vermesi, çözüm üretmesi şeklinde 

anlaşılmıştır. Öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğinin bir soru-cevap süreci olarak 

değerlendirilmesinin; din derslerine kaynaklık eden dinin, öğrencilerin her soru ve 

sorununa bir cevap verme ve çözüm geliştirme çabası içerisinde olmasının günümüzde, 
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özellikle de seküler toplumlarda herhangi bir karşılığı kalmadığını ifade etmiştir (bkz. s. 

101).  

Korelasyon didaktiği, dini muhtevanın yanı sıra, söz konusu dini muhtevaya 

muhatap olan öğrencilerin yaşamlarını ve bu yaşamda edindiklerini de dikkate almaktadır 

(bkz. s. 101). Englert, korelasyon didaktiğini, süregelen konu merkezli din dersleri ile 

öğrenci merkezli din dersleri tartışmalarının dışında, her iki anlayışı da birleştiren, her 

ikisini de kapsayan üçüncü bir yol göstermesi açısından değerli bulmaktadır. Buna göre 

ne kutsal metin hermeneutiği, ne de problem merkezli din dersleri arasında tercih yapmak 

mecburiyetinde kalınacaktır. Din derslerinin merkezinde ne metin, ne de metnin muhatabı 

olan insan olacaktır. Din derslerinde her ikisi de aynı anda ve bir arada öğretim ortamına 

taşınacaktır (Englert, 2007: 124). 

Korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinde, herkes tarafından bilinen ve 

kuşkusuz herkesin malumu olan klişe konular dışında, daha güncel ve özgün konular da 

öğretim ortamına getirilmekte, zamanın kendine özgü özelliği, soru ve sorunları dikkate 

alınmaktadır. Korelasyon didaktiği, klişeleşmiş, herkes tarafından bilinen ve herhangi bir 

özgünlüğü kalmamış konular dışında, dinin temel kaynaklarında yer almayan, 

öğrencilerin kendi yaşam serüvenlerinde karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali bulunan, 

daha güncel ve özgün konuları da öğretim ortamına taşımaktadır (bkz. s. 102-103). 

Korelasyon didaktiği eleştirel düşünceye dayanmaktadır. Öğretim üyelerine göre 

korelasyon didaktiğine dayalı din dersleri eleştirel düşünceyi teşvik etmekte, din 

derslerine katılan öğrencilerde eleştirel bakış açısını geliştirmektedir. Din derslerinin 

eleştirel düşünceyi destekleyecek nitelikte olması, dini bilginin gerçekte ne olduğunun 

daha iyi anlaşılması, dini olana karşı belli bir tutum ve davranış geliştirilebilmesi için de 

gerekli görülmektedir. Korelasyon didaktiğinin yegâne amacı, öğrencilerin derse konu 

olan dinin iyi birer inanırı, mütedeyyin öğrenciler olarak yetiştirilmesi değil, dini 
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konularda doğru karar verebilme, akla ve mantığa uygun yargıda bulunabilme ortam ve 

imkânının sunulmasıdır (bkz. s. 103). Würzburg Piskoposlar Meclisince alınan karara 

göre de, din dersleri artık salt dini bilginin öğretildiği yerler olmaktan çıkacak, dini bilgiyi 

daha doğru anlama ve anlamlandırma, dini konularda karar verebilme, tercihte 

bulunabilme fırsatı sunan esnek ortamlar olacaktır (Bitter, 1996: 5).  

Korelasyon didaktiğinin, dini bilginin yanı sıra öğrencilerin gerçek yaşamlarını ve 

bu yaşamda edindiklerini din derslerinin birer bileşeni yapmasındaki asıl gaye, salt dini 

bilgi ve içeriğin daha etkin bir şekilde öğrencilere aktarılması değildir. Buradaki asıl 

amaç, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin açıklanması, bu ilişkinin öğrenciler için 

daha anlaşılır ve anlamlı bulunmasıdır (bkz. s. 103-105). 

Korelasyon didaktiğine göre düzenlenmiş bir din dersi, dini bilgi ile yaşam arasında 

herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Bu yaklaşıma dayalı din dersleri hem dini bilgiyi hem 

de yaşamı din derslerinin merkezine taşımaktadır. Din derslerine konu edilen dini bilgi 

ve içerik, öğrencilerin gerçek yaşamlarından, deneyim ve tecrübelerinden bağımsız bir 

şekilde ele alınmamakta, dini bilgi ile yaşam birbirlerinden soyutlanmamaktadır. Buna 

göre din derslerine konu edilen bilgi ve içerik belirlenirken, bunların bugün olduğu kadar 

gelecekte de öğrencilerin yaşamları ve edindikleriyle ilişkisinin kurulması veya ilişki 

kurulabilecek özellikte olması; var olan ilişkiyi ortaya çıkarması veya ortaya 

çıkarabilecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Öğretim üyeleri, dini bilgi veya 

yaşamdan herhangi biri söz konusu olduğunda, diğerinin de hemen akla geldiğini, 

aralarında canlı bir bağ bulunduğunu; dini bilgiyi daha iyi anlamak için yaşamın, hayatın 

anlamını bulmak için de dini bilginin gerekli olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar ayrıca, 

korelasyon didaktiğinden, birbirinin alternatifi gibi algılanan dini ve dünyevi 

gerçekliklerin aslında birbiriyle olan ilişkisini ortaya koymada yararlanılabileceğini de 

ifade etmişlerdir (bkz. s. 105). 
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Korelasyon didaktiği uygulamaları bağlamında ulaşılan bir diğer sonuç, korelasyon 

didaktiğinin düzenlenmesi ve işe koşulmasındaki anlayışla ilgili olmuştur. Araştırmaya 

katılan öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğini köklü teolojik ve felsefi temelleri olan, 

görece uzun bir geçmişe sahip, din dersleri için önemli ve bir o kadar da gerekli bir din 

öğretimi yaklaşımı olarak görmektedir. Öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğinin de diğer 

öğretim yaklaşımları gibi bir plan ve program çerçevesinde düzenlendiğini, ancak bunun, 

korelasyon didaktiğinin mekanik bir yapıda olduğu, bir öğretim yöntem ve tekniği gibi 

işe koşulabileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir (bkz. s. 105-107). Bu bağlamda 

değerlendirilen bir diğer konu, korelasyon didaktiğinin tek bir ders saatine 

indirgenebilecek özellikte olmadığı; bu yaklaşımın bir ders saatini, hatta bazen zorunlu 

eğitim süresini aşan bir tarafı bulunduğu gerçeğidir. Buna göre, öğrenme çıktılarının, yani 

dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin neleri başarabildiği, hangi anlayış ve 

yeterlikleri kazanabildiğinin tespiti bazen çok uzun yıllar gerektirmektedir. 

 

Korelasyon Didaktiğinin Güçlü ve Zayıf Yönlerine Dair Tartışma ve Sonuçlar 

Korelasyon didaktiğini güçlü kılan unsurların başında, bu yaklaşımın öğrencileri, 

onların yaşamlarını, deneyim ve tecrübelerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate 

alması ve bunları din derslerinin birer öznesi haline getirmesi gelmektedir. Korelasyon 

didaktiği, öğrencilerin kişisel ve toplumsal yaşamlarına yakın duran, onların hayatına 

dokunan din öğretimini öngörmektedir. Bu tasarımda eğitim programının, konu ve 

içeriklerin hayatın içinden olmasına, öğrencilerin hayatına uyarlanabilir özellikler 

taşımasına ve öğrenciler için anlamlı ve öğrenmeye değer bulunmasına dikkat 

edilmektedir (Katechetische Kommission, 2009: 4). 

Kendileriyle görüştüğümüz öğretim üyeleri de korelasyon didaktiğinin gücünü, 

onun din derslerinde dini bilginin yanı sıra yaşamı da dikkate almasında, her iki öge 
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arasındaki ilişkiyi anlama ve açıklama çabasında görmektedir (bkz. s. 110-111). 

Korelasyon didaktiği, kendisinden daha önce geliştirilen, salt bilgi aktarımına ve bunların 

ezberlenmesine dayanan din öğretimi yaklaşımlarının tekdüzeliğini ortadan kaldırmış, 

din derslerinde, dini bilgi ve içeriğin yanı sıra öğrencilerin ve onların gerçek yaşamda 

edindiklerinin de dikkate alınmasını sağlamıştır. 

Korelasyon didaktiğinin, din derslerine katılan öğrencilere eleştirel bakış açısı 

kazandırma potansiyeli, bu yaklaşımın bir başka özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır 

(bkz. s. 111). Eleştirel düşünme becerisi kazanan öğrencilerin, dinin hakikatleri (ilahi 

mesajın bizzat kendisi) olmasa bile, bu hakikatlerin yorum ve açıklamalarına dayanan 

dini bilgiye eleştirel bir gözle bakabilmeleri, farklı bakış açılarına sahip olmaları 

beklenmektedir. 

Din derslerine konu olan dini bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamları ve 

edindikleri arasında ilişki kurma, var olan ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklama çabası 

korelasyon didaktiğini güçlü kılan bir başka özelliğidir (bkz. s. 112). Korelasyon 

didaktiği, seküler toplumlarda bile az veya çok varlığını sürdüren, yaşamın pek çok 

alanını düzenleyen, inanırları için hâlâ bir anlam ifade eden dini bilgiyi işlevsel 

kılmaktadır. Korelasyon didaktiğini avantajlı kılan bir diğer özellik ise, onun klişeleşmiş, 

herkes tarafından bilinen ve herhangi bir özgünlüğü kalmamış konular dışında; dinin 

temel kaynaklarında doğrudan veya dolaylı yer almayan, öğrencilerin kendi yaşam 

serüvenlerinde karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali bulunan, daha hassas, güncel ve 

özgün meseleleri de din derslerine konu etmesidir.  

Korelasyon didaktiğini güçlü kılan bir diğer özelliği, onun yenilenebilir ve 

geliştirilebilir özellikte olmasıdır. Korelasyon didaktiği, kendisine yüklenen misyonu 

yerine getirmede herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda revize edilebilir, ortaya 

çıkan veya çıkması muhtemel sorunlar giderilebilir. Öğretim üyeleri, dedüktif, indüktif 
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ve abdüktif gibi çeşitli korelasyon türlerinin bulunmasını, korelasyon didaktiğinin 

gerektiğinde yenilenebilir ve geliştirilebilir özellikte olmasıyla açıklamıştır. Bunlar, 

aslında bir tür düzeltme ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış korelasyon 

türleridir (bkz. s. 112-114). 

Korelasyon didaktiğinin pek çok avantajının yanında bazı sınırlılıkları da 

bulunmaktadır. Korelasyon didaktiğinde karşılaşılan sorunların başında, din derslerine 

katılan öğrencilerin, dünyevileşmenin de etkisiyle yeterli dini yaşantıya, deneyim ve 

tecrübeye sahip olmamaları gelmektedir. Dünyevileşmenin toplum üzerindeki etkisi din 

dersi alan öğrencilerin düşünce ve yaşam biçimlerine de sirayet etmiş, onların din 

gerçekliğini yeterince tecrübe edememelerine, dini esaslara ve ritüellere olan ilgilerinin 

azalmasına neden olmuştur. Dünyevileşme, dinin yanı sıra dini bilgiyi de perdelemiş, 

hatta ona karşı olumsuz bir tavır geliştirilmesine neden olmuştur. Öğrencilerin kendi 

yaşam serüvenlerinde edindikleri ile dini bilgi arasındaki ilişkinin her geçen gün 

zayıflaması, korelasyon didaktiğine yüklenen misyonun yerine getirilmesini de 

engellemiştir (bkz. s. 113-114). Benzer bir açıklama, Alman asıllı teolog ve din eğitimcisi 

olan Rudolf Englert ve Georg Hilger tarafından da yapılmıştır. Englert ve Hilger, 

dünyevileşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak öğrencilerin, din derslerinde 

kendilerinden beklenen tutum ve davranışları sergileyemediklerini, derslere katılım 

noktasında yeterli katkıyı (dini tecrübe, dini deneyim, soru ve sorunlar vb.) 

sunamadıklarını ifade etmişlerdir (Tomberg, 2010: 215).  

Burada bir tür yabancılaşmadan söz eden öğretim üyeleri, öğrencilerin en temel dini 

bilgi ve becerilere sahip olmadıklarını, din mefhumuna karşı nasıl bir tavır alacaklarını 

bilemediklerini ifade etmiş, bu durumu, korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinin 

aşması gereken bir engel olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerde, korelasyon didaktiğine 

dayalı din dersleri için gerekli olan dini yaşantının, deneyim ve tecrübenin bulunmaması, 
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bu yaklaşımın kendisine yüklenen misyonu yerine getirmesine, bir başka ifadeyle dini 

bilgi ile yaşam arasındaki ilişkinin açıklanmasına engel teşkil etmektedir (Prettenthaler, 

2012: 9). Bu anlamda, korelasyon didaktiğinin ilk ve ortaokullardan ziyade lise 

düzeyinde, hatta yetişkin din öğretiminde işletilmesi, yaşantı, deneyim ve tecrübe 

eksikliğinden kaynaklanan sorunlara karşı bir çözüm olarak değerlendirilebilir.  

Korelasyon didaktiği sürecinde yaşanan sorunlardan biri, aynı sınıfta bulunan, 

ancak farklı özelliklere, yaşantılara, deneyim ve tecrübelere, hatta dini veya dini olmayan 

dünya görüşlerine sahip olan öğrencilerdir. Birbirinden farklı din algı ve anlayışına sahip 

öğrencilerle korelasyon didaktiğinin öngördüğü eğitim durumlarını sağlamanın çok zor 

olduğunu ifade eden öğretim üyeleri (bkz. s. 117), din derslerine konu olan dini bilgi ile 

benzer bir din anlayışına ve dini yaşantıya sahip olmayan, farklı yaşam biçimlerine, 

deneyim ve tecrübelere sahip öğrenciler arasında ilişki kurmanın zorluğuna dikkat 

çekmiştir. 

Araştırma sonucunda tespit edilen sorunlardan bir diğeri, öğretmenlerin korelasyon 

didaktiğinin öngördüğü anlayışa, deneyim ve tecrübeye sahip olmamalarıyla ilgilidir. 

Öğretmenler, korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayışı kendilerinde geliştiremedikleri 

gibi bu anlayışı din derslerine taşıyamamaktadır. Buna göre öğretmenler, öğrencilerinin 

yaşamları ve bu yaşamda edindikleri ile din derslerine konu olan bilgi arasında ilişki 

kurmada ve/veya var olan ilişkiyi ortaya çıkarmada yetersiz kalmakta, korelasyon 

didaktiğine uygun din öğretim gerçekleştirememektedir. Öğretim üyeleri, öğrenciler gibi 

öğretmenlerin de yeterli dini bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarını ileri sürmüştür (bkz. 

s. 118). Aynı sorun Rudolf Englert tarafından da dile getirilmiştir. Englert, öğretmenlere 

ve öğretmen adaylarına korelatif düşünce, tutum ve davranış biçiminin 

kazandırılamadığını, öğretmen eğitimi veren üniversitelerin öğretim programlarında 

korelasyon didaktiğine yer verilmediğini, bunun da korelasyon didaktiğini gerçek 
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yaşamda karşılığı olmayan, teoriden öteye geçemeyen bir din öğretimi yaklaşımı olarak 

kalmasına neden olduğunu ifade etmiş, öğretmenlerin, özellikle değişen ve gelişen yaşam 

biçimi ile dinin getirmiş olduğu esaslar arasında ilişki kurmakta, var olan ilişkiyi ortaya 

çıkarmakta zorlandıklarını ileri sürmüştür (Tomberg, 2010: 224). 

Korelasyon didaktiğini olumsuz yönde etkileyen bir diğer konu öğretmen ve 

öğretim üyeleri arasındaki iletişim sorunudur. Korelasyon didaktiğinin uygulanmasından 

sorumlu olan din dersi öğretmenleri ile bu yaklaşımın daha çok teorik boyutuyla ilgilenen 

akademisyenler arasındaki makasın her geçen gün biraz daha açıldığını ileri süren 

katılımcılar, korelasyon didaktiğinin başarısını paydaşlar arasındaki eşgüdümde, teori ve 

uygulama arasındaki uyumda görmektedir (bkz. s. 119).  

Korelasyon didaktiğinde karşılaşılan bir diğer sorun, din derslerine konu edilen dini 

bilgi ile bu dersi alan öğrencilerin yaşamları arasında teknik ve mekanik bir ilişki kurma 

çabasıdır. Görece köklü felsefi ve teolojik temellere dayanan korelasyon didaktiğinin, 

adeta bir yöntem-tekniğe indirgenmesi, dini bilgi ve yaşam gerçekliğinin doğasını anlama 

ve anlamlandırmada yetersiz kalmaktadır (bkz. s. 120-121). Yetişkinler gibi öğrencilerin 

de dini algı ve gerçeklikleri, iki boyuta indirgenemeyecek kadar özel ve karmaşık bir 

yapıya sahiptir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine yönelik ulaşılan son sonuç, öğrenci merkezli 

program tasarımlarıyla ilgili olmuştur. Din derslerinde tek başına öğrencilerin, onların 

ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması, buna karşın dini bilgi ve içeriğin göz ardı 

edilmesi bir başka soruna yol açmaktadır. Korelasyon didaktiğinin öngördüğü anlayışla 

çelişen öğrenci merkezli program tasarımları, korelasyon didaktiğinin temel misyonuna, 

yani bilgi ile yaşamı aynı anda ve aynı düzlemde buluşturma ve açıklama işlevine ters 

düşmekte, korelasyon didaktiğinin başarıya ulaşmasını engellemektedir (bkz. s. 121). 
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Korelasyon Didaktiğinin Gelişimine Dair Tartışma ve Sonuçlar 

Korelasyon didaktiği kendisinden beklenen amaca yeterince hizmet ediyor mu?  

Kendisine yüklenen misyonu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yerine getirebilecek mi? 

Yeni bir din öğretimi anlayışına veya din dersi yaklaşımına ihtiyaç var mı? Korelasyon 

didaktiğine dayalı din dersleri söz konusu olduğunda, bu ve buna benzer sorular 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bazı eğitimciler günümüzde korelasyon 

didaktiğine gerek kalmadığını ifade ederken, bazıları da korelasyon didaktiğinin yeniden 

ele alınması, mevcut koşulların da göz önünde bulundurularak geliştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Kimi araştırmacılar bu yaklaşımı “modası geçmiş” bir din öğretimi yaklaşımı 

olarak değerlendirirken, konuyla ilgili çalışmaları bulunan bazı araştırmacılar da 

korelasyon didaktiğinin, paydaşları  (teolog, pedagog, öğretmen, okul yönetimi vs.) 

tarafından yeterince bilinemediğini ve dolayısıyla doğru anlaşılamadığını ileri 

sürmüşlerdir. 

Alman asıllı teolog ve eğitim bilimci olan Georg Hilger, korelasyon didaktiğinde 

henüz sona gelinmediğini belirtirken, öğretim sürecinde ortaya çıkan sorunların tespit 

edilmesi, üzerinde düşünülmesi ve çözüm yollarının aranması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu yaklaşımın, eğitim durumlarının düzenlenmesinde bugün de dikkate alınması 

gerektiğini söyleyen Hilger, günün şartlarına uygun olarak yeniden geliştirilecek bir 

korelasyon didaktiğinin daha çok uzun yıllar işlevselliğini sürdüreceğine, din dersleri ve 

bu dersin paydaşları için önem ve değerini koruyacağına inanmaktadır (Lachmann, 2012: 

23). 

Din eğitimcisi Rudolf Englert, korelasyon didaktiğinden uzaklaşmak, ondan 

vazgeçmek için herhangi bir neden olmadığını ileri sürmektedir. Ona göre 70’li yıllardan 

itibaren Almanya’da din öğretimi programlarının geliştirilmesinde egemen olan ve 

kendisine yüklenen amaca yıllarca hizmet ettiği düşünülen bu yaklaşım, bir anda mevcut 
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durumun ve şartlarının ortaya çıkardığı sonuçların gereklerini yerine getiremiyor, 

ihtiyaçlarını karşılayamıyor olamaz. Englert bu düşünceye sahip olmakla birlikte, 

korelasyon didaktiğinin öğrencilerde süregelen anlayış ve davranış biçimlerinin yerine 

geçen yeni düşünce, öğrenme yaşantıları ve yaşam alışkanlıklarına ayak uyduramamış, 

ortaya çıkması muhtemel soru ve sorunların çözümü konusunda yetersiz kalmış 

olabileceğini de kabul etmektedir. Ancak bu gerçeğin bile korelasyon didaktiğinden 

vazgeçilmesi, ondan uzaklaşılması için haklı bir gerekçe olmadığını, aksine bunun yeni 

bir inisiyatif almak, yaklaşımın yeniden geliştirilmesini teşvik etmek için bir fırsat olarak 

değerlendirmiştir (Englert, 2007: 131). 

Öğretim üyelerine, korelasyon didaktiğinin daha işlevsel olabilmesi ve kendisine 

yüklenen misyonu gelecekte de yerine getirebilmesi için yapılması gerekenler sorulmuş, 

kuramsal ve kurumsal alana dair bazı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Korelasyon didaktiği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de eleştirel düşünceyi teşvik 

etmeye, geliştirmeye devam etmelidir. Korelasyon didaktiğinin asıl gücünü eleştirel 

düşüncede gören öğretim üyeleri, din derslerinin öğrencilerde eleştirel düşünme becerisi 

geliştirecek özellikte olması gerektiğini ifade etmiştir. Öğretim üyelerinin eleştirel 

düşünme becerisi bağlamında önerdiği bir başka husus, dini bilgi ve tecrübenin bireysel 

ve toplumsal temellerine inilmesi, mevcut dini bilgi ve tecrübenin nedenlerinin ortaya 

koyulması ve tüm bunların bir eleştiri süzgecinden geçirilmesi olmuştur. Korelasyon 

didaktiğinin asıl gayesi, daha dindar öğrenciler yetiştirilmesi değil, öğrencilerin hem 

kendilerini hem de çevrelerini (toplum ve kültür) daha iyi tanımalarının, inandıkları 

(benimsedikleri) dini daha iyi anlamalarının ve dini tutum ve davranışlarında daha bilinçli 

olmalarının sağlanmasıdır (bkz. s. 122-123). 

Öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerde ele alınan bir diğer konu, dini bilginin 

öğretim ortamlarına getirilmesiyle ilgili olmuştur. Buna göre dini bilginin sabit, dogma 
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ve değişmez bir özne olarak ele alınmaması gerekmektedir. Zaman ve insan özelliklerini 

hesaba katmayan, öğrenci ilgi ve gereksinimlerini dikkate almayan, gündelik yaşamdan 

uzak din derslerinin öğrenciler üzerindeki etkisi sınırlı kalmaktadır (bkz. s. 124). Benzer 

bir açıklama, Alman asıllı teoloji profesörü Henning Luther (1947-1991) tarafından 

yapılmıştır. Luther, dinin ve getirmiş olduğu esasların gençler ve öğrenciler tarafından 

anlamlı bulunabilmesi için, bu esasların onların günlük yaşamları ve alışkanlıklarıyla 

ilgili ve ilişkili olması gerektiğini ifade etmiştir (Luther, 1992: 19). Öğrencilerde anlamlı 

öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için, dini bilginin olduğu gibi aktarılması yerine, bu 

bilgilerin öğrenciler tarafından anlaşılması, anlamlandırılması ve yorumlanması için çaba 

gösterilmeli, derse konu edilen içerik, bilgi düzeyinde kalmamalıdır. Yaşayan, düşünen 

ve üreten bir varlık olarak insanı dikkate almayan, onun tutum ve davranışlarını, düşünüş 

biçimini, zaman içerisinde gelişerek değişen yönlerini, ihtiyaç ve beklentilerini göz 

önünde bulundurmayan, dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi anlama çabasında 

bulunmayan, ona herhangi bir işlevsellik kazandırma gayesi gütmeyen bir din dersi 

düşünülemez.  

Dini bilginin gerçek yaşamda bir karşılığı olması, öğrencilerin, özellikle de seküler 

bir toplum ve kültürde doğup büyüyenlerin varoluşsal sorularına cevap verebilecek, 

sorunlarına çözüm geliştirebilecek nitelikte olması; onları etkileyen olay ve olguları 

dikkate alması gerekmektedir. Buna göre din derslerine konu olan bilgi, öğrencilerin 

hayatına dokunmalı ve anlam katmalıdır (bkz. s. 125). Dini bilgi öğrencilerin hayatına, 

gelişimlerine ve yaşam biçimine katkı sunduğu ölçüde faydalı olacak, öğrencilerin 

yaşamlarına anlam katacaktır. Schillebeeckx'e göre, gerçek yaşamda herhangi bir 

karşılığı olmayan dini bilginin, muhatapları için de herhangi bir anlamı olmayacaktır. Bu 

noktada öğrencilerin, dinden ve dinin hakikatlerinden ne anladıklarının ve ona 

yükledikleri anlamı nasıl ifade ettiklerinin bilgisine sahip olunması da elzemdir 

(Schillebeeckx, 1994: 756). 
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Araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik ulaşılan bir diğer sonuç, ders 

konularının gerçek yaşamla olan ilişkisiyle ilgili olmuştur. Din derslerinde, öğretime 

konu olan dini bilginin yanı sıra öğrencilerin gerçek yaşamlarının da dikkate alınması 

önemlidir. Bu, dinin ve onun bildirmiş olduğu esasların, günümüz gerçekliğine uygun 

olarak yeniden anlaşılması, anlamlandırılması ve muhataplarının yaşamlarına 

dokunmasını için gereklidir (bkz. s. 126). 

Araştırmada ulaşılan bir başka sonuç, korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinin 

iki temel bileşeni, yani dini bilgi ile yaşamla ilgili olmuştur. Korelasyon didaktiğinde, 

hem dini bilginin, hem de öğrencilerin duydukları, gördükleri ve edindiklerinden sonra 

kendilerinde kalan şey olarak yaşamlarının dikkate alınması gerekmektedir. Korelasyon 

didaktiğinde aynı önem ve değere sahip olan bu bileşenlerden herhangi birinin bir 

diğerine tercih edilmesi veya her iki mefhum arasındaki denge ve uyumun göz ardı 

edilmesinin, öğretim üyelerine göre bazı olumsuz sonuçları olacaktır (bkz. s. 126).  

Burada, ne dini bilgi yaşam karşısında ayrıcalıklı bir konuma yükseltilecek, ne de yaşam 

dini bilgiye tahakküm edecek veya onu yönlendirecektir. Her iki unsur da aynı anda 

öğrenme ortamına dâhil edilip, aynı öneme sahip ögeler olarak dikkate alınacak ve bu 

şekilde değerlendirilecektir (Grümme, 2007: 48). Benzer bir açıklama yapan Karl Ernst 

Nipkow, din öğretiminde uzlaşı formülünden söz etmiş, din derslerinin pedagojik ilkeler 

ışığında temellendirilirken teolojik ilkelerle de desteklenmesini; din derslerinde 

öğretilenler kadar öğrenenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiştir 

(Lott, 1991: 88). 

Korelasyon didaktiğinin öngördüğü, bilgi ile yaşam arasında ilişki kurma, var olan 

ilişkiyi ortaya çıkarma ve açıklama çabasında çok dikkatli ve hassas olunması 

gerekmektedir. Söz konusu ilişkinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden öğretim üyeleri, dini 

bilgi ve yaşam gibi karmaşık ve çok boyutlu konularda daha dikkatli ve duyarlı 
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olunmasını, belli bir uyum ve denge mekanizmasının işletilmesi gerektiğini belirtmiştir 

(bkz. s. 129).   

Öğretim üyelerinin değindiği bir diğer konu ezoterizm, bir başka ifadeyle insanların 

din dışı nesne ve düşüncelere inanma ve güvenme eğilimleri olmuştur. İnsanların bir 

takım taş ve minerallere doğaüstü güç atfetmelerini bir tür anlam arayışı, hayatın anlamını 

bulma çabası olarak değerlendiren katılımcılar, bu durumu kendisiyle mücadele edilmesi 

gereken bir vâkâ olarak değerlendirmiştir (bkz. s. 130). Bunun için, temelleri asırlar 

öncesine dayanan dinin ve onun bildirmiş olduğu hakikatlerin, tılsımlı olduğuna inanılan 

taş ve mineraller karşısındaki durumu incelenmeli, dini bilginin yaşam için önem ve 

değeri ortaya koyulmalıdır. 

Korelasyon didaktiği konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyelerinin de en az 

bu yaklaşımı uygulayan öğretmenler kadar toplumdan, toplumun birer üyesi olan 

öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinden haberdar olması gerekmektedir. Öğretim 

üyelerine göre öğretmenler, korelasyon didaktiğinin teorik boyutuyla ilgilenen öğretim 

üyelerini hayattan kopuk olmakla, içinde yaşadıkları toplumu tanımamakla eleştirmiştir 

(bkz. s. 131). Akademisyenler, içinde yaşadıkları, mensubu oldukları toplumu ve toplumu 

oluşturan bireyleri tanımalı, korelasyon didaktiğiyle ilgili çalışmalarını buna göre 

şekillendirmelidir. 

Korelasyon didaktiği geliştirilebilir bir özelliğe, yenilenme ihtimal ve imkânına 

sahiptir. Korelasyon didaktiği, din derslerinde yaşanan veya yaşanma ihtimali bulunan 

sorunlara ve her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuçlara göre yeniden revize 

edilebilmektedir. Nitekim indüktif ve dedüktif korelasyonun açmazlarına karşı 

geliştirilen abdüktif korelasyon bunun ispatı mahiyetindedir. Korelasyon didaktiğinin bu 

özelliği, onun kendisine yüklenen misyonu gelecekte de yerine getirebileceğini 

göstermesi bakımından önemlidir (bkz. s. 132). Korelasyon didaktiği, her ne kadar bazı 
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öğretim üyeleri tarafından “mevta” olarak nitelendirilse de, yayınlanmış ve 

yayınlanmakta olan öğretim programları ve ders kitapları üzerindeki etkisini sürdürmeye, 

bir başka ifadeyle “yaşamaya” devam etmektedir. Özellikle Almanya’daki Katolik din 

derslerinin başat öğretim yaklaşımı olmaya devam eden korelasyon didaktiğinin saf dışı 

bırakılmasından, onlarca yıllık mesainin ve bilimsel çalışmanın bir anda yok 

edilmesinden ziyade, revize edilerek geliştirilmesinin daha isabetli olacağı kanaatini 

taşımaktayız. 

 

Korelasyon Didaktiğinin İslam Din Öğretimine Olası Katkılarına Dair 

Tartışma ve Sonuçlar 

Araştırmanın beşinci ve son alt probleminde, korelasyon didaktiğinin İslam din 

öğretimine olası katkılarına; İslam inanç esaslarına dayalı din derslerinde 

uygulanabilirliğine dair sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretim üyelerine, korelasyon 

didaktiğinin Katolik Din Dersi dışında herhangi bir din dersi, özellikle de İslam dinini 

merkeze alan din dersleri için söz konusu olup olamayacağı sorulmuş, çeşitli yanıtlara 

ulaşılmıştır.  

Müslümanların çok farklı ve çeşitli din ve dindarlık anlayışına sahip olmaları, bazı 

öğretim üyelerini, korelasyon didaktiğinin İslam din dersleri için de söz konusu 

olabileceğini söylemekten alıkoymuştur. Öğretim üyeleri, daha liberal bir din anlayış ve 

yaklaşımı söz konusu olduğunda, korelasyon didaktiğinin İslam din dersleri için de 

gündeme gelebileceğini ifade etmiştir (bkz. s. 134).  

Öğretim üyelerinden bazıları, özellikle dini bilgi ve tecrübenin bağlamına 

değinmiştir. Her ne kadar Müslüman öğrencilerin (Katolik öğrencilere göre) görece daha 

dindar oldukları belirtilmiş olsa da, bunun tek başına iyi bir korelasyon için yeterli 

olmadığı ileri sürülmüştür. Burada önemli olan dindarlıktan ne anlaşıldığı, dini bilgi ve 
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tecrübenin ne olduğudur. Buna göre korelasyon didaktiğinde başarılı olunabilmesi için 

öğretim ortamlarına getirilen dini bilginin kişisel gerçeklerden, algı ve anlayışlardan da 

arındırılmış olması gerekmektedir (bkz. s. 134-135).  

Öğretim üyelerinden bazıları, korelasyon didaktiğinin İslam din öğretimi için de 

söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Hâlihazırda Almanya’da, İslam din dersi öğretim 

programları ve ders kitaplarının hazırlanmasında korelasyon didaktiğinin de dikkate 

alınıyor olması bunun bir ispatı olarak değerlendirilmiştir. Öğretim üyeleri, dini bilgi ile 

yaşam arasındaki ilişkinin ancak korelasyon didaktiğiyle sağlanabileceğini, dolayısıyla 

bu yaklaşımın İslam din derslerinde de gözetilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir 

(bkz. s. 136). 

Konuya daha ihtiyatlı yaklaşan bir takım öğretim üyesi, korelasyon didaktiğinin 

işekoşulmasını belli bir şarta, bir başka ifadeyle İslam teolojisinin yapısına bağlamıştır. 

Şayet İslam dini, bilgi-yaşam ilişkisine imkân veriyorsa, bu durumda korelasyon didaktiği 

elbette İslam din dersleri için de söz konusu olacaktır (bkz. s. 136-137). 

Öğretim üyeleri, korelasyon didaktiğinin, Tanrı ile insan, din ile yaşam arasındaki 

ilişkiye ve bu ilişkinin önemine değinen, bu ilişkiyi konu edinen bütün dinlerin 

öğretiminde dikkate alınabileceğini ileri sürmüştür (bkz. s. 137). Din ile yaşam arasında 

canlı bir ilişki kurulması, içinde bulunulan dönem ve şartların muhtemel soru ve 

sorunlarına cevap verilmesi, sadece Katolikliğin değil, İslam geleneğinin de önemli görev 

ve sorumlulukları arasındadır (bkz. s. 58). İslam geleneğinde, dini bilgi ile yaşam arasında 

ilişki kurulması, dini hakikatlerin insan tutum ve davranışlarına yansıması ilahi mesajın 

insanlara bildirilmesindeki hedeflerin başında gelmektedir (bkz. s. 54).  

 Dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi açıklamak, inanan tüm insanların 

sorumluluğundadır. Söz konusu ilişkinin bizzat Tanrı tarafından istendiğini ileri süren 

öğretim üyeleri, bu konuda herhangi bir din ayrımı da yapmamıştır. Burada önemli olan, 



 
 

155 
 

korelasyon didaktiğine dayalı din derslerinde hem dini bilginin hem de yaşamın 

öğrenciler için daha anlaşılır ve daha anlamlı olmasının sağlanmasıdır. Benzer bir 

değerlendirmeye, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim 

Programında da rastlıyoruz. Buna göre, insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde 

etkili olan dinin, doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunulması önemli ve 

bir o kadar da değerli görülmektedir (bkz. S. 61). 

Korelasyon didaktiğinin Katolik Din Dersinin yanı sıra Yahudilik Din Dersinde de 

uygulandığını ifade eden öğretim üyeleri, benzer bir çalışmanın İslam din dersleri için de 

söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Öğretim üyeleri, bütün dinlerin gerçek yaşamla bir 

ilgisi bulunduğunu, dolayısıyla bilgi-yaşam ilişkisinin İslam din öğretiminin de konusu 

olduğunu ifade etmiştir. Korelasyon didaktiğinin İslam din öğretimine farklı bir anlam 

katacağını düşünen öğretim üyeleri, böylece öğrencilerin tanrı ile insan, dini bilgi ile 

yaşam arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayacaklarını ileri sürmüştür (bkz. s. 139). 

 

Araştırma ve Uygulama Önerileri 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda uygulama ve bundan sonra yapılacak 

çalışmalara yönelik şu öneriler getirilebilir: 

 Korelasyon didaktiği yaklaşımının İslam din öğretiminde uygulanabilirliği ayrıca 

bir araştırma konusu yapılabilir, 

 Korelasyon didaktiği yaklaşımı ve bu yaklaşımın dayandığı teoloji yorumu ilahiyat 

fakültesi lisans programlarına dâhil edilebilir,  

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları hazırlanırken din öğretimine konu 

edilecek bilgilerin yanı sıra öğrencilerin yaşamları, deneyim ve tecrübeleri de bilgi 

ve yaşam ilişkisi içinde dikkate alınabilir, 
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 Mevcut öğretmenlere, korelasyon didaktiği yaklaşımıyla ilgili nitelikli ve uygulama 

boyutlarını da içeren hizmet içi eğitimler verilebilir, bu konudaki bilgi ve becerileri 

arttırılabilir, 

 Korelasyon didaktiği yaklaşımının ders durumları üzerindeki etkisini konu edinen 

çalışmalar yapılabilir, 

 Öğretim üyelerinin yanı sıra, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin alındığı daha 

geniş nitel ve/veya nicel çalışmalar gerçekleştirilebilir; yarı yapılandırılmış 

görüşmeler dışında farklı araştırma teknikleri kullanılabilir. 
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EKLER 

 

EK-1: Görüşme Formu 

Sorular 

1. Korelasyon didaktiğinden kısaca bahseder misiniz? Korelasyon didaktiği nedir? 

Siz korelasyon didaktiğinden ne anlamaktasınız?  

2. Korelasyon didaktiğinin hedefi nedir? Size göre korelasyon didaktiğine dayalı 

din öğretiminin hedefi ne olmalıdır?  

3. Sizin için gelenek-tecrübe (bilgi-yaşam) ilişkisinin önemi nedir? Geleneğin 

tecrübe edilerek (yaşanarak) bilinmesi, tecrübenin de geleneğin rehberliğinde anlaşılması 

hakkında ne söylemek istersiniz?  

4. Gelenek-tecrübe ilişkisini ortaya çıkarmada korelasyon didaktiğinin katkısı ne 

olabilir? Bu yaklaşım gelenek-tecrübe ilişkisini ortaya çıkarabilir mi? Bu anlamda 

korelasyon didaktiğine nasıl bir misyon yüklenebilir?  

5. Size göre korelasyon didaktiğinin sağladığı avantaj veya dezavantajlar nelerdir? 

Eğitim durumları, öğrenme yaşantıları, konu seçimi bu yaklaşımdan nasıl etkilemiştir?  

6. Korelasyon didaktiğinin güçlü ve zayıf yönleri; korunması veya revize edilmesi 

gereken boyutları nelerdir? Bu yaklaşımı gelecekte nerede görmektesiniz?  

7. Sizce korelasyon didaktiğinin, Katolik din dersleri dışında, bir başka dinin 

öğretiminde de tatbik etmek mümkün müdür?  

8. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler.  
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Fragen 

1. Was können Sie über Korrelationsdidaktik sagen? Was ist unter 

Korrelationsdidaktik zu verstehen? Was verstehen Sie unter Korrelationsdidaktik?  

2. Was ist das Ziel von der Korrelationsdidaktik? Was sollte Ihrer Meinung nach 

das Ziel eines Religionsunterrichts sein, der auf Korrelationsdidaktik basiert.  

3. Welche Bedeutung hat die wechselbeziehung zwischen Tradition und Erfahrungs 

für Sie? Wie wichtig ist es für Sie? Nach der Würzburger Synodenbeschluss im Jahr 1974 

sollte der Glaube im Kontext des Lebens vollziehbar, und das Leben im Licht des 

Glaubens verstehbar werden. Was können Sie dazu sagen?  

4. Was für ein Beitrag leistet der Korrelationsdidaktik bei der Aufdeckung der 

wechselseitige Beziehung zwischen Tradition und Erfahrung? Kann dieses Prinzip der 

Beziehung zwischen Tradition und Erfahrung aufdecken? Welche Mission könnte man 

in diesem Sinne auf den Korrelationsdidaktik hinzugefügt werden?  

5. Welche Vor- oder Nachteile hat das Korrelationsdidaktik? Welche 

Auswirkungen hat dieses Prinzip auf die Bildungssituationen, Lernerfahrungen odel 

Themenwahl?  

6. Was sind die Stärken und Schwächen der Korrelationsdidaktik; Ist sie am 

Ausgang ihrer Epoche oder sollte man sie erhalten? Wie kann mann das machen? Was 

erwartet ihrer meinung nach diesen Prinzip in der Zukunft?  

7. Ist es möglich, die Korrelationsdidaktik auf eine andere Religionsunterricht 

anzuwenden als die katholische Religionsunttericht?  

8. Gibt es noch etwas, dass Sie hinzufügen möchten? Vielen Dank. 
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EK-2: Aydınlatılmış Onam (İzin) Formu 

Araştırmanın Adı:  

Din Öğretiminin Hedefi Olarak Bilgi Yaşam İlişkisi: Korelasyon Yaklaşımı. 

A. Giriş Bölümü:  

Sayın gönüllü. Doktora tez çalışması kapsamında planlanmış olan, yukarıda adı 

yazılı araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer 

almayı kabul etmeden önce, araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve 

kararınızı bu bilgilendirme çerçevesinde özgürce vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki 

bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınız olursa sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz. 

B. Bilgilendirme Bölümü:  

Bu çalışma ile öğretmen ve öğretim elemanlarının korelasyon didaktiğine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi, teorinin örgün eğitim kurumlarındaki yansımalarının, güçlü ve 

zayıf yönlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, ilahiyat/eğitim 

fakültelerinde görev yapan veya yapmış olan, korelasyon didaktiğiyle ilgili çalışmaları 

bulunan 10 akademisyen ile örgün eğitim kurumlarında görev yapan veya yapmış olan 

10 Katolik din dersi öğretmenine ulaşılmak istenmektedir. 

Ses kayıt cihazıyla kayıt altına alacağım her bir görüşme yaklaşık 25 dakika 

sürecektir. Görüşme, kişisel rahatsızlık verecek soruları kapsamamaktadır.  Buna rağmen, 

katılım sırasında size sorulan sorulardan ya da herhangi başka bir nedenden ötürü 

kendinizi rahatsız hissedecek olursanız görüşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bu görüşmeden 

elde edilecek verilerin, Türkiye’de din eğitimi çalışmalarının niteliğinin arttırılmasına 

katkı sunmasını ümit ediyoruz. 
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C. Güvence Bölümü:  

Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilir, dilerseniz başladıktan sonra da yarıda bırakabilirsiniz. Bu araştırmanın 

sonuçları bilimsel amaçlarla, yine bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. Araştırmadan 

çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından araştırmadan çıkarılmanız halinde, sizinle ilgili 

veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir kez anonimleştikten sonra araştırmadan 

çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizden elde edilen tüm bilgiler gizli tutulacak, 

araştırma yayınlandığında da varsa kimlik bilgilerinizin gizliliği korunacaktır. 

D. Onay Bölümü:  

Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllülere verilmesi gereken 

bilgileri içeren metni okudum (ya da sözlü olarak dinledim). Eksik kaldığını düşündüğüm 

konularda sorularımı araştırmacıya sordum ve doyurucu yanıtlar aldım. Yazılı ve sözlü 

olarak tarafıma sunulan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anladığım kanısındayım. 

Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğim konusunda karar vermem için yeterince zaman 

tanındı.  

Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin bilimsel 

amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulmasını ve 

yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi özgür irademle kabul 

ettiğimi beyan ederim.”  

E. İmza Bölümü: 

Ad/Soyad/İmza/Tarih (Katılımcı)   Ad/Soyad/İmza/Tarih (Araştırmacı)  
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Name der Forschung:  

Wechselbeziehungen zwischen Erfahrungen und Tradition als Ziel der religiösen 

Bildung: Korrelationsdidaktik. 

A. Einleitung:  

Lieber Gesprächspartner. Sie wurden eingeladen, an dem im Rahmen der 

Dissertation geplanten Forschung teilzunehmen. Bevor Sie zustimmen, an dieser 

Forschung teilzunehmen, sollten Sie verstehen, was der Forscher tun möchte, und Sie 

sollten in der Lage sein, Ihre Entscheidung frei im Zusammenhang mit diesen 

Informationen zu treffen. Bitte lesen Sie sorgfältig die folgenden Informationen. Wenn 

Sie Fragen haben, fragen Sie nach offenen und klaren Antworten.  

B. Information über die Forschung:  

Diese Studie zielt darauf ab, die Meinungen von Lehrern und Wissenschaftlern über 

die Korrelation zu bestimmen und somit die Stärken und Schwächen zu refletieren. In 

dieser Studie möchten wir mit 10 Wissenschaftlern, die an der 

Theologische/Pedagogische Hochschule tätig sind Interview machen. Ebenso wünschen 

wir uns auch mit 10 Religionslehrer/in über Korrelationsdidaktik zu sprechen. 

Die Interview dauert etwa 25 Minuten und wird mit eine Tonaufnahmegerät 

aufgezeichnet. Das Interview enthält keine Fragen, die zu persönlichen 

Unannehmlichkeiten führen würden. Trotzdem können Sie das Interview beenden, wenn 

Sie sich bei den von Ihnen gestellten Fragen oder aus anderen Gründen unwohl fühlen. 

Wir erwarten, das die Daten aus diesem Interview zu Verbesserung der Qualität des 

Religionsunterrichts in der Türkei beitragen. 

 

 



 
 

162 
 

C. Zusicherung:  

Es liegt ganz allein an Ihnen, an dieser Forschung teilzunehmen, Sie können sich 

jederzeit weigern, an der Forschung teilzunehmen. Die Ergebnisse dieser Forschung 

werden für wissenschaftliche Zwecke, auch in wissenschaftlichen Studien, genutzt. Wenn 

Sie sich ohne Ihre Recherche von der Studie zurückziehen, werden die Daten über Sie 

nicht verwendet. Alle von Ihnen erhaltenen Informationen werden vertraulich behandelt 

und Ihre Identitätsdaten werden auch dann vertraulich behandelt, wenn sie veröffentlicht 

werden. 

D. Genehmigung:  

Ich habe den obigen Text gelesen, der die Informationen enthält, die den 

Freiwilligen vor Beginn der Suche gegeben werden sollten. Ich habe zufriedenstellende 

Antworten auf meine Fragen erhalten, der meines Erachtens fehlt. Ich glaube, dass ich 

alle Erklärungen verstanden habe, die schriftlich und mündlich im Detail dargelegt 

wurden. Ich habe auch genug Zeit bekommen, um zu entscheiden, ob ich an der Interview 

teilnehmen möchte.  

Unter diesen Umständen akzetpiere Ich, die im Rahmen der Forschung erhaltenen 

persönlichen Informationen für wissenschaftliche Zwecke zu verwenden, unter 

Einhaltung der Vertraulichkeitsregeln eingereicht und veröffentlicht werden. Ich erkläre, 

dass ich es mit meinem eigenen freien Willen akzeptiere. 

E. Unterschriften 

Vorname/Name/Unterschrift/Datum (Teilnehmer/in)  

Vorname/Name/Unterschrift/Datum (Forscher/in) 
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EK-3: Etik Kurul Karar Örneği 
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EK-4: Korelasyon Didaktiğinde (Eğitsel ve Teolojik Açıdan) Öne Çıkan Noktalar 

 

 

Eğitsel ve Teolojik Bileşenleriyle Korelasyon Didaktiği: 

 

 Korelasyon didaktiği dini bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiyi teorik ve pratik 

yönleriyle ortaya çıkaran bir din öğretimi yaklaşımıdır. 

 

 Korelasyon didaktiği, konu merkezli din dersleri ile öğrenci merkezli din 

dersleri dışında, her ikisini de kapsayan alternatif bir din öğretimi yaklaşımı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

 Korelasyon didaktiği din derslerinde, öğretilenler kadar öğrenenlerin de göz 

önünde bulundurulmasını öngörmektedir. 

 

 Bu yaklaşımda konu ve içeriğin hayatın içinden ve hayata dair olmasına, 

öğrenciler için anlamlı ve öğrenmeye değer bulunmasına dikkat edilmektedir. 

 

 Korelasyon didaktiği, klişe konular dışında, dinin temel kaynaklarında 

geçmeyen, öğrencilerin kendi yaşam serüvenlerinde karşılaştıkları, daha 

güncel ve özgün konuları da öğretim ortamına taşımaktadır. 

 

 Korelasyon didaktiğinde amaç, mütedeyyin öğrenciler yetiştirilmesinden 

ziyade, öğrencilerin dini konularda doğru karar verebilme, akla ve mantığa 

uygun yargıda bulunabilme ortam ve imkânı sunulmasıdır.    

 

 Korelasyon kavramını teolojiye kazandıran isim Alman asıllı teolog ve filozof 

Paul Tillich iken, din eğitimine uyarlayan isim Hollanda’lı teolog ve eğitim 

bilimci Edward Schillebeeckx olmuştur. 

 

 Çeşitli korelasyon yaklaşımları bulunmaktadır. Dedüktif, indüktif ve abdüktif 

korelasyon bunlardan bazılarıdır. 

 

 Dedüktif ve indüktif korelasyon, dini bilgi ile yaşam arasında ilişki 

kurulmasına dayanırken, abdüktif korelasyon, din derslerine konu olan dini 

bilgi ile bu derslere katılan öğrencilerin yaşamları arasındaki ilişkinin açığa 

çıkarılarak açıklanması üzerine kuruludur. 

 

 Korelasyon didaktiğini, bilgi ile yaşam arasındaki ilişkiye dayanan bütün 

dinlerin öğretiminde işe koşmak mümkündür. 
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EK-5: Korelasyon Didaktiğine Dayalı Örnek Bir Ders Programı 

 

Bu öğretim programı, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Katolik Din Dersi 

Öğretim Programı (İlkokul) temel alınarak hazırlanmıştır (NRW, 2012).  

Programın Vizyonu ve Amaçları 

Din dersi, din ve inanç konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etme ve düşünme 

kabiliyeti kazandırmalıdır. 

 

Buna göre dersin amacı: 

 Öğrencilerin yaşamlarında belli bir anlamı olan, yapılandırılmış dini bilgiyi 

aktarmak, 

 Öğrencilerin yaşanan din anlayışları ve inanç biçimleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak, 

 Öğrencilerin dini diyalog ve yargı kabiliyetini geliştirmek ve desteklemektir. 

 

Buna göre din dersi: 

 Kilise kurumu tarafından belirlenmiş olan inanç sistemine, yani Hıristiyanlık 

geleneğine ve onun tarihine bağlıdır, 

 Dersin içeriği belirlenirken, bunların öğrenciler ve onların gerçek yaşamları için 

sahip olduğu önem ve değeri dikkate alır, 

 Yaşam ile din arasındaki ilişkiyi, öğrencilerle geliştirilen diyaloğu, onların ilgi 

ve gereksinimlerini göz önünde bulundurur,   

 Bölgesel, kültürel ve durumsal özellikleriyle gerçek yaşamı dikkate alan bir 

öğrenme ortamı öngörür, 

 Yaşanılan din ve o dinin inanırları ile karşılaşma imkânı sunar, 

 Kiliseye mensup olan ve icazetini yine kilise kurumundan alan öğretmenler 

tarafından verilir. 

 

Programın Temel Yaklaşımı 

Din dersleri, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletine bağlı okullarda, Federal Almanya 

Anayasasına uygun olarak belli bir mezhep dikkate alınarak verilmektedir. Dersin konu 

ve içeriği, dini cemaatler tarafından belirlenmektedir. Din derslerinin belli bir mezhep 

dikkate alınarak verilmesi, öğrencilerin dini bir kimlik geliştirmelerine ve kendi 
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mezhepleri ile aralarında bir bağ kurmalarına yardımcı olmaktadır. Din derslerinin belli 

bir mezhebe bağlı olması demek, bu derslerin kendisini sınırlandırması veya kendisini 

tecrit etmesi demek değildir. Katolik Din Dersi, diğer Hıristiyan mezheplerine, özellikle 

de Protestan Din Dersine karşı bir açılım da içermektedir. 

 

Programın Uygulamasına İlişkin İlke ve Açıklamalar 

Bu dersle birlikte bazı öğrencilere, ilk defa dini bilgiyle karşılaşma ve dinin 

inanırları ile tanışma fırsatı sunulmaktadır. Pek çok öğrencinin dini sorulara açık olduğu, 

Hıristiyanlığa ve onun mesajına, ritüel ve seremonilerine ilgi duydukları, kiliseyle 

bağımsız ve tarafsız bir ilişki kurma arzusuna sahip oldukları görülmektedir. Diğer bazı 

öğrenciler ise, dini bilgi ve içeriği aile ortamında öğrenmekte ve yaşamaktadır. Gelişim 

dönemlerine göre bazı dini tutum ve davranışlar geliştiren bu öğrenciler, ebeveynlerinden 

öğrendikleri gibi inanmaya devam edebilirler. 

Bu derste öğrenciler büyük ve cevaplandırılması güç olan sorular sorabilirler. 

Hayatın anlamını sorgulayabilir, hem insanlığın hem de Tanrı’nın geçmiş ve geleceğine 

dair sorgulamalarda bulunabilirler. Bu ve buna benzer soru ve sorgulamalar, din dersinde 

teşvik edilmekte ve sürekli canlı tutulmaktadır. Öğrenciler tarafından sorulan soruların 

cevapları İncil metinleri ile gelenekte aranmakta ve üzerine düşünülmektedir. Bu 

aşamada öğrenciler, bazı soruların cevapsız kalabileceğini, her zaman tatmin edici 

cevaplar bulunamayacağını ve bazı soruların kati bir cevabının olmadığını öğrenirler. 

Öğrenciler, din dersinde ve dini öğrenme sürecinde birer birey olarak kabul 

edilmektedir. Din dersi, öğrencilerin deneyim ve tecrübelerini, temel özelliklerini, yaşam 

durumları ile ilgi alanlarını dikkate almaktadır. 

Bu dersin, Hristiyanlığın dini öğretileri ile inanç esaslarının tamamını konu 

edinmesi mümkün değildir. Ders içeriğinin belirlenmesindeki temel ölçüt, mevcut olan 

bütün dini bilginin derse konu edilmesi değil, derse konu edilecek bilginin hayatla iç içe 

olmasıdır.  

Din dersi, öğrenme ve öğretme sürecini dini gelenek ile yaşam arasındaki karşılıklı 

ilişkiye, yani korelasyona dayandırmaktadır. Varoluşsal sorular sormak ve hayatın 

anlamını aramak insan olmanın bir gereğidir. Hıristiyan olmak demek, yaşanılan hayatı 

Tanrı’yla ilişkilendirmek ve yine Tanrı’yla olan ilişkiden hareketle hayatı şekillendirmek 

demektir. 
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Öğrenciler din dersinde, din ve inanç olgusunun insan yaşamının ayrılmaz bir 

parçası olduğunu anlamakta, dini bilgiyi ve bu bilginin insanı dönüştürme gücünü 

kavramaktadır. Öğrenciler bu derste ayrıca diğer dinlere, özellikle de Yahudilik ve İslam 

dinine dair temel bilgi ve uygulamaların neler olduklarını öğrenmektedir. 

 

Öğrenme Alanları 

Din dersi aşağıdaki öğrenme alanlarına ayrılmaktadır: 

 Ben, Öteki, Dünya ve Tanrı 

Dünya hayatının kaynağına ve gelecekteki durumuna dair sorular sormak aynı 

zamanda insan olmanın bir gereğidir. Öğrenciler de hayatın anlamına ve kaynağına dair 

“büyük sorular” sormaktadır. Din dersi, bu ve buna benzer soruların dikkate alındığı, 

öğrencilerin insanlığın kökenine, hayatın anlamına ve Tanrı olgusuna hassasiyetle 

yaklaşılan bir ortam sunmaktadır. İncil metinleri ve Hristiyanlık geleneği üzerine düşünen 

öğrenciler Tanrı'nın insana olan ilgi ve sevgisini, İsa'nın insanları mutlu eden mesaj ve 

müjdelerini öğrenmektedir. 

 

 İnsan Hayatında Din ve İnanç 

Din ve inanç sisteminin bir nevi ifade biçimi olan dualar, ilahiler, ibadet ve dini 

ritüeller sayesinde öğrencilerin din dili gelişmekte, öğrenciler dini olanı dile getirme 

konusunda yetkinlik kazanmaktadır. İncil ve diğer dini içerikli metinleri doğru bir şekilde 

okumak, anlamak ve yorumlamak için öğrenciler, dini semboller, resimler ve çeşitli ifade 

biçimleri hakkında bilgi edinirler. Din ve inancın ifade ediliş biçimi öncelikle kişinin 

kendi din anlayışı ve dini pratikleriyle ilgilidir. Ancak, diğer dinlerin, özellikle Yahudilik 

ve İslam'ın dini uygulamaları da gündeme getirilmektedir. 

 

 İncil’de Tanrı Kelamı ve İsa Mesih’in Kurtarıcılığı 

İlkokul öğrencileri, her ne kadar din, inanç ve kilise hakkında yeterli bilgi ve 

yaşantıya sahip olmasalar da, İncil’in mesajına karşı açık fikirlidirler. Bu öğrenme alanı 

diğer beş alanla ilişkilidir. Bu öğrenme alanında yer verilen konu, içerik ve kazanımlar, 

diğer alanların içeriği ve kazanımlarıyla yakından ilişkilidir. Ancak bu alan, daha çok 
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İncil metinlerinin içeriğinin ve üzerine yapılan yorumların değerlendirilmesini 

öngörmektedir. 

 

 Toplum ve Kilise İçinde Yaşamak ve İnanmak 

İlkokul öğrencileri, kilisenin ve sosyal kurumların dini ve toplumsal uygulama ve 

ritüellerine ilgi duymaktadır. Bu durum, dersin toplumsal kurum ve kuruluşlarla iletişime 

geçmesi, okul dışı öğrenme alanları (kilise, mezarlık vb.) araması anlamına gelmektedir. 

 

 Hıristiyanlığın Ölçütü 

Öğrenciler oryantasyon bilgisine ve oryantasyon becerilerine ihtiyaç duymaktadır. 

Dini tutumlar ve davranışların sadece duyuşsal olarak ortaya koyulması yeterli değildir. 

Bunların ayrıca bilişsel olarak gerekçelendirilmesi gerekir. Bu nedenle din eğitiminin bir 

diğer görevi, öğrencileri kendi yaşamlarında, Hıristiyanlık etiği ve standartları 

çerçevesinde başkalarıyla yaşamayı öğretmektedir. Adalet ve barış için çabalamaya 

teşvik etmekte; sorumluluk almayı, suçluluk ve başarısızlık durumlarında bile kabul 

edildiklerini bilmelerini hedeflemektedir.  

 

Kazanım 

Kazanım, din dersine katılan öğrencilerin dönem sonunda elde etmesi gereken 

yeterlikleri, kendilerinden beklenen performansı ifade etmektedir. Kazanım, ulaşılması 

gereken hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gösterilmesi gereken bireysel çabayı 

ortaya koymaktadır. Bu dersin kazanımları, dersin vizyonu ve amaçları doğrultusunda 

belirlenmektedir. Öğrenciler: 

 Belli bir durum veya sorunla başa çıkabilmek için mevcut bilgi ve becerilerini 

kullandıklarında, 

 İhtiyaç duydukları yeni bilgi ve becerileri edinmek için çabaladıklarında, 

 Öğrenme alanının temel sorunlarını anladıklarında ve bu soruna uygun çözüm 

yolları bulduklarında, 

 Mevcut bilgi ve becerilerini tutum ve davranışlarında gösterdiklerinde ve önceki 

deneyimlerini eylemlerine dâhil ettiklerinde Katolik Din Dersinin kazanımlarını 

da kendilerinde geliştirmiş olmaktadır. 



 
 

169 
 

Öğrenme Alanı, Ünite ve Kazanımlar 

Ders Katolik Din Dersi (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti – Almanya) 

Sınıf Düzeyi  4. Sınıf 

Öğrenme Alanı Ben, Öteki, Dünya ve Tanrı 

Açıklama Öğrenciler her geçen gün daha bilinçli bir yaşam sürmekte, 

içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi algılamakta ve anlamaktadır. 

Öğrenciler bir yandan kendi varoluşlarına dair düşüncelere 

dalarken, diğer yandan hem toplum hem de aile içindeki 

konumlarını mülahaza etmektedir. 

 

“Geçmişte ne oldu? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Hayatın 

anlamı nedir?” gibi sorular öğrenciler nezdinde gün geçtikçe 

daha da anlam kazanmaktadır. Öğrenciler din derslerinde, bu ve 

buna benzer soruları sormayı ve bu soruların İncil ve 

Hıristiyanlık geleneğindeki muhtemel cevaplarını 

öğrenmektedir.   

Ünite Kendime ve Ötekine Dair Sorular Sormak 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- her insanın kendi yetenekleri, imkân ve sınırlarıyla eşsiz bir 

varlık olduğunu ifade eder, 

- kendisini mutlu edenler kadar mutsuz eden yaşantıları da dile 

getirir, benzer yaşantılarla başa çıkma yöntemlerini, deneyim ve 

tecrübelerini başkalarıyla paylaşır, 

- İncil’de, Tanrı'nın her insanı herhangi bir koşul öne sürmeden 

kabul ettiğini keşfeder ve bunları çeşitli şekillerde (kelime, 

metin, resim, ilahi) aktarır. 

Ünite Birlikte Yaşama Olgusu Üzerine Düşünmek 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- insanlar arasındaki farklılıkların birlikte yaşama kültürü için 

büyük bir zenginlik olduğunu keşfeder, 

- İncil’de yer alan esaslar ile birlikte yaşama olgusu arasında 

ilişki kurar (On Emir, Altın Kurallar vb.), 

- Tanrı’yı ve ötekini sevme noktasında duyarlılık gösterir. 

Ünite Tanrı’yı Aramak ve O’na Dair Sorular Sormak 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- hem Tanrı’ya hem de Dünya’da yaşanan olumsuzluklara dair 

sorular sorar, bu sorulara İncil metinlerinde yer alan esaslardan 

hareketle cevap verir,  

- Tanrı hakkında bazı tasavvurların bulunduğunu, ancak O’nun 

söz konusu tasavvurlardan çok daha fazlası olduğunu bilir. 

Ünite Dünya’nın Tanrı Tarafından Yaratıldığını Vurgulamak 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- “Dünya’nın kaynağı nedir?” sorusunu sorar; Dünya’nın 

nereden geldiği ve nereye gittiği sorusunun cevabına hem 

İncil’den hem de fen bilimlerinden hareketle ulaşmaya çalışır, 

- insanoğlunun, yaratılış serüvenindeki özel konumunu açıklar, 

- yaratılış olgusuna sorumluluk bilinciyle yaklaşır ve 

Hristiyanlığa yaraşır bir anlayış geliştirir. 
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Ders Katolik Din Dersi (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti – Almanya) 

Sınıf Düzeyi  4. Sınıf 

Öğrenme Alanı İnsan Hayatında Dinin ve İnancın Yeri 

Açıklama Öğrenciler dini sembollerin, işaret ve tasvirlerin ne olduklarını 

kavrar ve bunları kendi din dillerinde ifade eder. Dini unsurları, 

ayin ve ibadetleri keşfeder, bu ibadet ve seremonileri Tanrı ile 

kulu arasında bir tür etkileşim olarak değerlendirir.  

Diğer dinlere ve bu dinlerin ibadet şekillerine, ritüel ve 

seremonilerine saygıyla yaklaşır, Tanrı’ya inanan bütün 

insanlarla kendileri arasında bir bağ bulunduğunu hisseder.  

Ünite Dini İfade, Sembol ve Tasvirleri Anlamak 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- belirli dini sembolleri, tasvir ve ritüelleri anlamlandırır ve 

bunlarla kendi yaşamları arasındaki ilişkiyi ortaya koyar (kapı, 

yol, ekmek vb.), 

- İsa Mesih’in Tanrı katından gelen mesajını yorumlar ve söz 

konusu mesajla kendi yaşamı arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Ünite Tanrı’ya Olan İnancı Dile Getirmek 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- Tanrı’yla kurulan ilişkinin boyut ve çeşitlerini ve aralarındaki 

farkı ortaya koyar (övgü, şükür, dileme, yakarma), 

- İncil’de yer alan önemli ibadet ve duaları bilir ve bunları 

Tanrı’ya yönelme, Tanrı’yla iletişim kurma esnasında sözel ve 

görsel yollarla dile getirir, 

- Teslis inancını sözel ve görsel yollarla, çeşitli sembollerle 

ortaya koyar ( haç, dua vb.). 

Ünite Dinleri Tanımak 

Kazanımlar Öğrenciler; 

- Yahudiliğin bazı önemli özelliklerini belirtir (Tevrat, Şabat, 

Pesah Bayramı, Sinagog vb.), 

- Müslümanlığın bazı önemli özelliklerini belirtir (Kur’an, Hz. 

Muhammed, Ramazan, Cami vb.), 

- Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam arasındaki ortak noktaları 

açıklar (ör. Hz. Musa), 

- Hz. İbrahim’in, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların 

atası olduğunu bilir. 

 

Değerlendirme 

Değerlendirme sürecinin özünü öğrenciler tarafından sergilenen performanslar 

oluşturmaktadır. Derslerde elde edilen sonuçlar kadar, öğrencilerin göstermiş olduğu 

çaba ve öğrenme arzusu da performans olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerin ekip 

çalışması ve sosyal iletişim becerileri de değerlendirme sürecinde dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin: 

 Varoluşsal sorular sormaları ve bu sorulara Hristiyanlık geleneğiyle yoğrulmuş 

cevaplar aramaları, 

 Aktif ekip çalışmaları, 
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 Sorumluluk alma ve verilen görevleri yerine getirme arzusu, 

 Bir ürün ortaya koymada gösterdikleri özen (portfolyo, sergi, proje vb.), 

 Diğer derslerde edindiği bilgi ve becerileri din dersine taşımaları, 

 Kendilerini farklı şekillerde ifade edebilmesi (müzikal, görsel, sözel, estetik vb.), 

 Eğitim-öğretim sürecinin oluşturulması ve işletilmesinde sundukları katkılar 

dikkate alınmaktadır. 

Öğrencilerin din anlayışları, dine olan yaklaşımları, dini yaşam ve pratikleri 

değerlendirme sürecinin bir bileşeni değildir. 
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Din dersleri, öğretim kurumlarında okutulan düzenli dersler arasında yer aldığı 

günden itibaren, üzerine lehte ve aleyhte yoğun tartışmaların yaşandığı bir konu olmuştur. 

Siyasiler, eğitimciler, dini ve dini olmayan inanç grupları ile veliler tarafından 

tartışılagelen bu konu toplumsal hayatın odağında olmuş, çeşitli tepkilere maruz kalmıştır 

(Hofmeier, 1988: 45). Din öğretiminin ne olduğu, nerede, nasıl ve ne kadar verilmesi 

gerektiğine dair tartışmalar 20. yüzyılda artarak devam etmiş, görüşülen konular, yapılan 

değerlendirmeler ve ilgililer tarafından alınan kararlar çeşitli önerileri ve birbirinden 

farklı din öğretim yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde geliştirilen ve din 

dersi programlarında yerini alan yaklaşımlardan biri de korelasyon didaktiği olmuştur. 

Öğrencilerin deneyim ve tecrübelerine dayanan yaşamları ile din derslerine konu 

olan bilgi arasındaki ilişkinin açıklanmasını öngören korelasyon didaktiği, dini bilgi ile 

yaşamı din derslerinin merkezine yerleştirmekte, din derslerinde, öğretilenler kadar 

öğrenenlerin de göz önünde bulundurulmasını öngörmektedir. Korelasyon didaktiği, 

konu merkezli din dersleri ile öğrenci merkezli din dersleri dışında, her ikisini de 

kapsayan alternatif bir din öğretimi yaklaşımı önermektedir. 
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Bu çalışmada korelasyon didaktiğinin, hem literatür taraması hem de nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması yoluyla ne olduğu ortaya koyulmuş, imkan ve sınırları 

tartışılmıştır. Buna göre korelasyon didaktiği, bir taraftan din derslerine konu olan 

bilginin gerçek yaşamda, yaşantı yoluyla canlılık kazanmasına, diğer taraftan din 

derslerine katılan öğrencilerin yaşamlarının, deneyim ve tecrübelerinin dini bilginin 

rehberliğinde anlaşılıp anlamlandırılmasına imkân veren bir din öğretimi yaklaşımıdır. 

Bu çalışmanın amacı, bireyin yaşamında ortaya çıkan yeni durumlar karşısında dini 

bilginin yol göstericiliğini dikkate alan, kendi tarihselliğinde anlayıp anlamlandıran ve 

günümüz insanlarının varoluşsal deneyimleri ile ilişkisini ortaya koyan; bilgi-yaşam 

ilişkisini dini ve dünyevi sorunlarla başa çıkmada önemli bir unsur olarak değerlendiren 

korelasyon didaktiğini ilgili bütün paydaşların dikkat ve anlayışına sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Korelasyon Teolojisi, Korelasyon Didaktiği, Din Öğretimi, 

Bilgi, Yaşam 
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Religious courses have been an issue of intense debate on and against favor since 

the day they took place among the regular courses taught in the teaching institutions. 

Discussed by politicians, educators, religious and non-religious faith groups and parents, 

this issue has been the focus of social life and has been subject to various reactions 

(Hofmeier, 1988: 45). Discussions about what religious is, where teaching should be in, 

how and how much it should be given went on in during the 20th century. the issues 

discussed, evaluations made and decisions taken by the concerned people have caused to 

bring religious education with various suggestions and different approaches to teaching 

it. One of the approaches that was developed during this period and took place in religious 

curriculum was correlation didactics. 

The correlation didactics, which aims to explain the relationship between the 

students ' experiences and their lives based on their experiences and the knowledge that 

is subject to the religious lessons, anticipates to place religious knowledge and life at the 

center of the religious lessons and envisions the consideration of the learners as well as 
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those taught in the religious lessons. In that mean, the correlation didactics is a religious 

teaching approach that allows the knowledge about religion courses to gain vitality in real 

life through living life and on the other hand, the lives, experiences and experiences of 

the students attending religious classes to be understood under the guidance of religious 

knowledge. 

The aim of this study is to provide the attention and understanding of all 

stakeholders regarding the correlation didactics which takes into account the guidance of 

religious knowledge in the face of new situations in the life of the individual, understands 

and makes sense in its historicity and reveals the relationship between the existential 

experiences of present-day people; considers the relationship between knowledge and life 

as an important. 

Keywords: Theology of Correlation, Didactic of Correlation, Religious 

Education, Knowledge, Life 


