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İÇİNDEKİLER SUNUŞ
Anadolu Platformu’nun değer merkezli, paylaşımcı ve şah-

siyet odaklı eğitim anlayışında Evde Karakter Eğitimi ku-
rumsal ilk basamağı temsil eder. Bilginin kutsandığı bir çağda 
erdemi, başarının öncelendiği bir dönemde iyiliği, birey feti-
şizmine karşı aidiyeti inşa etme kaygısı bu çalışmanın temelle-
rini oluşturmaktadır.
Evde Karakter Eğitimi, 5-10 yaş dönemi (ilköğretim birinci ka-
deme) çocuklarını kapsayan, evlerde yürütülen aşamalı bir 
din ve ahlâk eğitimi projesidir. Çocuklarla yürüttüğümüz bu 
çalışmayı ahlâktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen 
eğitim sürecinin ilk basamağı olarak görüyoruz.
• Evde Karakter Eğitimi insanlık tarihi tecrübesinden ve yaşa-

dığımız coğrafyanın birikiminden beslenen “Evden evrene 
yeni bir eğitim modeli” olma azmi ve kararlılığındadır.

• Projenin yapılandırılmasında din öğretimi yerine din eği-
timi, bilgi aktarımı yerine duygu ve karakter eğitimi esas 
alınmıştır.

• “Ahlâkın görüldüğü yer İslam’ın görüldüğü yerdir” düstu-
ruyla ahlâk eğitimi bu çalışmanın en temel ögesidir.

• Evde Karakter Eğitimi yalıtılmış ve statik bir ahlâk anlayışını 
değil, etkileyen ve etkilenen bir ahlâk anlayışını öngörmek-
tedir.

• Evde Karakter Eğitimi çocuktaki Allah ve Peygamber sevgi-
sinin somutlaşarak ibadet, kulluk, erdem sevincine dönüş-
mesini hedefler.

Evde Karakter Eğitimi, çocukå merkezli ve aile odaklı bir ruha 
sahiptir. Çocukların kişilik gelişiminde çevrenin rolü, bugün 
pedagojinin verileriyle de bilinen bir gerçektir. Karakter eği-
timi çocuğa ailenin de bilgisi dâhilinde sağlıklı bir akran gru-
bu ve sosyal çevre imkânı sağlar. Çağın, arkadaş ve oyundan 
mahrum çocuklarına bir avuç ab-ı hayat arayışı, Evde Karakter 
Eğitimini oluşturan ve geliştiren önemli saiklerden biridir.
Bu amaç doğrultusunda Evde Karakter Eğitimi Komisyonu 
müfredat hazırlama/geliştirme, Ar-Ge birimi oluşturma, eğiti-
cilerin eğitimini gerçekleştirme, oluşturulan grupların koordi-
nasyonunu sağlama, 5-10 yaş arası çocukların ahlâki ve sosyal 
gelişimlerine katkı çerçevesinde eğitsel, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetleri organize etme sorumluluğunu üstlenmek-
tedir.
Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek on yıldır ülkemizin bir 
çok beldesinde projemiz yaygınlaşmakta/modellenmekte ve 
geliştirilmektedir. Büyük bir özveriyle özgün olarak çıkarılan 
her seviyeye uygun kitaplarımızla, eğitim materyallerimizle 
ve fedakar eğitimcilerimizle erdemli bir neslin yetişmesi için 
sağlam temeller atmaya ve geleceği inşa etmeye gayret edi-
yoruz. 
Bu kutlu seferde soylu sevdamızın peşinde; umudumuzun 
daim, yüreğimizin kavi olması duasıyla...
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Mevcut sistemi parçacı yaklaşımlarla değil; 
kökten, paradigmatik düzeyde sorgulama-

lıyız. Bugün artık okul, sıra, öğretmen, idareci, 
müfredat, sınıf sistemini tartışmaya açmalıyız. 
Çünkü mevcut sistem bir bütün olarak bizlere 
dayatıldı. Bir projenin sonucu olarak ortaya çık-
tı. Öyleyse bizlerin de parçacı-yaklaşımlar yerine 
köklü çözümler ve yaklaşımlar ortaya koymamız 
gerekir. Ezber bozan, kökleri olan yeni yaklaşım-
lara, tartışmalara açık olmalıyız. 

Bedenlerimizi eğiterek, terbiye ederek disipline 
edebiliriz. Oysa önemli olan zihni ve fikri geliş-
mişliktir. Zihni ve fikri derinliğimiz olmadan so-
runlarımızın üstesinden gelmemiz mümkün ol-
mayacaktır.

Bütüncül ve evrensel olan teoloji; tevhidi bakış 
aslında bizde var. Bizler, her şeyde bütüncül olan 
tevhidin başı Allah’ı görürüz. Tevhidi yaklaşım 
her alanda ihtiyaç duyduğumuz en önemli çıkış 
noktamız olacaktır.

Bugün eğitim, muhataplarını neye çağırıyor? 
Hayra mı, şerre mi? İleri mi taşıyor yoksa kor-
kulara mı taşıyor? Eğitimimiz bizi hangi medeni 
kişiliğe taşıyor? Bu soruları cesaretle tartışmaya 
ihtiyacımız var.

Önce bütüncül bir bakış kazanmalıyız. Ondan 
sonra uzmanlaşmalıyız. Unutmayalım, Yarata-
nın iradesi bizim çabamızdan ve irademizden 
bağımsız değildir. Bizler her ne için çabalarsak 
Allah onun yollarını bizlere açar. Başarısızlıkları-
mızı hiçbir şeyin arkasına sığınarak gizleyemeyiz. 

YENİ TÜRKİYE
YENİ EĞİTİM

“Ferdin ölümü hayat pınarının kurumasıyla; 
milletin ölümü ise hedeflerinin ölmesiyle 

gerçekleşir.” Muhammed İkbal

Turgay ALDEMİR
Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetin kuruluş önderleri, pozitivizmi toplum mühendisliğine kapı aralama hususunda 
elverişli bir mantık sergilediği için; klasik geleneği reddetmenin biricik aracı olarak gördü. 
Devlet, toplumu değiştirip yeniden biçimlendirmek için bilimi ideolojik bir silah gibi kullandı. 

Bizim başarısızlığımız uzunca bir zamandan beri 
düşmanlarımızın başarılı olmasını sağladı.

Türkiye’de insan, klasik geleneğin ocağı olan ai-
lede doğar. Sonra pozitivist ideolojiye gönüllü 
bir geçiş yaparak okullu olur. Okula gitmek kla-
sik geleneksel çizgiden ayrılmayı da beraberinde 
getirir.

Pozitivizm bizi köklerimizden koparır, sonra ken-
dimizi arayışa başlarız. Okumuşlarla, geleneğe 
bağlı olanlar arasında kopukluk, kuşak çatışması 
hep var oldu. Bu durum aydın, halk kopukluğu 
diye isimlendirildi. Bu, kadim olan ile pozitivist 
olan arasındaki çatışmadır.

Cumhuriyetin kuruluş önderleri,  pozitivizmi 
toplum mühendisliğine kapı aralama hususunda 
elverişli bir mantık sergilediği için; klasik gelene-
ği reddetmenin biricik aracı olarak gördü. Dev-
let, toplumu değiştirip yeniden biçimlendirmek 
için bilimi ideolojik bir silah gibi kullandı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarının iki büyük korkusu 
vardı; din ve millet. Bu durumu İsmet İnönü bir 
grup subaya şöyle anlatır: “İçinde bulunduğu-
muz vaziyeti bilesiniz… Padişah düşmanımızdır… 
Yedi düvel düşmanımızdır. Kimse işitmesin; mil-
let düşmanımızdır.” (İdris Küçükömer, Düzenin 
Yabancılaşması, Alan Yay.) 

Ülkemizde yaşananlar; kendisi olmaktan vazge-
çen ama bir türlü başkası da olamayan bir mil-
letin hazin modernleşme hikâyesidir. Bu süreçte 
ne kendisi kalabilen ne de başkası olabilen bir 
öznenin yaşadığı varoluşsal sorunların ağırlığı 

altında zihni ve ahlâki bir duruşa sahip olmak el-
betteki kolay bir iş değildir.

Türkiye’nin, gelenek ile modernite, ahlâk ile hu-
kuk, anlam ile özgürlük, bireysel kimlikler ile ko-
lektif aidiyet arasında yaşadığı gerilimlerin yük-
lerinin ürettiği külfetin,  Türkiye’nin zihni, ahlâki 
ve siyasi ufkunu nasıl daralttığını iyi tahlil ederek 
bu yüklerden kurtulmanın yollarını aramalıyız. 
(İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem, Küre Yay.)

Akli ve ahlâki ilkelere dayanan bir varoluş biçimi-
ni konuşmalıyız. Kendimizle barışırken dünyayla 
yabancılaşmayan bir yaklaşımla yol almalıyız. Ar-
tık muhasebeden inşaya doğru yol alırken diğer 
taraftan muhasebe ve inşa daima devam etme-
lidir.

Tarihimizde devlet; adalet dağıtan bir sosyal 
aygıttır. Ancak devlet halkla didişmeye başladı. 
Hepimiz itildiğimiz yerdeyiz. İç huzuru, normal-
leşmeyi yakalayamadık. Açık toplum düşmanları 
normalleşmeye hep saldırdı. Şimdi de içimizdeki 
kripto kapalı yapılar saldırıyor.

Siyasi iktidar bir iklim sunar; kış veya bahar. Elin-
de tohumu olan onu eksin, iklim kış olursa fela-
ket olur. Baharı, ortak bir paradigma ile disipline 
etmek için derinlikli çalışmalara ihtiyaç var.

Entelektüellerimiz modernite sonrasına ne diyor?

Sorun yapısal, ancak çaresiz değiliz. Yakın dö-
nemde sorunları çözecek insan modelini ve mü-
esseselerini oluşturamadık. En iyimiz, kendisi 
gibi düşünen arıyor ya da kendisi gibi olacakları 
yetiştiriyor.
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Hâlbuki bizlerin “açık ufuk” perspektifine ihtiya-
cımız var. Modern eğitim, değerlerimizi delerek 
yırttı. Değerlerimizi yok edebilmek için yıllarca 
uğraştı, ağır bedeller ödetti. Bu hal, bizi Batı em-
peryalizminin ayakları altında ezdirdi. Bir müs-
temleke ülkesi haline getirdi. Artık bu durumdan 
kurtulmamız gerekiyor.

Sabit görüşlülük bir istikrar değildir. Bu konudaki 
ısrar bizi geriletiyor. Dini eğitim bu bakış açısıyla 
sınırlandırıldı. Dini eğitim kurumları da topluma 
öncülük edecek nitelikte insanlar çıkaramadı. 
Din, bu yetersiz insanlar elinde gerçek niteliğin-
den uzaklaştı. Bu sınırlı yerlerden mezun olanlar 
da devleti, dini argümanlarla savundular.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya ve Alman-
ya’nın yeniden doğuşunun temelinde eğitim 
bulunmaktadır. İslam ülkelerinin edilgen, doğru 
dürüst bir işe yaramayan görüntüsünün arkasın-
da da eğitimsizlik vardır. Eğitim, hep resmi gö-
revle bağlantılı olarak düşünülmektedir. Bu da 
onun özgünlüğünü ve içeriğini ekmek parasına 
indirgemektedir.

Tevhid-i Tedrisat’la zenginliklerimiz ötekileştiri-
lerek sınırlandırıldı. Adına da Milli Eğitim den-
di. “İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda 
bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ır-
maklar gibi yayıldılar ülkeye.” (Cemil Meriç)

Uzun bir zamandır bilgi ve fikir üretim havzaları-
mız çoraklaştı. Bu zihinden, çölleşmeden başka 
bir şeyin çıkması da zaten beklenemezdi. Eğitim 
sürecinin sağlıklı sonuçlar vermesi bir yönüyle 
eğitimcinin donanımına, birikimine ve duyar-
lılığına bağlıdır. Kendileri eğitime muhtaç olan 

eğitimcilerimiz bu misyonu nasıl yerine getire-
bilir? Eğitim sistemimizi kurşun asker yetiştirme 
zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor. Eğitim fa-
aliyetini ideoloji merkezli değil, insan odaklı hale 
dönüştürmeliyiz. Yeni süreçte nerelerde yanlış-
lar yaptığımızı bütün açıklığıyla konuşmamız ge-
rekiyor.

İçerisinde bulunduğumuz ortamlar tam bir mu-
hasebeye dönüşmeli… Geçmişin küllerini kut-
sayarak, geleceğin; adalet, kalkınma, onur ve 
özgürlük ateşini harlandıramayız. Enerjimizin 
çoğunu, yanlışları sıralamakla heba edemeyiz.

Tarihi derinliğimizi bugünün dinamiğine dönüş-
türürsek bizde var olan medeniyet genini yeni-
den canlandırabiliriz. Ortaya çıkardığımız çaba-
larımızı mutlaka biri birine yaslanan bir disipline 
dönüştürmeliyiz. Geçmişinden ilham alan, ancak 
ayağı bu güne basan ve gözü sürekli ufukta olan 
bir eğitim anlayışını büyütmeliyiz. Her gelenin 
yeniden ve sıfırdan başladığı yazbozlardan artık 
kurtulmalıyız.

İnsan verimli bir topraktır. Biz ona bir şey ek-
mezsek orası boş kalmaz. Yaban otları orayı istila 
eder. İyiliğin pasif olduğu yerde kötülük kendili-
ğinden aktif hale gelir.

Eğitim, gelecek tahayyülü olan tüm devletlerin 
en önemli alanıdır. Şu anda bu toprakların kadim 
olan dokusuyla örtüşmeyen bir sistem ve fikriyat 
var. Artık yamalarla bu sorunu çözemeyiz. Bizi 
daraltan ulusal sınırlarla konuyu ele alamayız. 
Gönül coğrafyamızı, tarihi köklerimizi dikkate 
alan yeni bir toplumsal muhayyileye ihtiyaç var.

Toplumsal muhayyile, varlık karşısındaki tutum 
ve duruşumuzu temsil eder. Muhayyile aynı za-
manda birlikte düşünmek, birlikte hissetmektir. 
Bunun için modern dönemde kaybettiğimiz “te-
fekkürü” yeniden kazanmalıyız. Yeni fırsatlara ve 
meydan okumalara kapı aralamaların yolu bu 
toprakların kadim olan muhayyilesini idrakten 
geçer. Bu durum Cemil Meriç’in ifadesiyle; “Ken-
dini aşma çabasıdır.”

İmparatorluk aklıyla, birikimiyle konuyu ele al-
malıyız. Dünyada genç ve kalabalık bir nüfusa 
sahibiz. Nüfusumuz içinde var olan her yeteneği 
gören ve onu geliştirip çağa taşıyan bir anlayı-
şa ihtiyacımız var. Artık bizler, Yeni Türkiye’yi şu 
anki ulusal sınırlardan ibaret göremeyiz. Bu ufku 
anlayan ve bu yetenekleri geliştirerek örgütleyip 
ileriye taşıyan bir eğitim paradigmasını artık tar-
tışmamız gerekir.

Ulusalcı, sığ, savunmacı, Eski Türkiyeci anlayışlar 
sanatta, edebiyatta, mimaride vb. alanlarda bize 
yol aldırmadı. Bu anlayıştan bir şey çıkmadı. Öy-
leyse bize vurulan zincirleri kırıp korku duvarla-
rını yıkmamız gerekir.

Zafer, önce zihinlerde kazanılır. Bunun için bir 
zihniyet dönüşümü şart. Bu konuda herkese gö-
rev düşüyor. Devlete, üniversitelere, yerel yöne-
timlere, sivil topluma, eğitimcilere görev düşü-
yor.

Toplumun tüm kesimlerinin öğrenme sürecine 
katılımları sağlanmalıdır. Eğitim, belli bir kesimin 
eline ve belli bir yaş aralığına hapsedilmemeli-
dir. Eğitim alanındaki çıtayı yükseltebilmemiz 

için tüm kurumlar arasında geçişken ilişkiler ol-
malıdır.

Yeni Türkiye; hep birlikte ortaya koyacağımız 
topyekûn bir çabayla var olabilir. Önce bu ideale 
inanmak gerekir. Ortak tasavvur ve paradigma; 
tartışma, dertleşme, fikri sancılar çekme ortam-
larında üretilir ve demlenir. Strateji, sistematik 
bir ortak akıl ve yapıdan çıkar.

Bu alanda atacağımız adımlarda bizi sınırlandı-
ran her ne varsa onlardan uzaklaşmalı, artık ya-
saların, mevzuatların ötesine geçmeliyiz. Zaman 
eylem zamanı…

Bir ülkenin kalkınma hızını en çok etkileyen un-
sur nitelikli insan gücüdür. Eğitim, süreçleri algı-
lamayı ve gelirden pay almayı da arttırmaktadır. 
İnsani ve iktisadi çıktılar üretmeyen eğitim sade-
ce diplomalı işsiz ve sorumsuzları çoğaltmakta-
dır. Nitelikli insan gücü, bilimsel ve kültürel alan-
da da yeni bilgi ve fikirler üretecektir. Bilmemiz 
gerekir ki, en önemli zenginlik insani gelişmişlik-
tir. İnsanımızı keşfederek, çağın ihtiyaçlarını doğ-
ru analiz ederek çalışmalıyız.

Eğitim, boşlukta gelişmez; bir kültüre yaslanma-
sı ve sürdürülebilir olması için iktisatla iç içe ol-
ması gerekir.

Unutmayalım ki, Batı’yı taklit etmek bizi geliştir-
medi; bağımlı hale getirdi, özgüvenimizi, kültü-
rümüzü yitirdik.

Başarılı bir eğitim, içinde yaşadığı toplumun asli 
değerlerine dayanarak derinleşir. Eğitim para-
digmamız, felsefi bir arka plana yaslanmalıdır. 
Eğitim, bizi çağdaşlaştırdığı gibi dünyaya da yu-
karıdan bakmamızı sağlar. Yeni paradigma bize; 

Toplumun tüm kesimlerinin öğrenme sürecine katılımları sağlanmalıdır. Eğitim, belli bir kesi-
min eline ve belli bir yaş aralığına hapsedilmemelidir. Eğitim alanındaki çıtayı yükseltebilme-
miz için tüm kurumlar arasında geçişken ilişkiler olmalıdır.

Tevhid-i Tedrisat’la zenginliklerimiz ötekileştirilerek sınırlandırıldı. Adına da Milli Eğitim dendi. 
“İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmak-
lar gibi yayıldılar ülkeye.” (Cemil Meriç)
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Değer merkezli bir eğitim tasavvuruyla, kadim mirasımızı geleceğin kurucu iradesi kılacak, özdene-
tim ve öz yeterlilik sahibi, ufuk birlikteliği taşıyan, duygu ve düşünce dünyalarına erdemin ulaştığı, 
yarınımızı şekillendirecek olan çocuklar yetiştirebilmektir. 

estetiği, ahlâki ölçüleri ve ortak bir bakış açısını 
kazandırmalı, ortak bir kültüre taşımalıdır.

Her alanda vesayeti kaldırmalıyız. Eğitimi ve ku-
rumlarını devletin hegemonyasından ve iç çatış-
malardan kurtarmalıyız.

Eğitimin özerk olması yolunda adımlar atabiliriz. 
Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanı da koordinas-
yonu sağlayan bir yönetici olabilir.

Eğitimi taassup ve dar görüşlülerin, istibdatçı 
anlayışların girdabından kurtarmalıyız. Tartışma-
ya, farklılıklara ve farklı görüşlere açık olmalıyız. 
Sığ, tek tipçi yaklaşımlar çatışmayı ve cehaleti 
derinleştirmektedir.

Dini eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar 
ve cemaatlerdeki istibdat kalıntıları da bizi çağın 
gerisinde bıraktı. “Sekülerizm nasıl teknolojik 
sürüler oluşturuyorsa; sığ, geleneksel akımlar, 
cemaat, hizmet adına bütün koşullara ayak uy-
duranlar da muhafazakâr sürüler oluşturuyor.” 

Serbest düşünceyi öğretmek hayati derecede 
önemlidir. Fertlerin akıllarını kiraya vermemeleri 
için kişiye akletme ve düşünmeyi öğreten eği-
tim şart. Düşünen, akleden, sorumluluk duyan 
nesiller yetiştirirsek hiçbir propaganda onları et-
kilemez. “Kendi yolunda gidecek ve bunun için 
kimseden izin istemeyecek şeref sahibi bir nesil 
yetiştirmeliyiz” diyor, Aliya İzzetbegoviç. Bu ne-
sillerle yeniden ila-yı kelimetullahla bu dünyaya 
nizam verebiliriz. “Onlar ki sözü dinlerler, onun 
en güzeline uyarlar.” ( Zümer, 18)

Eğitim ve kültür, insanı özgürlüğe ve onura ta-
şıyan iki önemli unsurdur. Eğitimi kültürden ba-
ğımsız düşünemeyiz.

Son zamanlarda Türkiye bir çıkış üretme çaba-
sında. Bu çabaların bir sonuç verebilmesi için 
devletin daha fazla sivilleşmeye ihtiyacı var. 
Halk, devlet, kurumlar, sivil toplum aynı doğrul-
tuda ve aynı amaç için birlikte çalışabilmelidir. 
Kimsenin kimseyi potansiyel tehdit olarak algıla-
masına gerek yoktur.

Devlet de kurumlar da millet için vardır. Devlet 
milletine ceberrutluk yapmaktan ve halkı şekil-
lendirmeye çalışmaktan vazgeçmelidir. Bir araç 
olan devlet ve kurumlar milleti için çalışmalı ve 
milletin değerleri doğrultusunda faaliyet üret-
melidir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında 
da milletle ve milletin değerleriyle barışmalıdır. 
Bu, tarihte olduğu gibi yeniden devletle mille-
tin barışmasını ve bütünleşmesini sağlayacaktır. 
Bizim bu konudaki yaklaşımımız tarihte olduğu 
gibi, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” olmalıdır. 
Uzun yüzyıllardır millet hep devlete feda edil-
mesi gereken bir yığın olarak görülüyordu. Adım 
adım uzaklaştığımız bu zihinden bir daha dön-
memek üzere hızla uzaklaşmamız gerekir.

İnsanımızın yeteneklerini keşfederek bilgi temel-
li şahsiyet bulmasını başarabiliriz. Gören, duyan, 
fark eden eğitimcileri çoğaltmalıyız. Bunun için 
tarihsel bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu göre-
bilmeliyiz. Bu fırsatın farkında olan herkesi du-
yarlılığa ve sorumlu olmaya davet ediyoruz. 

Devlet de kurumlar da millet için vardır. Devlet milletine ceberrutluk yapmaktan ve halkı şekil-
lendirmeye çalışmaktan vazgeçmelidir. Bir araç olan devlet ve kurumlar milleti için çalışmalı 
ve milletin değerleri doğrultusunda faaliyet üretmelidir.

TANIM

MİSYONUMUZ

Evde Karakter Eğitimi çalışması, 5-10 yaş dönemi (ilköğretim birinci kademe) çocuklarını kapsayan, 
yedi-on kişilik gruplar halinde genellikle evlerde, okullarda, camilerde; çocukların eğitimine uygun 
her mekânda yürütülen aşamalı bir din ve ahlâk (karakter) eğitimi çalışmasıdır.
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Allah, her insana farklı özellikler 
bahşetmiştir. İnsanın özü (fıtratı) 

birçok güzellik ve özellikle dizayn edil-
miştir. Peygamberimizin ifadesiyle; 
“İnsanlar madenler gibidir.”
Eğitim faaliyetleri, Allah’ın insanların 
özüne yerleştirdiği potansiyelin ortaya 
çıkarılmasına hizmet ettiği zaman an-
lamlı bir nitelik kazanır.
Eğitimcilerimizin olmazsa olmaz özelli-
ği, Allah’ın çocuklarımıza lutfettiği cev-
heri keşfetmesi ve harekete geçirmesi-
dir. Öğretmen, cevheri keşfeden ve bu 
doğrultuda öğrenciyi eğiten ve yön-
lendiren kişidir. Eğitim kurumları da bu 
doğrultuda faaliyetlerini yürütmelidir. 
Bu çerçevede bakıldığında her çocuk 
farklı özelliklere sahiptir ve ayrı bir 
dünyadır. Doğan her çocuk, Allah’ın 
bizlere bir emanetidir. Öyleyse, çocuk-
larımıza fıtratlarında var olan özellikle-
re göre bir eğitim vermek bizlerin gö-
revleri arasında bulunmaktadır.
Tüm çocukları aynı eğitim biçimi ve 
aynı eğitim içeriğiyle yetiştirmeye ça-
lışmak doğru bir eğitim yöntemi ola-
maz. Bu durum, emanete gereken 
ehemmiyetin verilmemesi anlamına 
da gelir. 
Bugün en önemli sorunlarımızın ba-
şında eğitim meselesi gelmektedir. Ço-
cuklarımızın büyük çoğunluğu haketti-
ği eğitimi alamamaktadır. 
Sahip olduğu veya kendisine bahşe-
dilen özellikler doğrultusunda eğitim 
alamayan çocuklar çeşitli uyum prob-
lemleri yaşamaktadır. 
Bu konuda ailelerin ve toplumun bi-
linçlendirilmesi, duyarlı hale getirilme-
si gerekmektedir.

NİÇİN
EVDE
KARAKTER
EĞİTİMİ?

• Ailelerin yeterince çocuklarına zaman ayırmamaları/
ayıramamaları,

• Okul yaşamının çocuğun karakterinin oluşumunda 
yetersiz kalması (Fiziki, mental, ruhsal eksiklikler),

• Şehir yaşamının çocuklarımıza olumsuz yansımaları 
(Koca şehirlerde yalnızlıkların yaşanması)

• Çocuklarımızda bireyciliğin giderek yaygınlaşması,
• Tarih ve çevre bilincinin zayıf olması,
• Çocuklarımızın temel değerlerimizden ve kültür dün-

yamızdan uzaklaşmaları,
• Kolektif bilincin eksik olması,
• Çocuklarımızın zaman yönetimini doğru yapamama-

ları,
• Şehir bilincinin gelişmemesi,
• Toplumumuzun nitelikli insan problemi, 
• Dostluk, komşuluk, arkadaşlıkların zayıflaması,
• Zararlı alışkanlıkların yaygınlaşması, 
• Kitap okuma alışkanlığının yok olmaya yüz tutması, 

kitaba ve okumaya ilginin azalması,
• İnsanımızın yazma yeteneğinin eksikliği vb. 

Bu sorunların ortaya çıkması ve yaşanmasında devletin, 
çevrenin ve ailelerin büyük payları bulunmaktadır.

Tespit ettiğimiz bu ve benzeri sorunlar dolayısıyla EKE ça-
lışması ailelerle birlikte yürütmemiz gereken bir projedir.

EKE çalışması eğitim sistemimizden kaynaklanan prob-
lemler göz önünde bulundurularak çocuklara fıtratları 
doğrultusunda bir eğitimi hedeflemektedir. 

Bu yönüyle EKE çalışmasıyla çocuklarımız, kabiliyetleri 
doğrultusunda bir eğitim süreci yaşarken aynı zamanda 
özgüven sahibi olabilmekte, değerlerimiz ve fıtratları doğ-
rultusunda bir eğitim süreci yaşamaktadırlar. 

TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE 
İHTİYAÇLARIN TANIMLANMASI 
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• Çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenir.
• Potansiyellerini gerçekleştirme imkanı verir.
• Sosyal hayata daha etkin katılımını sağlar.
• Sosyal dışlanmaya karşı önlem alır.
• Sosyal uyumu güçlendirir.
• Çocuklarımızın aileleriyle ve çevresiyle iletişimlerini daha sağlıklı hale getirir.
• Yaşadıkları topluma ve inanç değerlerine aidiyet duygularını güçlendirir.
• Birlikte yaşama bilincini geliştirir.
• İnsanı ilgilendiren her konuda “duyarlılık” bilinci verir. 

• Farklı özellik ve yetenekte yaratılmış olan çocuklarımızı fıtratları doğrultusunda yetiştirmek,
• Vahyin kontrolünde, Hz. Peygamber’in örnekliğinde kendi değerlerine sahip, mutlu,  geleceğe 

umut ve güvenle bakabilen şahsiyetler yetiştirmek, 
• İnsanlığın değişmez değerlerinin, izafi ahlâk anlayışlarına feda edildiği bir dönemde çocukları-

mıza sahip çıkmak,
• Çocuklarımızın din eğitimi ihtiyacının karşılanması konusunda velilere yardımcı olmak,
• Evde Karakter Eğitimi, yalnızca din eğitimine hasretmeyip, vicdan, merhamet ve duygu eğitimi-

ni, uygulamanın her aşamasında hayata geçirmek,
• Postmodern zamanın yurtsuzluk sorununa çözümün, eğitim yuvası evler olduğu gerçeğini göz-

ler önüne sererek; evlerimizi mescitler edinmek, 
• İnancımızı ve yüzyıllar içinde oluşmuş değerlerimizi çocuklara aktarabilmek için gerekli donanı-

ma sahip eğitimciler yetiştirebilmek,
• Eğitimcilerin, mevcut birikimini çocuk dimağına ve gönlüne açarak, tüketmeden, aksine ürete-

rek var olabilmesini mümkün kılmak,
• Çağın ruhu ve araçlarıyla çocuklara ulaşıp, ahlâkın her daim yaşanabilirliği bilincine ulaştırmak,
• Dini ve ahlâki gerekleri uygulamada çocuğun iç motivasyonunu harekete geçirmek için; iyiliğin, 

estetiğin, edebin ve ibadetin mutluluğunu yaşayabileceği ortamlar hazırlamak,
• Sosyal öğrenme ve akran eğitimi gibi alternatif yollarla, didaktik bir eğitim anlayışının dışında 

çocuk ruhuna uygun yöntemler geliştirebilmek,
• EKE çalışmalarını yazılı hale getirerek, kitap, tüzük ve yönerge çalışmalarını tamamlamak. Bu 

çalışmayı ülke geneline yaymak ve modellenmesini sağlamak. 

Bizler, yaptığımız eğitim çalışmalarında değerlerimiz doğrultusunda “İyi İnsan ve Nitelikli İnsan’ı he-

deflemekteyiz. Bu alanda büyük bir tecrübe mirasına sahibiz. Bu mirası bugün geldiğimiz durumu 

da göz önünde bulundurarak daha ileriye taşımaktayız. Yaptığımız EKE çalışmalarıyla çocuklarımızın 

hem sosyal hayatta hem de okulda daha başarılı olmasına katkıda bulunmaktayız. Çalışmalarımız 

çocuklarımızın eğitimlerini olumlu yönde etkilemekte ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

EKE çalışmalarında, bu doğrultuda düzenli okuma, araştırma yapma, el becerileri geliştirme, kendini 

ifade etme, ortak çalışma yapma, gezi-gözlem yapma, yazma becerileri gibi özelliklerin geliştirilmesi-

ne yönelik faaliyetler yapılmaktadır.  

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA 

HEDEFLERİMİZ

EKE ÇALIŞMASI ÇOCUKLARIMIZA 

NELER KAZANDIRIR?
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Peygamberimizin Daru’l-Erkam Uygulaması:
Allah Rasulü her alanda bizlere en ideal model 
ve örnek olduğu gibi, eğitim ve öğretim alanında 
da en ideal numuneleri bize sunan bir rehberdir. 
O’nun hayatında gerek Mekke’deki Daru’l Erkam 
modelinden, gerek Medine’deki Suffe müesse-
sesinden alacağımız çok önemli mesajlar bulun-
maktadır. 

610 tarihi Peygamberimize ilk vahyin indiği ta-
rihtir. Peygamberimiz bir avuç insana bu vahyi 
anlatmaya başlamış, etrafında az da olsa bir hal-
ka oluşmuştu. Peygamberimiz Kur’an’dan aldığı 
ilham ve sorumluluk ile bir eğitim çalışmasına 
ve mekânına ihtiyaç duymuştu. Risalet davasını 
omuzlayacak insanlara ihtiyaç vardı. 

Peygamberimiz bu mekânı oluşturma çalışma-
larını yürütürken aklına o günlerde 16 yaşların-
da olan bir delikanlı geldi. Bu genç, o gün İslam 
inancının en büyük düşmanlarından olan Ebu 
Cehil ve Velid bin Muğire’nin yeğeni olan Erkam 
bin Ebil Erkam idi. Erkam müslüman olunca Pey-
gamberimiz onun evini eğitim merkezi yapma 
kararı aldı. Çünkü evinin konumu ve bulunduğu 
yer bu iş için oldukça uygundu. Peygamberimiz 
bu eve yerleşmiş ve İslam davasını omuzlayacak 
insanları bu evde yetiştirmeye başlamıştı. 

Peygamberimiz Erkam’ın evini bir eğitim merke-
zi olarak değerlendirmiş, bizlerin de Erkam’ın evi 
gibi evler oluşturma çabası içerisinde olmamızı 
istemiştir.

Bizler de Evde Karakter Eğitimi çalışmalarını yü-
rütürken evlerimizi birer Daru’l-Erkam’a çevirme 
hassasiyetiyle hareket etmekteyiz. 

Amacımız, eğitim faaliyetlerinin yapıldığı Da-
ru’l-Erkam’ların ve burada eğitim alan insanların 
sayısını artırmaktır.

Ahilerin Öncülüğünde Evde Karakter Eğitimi:
13. yüzyılda İslam dünyası ve Anadolu coğrafyası 
siyasi, sosyal ve kültürel anlamda büyük sıkıntı-
lar içerisinde bulunuyordu. Çünkü 11-13. yüzyıl-
larda batıdan Haçlı, doğudan da Moğol istilaları 
yaşanmıştı. Büyük bir bozgun dönemiydi.

Devlet otoritesinin zayıf olduğu ve devletin eği-
tim faaliyetleri ile yeterince ilgilenmediği bu dö-
nemde Ahilerin öncülüğünde evlerde eğitim fa-
aliyetleri yapılmıştır. Ahi teşkilatlarının görevlen-
dirdiği eğitimciler belirli bir müfredat dâhilinde 
ebeveynleri de eğitim süreçlerinin içine katarak 
bir eğitim faaliyeti sürdürmüştür. Bu eğitim faa-
liyetlerinden geçen insanlar Osmanlı Devleti’nin 
nitelikli insan gücünü oluşturmuş; yeryüzünün 
yeniden adalet ve merhametle buluşmasını sağ-
lamıştır.

Gerek Kur’an-ı Kerim’in “Evlerinizi mescidler 
edininiz” ayeti gerek Peygamberimizin Da-
ru’l-Erkam uygulaması gerekse tarihte Ahilerin 
uyguladığı eğitim sistemi Evde Karakter Eğitim 
çalışmalarının da referans kaynakları olmuştur. 
Bugün bu referanslardan ilham alarak eğitim ça-
lışmalarımızı daha ileriye taşımak zorundayız. 

Kur’an-ı Kerim’in Bu Konudaki Yaklaşımı:

Rabbimizin yeryüzüne, içerisinde hiçbir eksik 
bırakmadan gönderdiği son din İslam dinidir. 

Kur’an-ı Kerim, çocukların korunup kollanması, 
onlara merhametle davranılması, iyi bir şekilde 
eğitilmesi, özellikle de yetim çocukların yetiştiril-
mesi ve gözetilmesi için uyarılarda bulunmuştur. 

“Siz ey iman edenler! Kendinizi ve  çocuklarınızı 
(ehlinizi) yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir 
ateşten koruyunuz!...” (Tahrim, 6)

“... Şehirde toplumunuz için bazı evleri karargâh 
edinin; kendi evlerinizi ise mescidlere dönüştüre-
rek ibadetinizi eda edin!...” (Yunus, 87)

“Artık korksun onlar ki; eğer kendileri, arkaların-
da korunmaya muhtaç çocuklar bıraksalardı, on-
lar için endişelenirlerdi. Allah’a karşı sorumluluk 
bilincini kuşansınlar da dosdoğru konuşsunlar.” 
(Nisa, 9)

Peygamberimiz ve Çocuklar

Peygamberimizin en hassas olduğu konulardan 
biri de çocuklar ve onların eğitimidir. Onun şef-
katinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde gör-
mekteyiz. Bir çocuk gördüğü zaman onun yüzü-
nü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının 
arasına alır, kucaklar, sever ve öperdi. Gördüğü 
ve karşılaştığı her çocuğa selam verir, halini ha-
tırını sorardı. Binekli bulunduğu zaman çocukları 
bineğin terkisine alır, gidecekleri yere kadar gö-
türürdü. Çocuklarla arkadaşça konuşur, onların 
yanında çocuklaşır, anlayış seviyelerine göre 
sohbet eder, öğütler verirdi. 
Peygamberimiz çocuklarla o kadar iç içe olmuştu 
ki, bir defasında yarış yapan çocukları görmüştü de, 
onların neşesine katılmak için birlikte koşmuştu. 
O, kendi çocuk ve torunlarına da çok düşkündü. 
Onlar için şefkatli bir baba, merhametli ve eği-
tici bir dede idi. Bu konularda çok hassas olan 
Peygamberimiz ümmetine de hassas olmasını 
emretmiştir. Çünkü o bir rahmet peygamberiydi.

EKE ÇALIŞMASININ DAYANAKLARI 

ve TARİHSEL ARKA PLAN

Yeni Türkiye, Nitelikli İnsan: 

İnanç değerlerine bağlı dinamik, iyi yetişmiş, yenilikçi ve girişimci bir nüfus ülkemizin en büyük te-
minatı olma özelliğine sahiptir. Bir yandan nüfusumuzdaki artış eğilimi sürdürülmeye çalışılırken, bir 
taraftan da artan nüfusumuzun daha donanımlı olarak sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılması 
sağlanmalıdır.

Yeni Türkiye kendine güvenen, nitelikli, erdemli insanlarıyla dünyada öncü ülke olabilecektir. Bunun 
için genç nesillerimizin zengin medeniyet mirasımızı özümseyen ve dünya değerleriyle etkileşen in-
sanlar olarak yetişmesi çok önemlidir. Bu gençliğin yetişmesi için daha küçük yaşlarda çocuklarımıza 
nitelikli bir eğitimin verilmesi gerekmektedir. Çünkü insan karakteri çocuk yaşta şekillenmektedir. 



16 17EVDE KARAKTER EĞİTİMİ EVDE KARAKTER EĞİTİMİ

YÖNETİM KURULU

Türkiye genelinde yürüttüğümüz EKE ça-
lışmalarında sorumlu mercidir. Yönetim 

Kurulu Başkanı, görevlendireceği başkan yar-
dımcısı/yönetim kurulu üyesi ile Evde Karak-
ter Eğitimi Komisyonunu yönetme ve denet-
leme yetkisine sahiptir.

KOMİSYON

Evde Karakter Eğitimi Çalışmalarının yürütül-
mesi, denetlenmesi ve AR-GE işlemlerinin ya-
pılmasından sorumludur. Komisyon; Başkan, 
EKE bölge temsilcileri ve AR-GE işlemlerini ya-
pan kişilerden oluşur. Yılda en az iki kere top-
lanır ve EKE çalışmalarının geleceğine yönelik 
kararlar alır. İl ve İlçelerde ise EKE çalışmasını 
yürüten kişilerden oluşur.

KOMİSYON BAŞKANI / KOORDİNATÖR

Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, denet-
lenmesi, geliştirilmesi ve sistemleştirilmesin-
den sorumlu kişidir. Platform’un EKE Komis-
yonu Başkanı, Platform’un Yönetim Kuruluna 
karşı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkan yar-
dımcısına bağlı olarak çalışır. İl ve İlçelerdeki 
Komisyon Başkanları bulundukları yerlerdeki 
dernek ve vakıf yönetimine karşı sorumludur.

Nitelikleri:
• İletişim becerilerine sahip olması,
• Çalışmayı sürekli geliştirme amaçlı pro-

jeler üretebilmesi,

• Din eğitimi ve insan eğitimi sahalarında 
tecrübeli olması,

• Yeni ve farklı durumlar karşısında inisiya-
tif kullanabilmesi,

• Teknoloji okuryazarı olması,
• Otuz yaşını aşmış olması ya da kendisine 

bağlı çalışanların sağlıklı bir şekilde koor-
dinasyonunu sağlayabilecek olgunluğa 
sahip olması.

Görevleri:
• Eğitimci mülakatlarında komisyon baş-

kanlığı yapar.
• Eğitimcilerin gruplara atamalarını yapar.
• Çalışmaları yerlerinde denetlemek üzere 

eğitimci rehberlerini yönlendirir.
• Gerektiğinde çalışmayı yerinde görmek 

ve eğitimcilere rehberlik etmek amacıyla 
yapılan ev ziyaretlerine katılır.

• Ayda bir kez eğitimcilerle genel toplantı 
düzenler.

• Yıl içinde veli toplantıları düzenler ve bu 
toplantılar başkanlık yapar.

• Veliler ve eğitimcilerden gelen problem-
lere çözüm üretir.

• Çalışma sırasında yapılacak her türlü et-
kinliği organize eder.

• Koordinatörlüğe bağlı çalışan diğer gö-
revliler ile periyodik toplantılar düzenle-
yerek çalışmanın seyrini belirler.

• Çalışmayla ilgili her türlü gelir ve giderin 
tespit ve tasnifini yapar. Malî İşler Koor-
dinatörüne aylık raporlar sunar.

• Eğitimcilerin oryantasyonunu ve hizme-
tiçi eğitimlerini takip eder. 

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ

GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
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• Haftada bir gün, üç-dört saat süre ile (40 
dakikalık üç veya dört ders, birlikte na-
maz ve ikram süresince) ders mekânında 
aktif olarak bulunmak,

• Dersleri belirlenen zamanda yapmak,
• Dersleri planlayarak-araştırarak-hazırla-

narak yapmak,
• Yazılı raporlamalarda bulunmak,
• Her ayın son haftasında sosyal etkinlik 

yapmak (tarihî mekân ziyareti, kütüpha-
ne ziyareti, tiyatro, sinema, piknik vs.),

• Belirlenen eğitim kitaplarını okumak,
• Dersleri müfredata bağlı olarak yapmak,
• Yeni öğrenci gruplarının oluşmasına kat-

kıda bulunmak,
• Kriterlere uygun yeni yardımcı eğitimci-

lerin belirlenerek yetiştirilmesine katkı-
da bulunmak,

• Eğitimci olmanın gerektirdiği donanıma 
ve bilgiye sahip olmak,

• Araştırmacı olmak ve kendini geliştirmek,
• Çocuklara sevgi ve merhametle yaklaş-

mak,
• Dersleri yaş gruplarına uygun ve eğlen-

celi kılmak,
• Çocuklarla ders yaptığını unutmamak, 

her yaşa uygun hitap etmek,
• Çocuklara söz hakkı, kendilerini ifade 

etme fırsatı tanımak (Çocuklarda özgü-
ven duygusunun gelişmesine katkıda 
bulunmak),

• Çalışma ortamına pozitif enerji katmak,
• Sorunu olan öğrencisine çözüm rehberi 

olduğu his ve güvenini vermek,

Görevleri:
• Kayıt döneminde grup kayıtlarını yapar.
• Evde Karakter Eğitimi çalışması ile ilgili 

her türlü evrakın tasnif ve takibini yapar.
• Evde Karakter Eğitimi koordinatörünün 

çalışmayla ilgili verdiği her türlü görevi 
yerine getirir.

 EĞİTİMCİ / ÖĞRETİCİ
Kurum tarafından kendisine verilen müfreda-
tı atandığı grupta uygulayan, grubundaki öğ-
renci ve velilere karşı kurumsal yapıyı temsil 
eden, grubundaki öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda çalışmayı yürüten kişidir. 
Evde Karakter Eğitimi Koordinatörüne karşı 
sorumludur.
Nitelikleri:

• Yapılan eğitim çalışmasının ruhunu kav-
ramış olmak,

• İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi 
mezunu olmak ya da bu okullar dengi bir 
eğitim almış olmak,

• Fiziksel ve ruhsal olarak eğitimci olmaya 
engel bir özellik taşımamak.

Görevleri:
• EKE hizmetiçi eğitim seminerlerine katıl-

mak,
• EKE çalıştay programlarına katılmak 

(Evde Karakter Eğitimi Koordinatörlüğü-
nün kendisi için uygun bulduğu eğitim 
programlarına katılmak),

• EKE Koordinatörlüğünce ders işleyişi ve 
çalışmaya dair kendisine yapılan rehber-
lik ve yönlendirmelere uygun hareket 
etmek,

• Eğitimci raporlarını inceler ve gerektiğin-
de geri bildirimlerde bulunur. Eğitimci 
raporlarına dayanarak aylık çalışma ra-
porları hazırlar.

• Her dönem sonunda yönetim kuruluna 
çalışma hakkında rapor verir.

• Çalışmanın arşivini yapılandırır ve her 
zaman denetime açık bir şekilde hazır 
tutar.

• Çalışmanın tanıtımı ve malî kaynakları-
nın bulunması için malî işler, dış ilişkiler 
ve tanıtım koordinatörü ile iş birliği ya-
par.

BÖLGE TEMSİLCİLERİ

Evde Karakter Eğitimi çalışmasının, Plat-
form’un bölgelerinden sorumlu olan kişiler-
dir. Evde Karakter Eğitimi Komisyon Başka-
nı’na karşı sorumludur. Her dönem sonunda 
komisyon başkanına çalışmalar hakkında ra-
por verir. 

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ KOORDİNATÖR 
YARDIMCISI / SEKRETER

Evde Karakter Eğitimi koordinatörünün asiste 
edilmesinden sorumlu olan kişidir. Sekretarya 
işlerini yürütür. Evde Karakter Eğitimi koordi-
natörüne karşı sorumludur.

Nitelikleri:
• Teknoloji okuryazarı olması,
• İletişim becerilerine sahip olması,
• Alanda tecrübe sahibi olması.

• EKE çalışmalarında daha nitelikli ve tec-
rübe sahibi kişilerden katkı almak,

• Monotonluğa imkân tanımamak, sürekli 
heyecan uyandırmak, bunun için üret-
ken olmak,

• Şahsi sorunlarını ders ortamına, öğrenci 
ve veliye taşımamak,

• Tutarlı bir yaşam örnekliği sergilemek, 
öğrencilere örnek olduğunu unutmamak,

• Ders ve etkinliklerde, ortam ve mater-
yalleri zenginleştirerek olabildiğince de-
ğişikliğe gitmek,

• Eğitim faaliyetinin geleceğimiz için en 
önemli alanların başında geldiğinin bilin-
cinde olmak,

• Çocukları birebir tanımak ve eğitim süre-
cini bu bilgilere dayalı olarak sürdürmek 
(Her çocuk ayrı bir dünyadır),

• Çocuklarda kazanılması hedeflenen dav-
ranışları takip etmek,

• Yapılan eğitim çalışmalarının pratik ha-
yatımızda yer alması gerektiğinin bilinci-
ni oluşturmak,

• Disiplinli olmak,
• Çocuk psikolojisi konusunda kendini ye-

tiştirmek, iyi iletişim kurmak,
• Derslerde kullanacağı araç-gereç-mater-

yalleri önceden hazırlamak,
• İnternet ortamı başta olmak üzere; her 

türlü bilgi ve birikimlerden seçici olarak 
istifade etmek,

• İlgili olduğu öğrencilerin veli ziyaretlerini 
ve toplantılarını yapmak.
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ÖĞRENCİ
Evde Karakter Eğitimi çalışmasında eğitim 
alan çocuklardır.
Nitelikleri:

• İlk kayıt esnasında 5-10 yaş arasında ol-
mak

GRUP
Birbirlerine yakın yaşlarda (en fazla üç yaş 
farkıyla), birlikte ders yapan 7-10 öğrencinin 
oluşturduğu topluluktur. 
Nitelikleri:

• Güvenilir bir referans aracılığıyla oluştu-
rulmak, 

• Birbirlerine yakın yaşlarda (en fazla üç 
yaş farkıyla), en az yedi en fazla on öğ-
renci ile kayıt döneminde müracaat et-
miş olmak,

• Çalışma devam ettiği sürece öğrenci sa-
yısı beşin altına düşmemek.

VELİ
Çocuğunun Evde Karakter Eğitimi çalışmasın-
da bulunmasını talep eden ve işleyişte üze-
rine düşen görevleri yerine getirmeyi kabul 
eden öğrenci ebeveynidir.  
Görevleri:

• Evde Karakter Eğitimi çalışmasına kuru-
mumuz tarafından belirlenen program 
dâhilinde kurumla iş birliği içinde (müm-
künse altı yıl boyunca) devam etmek,

• Çalışmanın sağlıklı yürütülebilmesi için 
gruptaki velileri temsil edecek bir grup 
başkanı seçmek ve işleyişte ona yardım-
cı olmak,

nin bulunmamasını sağlamak, dersin iş-
lendiği ortamda ilgiyi dağıtıp, çalışmayı 
etkileyecek (telefon, oyuncak, misafir 
vs.) unsurların bulunmamasını sağla-
mak, yemek saati için gerekli hazırlığı 
yapmak, abdest ve namaz gibi uygula-
malı kısımlar için uygun ortam hazırla-
mak,  

• Çalışmanın yapıldığı mekâna girerek öğ-
renciye ve çalışmaya müdahale etme-
mek,

• Evde Karakter Eğitimi ziyaret sorumlusu 
tarafından yapılan ziyaretlerde ders ken-
di evlerinde yapılıyorsa ziyaret sorumlu-
larını kabul etmek ve ziyaret esnasında 
ders yapılan mekâna girmemek,

• Çalışma ile ilgili yaşanan sorunları, Evde 
Karakter Eğitimi Koordinatörüne ilete-
rek çözümü için gayret etmek.

GRUP BAŞKANI
Gruptaki öğrencilerin velileri arasından seçi-
len ve grup içi iletişimi ve grubun kurumla ile-
tişimini sağlamakla görevli olan velidir.  
Görevleri:

• Çalışmanın verimli yürütülebilmesi için 
kurumla irtibat hâlinde olmak, 

• Çalışmanın uygulamasında meydana 
gelebilecek (veli, öğrenci, grup ve eği-
timciden kaynaklanan) aksaklıkları Evde 
Karakter Eğitimi Koordinatörüne bildir-
mek,

• Yeni atanan eğitimciyi diğer velilerle ta-
nıştırmak,

• Hazırlanan programa uygun olarak belir-
lenen gün ve saatte öğrencisini gönder-
mek ve sıra kendisine geldiğinde dersle-
re ev sahipliği yapmak,

• Kişisel programlarını öğrencisinin dersle-
rini aksatmayacak şekilde yürütmek, 

• Çalışmanın sağlıklı yürütülebilmesi için 
grup başkanı ve eğitimciyle irtibat hâlin-
de olmak, 

• Dış mekân etkinliklerinin planlanmasın-
da eğitimciye yardımcı olmak,

• Çalışma öncesinde gruba katılacak olan 
öğrencisine çalışmayı anlatmak ve öğ-
renciyi motive etmek,

• Gruptaki diğer velilerin zaruri bir ne-
denden dolayı çalışmadaki görevlerini 
gerçekleştirememeleri hâlinde onlara 
yardımcı olmak ve gerektiğinde ders için 
uygun ortam hazırlamak,

• Eğitimciye öğrencisini tanıma konusun-
da yardımcı olmak,

• Eğitimcinin öğrenciye vereceği ödevlerin 
takibini yapmak,

• Eğitimci tarafından düzenlenen veli top-
lantılarına katılmak,

• Öğrenciye, misafir ve ev sahibi olmanın 
getirdiği sorumluluğu öğretmek ve bu 
sorumluluğu yerine getirmesi için onu 
teşvik etmek,    

• Öğrencisinin derslere düzenli olarak katı-
lımını sağlamak ve geçerli bir nedenden 
dolayı katılamama durumunda eğitimci-
yi haberdar etmek,

• Ders sırası kendi evine geldiğinde, çalış-
ma devam ettiği süre içerisinde evinde 
bulunmak, evin bir odasını çalışmaya 
ayırmak, ders yapılan mekânda öğret-
men ve grup öğrencileri dışında kimse-

• Grubunda yaşanan problemlerin çözü-
mü için Evde Karakter Eğitimi Koordina-
törü ile iş birliği içinde çalışmak,

• Grup başkanları toplantılarına katılmak 
ve bu toplantılarda grubunu temsil et-
mek,

• Veliler arasında irtibat kurmak, sevgi ve 
hoş görüyü sağlamaya çalışmak,

• Evde Karakter Eğitimi organizasyonu ta-
rafından kendisine aktarılan duyuru ve 
bilgileri grubundaki velilere ulaştırmak,

• Her hafta derslerin kimde olacağının 
planlamasını yapmak ve bu konuda di-
ğer velileri ve eğitimciyi bilgilendirmek,

• Grup içi veli toplantılarının organizasyo-
nunda eğitimciye yardımcı olmak,

• Sosyal etkinliklerin organizasyonunda 
eğitimciye yardımcı olmak,

• Evde Karakter Eğitimi ziyaret sorumlusu-
na ziyaret edilecek mekânla ilgili bilgileri 
ulaştırmak, 

• Grubunda çalışma takviminin sağlıklı 
uygulanıp uygulanmadığını takip etmek 
ve gerektiğinde bu konuda Evde Karak-
ter Eğitimi Koordinatörüne ve eğitimciye 
bilgi vermek,

• Çalışmanın sene başında belirlenen saat 
ve günde yapılmasını sağlamak,

• Çalışma saati ve gününün değişimi söz 
konusu olduğunda, velilerin ve öğret-
menin bulunduğu bir toplantıda, buna 
çoğunluğun onayıyla karar verilmesini 
sağlamak. 
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ramları düzenleyebilir. Bu eğitimler, yerel, böl-
gesel veya ulusal olabilir.

d. Motivasyon Amaçlı Etkinlikler: Eğitimcilerin 
birbirleriyle kaynaşmalarını, yaptıkları işi sahip-
lenmelerini sağlamak, çalışma içerisinde yaşa-
dıkları zorlukları hafifletmek ve moral desteği 
vermek amacıyla yıl boyunca birkaç kez kamp, 
gezi, seminer, konferans, iftar vb. etkinlikler dü-
zenlenir. 

3. Eğitimci Denetim ve Değerlendirmesi

a. Toplantılar

Çalışmanın devam ettiği süre boyunca işleyişin 
takibi amacıyla her ay eğitimcilerle toplantılar 
düzenlenir. 

Bu toplantılarda; 
• Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılış yapılır.
• Eğitimcilerden aylık çalışma raporları tes-

lim alınır. 
• Çalışma ile ilgili duyurular yapılır. 
• Evde Karakter Eğitimi etkinlikleri ile ilgili 

planlama ve bilgilendirme yapılır. 
• İşleyişe dair gerekli görülen hususlar eği-

timcilere aktarılır.
• Bütün grupların birlikte yapacağı toplu et-

kinlikler, veli toplantıları vb. hususlarda 
planlamalar yapılır. 

• Bir sonraki ayın müfredatı tanıtılır ve işleyiş 
yöntemleri hakkında bilgi verilir.

• Eğitimcilerin ders başlıklarına göre hazırla-
dıkları materyalleri birbirleriyle paylaşma-
ları sağlanır.

• Hazırlanan materyaller eğitimcilere tanıtılır.

• Gruplarda yaşanan bazı problemler üze-
rinde durularak birlikte çözüm üretilmeye 
çalışılır.

• İşleyişi takip amacıyla Eğitimci Defteri (grup 
bilgi formu, öğrenci ezber çizelgesi, öğrenci 
devam çizelgesi vs. formlar) dağıtılarak be-
lirlenen zamanlarda teslim alınır.

• Eğitimcilerden yazılı olarak aylık raporlar 
alınır.

• Bir sonraki aylık toplantı tarih ve saatleri 
hatırlatılır.

b. Grup Ziyaretleri
Evde Karakter Eğitimi çalışmasının işleyişinin 
takip edilebilmesi, eğitimcinin değerlendirile-
bilmesi, yaşanan aksaklık ve sorunların yerinde 
tespit edilebilmesi için bütün gruplar birinci ve 
ikinci dönemde birer kez olmak üzere yılda iki 
kez eğitimci rehberi ve yardımcısından oluşan 
en az iki kişilik bir ekip tarafından ziyaret edilir. 
Hedefler: 

• Eğitim verilen öğrencilerle tanışarak çalış-
mayı yerinde izlemek,

• Grupların daha yakından, uygulama esna-
sında, ders mekânında tanınmasını sağla-
mak,

• Öğrenci ve velilerin çalışmanın bireysel bir 
oluşumdan ibaret olmadığını fark etmeleri-
ne yardımcı olmak, çalışmanın sadece eği-
timci ile yürütülmediğini, işleyişte sorumlu 
oldukları bir kurumun varlığını hatırlatmak,

• Eğitimcinin alan bilgilerinde ve ders anlatı-
mında yeterliliğini ölçmek,

EĞİTİMCİLERİN ALIMI VE TAKİBİ

1. Eğitimci Alım Sistemi 
• Evde Karakter Eğitimi Çalışmasında eğitim-

ci olmak isteyen kişilerin başvuruları Eği-
timci Bilgi Formu doldurtularak alınır. 

• Şehirlerdeki EKE Komisyonu tarafından ya-
pılan mülakat sonunda yeterli/uygun görü-
len eğitimcilerin gruplara atamaları yapılır.

2. Eğitimcilerin Eğitimi

a. Oryantasyon Eğitimi: Evde Karakter Eğitimi 
çalışmasına yeni katılan eğitimciler, çalışmaya 
başlamadan önce Anadolu Platformu’nun genel 

felsefesi ve Evde Karakter Eğitimi çalışmasının 
genel işleyişi hakkında bilgi veren kısa bir oryan-
tasyon eğitiminden geçirilirler. 

b. Eğitimci Geliştirme Programı (EGP): Eğitimci-
ler, uygun görülen zamanlarda eğitimcilerin for-
masyon yönünden desteklenmesini hedefleyen 
bir program olan EGP’ye katılırlar. 

c. Hizmet İçi Eğitimler: Evde Karakter Eğitimi 
Komisyonu, çalışma devam ederken karşılaşılan 
problemler veya eğitimcilerde görülen eksiklik-
ler üzerine ihtiyaç duyarsa çeşitli eğitim prog-

PROGRAM
      VE İŞLEYİŞ
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• Eğitimcinin öğrencilerle diyalogunu izle-
mek,

• Eğitimcinin ders anlatımını izleyerek uygu-
ladığı yöntemleri incelemek,

• Eğitimcinin eksiklikleri veya hataları varsa, 
bu hataların düzeltilmesi konusunda zi-
yaret sonrasında yapılacak görüşmelerde 
rehberlik etmek,

• Derslerin müfredatta belirlenen başlıklara 
ve planlamaya uygun bir şekilde işlenip iş-
lenmediğini denetlemek, 

Ziyaret Öncesinde ve Sırasında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar:

• Ziyaretine gidilecek grubun grup başkanı ile 
irtibat kurularak o hafta dersin kimin evin-
de olacağı öğrenilir ve ziyaretten haberdar 
olması sağlanır. Bu görüşme esnasında 
grup başkanından grupla ilgili olarak çalış-
manın gidişatı hakkında değerlendirmeleri 
alınır. Ziyaret esnasında bu değerlendirme-
ler doğrultusunda gözlemler yapılır.

• Ders yapılacak evin sahibi aranarak ziyaret 
günü ve saati bildirilir, adres ve tarif alınır.

• Ders öğretmeni aranarak o hafta dersine 
konuk olunacağı haber verilir. Ziyaret es-
nasında özellikle izlenmek istenen bir ders 
varsa eğitimciye bildirilir. 

• Genel olarak birinci dönem ziyaretlerin-
de dersin tabiî akışı izlenir. İkinci dönem 
ziyaretlerinde ise özellikle seçilen bir ders 
izlenir. Eğitimciden bu dersi ziyaret saatine 
denk getirmesi istenir. 

c. Ziyaret Sonrası Rehberlik Toplantıları

Eğitimci Rehberi, ziyaret edilen her eğitimci ile 
her dönemde bir kez rehberlik amaçlı bir görüş-
me yapar. Bu görüşme, her eğitimci ile ayrı ayrı 
yapılabileceği gibi aynı haftada ziyaret edilen 
eğitimcilerle grup hâlinde de yapılabilir.

Hedefler: 
• Eğitimciye eğitim becerileri ve işleyiş konu-

sunda rehberlik etmek,
• Eğitimciyi çalışmaya motive etmek,
• Eğitimcinin eksik yönlerini fark ederek bun-

ları düzeltmesini sağlamak. 

Ülkemizde yaşananlar; kendisi olmaktan vazgeçen ama bir türlü başkası da olamayan bir 
milletin hazin modernleşme hikâyesidir.

Hatice Işılak
Kara Tahtayı 

Aşmak
Edam Yayınları

Halis AYHAN
Çocuklarda Din 

Eğitimi

Yurdagül 
MEHMETOĞLU

Kendilik Bilinci ve 
Din Eğitimi

Mehmet Zeki 
AYDIN

Ailede Ahlâk 
Eğitimi

Turgay Aldemir
O’na Yolculuk

Tire Kitap

MEB
Evin Okula 

Yakınlaşması ve
Değişen Anne 
Baba Rolleri

Sue PALMER
Zehirlenen 
Çocukluk

İletişim Yayınları

Jean M. TWENGE
“Ben” Nesli

Kaknüs Yayınları

Necla KOYTAK
Seyhan BÜYÜKCOŞKUN

Ben, Bana Verilenim
Uçurtma Yayınları

Adem GÜNEŞ
Çocukluk Sırrı

Mustafa Ruhi 
ŞİRİN

Televizyon Çocuk 
ve Aile

İz Yayıncılık

İvan İLLİCH
Okulsuz Toplum

İbrahim GEZER
Nasıl Bir Eğitim

Bakış Yayınları

Turgay Aldemir
Zamanın Ruhu

Tire Kitap

Turgay Aldemir
Bilgi ve Bilinç

Tire Kitap

H. Emin SERT
Kur’an’da 

İnsan Tipleri ve 
Davranışları
Bilge Yayınları

Kemal SAYAR
Merhamet

Timaş Yayınları

EKE EĞİTİMCİLERİNE
TAVSİYE EDİLEN KAYNAK KİTAPLAR

Çocuklarda 
DinEğitimi

Halis Ayhan
•

MEB

Evin Okula
Yakınlaşması ve

Değişen
Anne Baba Rolleri
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MÜFREDAT
2. Etkinlikler
a. Grup İçi Etkinlikler

• Evde Karakter Eğitimi çalışmasında bir yıl içerisinde yapılması gereken beş sosyal etkinlikten 
üçü grup içinde eğitimci tarafından, grup öğrencilerinin seviyesi ve imkânlarına göre organize 
edilir. 

• Etkinlik öncesinde eğitimci tarafından gerekli hazırlıklar yapılır. Örneğin sinema veya tiyatro et-
kinliğinde eğitimci önceden filmi veya oyunu izler, ziyaret edilecek tarihî mekânı önceden görür 
vb. Ayrıca etkinlikte öğrencilerin yapmaları gerekenler ve görev dağılımları eğitimci tarafından 
öncesinde kendilerine aktarılır. 

b. Toplu Etkinlikler 
Evde Karakter Eğitimi çalışmasında bir yıl içerisinde yapılması gereken beş sosyal etkinlikten ikisi 
bütün grupların bir araya geleceği toplu etkinlikler olarak gerçekleştirilir. Bu etkinliklerle gruplardaki 
öğrencilerin ve velilerin çalışmanın büyüklüğü ve sadece kendilerinden ibaret olmadığını görmeleri 
sağlanır. 

1. Kapanış Programı: Sene sonunda çalışma içerisindeki bütün grupların katılımı ile bir salon 
programı düzenlenir. 

2. Sene Sonu Pikniği: Bütün gruplar piknikte bir araya getirilir. Piknikte öğrencilerin dâhil olduğu 
oyun ve eğlenceler tertip edilerek gruplar arası tanışma ve kaynaşma sağlanır. 

3. Diğer Etkinlikler: Uçurtma Şenliği, Kitap Okuma Şenliği, Şiir-Makale-Resim Yarışmaları vb… 

Müfredat her sınıf seviyesine göre hazırlanmış kitaplar halindedir. Derslerde 
Kur’an-ı Kerim öğretimine ve sure-dua ezberine önem verilir. Bilgi yanında 
bilinç de kazandırılmaya özen gösterilir.

1. Dersler
• Çalışmada her hafta en az biri Kur’an-ı Kerim biri Dinî Bilgiler olmak üzere kırkar dakikalık iki 

ders yapılır. Bu derslerimizin yanında EKE kitaplarından yaş guruplarının özelliklerine göre Pey-
gamberlerin Hayatı, Adab-ı Muaşeret ve Siyer konuları işlenir. Konular daha önceden döküman 
kitaplardan hazırlanır. Ders aralarındaki teneffüs zamanlarını eğitimci planlar. 

• Derslerin yanı sıra günlük programda yemek saatine de yer verilir. Öğrencilerde yeme içme 
adabının yanı sıra şükür, israftan kaçınma, paylaşma vb. ahlâkî kavramların yerleştirilmesi için 
bir fırsat olarak değerlendirilir. 

• Her ders gününde mutlaka bir vakit namazı eğitimci rehberliğinde grupça toplu olarak kılınır. 
• Eğitimci, eğitimci defterine gerekli notları alır, bilgilendirmeleri yapar.
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KAYIT VE GRUP OLUŞTURMA
• Çalışmaya katılmak isteyen veliler her yıl 

Eylül ayının ilk on beş günü içinde grup-
larını oluşturarak kuruma başvururlar. İlk 
başvuru esnasında gruptan bir velinin bu-
lunması yeterlidir. Bu yönergede belirtilen 
niteliklere uygun öğrencilerden oluşan ve 
yine yönergede belirtilen niteliklere uygun 
olan grupların kaydı Grup Başvuru Formu 
doldurtularak alınır.

• Grup oluşturamayan veliler çocukları için 
bireysel başvuruda da bulunabilirler. Kayıt 
dönemi sonunda birinci aşamaya kayıt yap-
tıran bütün veliler kuruma davet edilerek 
çalışma hakkında bilgilendirilirler ve ardın-
dan kayıt bilgileri tazelenir. Bu toplantıda 
grup başkanları seçilir, ders günü ve saati 
belirlenir. Velilerinin yarısından fazlası top-
lantıya katılmayan grupların kesin kayıtları 
yapılmaz. 

Grupların ve çalışmanın takibi amacıyla;
• Her dönem bütün gruplar birer kere Eği-

timci Rehberi ve Yardımcısı tarafından ye-
rinde ziyaret edilir.

• Ziyaret öncesinde grup başkanı telefonla 
aranarak grup hakkında bilgi alınır.

• Ziyaretin ardından eğitimcilerle grup hak-
kında değerlendirmeler yapılır. 

• Aylık toplantılarda eğitimcilerden grubun 
durumu hakkında yazılı rapor alınır. Ayrıca 
sözlü olarak gözlemlerini aktarmaları da is-
tenir.

• Dönem içinde gerektikçe grup başkanları, 
veliler ve eğitimcilerle görüşmeler yapıla-
rak gruplar hakkında bilgi alınır.

• Yılda iki kez grup başkanları ile toplantılar 
düzenlenir.

• Gerek görüldüğünde gruplar tek tek veya 
toplu hâlde kuruma veya uygun görülen 
başka bir mekâna davet edilerek veli top-
lantıları düzenlenir.

• Her grupta yılda en az üç kere eğitimci 
başkanlığında grup içi bir veli toplantısı 
düzenlenir. İlk toplantıda eğitimci velile-
ri yıl boyunca neler yapılacağı konusunda 
bilgilendirir. Daha sonraki toplantılarda ise 
derslerinin ve öğrencilerin değerlendirme-
si yapılır, öğrencileri takipte veliler aktif 
kılınmaya çalışılır. Etkinliklerin öncesinde 
yapılan toplantılarda etkinlik planlaması 
ve görev dağılımı yapılır, sene sonu kapa-
nış programı ve piknikle ilgili olarak gerekli 
bilgiler duyurulur. Eğitimcilerden aylık ra-
porlarında bu toplantılar hakkında koordi-
natörlüğe bilgi vermeleri istenir. 

MALİYETLENDİRME
Platform’un EKE Komisyonunun yapacağı faali-
yetlerin giderleri, Platformun Mali Komisyonun-
ca karşılanır.
Şehirlerde ise; EKE Komisyonlarının belirleye-
ceği miktar üzerinden çalışmaya katılan çocuk-
ların velilerinden toplanan ücretler bir havuzda 
toplanarak, faaliyet ve eğitimci giderleri olarak 
kullanılır.

ZAMANLAMA
Çalışma, okulların açılmasından bir hafta sonra 
başlar, okulların kapanmasına iki hafta kala son 
bulur. Yıllık planda belirtilen zaman çizelgelerine 
uyulur. Ortalama 22 hafta ders, beş hafta sosyal 
faaliyet yapılır. 

GRUPLARIN 
OLUŞTURULMASI

VE TAKİBİ

“Kendi yolunda gidecek ve bunun için kimseden izin isteme-
yecek şeref sahibi bir nesil yetiştirmeliyiz.”

(Aliya İzzetbegoviç)
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1.   Aşama (Projeyi Yeni Uygulayanlar İçin)
• EKE’nin Tanımı, Önemi, Amaç ve Hedefleri
• EKE Müfredat Tanıtımı ve Kullanımı
• Motivasyon ve Verimlilik
• Etkin Öğretme ve Öğrenme Teknikleri
• Sınıf Yönetimi 
• Sorumluluk Bilinci
• Araştırma, Değerlendirme ve Raporlama Teknikleri
• Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
• Hatıra, Hikaye ve Nüktelerle Çocukta Din Eğitimi
• Sunum Hazırlama ve Etkili Sunuş Teknikleri
• Materyal Hazırlama ve Geliştirme Teknikleri
• Kur’an-ı Kerim Öğretim Teknikleri

2. Aşama 
• Sosyal Etkinlik ve Organizasyon
• Eğiticilerin Birlikte İş Yapabilme Becerisi
• Din Eğitiminde Anne-Baba Tutumları
• 6-12 Yaş Döneminde Din Eğitimi ve Teknikleri
• Zaman Yönetimi 
• Eğitimde Gönüllülük ve Süreklilik
• Çoklu Zeka Kuramı ve Din Eğitimi
• Okuma Kültürü
• Çocuk ve Ergen Psikolojisi
• Kitle İletişim Araçları
• Ortak Değerlerimiz 

HİZMET İÇİ 
EĞİTİM
KONULARI
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EKE ÖĞRENCİLERİNE
TAVSİYE EDİLEN

FİLMLER VE YÖNETMENLERİ

Sol Ayağım
Jim SHERIDAN

Kız Arkadaşım
Haward ZİEFF

50 Cesur Kemancı
Was CRAVEN

Son Kale
Rod LUIRE

Karınca Z
Eric DARNELL

Ölü Ozanlar Derneği
Peter WEIR

Kaşağı
Raşit ANARAL

Gandhi
R. ATTENBOROUGH

Özgür Willy III
Sam PILLSBURY

Pinokyo
Norman FERGUSON

Özgürlüğün Bedeli
Nell JORDAN

Reis Bey
Mesut UÇAKAN

Mayıs Sıkıntısı
Nuri Bilge CEYLAN

Sefiller
Bille AUGUST

Hayat Güzeldir
Roberto BENİGNİ

Milyoner
Dany BOYLE

Kusursuz Çember
Ademir KENOVIC

Çit
Philip NOYCE

3 İdiot (Aptal)
Rajkumar HİRANİ

Charlie’nin Çikolata Fabrikası
Tim BURTON

Kaçak
Andrew DAVIS

İyilik Yap İyilik Bul
Mimi LEDER

Yeryüzünün Yıldızları
Rajkumar HİRANİ

Allah’ın Boyası
Mecid MECİDİ

Yeşil Yol
Frank DARABONT

Özgür Ruh
Kelly ASBURY

Truman Show
Peter WEİR

Cennetin Çocukları
Mecid MECİDİ
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7 Yaş
Erdem Yayınları
Melike GÜNYÜZ
• Ses Yarışması
• Pamuk Kaya
• Mavi Gaki
• Şarkıcı Gukki
• Ay Nereye Kayboldu
• Süslü Çikolata

7 Yaş
Düş Değirmeni Yayınları
İlk Öğrendiklerim Dizisi
Bestami YAZGAN
• Doğuştan Müslümanım
• Namaz Kılıyorum
• Yoksulları Unutmam
• Oruç Tutuyorum
• Hacca Gidiyorum

7 Yaş ve Üzeri
Muştu Yayınları
İbn-i TUFEYL
• Hayy

8 Yaş ve Üzeri
• Dokuz Düğmeli Adam, Mevlana İDRİS
• Dünyanın En Uğurböceği, Mevlana İDRİS
• Düşünen Adam, Mevlana İDRİS
• Hayal Dükkânı, Mevlana İDRİS
• Sufi ile Pufi, Mevlana İDRİS
• Tehlikeli Bir Kipat, Mevlana İDRİS
• Dedem Eve Dönüyor,   

Nehir Aydan GÖKDUMAN
• Büyüteç Gözlüklü Kız,   

Nehir Aydan GÖKDUMAN

9 Yaş ve Üzeri 
• Vanilya Kokulu Mektuplar, Sevim AK
• Toto ve Şemsiyesi, Sevim AK
• Mahalle Sineması, Sevim AK
• Yaramaz Sözcükler, F. Hüsnü DAĞLARCA
• Yıldız Sayan Ağaç, M. Ruhi ŞİRİN
• Bülbül Deresi Şiirleri, Gökhan AKÇİÇEK
• Uçtu Uçtu Şiir Uçtu, Bestami YAZGAN
• Anne Sen Melek misin? Bestami YAZGAN
• Yürek Dede ile Padişah, Cahit ZARİFOĞLU
• Katıraslan, Cahit ZARİFOĞLU
• Ağağkakanlar, Cahit ZARİFOĞLU

9-10 Yaş
• Ben Çınar Ağacı ve Puf Puf Böreği,   

Zeynep CEMALİ
• Gül Sokağının Dikenleri, Zeynep CEMALİ
• Öykü Öykü Gezen Kedi, Zeynep CEMALİ
• Gökyüzünden Gelen Pasta,   

Glanni RODARI
• Büyük Tuzak, Aslı DER
• Bunun Adı Findel, Andrew CLEMENTS

10 yaş
• Biz Savaş Çocuklarıydık, Sevinç KUŞOĞLU
• Ah Bir Martı Olsam, Sevinç KUŞOĞLU
• Mavi Kuş, Sevinç KUŞOĞLU

10 yaş ve üzeri
• Bay ve Bayan Kıl, Roald DAHL
• Charlie’nin Çikolata Fabrikası,   

Roald DAHL
• George’un Harika İlacı, Roald DAHL
• Kaplumbağa, Roald DAHL

EKE ÖĞRENCİLERİNE
(YAŞ GRUPLARINA GÖRE)

TAVSİYE EDİLEN 

KİTAPLAR

11-12 yaş
• Bitmeyecek Öykü, Michael ENDE
• Dilek Şurubu, Michael ENDE
• Momo, Michael ENDE
• Şirpençe, Yavuz BAHADIROĞLU
• Beyaz Gemi, AYMATOV
• İnsan Ne İle Yaşar, TOLSTOY

• Martı, Richard BACH
• Serçe Parmağı, Gökhan ÖZCAN
• Yıldız Tozu, Mustafa KUTLU
• Rabbim Beni Bana Bırakma,   

Ömer SEVİNÇGÜL
• Kelile ve Dimne, BEYDABA
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ğümüz bu girdaptan çıkabilmek için, temelden gelen 
felsefemizi yeniden canlandırıp eğitime dair adımlar 
atmalıyız. Bunun için eğitimde her insanı bir cevher 
olarak görmeli ve insandaki potansiyeli-özü yeniden 
ortaya çıkarmalıyız.

Eğitim sürecinin sağlıklı sonuçlar vermesi eğitimci-
nin donanımına, birikimine ve duyarlılığına bağlıdır. 
Bunun için klasik ezberlerin ötesine geçmek gerekir. 
Yeni nesli inşa etmenin yolu, eğitim ve eğitimci an-
layışımızın yeniden, bizler eliyle şekillenmesinden 
geçiyor. Bizim eğitim ve yönetim anlayışımız bilgi ve 
inanç temellidir. Bu hususun ciddiyetle ele alınması 
ve yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması, soğuk-
kanlı davranışların akılcı çözümlere dönüşerek etra-
fına hayat vermesi gerekir. Daha iyisini yapmak için 
hayallerimizi beslememiz, eğitim modelimizi yeniden 
insan merkezli olarak ortaya koymamız gerekiyor.

Her eserin, her organizasyonun arkasında mutlaka 
bir sistem, her sistemin özünde de onu yürüten insan 
gerçeği vardır. Küçücük bir tohumun içinde bile bir 
sistem bulunmaktadır. Devasa bir ağaç, bir tohumun 
içerisinde bulunmaktadır. Eğitim çalışmaları da o çe-
kirdeğin içerisine yerleştirilmiş ana unsurdur. Bunun 
için çalışmalarımızın korunması, sağlıklı bir şekilde, 
değer eksenli yol alması gerekir. Ne yaptığını, niçin 
yaptığını, nereye gitmek istediğini bilen insanlarız. 
Eğitim olgusu da farklı zihinlerin, farklı zenginliklerin 
aynı amaç etrafında buluşmasından geçiyor. 

Biz, hayatı bir bütün olarak ele almak durumundayız. 
Mesleki alandaki bir kısım branşlaşmalar olabilir; ki-
mimiz tarihçi, kimimiz edebiyatçı, kimimiz ilahiyatçı 
olabilir. Bir mesleki formasyonumuz elbette olmalı-
dır. Kimimiz mühendis, kimimiz köylü, çiftçi olabiliriz. 
Fakat özellikle şu an karşı karşıya kaldığımız modern 

eğitim anlayışındaki bu branşlaşma bilgiyi parçaladığı 
gibi insanı da parçaladı. İnsanın sorumluluklarını aynı 
oranda parçalara ayırdı. Biz, insanı bir bütün olarak 
ele almak zorundayız. Bizler hangi meslekten, hangi 
branştan olursak olalım insanlığımızı, ahlâkımızı, so-
rumluluğumuzu, kulluğumuzu asla parçalayamayız.

Tarihi derinliğimizi bugünün dinamiğine dönüştürür-
sek bizde var olan medeniyet genini yeniden canlan-
dırabiliriz. Kadim bir coğrafyada yaşıyoruz. Kültürle-
rin, medeniyetlerin, imparatorlukların buluştuğu bir 
coğrafyada... İnsanlık tecrübesi ve vahyin inşa ettiği 
bir tarih akışının yaşandığı bir coğrafyada bulunu-
yoruz. Biz, çevresini mayalayan, etrafına adalet ve 
merhamet taşıyan bir medeniyet algısıyla hareket et-
meliyiz. Bu coğrafyanın neresini eşeleseniz altından 
bu genin izleriyle karşılaşırsınız. Bizlerin sorumluluğu 
sadece Misak-ı Milli sınırlarıyla çizilmiş duvarların 
içerisinde hapsolmak olamaz. Yeryüzünün neresinde 
zulme uğramış, adalet arayan, kendine yoldaş arayan 
bir yürek varsa işte biz ordayızdır, orda olmalıyız. Bu 
bağlamda, yanı başımızda bize emanet edilen yüz-
lerce, binlerce öğrencinin varlığını düşünürsek, nasıl 
bir umursamazlık içerisinde kendimizi heba ettiğimizi 
daha ciddi olarak görebiliriz.

Bunun için sürdürülebilir kurumsal bir hafıza oluş-
turmamız gerekir. Kendi eğitim anlayışımızda elbette 
bizler fakültelerde, üniversitelerde, okullarda değişik 
eğitim unsurlarının içerisindeyiz. Ama sivil eğitim, öz-
gün eğitim, özgür eğitim, insanın kendi içinde başla-
yan o coşkunun bir disipline dönüşmesi lazım. Disip-
line dönüşmeyen, birbirine yaslanan bir program icra 
etmeyen hiçbir çalışma bizi sonuca götürmez. Has-
saten Daru’l Erkam’da başlayan o inşa süreci, ondan 
sonra Ashab-ı Suffe’de devam eden tarihi süreç bizim 
için önemli. Bundan sonra da Emeviler Döneminde 

Ülkemizde ve dünyada en önemli sorun insan sorunu. Daha doğrusu 
nitelikli insan sorunu... Çünkü toplumsal gelişmenin itici gücünü nite-

likli insanlar belirliyor. Bir toplumun gelişmişlik göstergesini nitelikli insan 
sayısı belirler. Nitelikli öğretmen, nitelikli yönetici, nitelikli kitaplar, nitelikli 
eğitim öğretim, nitelikli araç gereç ve teknik ekipman hala en önemli so-
runlarımız arasında…

Ülke ve birey olarak birçok maddi büyüme yaşadık, artık büyük sanayi te-
sislerimiz var. Köprüler, barajlar, duble yollar yaptık. Milli gelirimiz artıyor, 

havaalanlarımızda uçaklar havada sıra bekliyor. Büyük alışveriş mer-
kezlerine sahibiz. Her birimizin çok miktarda imkanı, vasıtaları ve 

büyüyen şehirlerimiz var. Fakat fotoğrafın diğer yüzünün o kadar 
iyi olduğunu söyleyemeyiz. Acı bir şekilde görüyoruz ki, insa-

ni anlamda bir daralma, bir sığlaşma var. Tahammülsüzlük 
var. İnsanlar birbirini taşıyamıyor. Şiddet artıyor, payla-

şım azalıyor ve merhamet Kaf dağının ardında. Nitelik 
yoksunluğu yaşıyoruz. Eskilerin deyimiyle kâht-ı ri-

cal söz konusu... Eğitim alanında problemler ya-
şanıyor. Yapboz mantığıyla geleceğimiz heba 

ediliyor. Ciddi bir cehalet söz konusu...

Uzunca bir dönemdir, İslam toprakların-
da bilgi üretiminin durduğuna, insan-

lığa dair yeni şeyler söylenemedi-
ğine, eğitim paradigmasının bir 

önceki dönemin tekrarı me-
sabesinde olduğuna şahitlik 

etmekteyiz. İçine düştü-

EĞİTİM 
MESELEMİZ
“İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda 
bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar 
gibi yayıldılar ülkeye.” Cemil Meriç

Hüseyin ÖZHAZAR
Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
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sivil olarak devam eden, Abbasilerde Beytü’l-Hik-
me olarak karşımıza çıkan, Selçuklularda geliştirilen, 
Danişmentlerde o çok zor şartlarda ortaya konulan, 
Osmanlı’da ilk dönem medreselerinde, Ahi teşkilatla-
rında  ve Enderun’da yaşatılan sistemde devam etti-
rilen felsefeyi, uygulamaları dikkate almamız gereki-
yor. Buralarda birikmiş önemli bir tecrübi birikim söz 
konusu... Bu çalışmalar ve tecrübi birikim bizler için 
ilham kaynağı olabilir. Bizlerin, kıtaları aşan düzeyli 
insanları yetiştirmemiz gerekir.

Bizlerin, sürdürülebilir bir eğitim paradigmamız ol-
malı. Geçmişinden ilham alan, insanlık tecrübesin-
den yararlanan ama ayağı bugüne basan bir teori ve 
pratiğimiz olabilmeli. Böyle bir paradigmaya sahip ol-
madan hedeflediğimiz insan tipine ulaşmamız müm-
kün olmayacaktır.

Büyük üniversitelerimiz, koca okullarımız var. Bun-
ların içerisine merhametli, yürekli, özgün, dinamik 
birileri geldiği zaman bu okullar bir başka oluyor. O 
öğrenciler bir başka formata giriyor. Oralarda güzel 
insanlar yetişiyor. Bu kurumlara 08.00 – 17.00 mesai-
sine uyan, sadece rutini yerine getiren insanlar geldi-
ğinde de kurumlarımız mezarlıklara dönüyor, eğitim 
alan (!) öğrenciler de yaşayan ölülere dönüşüyor. 
Onun için bu birikimimizi sürdürülebilir bir eğitim pa-
radigmasıyla ele almalıyız. 

Özellikle “sürdürülebilirlik” konusunda bir kaç yüzyıl-
dır kötü bir durumdayız. Her gelenin baştan başladı-
ğı, tarihi bir köke yaslanmayan, deneme yanılmalarla 
dolu savrulmalar yaşıyoruz. Bu sadece eğitim haya-
tındaki durumumuz değil; ticari hayatta da benzer 
durumdayız. Dünyada ticari alanda kurulmuş şirket-
lerin üçüncü nesle devri Avrupa’da % 25, Amerika’da 
% 16, Türkiye’de % 1.5 - 2 oranında. Ticari işletmele-

rin sonraki nesle devri konusunda ülkemizdeki bu du-
rum eğitim kurumlarında çok daha kötü. Neredeyse 
böyle bir geleneğimiz yok gibi... Artık sürdürülebilir 
eğitim paradigmaları ve projeleri oluşturmamız ge-
rekiyor. Eğitim çalışmalarımızın başarı ile sürdürüle-
bilmesi, eğitim sisteminin öznesinin insan olmasıyla 
mümkündür. Çok güzel kurumlarımız olabilir, fakat 
bu kurumlarda insanlık davasını dert edinen insanlar 
yeni nesilleri mayalayamazlarsa buralar bir süre son-
ra viraneye döner.

Bizler, insanın verimli bir toprak olduğuna inanıyo-
ruz. Eğer bizler, verimli insan toprağını faydalı bitki-
lerle ekmezsek o toprak boş kalmaz; yaban otlarıyla 
dolar. Rahman’ın tohumunun ekilmediği topraklarda 
şeytanın tohumu ekilir. İyiliğin pasif olduğu bir yer-
de kötülük kendiliğinden aktif hale gelir. Bu, böyledir. 
Giremediğin gönül senin değildir, gönül yalnız gönül 
vermekle alınır, gönül istiyorsan, önce gönlünü vere-
ceksin! 

Bizim felsefemizde “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışı vardır. İçinde insanın olmadığı devletin var-
lığının da bir anlamı da yoktur. İnsanı yaşatmakla an-
cak kurumlar ve mekânlar hayat bulur. İnsanın aidiyet 
duymadığı, sahiplenmediği yapıların yaşama şansı 
yoktur. Bizler önce bu felsefeye inanmalıyız. Tüm 
mesele inanmışlıktır. Biz inanırsak, inanan insanları 
yetiştirebiliriz.

Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmamız gerekir. Biliyor-
sunuz, filler daha yavruyken, kalın bir zincirle baca-
ğından bir direğe bağlanır. Önceleri hayvan kaçmaya 
çalışır ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne zinciri ko-
parabilir ne de direği yerinden oynatabilir. Fil yavrusu 
ayağında zincirle büyür ve kaçamayacağını kabullenir. 
Özgürlük kavramını yitirir. İşte bu noktada ayağındaki 

zincir çözülür ve yerine konulan ince bir halatla bir-
kaç santimetre boyunda tahtadan bir çubuğa bağla-
nır. Fil, bu koşullarda kolaylıkla kaçabilecek olmasına 
rağmen olduğu yerde kalır. Çünkü hâlâ var olduğunu 
sandığı zincirini asla kıramayacağına inanır. Fil büyü-
yünce ipten kurtarılır. Ama artık o alanın dışına çıka-
mayacağını, özgür olamayacağını öğrenmiştir. 

Burada kırılamayan şey ip ya da kazık değildir; sahip 
olunan inançtır. Bizlerin, bu öğrenilmiş çaresizlik tu-
tumundan kurtulmamız; özümüzde var olan dinamik-
leri harekete geçirmemiz gerekir.

İyi eğitimci, iyi yönetici, iyi öğretmen muhataplarını 
bir düzine gibi görmeyen, algılamayandır. Kişi mer-
kezli, beyin odaklı, yürek odaklı bir eğitim paradig-
masıyla bakmalıyız. Devletin yaptığı gibi tüm çocuk-
larımıza hepsi aynıymış gibi muamele edemeyiz. Aynı 
eğitim yöntemine tabi tutamayız. Çünkü her insan bir 
diğerinden farklı bir alemdir. Farklı farklı yeteneklere 
sahiptir. Parmak uçlarına kadar farklı yaratılmıştır. Hz. 
Peygamber’in ifadesiyle, “İnsanlar madenler gibidir.” 
Altını da vardır, gümüşü de bakırı da… Tenekeye altın, 
elmasa demir muamelesi yapamayız.

Hz. Abbas anlatır… “Veda Haccı’nda Hz. Peygam-
ber’in devesinin yakınındaydım. Ona birbirine yakın 
konularda altı tane soru soruldu. Her  birine farklı ce-
vaplar verdi. Neden ey Allah’ın Resulü? dediğimde; 
‘Ey Abbas, soranlar farklı, sorunları farklıydı’ dedi.” 
Dertleri, öncelikleri farklı olanlar birbirinden farklı 
cevaplar almışlardı. Klişe cevap yoktu. İnsanların du-
rumlarına, akıllarına, bilgi düzeylerine göre verilmiş 
cevaplar, hassas bir tutum vardı. 

Biz eğitimciler de kişi odaklı olmak durumundayız. 
Yoksa ciddi bir zaman kaybı yaşarız. Şu an okullarda, 
sınıflarda, hatta üniversite ve amfilerde hocalarımız 
konuşuyor. Ama bu konuşmalarda sadra şifa bir şey 

çıkmıyor. Sınıfın veya amfinin en önünde oturan üç 
kişiyle eğitim öğretim (!) yapılmaya çalışılıyor. Geri 
kalanlar dolgu malzemesi... 

Biz, her insanın Allah’ın bizim yanımızdaki emaneti 
olduğuna inanıyoruz. İyi yöneticilerin, muhatapları-
nın hilkatini-fıtratını bilmesi gerekir. Muhatap olduğu 
öğretmenin, ailenin, özelikle öğrencinin hilkatini bile-
cek. İnsanın hayatta niçin var olduğunu, bu insanlara 
karşı sorumluluğunun ne olduğunu bilecek. “Muha-
tap olduğum bu insanları neyle donatmalıyım? Bu 
insanlara karşı sorumluluğumu nasıl yerine getirebi-
lirim? Hangi bilgiyi, nasıl sunmalıyım? Neyi, nasıl ve-
rirsem, muhataplarım bir sıçrama yapabilir? Benden 
sonra da insanlığa nasıl faydalı olabilir?” sorularının 
cevabını teorik ve pratik olarak çözmüş olmalıdır. Bu, 
elbette kolay olmayan, zor bir iş. 

Her insanı ayrı ayrı muhatap almak, her insan için 
hayaller kurmak, rüyalar görmek, okul içerisinde okul 
dışında çaba sarf etmek, diri gönüllü öğretmenlik 
böyle bir şey. Talip olduğumuz iş bu…

Şunu unutmayalım ki, zayiatı insan olan bir sistemin 
telafisi yoktur. Bu hususta atılacak olumsuz adımların 
telafisi mümkün olmayacaktır.

Bize emanet edilen ve yıl sonunda şahsiyetini bula-
mamış her çocuk bizim için bir vebaldir. Çünkü, her 
muhataplık aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu so-
rumluluk süresince sadece muhataplarımızın eline 
değil aynı zamanda yüreğine de dokunmamız gerekir. 
Bu sorumluluk bilinciyle yolumuza devam etmemiz 
lazım. Bu da ancak yaptığımız işe inanmak ve adan-
makla mümkündür. Adanmayan insanların bunu yap-
ması çok zordur…  
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Eski İran hükümdarlarından biri, vezirine oğlu-
nun hocasından yakınıyordu:
- Ben istiyorum ki oğlum ilim öğrensin, benim ye-
rime iyi bir hükümdar olsun, o ise devamlı mü-
zikle, sesle, sazla meşgul. Demek ki hocası buna 
iyi bir yön veremiyor.
Vezir aynı görüşte değildi:
- Hükümdarım! Hocanın elinde mucize yok. 
Çocuğun kabiliyeti neye ise hocası ancak onda 
ilerlemesine, olgunlaşmasına yardım edebilir. 
İnsanın tabiatı değiştirilemez. Terbiye yaratılışa 
tabidir.
Hükümdar aksi görüşteydi. Terbiye ile yaratılışa 
yön verebileceğini iddia ediyordu. Bunu kanıtla-
mak için bir akşam sarayında bir eğlence düzen-
ledi. Bu eğlence sırasında eğitilmiş kedilerin bir 
gösterisi de yer aldı. Bu kediler, sırtlarında, bir 
tabak içinde yanan mumları taşıyorlar ve onları 

düşürmüyorlardı. Hükümdar vezire bu kedileri 
göstererek:
- Görüyorsunuz, terbiyenin nelere gücü yetiyor, 
dedi.
Vezir karşılık vermedi. Olumlu, olumsuz bir şey 
söylemedi. Yeni bir eğlence gecesini bekledi. Bir 
başka gecede düzenlenen eğlenceye gelirken 
yanında gizlice bir kaç tane fare getirdi. Kediler 
gösteriye başladığı zaman bu fareleri kedilerin 
ortasına doğru salıverdi. Fareleri gören kediler 
sırtlarındaki tabağı, mumu unutup farelerin pe-
şine takıldılar. Mumlar, tabaklar hepsi bir yana 
yuvarlandı. Yanan mumlardan yerdeki halılar tu-
tuştu. Ortalık bir anda ana-baba gününe döndü. 
Tam bu esnada vezir padişaha yanaşıp iddiasını 
kanıtlamanın gururuyla şöyle dedi:
- Gördünüz mü padişahım, terbiye yaratılışa ta-
bidir. 

BİR NÜKTE

Terbiye Yaratılışa Tabidir
Bazı Ülkelerin 
Okullarında Din 
Eğitimi ve Öğretimine 
Ayrılan Zaman

Ülke Yüzde %

Suudi Arabistan 28.2 

Yemen 25.7 

Umman 16.5 

Katar 14.9 

Irak 12.5 

Malezya 11.9 

Libya 11.9 

Fas 9.9 

Ürdün 9.8 

Kuveyt 9.1 

Polonya 9.0 

İrlanda 8.7 

Norveç 8.3 

Avusturya 7.6 

Suriye 7.4 

Mısır 7.1 

Şili 6.0 

İspanya 5.7 

Tunus 5.5 

Yunanistan 5.2 

Endonezya 5.1 

Finlandiya 5.0 

Brezilya 4.9 

Cezayir 4.6 

Danimarka 4.3 

Kanada 4.1 

Türkiye 4.0 

Litvanya 3.9 

İsveç 3.1 

Slovakya 2.1 

(Yukarıdaki tablo 2001 World Data on Education ve-
rilerine göre dünyada okulların ilk 9 yılında eğitim 
içerisinde din dersine ayrılan zamana göre dağılımını 
göstermektedir. (Rivard & Amodi 2003).
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A) OKUL İÇİNDE 
1. Kılık, kıyafet: Her mesleğin ve her topluluğun 
kendine mahsus bir kılık ve kıyafeti vardır. Buna 
uymayan şekiller göze batar, bazı peşin hüküm-
lere sebep olur. Din dersi, öğretmeninin bunu 
göz önüne alması ve bir öğretmene yakışan meş-
rû kıyafete bürünmesi gereklidir. 
2. Dil: Öğretmen mahallî şiveyi bırakmalı ve 
mümkün olduğu ölçüde İstanbul Türkçesi ile 
konuşmalıdır. (Bundan maksadımız dil kâideleri-
ne uygun, yaşayan ve konuşulan münevver kişi 
Türkçesidir.)
3. Konuya hakim olmak: Öğretmen umumiyet-
le dini ve özellikle anlatacağı mevzûu iyi bilmeli, 
kendini ve öğrencilerini tatmin edebilmelidir. 
4. Genel kültür: İnsanı tanımadan, eğitim ve 
öğretimin yollarını bilmeden, karşı görüş ve sis-
temler hakkında sağlam bilgilere sahip olmadan 
din eğitim ve öğretimi verilemez. Bunları bilmek 
geniş kültür, devamlı gayret gerektiren bir iştir. 
5. Yakın ilgi ve rehberlik: Din dersi öğretmeni ile 
öğrencileri arasında bilgi alış-verişinden öte bir 
gönül bağı, bir yakın ilgi bulunmalıdır. Öğrenciler 
çeşitli problemlerini din ve ahlâk dersi öğretme-
nine açabilmeli, onda derin bir anlayış, ısıtan bir 
şefkat, ferahlık veren bir alâka, yolunu aydınla-
tan bir rehberlik bulabilmelidir. 
6. Müjdelemek ve sevdirmek: Öğretmen ders ve 
telkinlerinde nefret ve korku yolunu değil, müj-
deleme ve sevdirme yolunu tercih etmeli; ümit 
kapılarını açık bulundurmalı, Allah Teâlâ’nın ga-
zabından yana güvence vermemekle beraber af, 

merhamet, muhabbet ve hoşnutluğundan da 
ümit kestirmemelidir. 
7. Disiplin: Disipline aykırı davranışları öğrenci 
ile kendisi arasında çözüme bağlamalı, zarûret 
bulunmadıkça disiplin kuruluna aktarmamalı ve 
sınıf dışına taşırmamalıdır. 
8. Adalet: Öğretmen ilgi, bilgi, not dağıtımında 
adalet ölçülerinden kıl payı şaşmamalıdır. 
9. Kol faaliyetleri: Okullarda çeşitli kol faaliyetle-
rinin bulunduğunu, bunların eğitimde büyük rol 
oynadığını biliyoruz. Kültür ve temsil kolu, gezi 
kolu gibi çeşitli sahalarda öğretmenimiz görev al-
malı ve eğitimini bu sahalarda da devam ettirme 
imkânlarını aramalıdır. 
10. Not takdiri: Din dersinin bir geçme-kalma, 
not alma meselesi olmadığının telkini esas ol-
makla beraber önceden bütün talebeye geçer 
not vaadi çıkar yol değildir. Not tabanı yüksek 
tutulmalı, bütünlemeye bırakılabilmeli, fakat yıl 
kaybına meydan verilmemeli, kimse “dinden” sı-
nıfta kalmamalıdır. 
11. Zaman ayarı: Öğretmenimiz okula zamanın-
da gelmeli, sınıfa zamanında girmeli, zil çalınca 
çıkmalı, imtihan notlarını fazla geciktirmeden ta-
lebeye okumalıdır. 
12. Uygulama: Din ve ahlâk derslerinde öğreti-
lenler öğrencinin hayatına girmezse beklenen 
fayda hâsıl olmamış demektir. Bunun temini için 
de öğretmen uygulamaya önem vermelidir. Ön-
celikle okulda uygulama için bir oda açılması, 
burasının namaz kılınacak şekilde tefriş edilmesi 
sağlanmalıdır. Bunun dışında zaman zaman top-

Kâniatın övünç vesilesi, Büyük Muallim ve Mürebbî Nebiyy-i Ek-
rem Efendimiz (sav) “Kolaylaştırın zorlaştırmayın; sevdirin, müj-

deleyin, nefret ettirmeyin” buyuruyor. Bu emir her asırda din eği-
tim ve öğretimi ile meşgul olan âlim, mürşid, muallim, müderris, 
din görevlisi, ana-baba, velî gibi kişilere sesleniyor; onlara başarının 
belki en önemli yolunu gösteriyor. Maddî hastalıkların devası, gözle 
görülen, elle tutulan, tecrübe edilmiş şifa vasıtaları bile tatlı nesne-
lerle karıştırılarak, güzel ambalajlar içine konarak veriliyor. İnsanlar 
yalnızca akıl ve mantıktan ibaret varlıklar olmadığı, bir de his yönleri 
bulunduğu için buna ihtiyaç duyuluyor; aksi halde insan, hislerini 
okşamayan ilâcı bile almak istemiyor.

Din eğitim ve öğretiminde verilecek iman, alışkanlıklar, yüce duy-
gular ve bilgiler temelde imana; hem de gayba (görülmeyen şey-
lere) imana dayanır. Bunların dünya hayatında tecrübesi her kula 
nasib olmaz. İnanan ile inanmayan, yapan ile yapmayanın mükâfat 
ve cezası ölüm sonrasına, âhirete bırakılmış; bu düzen böyle kurul-
muştur. Hal böyle olunca din eğitim ve öğretiminde akıldan ziyade 
hislere, kafadan ziyade gönüle yönelmek gerekiyor. Gerçi İslâm akla 
aykırı hiçbir iman ve vazife getirmemiştir; amma bütün talimâtın 
laboratuarlarda isbatı ve akıllarca kavranması da mümkün değildir. 
Bazı noktalarda müsbet ilmin ve aklın sınırları dışına taşılmakta, on-
lar aşılmaktadır. İnsanlar yüzde yüz fayda veya zararını denedikleri 
ve tecrübe sonunda inandıkları şeyleri dahi yapma veya terketme 
mevzûunda zaaflar göstermekte, telkine, irade takviyesine muh-
taç bulunmaktadırlar. Dinî hayat hiç değilse başlangıçta tecrübesiz 
inanmaya, kavramadan kabul ve ifâya dayanıyor. İşte bu imanı, bu 
kabul ve ifâyı (görevleri yapmayı) temin için öğretici ve eğiticinin 
şahsiyeti, davranışları, sevdirme ve benimsetme yolunda deneyece-
ği metodlar birinci derecede rol oynuyor. 

Bir seminerde yüzü aşkın öğretmen ile bu mevzûu ele almış “din 
eğitim ve öğretimini cazip hale getirmek için başvurulması gereken 
tedbirleri” tesbite çalışmıştık. Aşağıda bu tedbirleri sıralamak ve 
faydasını yaygın hale getirmek istiyoruz: 

DİN EĞİTİMİ VE 
ÖĞRETİMİNİ
NASIL 
SEVDİREBİLİRİZ?

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN
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lu halde camilere gitmek, bazı dersleri buralarda 
yapmak da faydalı olmaktadır. 
13. Kitap dağıtma ve okutma faaliyeti: Eğitim 
ve öğretimde kitap temel unsurlardan birisidir. 
Öğrencinin seviyesine uygun, faydalanabileceği 
kitapları seçmek, bunları öğrenciye tanıtmak, 
okumalarını ve hazmetmelerini sağlamak da öğ-
retmene düşmektedir. Bunun için zaman zaman 
kitap listeleri sunmak, listedeki kitapları göstere-
rek tanıtmak, başarılı öğrencilere bunlardan he-
diye etmek, sınıf ve okul kütüphanesine koymak 
faydalı tedbirler arasındadır. 
14. Gruplar halinde ziyaret ve yardım faaliyeti: 
Çevremizde hastane, kimsesizler yurdu, yetim-
hane gibi kuruluşlar ve fakirler vardır. Öğren-
cilerin seçeceği temsilciler ile öğretmenlerinin 
teşkil edeceği grupların bayram ve benzeri mü-
nasebetlerle buraları ziyaret etmeleri, aralarında 
toplayacakları paralar ile küçük de olsa hediyeler 
almaları ve yardımda bulunmaları bir yandan uy-
gulama yerine geçecek, diğer yandan derse can-
lılık getirecek ve çevrede de iyi tesir bırakacaktır. 
15. Diğer öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmak: Bu-
gün cemiyetimiz içindeki fikrî, siyasî ve ideolojik 
bölünmeler, sürtüşme ve çekişmeler -üzülerek 
kaydediyoruz ki- okullarımıza da sıçramaktadır. 
Öğretmenler arasında zarûrî olan birlik kısmen 
bozulmuş, her tel ayrı ses vermeye başlamıştır. 
Bu durumda din dersi öğretmeni gruplardan 
birisine intisab eder, diğer gruba karşı vaziyet 
alırsa irşad aksayacak, karşı grup dinî rehberden 
ve irşaddan mahrum kalacaktır. Müslüman’ım 
diyen insanı öyle kabul etmek ve dinî kusurlarını 
en uygun irşad metodu ile düzeltmeye çalışmak 

durumundayız. Müslüman değilim diyene de 
İslâm’ı tanıtmak, sevdirmek, hidayetine sebep 
olmaya gayret etmek borcundayız. Bunları ya-
pabilmek için de yağmur gibi her toprağa yağ-
mak, güneş gibi her cisme ışınlarımızı yöneltmek 
zarûreti vardır. Aksi halde her grup kendilerine 
tâbî mürşidler arayacak, bu nevi mürşidler grup 
programını din haline getirecek, onların karşılıklı 
mücadelesi hak dini sarsacaktır. Gerçek mürşid 
İslâm’ın, ilmin ve hikmetin mümessilidir; hiçbir 
tesir altında kalmadan yalnızca bunların ha-
kemliğinde insanların doğru yolu bulmalarına 
yardımcı olan kişidir. Hâsılı, din dersi öğretmeni-
miz hakkında bütün diğer öğretmenler şöyle bir 
kanaate sahip olmalıdırlar: Bu arkadaş şahsiyet 
sahibi, bilgili, geniş kültürlü, anlayışlı, İslâmî öl-
çüler içinde tarafsız (başka bir deyişle hak bildi-
ği ve böyle olduğuna delil ile, şuur ile inandığı 
değerlere bağlı) bir kişidir. Onunla konuşulabilir, 
dertleşilebilir, danışma yapılabilir... 
16. Din derslerine katılma nisbetini arttırma 
tedbirleri: Buraya kadar saydığımız tedbirler öğ-
rencilerin -seçmeli- olan din derslerine katılma 
nisbetlerini arttırıcı mahiyettedir. Bunlara ilâve 
olarak denenmiş ve netice alınmış başka tedbir-
ler de vardır. Ezcümle; kayıt sırasında idareye yar-
dımcı olmak ve velilerle ilişki kurmak; çevredeki 
tanıdık öğrenci ve veliler yardımıyla diğerlerini 
din dersine katılmaya çağırmak; idare kadroların-
da görev almak faydalı sonuçlar doğurmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir genelgesiyle “Din 
Dersine girecek olanların” değil de “girmeyecek 
olanların” velilerinden dilekçe veya beyan isten-
mesi de bu mevzûuda yardımcı bir tedbirdir.

B) OKUL DIŞINDA
Din dersi öğretmeninin bütün faaliyeti okul için-
de kalmamalı, mutlaka okul dışına da taşmalıdır. 
Cemiyeti bir vücuda benzetecek olursak, okul da 
bunun bir uzvudur. Vücud ile uzuvları ayrı ayrı 
düşünmenin, aralarındaki zarûrî münasebetleri 
göz önüne almamanın müsbet netice vermeye-
ceği tabiîdir. Okul-aile-cemiyet irtibatının düğüm 
noktalarında öğretmenimizin bulunmasında bü-
yük faydalar vardır. Bu maksada ulaşabilmek için 
de aşağıdaki tedbir ve faaliyetler ilk akla gelenler 
arasındadır: 
1. İtimat telkini: Din dersi öğretmeni yalnızca 
dini öğreten kişi değildir. Eğer böyle olursa ki-
tap, band kaset gibi âletler sırasında kalır; hatta 
onlardan da aşağıda yer alır; çünkü âlet, hiç de-
ğilse, diliyle söylediğini davranışıyla yalanlamaz. 
Din dersi öğretmeni bir mürşid, bir rehberdir. 
Doğru yolda yürümeyenin başkalarına “doğru 
yol rehberliği” yapması düşünülemez. Bu sebep-
le öğretmenimizin en belirgin vasfı “bütün dav-
ranışlarında İslâm’ı yaşaması” olmalıdır. İslâm’ı 
öyle yaşamalıdır ki, onu gören ve ayrıca tetkik 
etmeden onun yaptığını yapan kimsenin davra-
nışı tam mânâsıyla İslâm’a uygun düşsün! İşte bu 
vasfıyla öğretmen halkın itimadına mazhar ola-
cak, her velî çocuğunu böyle bir mürşidin terbiye 
etmesini cânu gönülden isteyecektir. 
2. İrşad faaliyeti: Öğretmen bulunduğu yerde ve 
yakın çevresinde va’z, hutbe, sohbet, konferans 
gibi faaliyetlerde bulunmalı, bu maksadla çevre-
yi ziyaret etmelidir. Aslında din dersi öğretmeni 
ile imam ve vaiz meslekdaştır. Birisi okulda, diğe-
ri camide eğitim ve öğretim yapar. Hedeflerine 

varmak için karşılıklı yardımlaşmaları, el ele ver-
meleri zarûrîdir. 

3. Sosyal hizmetler: Dinin emrettiği, ecdadın 
tatbik ettiği birçok âmme hizmeti vardır ki gü-
nümüzde bunlar ya tamamen ihmal edilmiştir; 
yahut da muayyen zümrelerin istismar vasıtası 
haline gelmiştir. Fahrî, hasbî, Allah rızasına yö-
nelik faaliyet ve hizmetlerin kurucusu veya en 
önemli unsuru öğretmenimiz olmalıdır. Fakir, 
düşkün, kimsesiz, irşada muhtaç herkesin yara-
sını saracak, ihtiyacını temin edecek faaliyetlerin 
rehberi Din Dersi öğretmeni ile din görevlileri ol-
malıdır. Çünkü bu rehberlik en çok onlara yakışır. 
Ve Büyük Mürşid (sav) de böyle yapmış, onlara 
bu yolu göstermiştir. 

4. Lokal ve kütüphane tesisi: Gençlerin boş za-
manlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecek-
leri merkezleri kurmak ve şartları hazırlamak da 
öğretmenimizin görevleri arasında bulunmalıdır. 
Bu merkezlerde birer kütüphane bulunmalı ve 
çeşitli öğretici, eğitici faaliyetlere imkân hazır-
lanmalıdır. 

5. Dernek-vakıf faaliyetleri: Birlikten kuvvet 
doğduğunu biliyoruz. Bu maksatla kurulmuş 
dernek ve vakıflar vardır. Yaptırma-yaşatma, 
mezunlar, sosyal hizmet, irşad vs gibi. Öğret-
menimizin bu dernek ve vakıfların kurucuları ve 
idarecileri arasında bulunması hem müsbet ne-
ticeler almalarında yardımcı olacak, hem de bu 
yoldan kazanacağı itibar ile derse katılan öğrenci 
sayısı artacaktır. 

Not: Bu makale www.hayrettinkaraman.net sitesinde 
yayımlanmıştır.
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Eğitim, tüm zamanların en sancılı, sıkıntılı sorunu…
Tüm dinler, ideolojiler, sistemler, medeniyetler, kültürler, dev-

letler, toplumlar “nasıl bir eğitim?” sorusuna sürekli cevap aramak 
zorunda kalmışlardır…
Gerçekten Allah’ın yarattığı insanı eğitme sorunluluğu kimin uhde-
sinde olmalıdır? İnsanoğlunu eğitme müfredatı kimin yetkisinde 
bulunmalıdır?
Bu bağlamda vahyin gönderiliş amacı nedir? Peygamberlerin hedef 
kitlesi kimlerdir? Hangi amaca yöneliktir?
Kısacası “kullukla örtüşmeyen bir eğitim sistemi kabullenilebilinir 
mi?”
“Allah’ı” hesaba katmayan bir eğitim sistemi, “Kur’an’ı” referans al-
mayan bir ahlak anlayışı, “Peygamber’i” ıskalayan bir terbiye mode-
li bir çok felaketin, facianın habercisi değil midir?
Formel eğitimin semeresi olan birçok fesat, fitne ve farklılaşmaları 
önlemeye yönelik çözüm önerilerimiz, formül arayışlarımız olma-
yacak mı?
Resmi, ideolojinin tek tipleştirici, sürüleştirici, sekülerleştirici eği-
tim dayatmalarına mahkûm muyuz? Bu kaçınılmaz bir kader midir?
Popüler, profan ve pagan kültürle kirlenen dimağları alternatif eği-
tim projelerimizle terbiye ve tezkiye edemez miyiz?
Çocuklarımızı ve genç kuşakları hepten sistemin tekeline terk etme-
miz bir vebal değil midir?
Bir de bizim sorumluluğumuz sadece sistem eleştirisi midir? Yoksa 
sızlanmak ve şikayetlenmekten öte çıkış yolları aramak mıdır?
Peki, bu babda neler yapılabilir?
Örgün ve yaygın dışında özgün bir eğitimi nasıl başlatabiliriz?
Sistemin sihrini bozacak, büyüsünü çözecek sahici bir eğitim…
Müteal değerlere yaslanacak, ruhun açlığına, kalbin boşluğuna ce-
vap verecek bir muhteva ve mahiyete sahip eğitim çalışması…
İrfan, beyan, burhan içeren; hikmet, hakikat ve marifet yüklü bir 
açılım…
‘Besmeleli’ bir eğitim modeli ile nesillerin bilgilenme ve bilinçlenme 
süreci sağlıklı sürdürülebilir…
‘Andımızla’ başlayan resmi öğütün çarkına çocukları tamamen terk 
etmenin faturası ağır oluyor…
‘O’nun adıyla’ başlayan, ‘ilahi teklif’ ile temellenen terbiye sistemi 
tüm zamanların en büyük ihtiyacıdır…
Siyasi iktidarlar iyi niyetlerle kısmi bir takım iyileştirme teşebbüs-
lerinde bulunsalar da, sorunun köklü çözümü sivil inisiyatiftedir…

Yani siyasilerin yaptıklarından öte sıra siviller-
de… Sıra sizde… Bizde… Hepimizde…
Bu çerçevede ne yapılabilecekse; Evde Karakter 
Eğitimi, Aile Okulu, Yaz Okulu, Ana Okulu, med-
rese, kurs, kamp, yurt, özel okul, etüt merke-
zi, dershane, öğrenci evleri, enstitü, akademi, 
mescid, cami, ev sohbeti, ders halkaları, kültü-
rel çalışmalar, ortak okumalar, sosyal etkinlikler, 
spor kompleksleri, kır gezileri, umre ziyaretleri, 
tarihi mekânlara ziyaretler… Cemaat, kardeşlik, 
erdem ruhunu teneffüs edebilecekleri ortam-
lar… Sürekli güncellenerek, derinlik ve nitelik 
kazandırılarak, devrede olmaları gerekiyor.
Her yapı bir okul, her ev bir eğitim imkânı sun-
malı…
Gençliğimizin adresi olacak yeni ocaklara ihti-
yacımız var.
Asıl eğitim okul saatleri dışında başlamalıdır… 
Bire bir insan insana, hasbi ve kalbi bir iletişim… 
Gençlerin ruh dünyasını besleyecek ıslah, irşad, 
inzar, inşa ve ikna seansları ve dersleri fahri 
ama fasılasız devam etmelidir.
Okul önlerinde sivil yapıların adeta nöbet tut-
maları gerekiyor… Çeteler ve mafyaların tehdi-

di altındaki çocuklara ve gençlere bir umut ve 
fırsat sunmak zorundayız…
STK’ların görevi sadece burs ve yurt temini ol-
mamalıdır.
İslami camiaların insana yatırımı daha köklü ve 
daha gerçekçi olması gerekiyor…
Nil’in kenarında bekleyen Asiye hassasiyetiyle… 
Nil’in sularına terk edilen Musaların ellerinden 
tutmak için…
Mabette nöbete duran Zekeriya sadakatiyle… 
Meryem çiçeğinin yeşermesini Zekeriya’ya 
borçluyuz.
Hacer duyarlılığı ile… Çöle terk edilen İsmaille-
rin susuzluğunu ve yalnızlığını gidermeliyiz.
Yakup kararlılığı ile… Yitik Yusufları bulma umu-
dunu hiç yitirmeden yola devam etmeliyiz…
Şefkatli yüreklerimizle yeni nesillerle yüzleşme-
miz kaçınılmazdır.
Çocuklarımız ve gençlerimiz sırtımızdan atma-
mız gereken bir yük değil geleceğe ve ahirete 
yapabileceğimiz en güzel yatırımdır.
Herkesi bu duyarlılığa sahip çıkmaya davet edi-
yorum. 

ÖZGÜN EĞİTİM

Ramazan KAYAN
Anadolu Platformu

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
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“Ey kadir olan Allah’ım!
Alimlerimize mesuliyet,
Halkımıza ilim,
Dindarlarımıza din,
Müminlerimize aydınlık,
Aydınlarımıza iman,
Tutucularımıza kavrayış,
Kavramışlarımıza tutuculuk,
Kadınlarımıza bilinç,
Erkeklerimize şeref,
Yaşlılarımıza bilgi,
Gençlerimize asalet,
Öğretmenlerimize inanç,
Öğrencilerimize inanç,
Uyuyanlarımıza uyanıklık,
Uyanıklarımıza irade,
Muhafazakarlarımıza hareket,
Suskunlarımıza feryat,
Yazarlarımıza güvenirlilik,
Sanatçılarımıza dert,
Şairlerimize şuur,
Araştırmacılarımıza hedef,
Tebliğlerimize gerçek,
Kıskançlarımıza şifa,
Bencillerimize insaf,
Sevenlerimize edeb,
Mezheplerimize vahdet,
Halkımıza kendini bilme,
Tüm milletimize samimiyet, gayret, özveri,
Kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla…”
                                                           (Amin…)

Ali ŞERİATİ

DUA


