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PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN 
ÖZGEÇMİŞİ 

 
• 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu.  
• 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  
• 1993’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını 

tamamladı.  
• Ankara’da 5 yıl DKAB öğretmenliği, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı 

olarak görev yaptı.  
• 1994’de Sivas  Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü, Din Eğitimi Anabilim  Dalında yardımcı doçent olarak atandı ve 2011 yılına 
kadar çalıştı.  

• Tunus’ta 10 ay, Belçika’da 3 ay, Fransa ve Almanya’da birer ay araştırmalarda 
bulundu.  

• 1998’ de doçent 2004'de profesör oldu.  
• Evli ve iki çocuk babası. 
• 2011’de Marmara Üniversitesi’ne naklen atandı. 

 
• ÇALIŞMA ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, 

karşılaştırmalı din eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk eğitimi. 

Eğitimde Motivasyon ve Dikkat Çekme Teknikleri 



www.mehmetzekiaydin.com   

•Eğitimde 

Değerlendirme ve 

Geribildirim 

 



Eğitimde; 

•  “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı  
eğitimin amaçlarını;  

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
öğretim yöntemlerini;  

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
eğitim araç ve gereçlerini;  

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 
sorusunun cevabı ise  

ölçme ve değerlendirme  

konusunu oluşturur. 
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• Teşekkür belgelerini saklamak. 



 
 

ÖĞRENME  
ÇEŞİTLERİ 

 

ÖĞRETEN 
 

KASITLI KASITSIZ 
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PLÂNLI EĞİTİM 
 

1) ÖRGÜN EĞİTİM 
2) YAYGIN EĞİTİM 

 

 
BİREYSEL ÖĞRENME 

K 
A 
S 
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S 
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YAKALANMIŞ 

ÖĞRENME 

 

 
RASGELE/TESADÜFÎ 

ÖĞRENME 



Sistem Olarak Eğitim 

 

• Sistem: Bir bütünün parçaları arasındaki 

düzenli ve sürekli ilişkiler düzenidir. 

 

 

• Sistemin girdi, işlem, çıktı ve 
geri bildirim (dönüt) öğeleri 

vardır. 
 



SİSTEM OLARAK EĞİTİM 

GİRDİ İŞLEM ÇIKTI 

GERİ BİLDİRİM 
(DÖNÜT) 

DÜZELTME 



Sistem Olarak Eğitim 

• GİRDİ: Sistemin hedefini gerçekleştirmek için 
dışarıdan alınan ve gerekli olan her türlü 
malzemedir. Her sistemin girdisi o sistemin 
hedefine uygun nicelik ve nitelikte olmalıdır. 

• İŞLEMLER (Süreç): Sistemin girdilerinin hedefler 
doğrultusunda işlendiği, biçimlendirildiği, 
yeniden oluşturulduğu, yeni istendik ürün 
durumuna getirildiği bölümdür. Öğrencinin 
hedef davranışları doğrultusunda geçirdiği her 
tür durum. 

 



Sistem Olarak Eğitim 

• ÇIKTI: Girdilerin süreç bölümünden hedefler 
doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulmasının 
sonunda ortaya çıkan ürünlerin tümüdür. 

• DÖNÜT (GERİ BİLDİRİM): Hedefin 
gerçekleşme derecesine bakılarak, sistemin 
işleyip işlemediğini, işlemeyen yönlerin neler 
olduğunu, bunların nasıl ve ne şekilde 
giderileceğini belirlemek amacıyla yapılan tüm 
etkinliklerdir. 



   İletişim süreci olarak eğitim   

 

  KİM?     NE SÖYLEDİ?     HANGİ YOLLA?    KİME? 

 

  Kaynak              İleti                    Kanal                  Alıcı 

  (öğretmen)         (içerik)              (yöntem, araç)          (öğrenci) 

                                                           

     

                                          Geri bildirim (dönüt)   

                                           (öğrenci tepkileri )                                 

      



SİSTEMLİ ÇALIŞMAK İÇİN 

•PLAN  

ve 

•DEĞERLENDİRME 

YAPMAK GEREKİR 



PLANLAMA 
• NİÇİN? 

• NE? 

• NASIL? 

• NE KADAR SÜREDE? 

• NEREDE? 

• KİMLERLE? 

• NE İLE? 
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DEĞERLENDİRME 

 

• NEYİ İYİ YAPTIK? 

• NEREDE EKSİKLERİMİZ VARDI? 

• BUNDAN SONRA NELER YAPALIM? 

• BUNDAN SONRA NELER YAPMAYALIM? 
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                                  Plan 
                                                                                                                                         

    Plan, önceden belirlenen eğitim hedeflerine 
ulaşmak için hangi konuların seçileceğinin, bunların 
nasıl öğretileceğinin, ne gibi yardımcı ve 
tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağının, 
elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin 
önceden tasarlanıp belirlenmesidir. 



Planlar Sayesinde; 

 

   Ne? 

   Neden? 

   Ne Zaman? 

   Nasıl? 

 
   yapılacağı önceden bilinir. Ayrıca planlarda 

değerlendirme süreci de bir başlık altında tasarlanır.  



                                      

Planın Amacı ve Önemi 

 

davranış değiştirme 

sürecinin tesadüflere 

bırakılmasını engellemektir. 



Eğitimde Değerlendirme 

Süreç 

Çıktı 

Etki 

Girdi 
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Eğitimde Değerlendirme 

    Neyi ? 

Kim ? 

Ne Zaman ? 

Nasıl? 

NEDEN ??!!! 
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Öğretim İlkeleri 

 
• 1. Amaca Dönüklük İlkesi 

• 2. Öğrenene Görelik İlkesi 

• 3. Aktiflik İlkesi 

• 4. Somutluk İlkesi 

• 5. Ekonomiklik İlkesi 

• 6. Yakından Uzağa İlkesi 

• 7. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{0}  
 

  
 

İLETİŞİMDE ETKİ ORANLARI 



“ NE KADAR BİLİRSEN BİL, 

ANLATABİLDİKLERİN, 

KARŞINDAKİNİN 

ANLAYABİLECEĞİ KADARDIR.”  

     Hz.Mevlânâ 



Ne söylediğimiz önemli 
ama  

Nasıl söylediğimiz çok 
daha önemlidir. 



Geri bildirim (dönüt):  

Bir sistemde çıktının bazı özelliklerinin o 

sistemi düzenlemesi durumu; yapılan bir 

davranışın sonucu hakkında bilgi vermek;  

öğrenen kişiye, eğitimin amaçlarına uygun 

davranımda bulunup bulunmadığının 

bildirilmesi; 

öğrenme sürecinde hedef davranışın 

kazanılıp kazanılmadığının bildirilmesi 

anlamlarına gelmektedir. 



Eğitimde geri bildirim şu amaçlar için 

kullanılır: 

1. Doğru ve yanlış davranışlar 

hakkında bilgi vermek. 

2. Eğitimin kalitesini yükseltmek  

3. Eksikleri tamamlayabilmek 

4. Gelecekteki başarıları 

özendirmek 

5. Ümitsizliği engellemek 
 



VAAZLARI DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 

 İçeriğe Yönelik 

 Dinleyiciye Yönelik  

 Vaize Yönelik 

 Ortama Yönelik 

 Yönteme Yönelik 

 Zamana Yönelik  



Din öğretimi sürecinin sürekli 

izlenmesi her aşamada ortaya 

çıkan sorunları tespit etme ve 

çözme imkânı verir. 

DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 



DEĞERLENDİRME 

 

Süreci mi 

Sonucu mu 

DEĞERLENDİRELİM? 
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BİLİŞSEL – DUYUŞSAL – DEVİNİŞSEL  

ÖĞRENMELERİN ÖLÇÜMÜ  

VE  

DEĞERLENDİRİLMESİ 
NASIL YAPILIR? 



• Bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler dolaylı 
gözlemler yoluyla ölçülebilir.  

• Duyuşsal öğrenmelerde, öğrenilenlerin 
etkilerine bakılır. Bu etkiler de uzun bir süre ile 
gözlenmelidir.  

• Devinişsel öğrenmeler ise doğrudan gözlem 
yoluyla öğrenilebilir. 



Vaizlerin şikayetleri 

“Bunlar dinlemesini bilmiyorlar.” 

“Söylediklerimi hiç anlamıyorlar.” 

“Anlamak istemiyorlar.” 

“Beni ve anlattıklarımı önemsemiyorlar.” 



Cemaatin şiakayetleri 

“Anlatmasını bilmiyor.” 

“Bizi  anlamıyor.” 

“Kullandığı  kelimeleri bile anlamıyorum.” 

“Böyle de ruhsuz din anlatılmaz ki…” 



SÖZSÜZ İLETİŞİMİN UNSURLARI 

GÖZ İLİŞKİSİ 

Etkili göz ilişkisi: Karşımızdaki kişiye 

dikkatle bakmak. 

Etkili olmayan göz ilişkisi: Karşımızdaki 

kişiye bakmamak, göz ilişkisini çok sık 

koparmak, boş boş bakmak, çok derin 

bakmak veya aşağı-yukarı bakmak. 

şeklindedir. 



SÖZSÜZ İLETİŞİMİN UNSURLARI 

SÖZEL  KALİTE 

Etkili sözel kalite: Hoş ve ilgili bir tonla, sesin 

tonunun uygun kullanılması ve akıcı bir 

konuşma. 

Etkili olmayan sözel kalite: Çok hızlı, çok yavaş 

veya kesik kesik olması, argo dilin aşırı 

kullanımı, aşırı formal bir konuşma veya teknik 

kelimelerin kullanılması, tamam mı, eeee, aaaa, 

gibi duraklamalar. 



SÖZSÜZ İLETİŞİMİN UNSURLARI 

KİŞİSEL ALIŞKANLIKLAR  

kalem gibi bir şeyle oynaması, ayakları 

veya elleriyle seri hareketler yapması, 

karşımızdaki kişinin dikkatini dağıtıcı ve 

rahatsız edici olacağından bunlar etkili 

olmayan sözsüz davranışlardır. 



DİNLEMEYİ ENGELLEYEN ETKENLER 

Konuyu ilginç bulmamak 

Konuşanda ille de kusur bulmaya çalışmak 

Konuşmadaki bazı noktalara aşırı duyarlılık göstermek 

Sahte dikkat Dikkatin kopmasına neden olmak 

Düşünce hızından gereğince yararlanamamak 



Öğüt vermek 
kolay,  

örnek olmak 
zordur. 

 



. 

DİN NEDİR? 
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DİN 

• İNANÇ 

• İBADET 

• MUAMELAT 

• AHLAK 
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Dili Doğru, Etkili ve Güzel 
Kullanma 

• Dili doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi; 

okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü, doğru, 

tam ve hızlı olarak anlayabilme; duygu, 

düşünce hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır 

bir şekilde eksiksiz ifade edebilme; 

kurallarına uygun cümleler kurma, zengin 

bir kelime haznesine sahip olma ve estetik 

bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri 

içerir. 
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OLUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ OLUMSUZ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

YUMUŞAK BAŞLI 

KONUŞKAN 

DİKKATLİ 

TUTUMLU 

DIŞA DÖNÜK 

TEDBİRLİ 

DÜZENLİ 

SAKİN 

GİRİŞKEN 

SORUMLU 

DİK BAŞLI 

SESSİZ 

DİKKATSİZ 

SAVURGAN 

İÇE DÖNÜK 

TEDBİRSİZ 

DÜZENSİZ 

SALDIRGAN 

ÇEKİNGEN 

SORUMSUZ 

AÇIK VE SAVUNUCU İLETİŞİM 



AÇIK VE SAVUNUCU İLETİŞİM TUTUMLARI 

SAVUNUCU İLETİŞİM TUTUMLARI AÇIK İLETİŞİMTUTUMLARI 

YARGILAYICI TUTUM 

 

DENETLEMEYE YÖNELİK TUTUM 

 

BELLİ BİR STRATEJİ İZLEYEN PLANLI 
TUTUM 

 

ALDIRMAZ, UMURSAMAZ TUTUM 

 

ÜSTÜNLÜK BELİRTEN TUTUM 

 

KESİN TUTUM 

TANITICI TUTUM 

 

SORUNA YÖNELİK TUTUM 

 

PLANSIZ, KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN 
TUTUM 

 

ALDIRAN, UMURSAYAN TUTUM 

 

EŞİTLİK BELİRTEN TUTUM 

 

DENEMECİ TUTUM 



Hitabette Dikkat Edilecek Hususlar 

•  

Hitabette en önemli nokta, söze çok iyi başlamaktır. 

Önsözü fazla uzatmadan süratle ana konuya girmek 

ve süslü güzel söyleme merakına kapılmamaktır. 

Anlattığınız konularla dinleyicilerde merak 

uyandırmalısınızdır. Vereceğiniz örnekler dinleyicileri 

ilgilendiren olaylardan ve konuyla ilgili olmalıdır.  

Anlattığımız bütün konu ve örnekleri, dinleyiciler 

kendilerini ilgilendirdiğini, hayatî bir konu olduğunu 

fark etmeliler. Beni, benim hayatımı, benim 

hayatımda yaptıklarımı, yapacaklarımı anlatıyor 

demeliler. 

 



Hitabette Dikkat Edilecek Hususlar 

•  

Hitabetin içinde dinleyicileri sarsıcı olaylar 

anlatabilirsiniz. Sonuçta dinleyenler gâyet hoşnut 

olmalılar. İyi ki dinledik diyebilmelilerdir. 

Yer yer dinleyenlere iltifatlar yağdırmalı, söze iyi 

başlayıp, iyi bitirmelisiniz.  

Bir bilgiyi çok iyi aktarmak için çok iyi bilgi sahibi 

olmak, çalışmak, pratik yapmak faydalı olacak, 

dinleyenlere yarar getirecektir.  

Hitabette dili çok iyi kullanmalıyız. Hangi sahada 

konuşuyorsak, o sahanın dilini terminolojik 

ifâdelerini çok iyi kullanabilmelisiniz.  



Allah Resulü 

•  O; "Cevâmiül Kelîm" idi. Yani, az sözle çok 
derin ve hikmetli anlamlar içeren cümleler 
kurar, konuşmalar yapardı.  

• Tane tane konuşurdu. Acele konuşmaz, 
anlaşılmaz kelimeler kullanmazdı. Öyle ki 
dinleyen, kelimelerini sayılabileceğini 
zannederdi.  

• Dikkatleri çekmek için sözünü üç kere 
tekrarlardı. 

 



Allah Resulü 

• Sözleri gayet açık ve anlaşılır idi. Hangi anlayışta 
olursa olsun, onu dinleyen herkes anlardı. Ancak 
bazen insanların dikkatini çekecek ve pek 
bilinmeyen kavramlar da kullanırdı. Bir defasında; 
"Allah, sarhoş edici şeyler içenlere tînetu'l-hibâl 
içirecektir" der. Ashap, merak ederek bunun ne 
olduğunu sorunca da şu cevabı verir: 
"Cehennemliklerin vücutlarından çıkan pis terdir." 
(Ebu Davud, Müslim, Nesai) 



Hitabette Dikkat Edilecek Hususlar 

• - Giriş ve bitiriş cümleleri hayâtî önem arzeder. 

- Ağzınızdan çıkan her cümle muhataplarınızı yakından 

ilgilendirsin, onların ihtiyaçlarına yönelik bilgiler ihtiva etsin. 

- Gereksiz ayrıntılarla muhataplarınızı sıkıntıdan patlatmayın, 

beş dakikada bir ilginç ayrıntılara yer verin. 

- Muhataplarınızın yüzüne, hatta gözlerinin içine bakın. Asla 

mırıldanarak konuşmayın. 

- Üç cümlenizden birisi soru cümlesi olsun, soru cümleleri 

muhatapları uyanık tutar, kendine getirir, ilgi çeker. 

- Enteresan olaylara, merak uyandırıcı hatıralara yer verin. 

- Dinleyicilerinizi usulüyle övün, etkileyiciliğiniz % 50 artar. 

- Anlatığınız konu hakkında heyecanlı, arzulu ve şevkli olun. 

 



Hitabette Dikkat Edilecek Hususlar 

• - Kendinizi dinleyicilerle özdeşleştirin. 

- Kendinizden örnekler verin, samimi itiraflarda bulunun ama 

şahsî reklama girmeyin. 

- Örnekleriniz bol olsun. 

- Asla yıkıcı, olumsuz, ümitsiz ifadeler kullanmayın. 

- Dinleyicileriniz sanki ayağa kalkıp size cevap vereceklermiş 

gibi konuşun. 

- Konuyla ilgili güldüren ama düşündüren esprileriniz mutlaka 

bulunsun. 

- Konuya farklı ve ilginç açılardan bakın. 

- Somurtarak konuşmayın, tebessümünüz bol olsun. 

- Sorular çoksa, başarılı bir hatipsiniz demektir. 
 



Hitabette Dikkat Edilecek Hususlar 

• - Arada bir siz susun, sessizliğiniz konuşsun. Sukutunuzla da 

konuşmayı bilin. 

- 20 dakikalık konuşma da şok edici en az iki bilgi 

bulunmalıdır. 

- Dinleyicileri şu andan alın, 25 yıl ötesine götürün. Gerekli 

motivasyonu sağladıktan sonra tekrar bu güne getirin. 

- “Bu konuşmanın belki de en can alıcı cümlesine geldi sıra...“ 

tarzında ifâde(leri)niz mutlaka bulunsun ve o cümle hakikaten 

can alıcı olsun. 

- Her müthiş tespitten sonra siz, dinleyicilerden beş kat daha 

fazla dehşete düşün, bunu herkese hissettirin. 

- Anlattıklarınızın nasıl pratik hayata geçirileceğine dâir yollar 

gösterin. 



HATİBİN İÇ DÜNYASI  

VE SAMİMİYETİ   
• 1. İman: İnandığı hususlarda konuşmak  

• 2. İlim: Konusunda uzman olma. Geniş bir genel kültür 

sahibi olmak  

• 3. Amel: Hatibin söylediklerini kendi hayatında uygulaması  

• 4. İhlas ve samimiyet: Doğruyu ve gerçeği benimsetmeyi 

hedef almak  

• 5. Basiret ve tefekkür: Hatip taklitçi olmamalı, tefekkür ve 

basiret mahsulü fikirleri ileri sürmelidir.  

• 6. Mesleği severek yapmak: Hitabetleri zoraki yapmamak. 

Gönülden gelerek konuşmak  

• 7. Dinleyicileri doğruluğa davet: Hatibin dinleyicileri 

anlattığı doğrula davet etmesi 



KONUYU İŞLEMEK VE İNANDIRMAK 

• 1. Söylediklerine önce kendisi inanmak 2. Sözleri mantıklı bir diziye 

koyarak konuyu az ve öz tutmak 3. Yanlış olan bir şeyi belirtmek ve onu 

düzeltmenin yollarını göstermek 4. İnandırmak istenilen şeyi, dinleyicilerin 

inandığı bir şekilde örnekleyerek söylemek 5. Halkın sevdiği bir zatın 

sözlerinden iktibas etmek 6. İnsanları ilgilendiren konulardan bahsetmek, 

sözü tekrarlamak 7. Konunun amacı doğrultusunda zaman ve mekana 

uygun olarak dinleyicilerin fikir seviyesini bilmek 8. Türkçeyi düzgün 

konuşmak 9. İnsanları harekete geçiren hislere hitap etmek 10. Tesirli söz 

söylemek 11. Siyasi konuşmalarda her türlü belgeden yararlanmak 12. 

İhtisasa ait teknik terimlerden kaçınarak, iyi bildiği bir konuda ve iyi bildiği 

terimlerle bahsetmek 13. Anlatılan meselenin önce hatibin dimağında gün 

gibi aşikar olması 14. Söze gönlü de katmak 15. Açık söylenemediği 

yerlerde temsille söylemek 16. Düşüncelerini tekrar etmek 



Hep kafaları dolduruyoruz 
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PEKİ GÖNÜLLER? 

 



Din Eğitiminde Kaçınılması 
Gereken Bazı Olumsuzluklar 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Çok Tekrar 

 

 Eğitimde tekrar gereklidir. Ancak bu 
gerektiğinden fazla olursa öğrencide 
bıkkınlıklara sebep olmakta, ve derse 
karşı ilgiyi azaltmaktadır.  

 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Din Dili 

 Her alanın kendine özgü bir terminolojisi vardır. Din 
dilinden maksat, bu terminolojinin değiştirilmesi 
değildir. Ancak Öğretmenin derste kullandığı dilin 
öğrenciler tarafından anlaşılması gerekir. 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Düşünmeyi Engelleme 

 Öğrencilerin bilişsel ve duygusal gelişim yönünden en hızlı 
oldukları bir dönemde, onların;  

 Allah kimdir?  

 Çocukları var mıdır?  

 Nerede oturuyor? vb.  

 sorularına öğretmenin;  

 sus! Böyle sorular sorulmaz. Kafir olursun! gibi ifadelerle 
karşılık vererek düşünmesini engellememesi gerekir.  



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Kalıp Bilgiler 

 Din dersinde elbette kalıp bilgilerin öğrencilere 
öğretilmesi din dilinin ilk zamanlarda gelişimi 
açısından önemlidir. Ancak üzerinde 
düşünülmeksizin verilen kalıp bilgiler de 
çocuktaki dinî gelişimin çok basit bir düzeyde 
kalmasına sebep olabilir.  



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Kültürü Sınırlama 

 Din dersi sırasında bazı öğretmenlerimizin 
içeriği anlatırken Kur’an vahyini indiği 
toplumun kültüründe yorumlanışı ile verdikleri 
görülmektedir. Bu durumda öğrenci Kuran 
mesajını günümüze taşıyamamaktadır. Bunun 
sonucu olarak da bir kısmı Kuranı çağdışı 
bulurken bir kısmı din o zaman nasıl yaşanmış 
ise öyle yaşamak istemektedir.  



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Savunma 

 Öğretmen öğrenme-öğretme sürecinde anlattığı 
içeriğe öğrenciler tarafından tenkit geldiği zaman 
hemen savunmaya geçmemelidir. Bu yanlış 
değerlendirilmektedir. Öncelikle öğrencinin 
dinlenilmesi gerekir.  



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• İhtiyaçları Karşılamama 

 Örneğin daha önceleri önemli olan din ile 
ilgili bazı konular bugün öğrenci yaşantıları 
açısından o kadar önemli olmayabilir. Yine 
eskiden çok önemli olmayan konular bugün 
önem kazanmış olabilir. Bu nedenle, 
öğretme-öğrenme sürecinde aktarılan 
içeriğin öğrenci yaşantıları ile 
ilişkilendirilmesi gerekir. 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Genel Hükümler çıkartma 

 Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmen 
öğrenme ürünlerinin alanına ve düzeyine 
uygun olarak elbette genel sonuçlar 
çıkaracaktır. Ancak genellemelerde dikkatli 
olunması ve bu genel sonuçların çıkartılmasını 
sağlayacak gerekli mukaddimelerinin verilmesi 
gerekir.  



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Bilgi Hataları 

 Öğretmen bazen herhangi bir gerçekliğe tekabül 
etmeyen olgu hataları yapabilmektedir. Mesela 
Avrupa da hiç ahlakın olmadığını söyleme,  

  

 Çok kere eski klasik dinî eserlerde yer alan ve bugün 
bilimin konusuna giren bazı konuların iyice 
incelenmeden aynen anlatılması,  

 öğretmenleri zor durumda bırakmaktadır. 

 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

 

• Takdim Hataları  

  

 Takdim hataları arasında beden dilinin iyi bir 
şekilde kullanılmaması ve anlatılan ders 
konusunun toparlanmaması gibi örnekler 
verilebilir. 



KAÇINILMASI GEREKEN BAZI 
OLUMSUZLUKLAR 

• Yöntem 

 

 Öğretmenlerin hedefledikleri öğrenme ürünlerini 
gerçekleştirebilmeleri için o öğrenme ürünlerini 
sağlayacak strateji-yöntem ve teknikleri bilmedikleri, 
bilenlerin de kullanmadıkları tespit edilmiştir. Halbuki 
öğretmen tarafından tespit edilen kritik davranışları 
gerçekleştirecek uygun yöntem ve tekniklerin 
kullanılması verimi artırmaktadır.  



• Aşırı genelleme  

• Kutuplaştırma 

• Kişiselleştirme 

• Tekelcilik 

• Toptancılık 

• Çok tekrar 

• Düşünceyi engelleme 

• Kalıp bilgiler  

• Anlaşılması zor bir dil kullanma  

• İhtiyaçları karşılayamama 

Din Hizmetlerinde İletişim Engelleri  
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan, aklın huzursuzluğuna 
geçtim. O çocukluk dönemimden sonra bir daha hiç dindar olmadım, 
oruç tutmadım, dua etmedim, namaz kılmadım. Lise yıllarında 
karşımdakinin inançlarına hiç aldırmaz, herkesin korktuğu bir güçten 
korkmamanın tuhaf lezzetiyle diğer çocuklarla kıyasıya tartışırdım, 
onlar Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalışırlardı ben yokluğunu. 

• Küçük bir çocukken inanmayı ne kadar sevdiysem, ilk gençliğimde de 
inanmamayı o kadar sevdim. Başkaldırmanın müthiş cazibesine 
kapılmıştım. 

• Çocukluktan gençliğe geçmeye çalıştığım dönemlerde yazarlık 
hayalleriyle dolu olduğumu gören babam, ‘Yanağını cama yapıştırıp, 
evin çaprazındaki caminin şerefesinde iftar zamanını haber veren 
ışıkların yanmasını, ışıklar yanar yanmaz bunu bağırarak haber 
verdiğinde büyüklerin aferinini almak için heyecanla bekleyen bir 
çocuğu anlatabilir misin?’ demişti. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• Yaklaşık kırk yıldan beri o çocuk aklımdadır. Hâlâ o sahneyi ve o çocuğu en iyi 
biçimde nasıl anlatacağımı bulamadım. Ama bu görüntü benim yazarlık 
temrinlerimden biri oldu. Babamın kendi çocukluğunun anılarının arasından 
çıkartıp bana yazı ödevi olarak verdiği sahneye kendi çocukluğumun anıları da 
eklendi. Evimizin hemen karşısındaki küçük cami. Ramazan geceleri mahallenin 
çocuklarıyla birlikte gittiğimiz teravih namazları, camideki büyüklerin bize başka 
zamanlarda pek de göstermedikleri bir şefkati göstermeleri, hálá çocuk aklımla 
ezberlediğim biçimde söylediğim ‘Allah umme salli ala’nın muhteşem melodisiyle 
dalgalar gibi kabaran o tuhaf coşku, namaz çıkışında hissettiğimiz o ağırbaşlı 
memnuniyet... Sahur vakti sıcak yataktan gözlerim yarı kapalı kalkıp sobası 
yakılmış salonda hazırlanmış sofraya oturuşum, galiba sadece ramazanlarda 
yapılan o yumurtaya bulanmış ekmek kızartmaları, demli çay, beni sevgiyle ve 
gururla bağrına bastığını düşündüğüm büyük bir kalabalığın parçası olmanın 
güveni ve sonsuz bir huzur. 

• Allah’ı çok sevmiştim. Ondan benim anlamadığım kelimelerle söz ediyorlardı ama 
o benim için, beni sevmesini istediğim temiz yüzlü yaşlı bir dedeydi, oruç 
tuttuğum zamanlarda bana gülümsediğini düşünürdüm. Doğrusu ya ondan pek 
korkmazdım. Ama beni sevmesini isterdim. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• İlk kez okulda din hocası cehennemi uzun uzadıya bütün korkunçluğuyla 
anlattığında dehşete düşmüştüm, benim teravih namazlarında, iftarlarda, 
sahurlarda hissettiklerimle hocanın anlattıkları hiç birbirine benzemiyordu. 

• O, beni çok korkutan, bana çok uzak, çok mesafeli, çok gazaplı, benim çocuk aklımın 
kavrayamayacağı çok ürkütücü bir güçten bahsediyordu. Biz dede-torun değildik. 
Beni sevmiyordu. Kötü bir şey yaparsam beni ateşlerin içine atacak, beni yakacak, 
bana acılar çektirecekti. Ben ona hiç böyle şeyler yapmazdım ki, ben onun için hiç 
böyle cezalar düşünmezdim ki, ben onu seviyordum, o niye beni ateşlerin içine 
atmak istiyordu. Çok korktuğumu, çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Bir daha uzun 
yıllar camiye gitmedim. Din hocası benim çocukluk dünyamın en huzurlu hayalini, o 
soğuk yatakhanelerde uyumadan önce dua edip kendisine gülümsediğim, herkes 
bana yaramazlık yaptım diye kızdığında kendisine sığındığım ‘yakınımı’ benden 
koparmıştı. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan aklın huzursuzluğuna geçtim. Hayatın 
zıpkınlı acılarından beni koruyacak bir güç yoktu artık, her acı doğrudan tenime 
yapışıyor, o acıları taşımakta ilahi bir güç bana yardımcı olmuyordu. 

• Yirmili yaşlarımda Ankara’da bir işçi kooperatifinde karımla birlikte epeyce 
sıkıntılar çekerek yaşarken komşularımız olan bir ‘inançlı insanlar’ grubuyla 
karşılaşmıştık. Gerçekten çok hoş insanlardı, yumuşaktılar, hoşgörülüydüler, 
benim gençlik saygısızlıklarımı kibar bir sabırla karşılıyorlardı. Aralarından bir 
tanesi eski bir kabadayıydı, iriyarı, güçlü kuvvetli bir adamdı, epey kavgaya 
karışmış, günahın her türlüsüne batıp çıkmıştı, sonra ‘inancı’ bulmuştu. Beni 
sessizce dinler, ben sözümü bitirince ‘Ahmet, kardeşim’ diye başlardı lafa, beni 
‘doğru yola’ getirmek için uğraşırdı. Dini korkuyla değil sevgiyle anlatırdı. Zor 
günlerdi, babam hapisteydi, kız kardeşim hastaydı, karım hamileydi, beş kuruş 
para yoktu, bir yayınevinin zemin katında düzeltmen olarak çalışıyor, kazandığım 
paranın çoğunu kiraya veriyordum.  
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• O sırada hayatımdaki en iyi şey o dindar insanlardı. Dindarları sevdim. İnançlarını 
paylaşmadım ama onlara ve inançlarına imrendim. Bana çocukluğumu, teravih namazlarını, 
sahurları, iftar sofralarını, huzuru hatırlatıyorlardı. Öfkeli değillerdi, çıkarcı değillerdi, 
haramdan ölesiye korkuyorlardı, muhtaçlara yardım ediyorlardı, inançlarıyla 
böbürlenmiyorlar, dini bir gösterişe döndürmüyorlardı. Onlara saygı göstermeyi öğrendim. 
Kendi inançsızlığımla onları kırmamaya özen gösterdim.  Zor günlerde bir ‘inançsıza’ 
bağışladıkları dostluğu hiç unutmadım. Din hakkında düşünmeye başladım, ‘din bir afyondur’ 
ezberinden ‘din nedir?’ sorusuna geçtim, insanların ve toplumların hayatında dinin yerini 
merak ettim. Gerçek bir dindarla, bir müminle, dini gösterişli bir rozet gibi yakasına takanlar 
arasındaki farkı gördüm. İçinde bir vahşetle, bencillikle hatta kötülükle doğan ve ölüm gibi 
karanlık bir yok oluşla varlıkları sona eren insanların gelişiminde, yaşama gücü buluşunda, 
ahlakı yaratışında, vahşetini sınırlayışında dinin çok önemli kültürel bir değer olduğunu fark 
ettim.  

• Dindar olmadım, inançlı olmadım. Hálá da değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım herhalde. 
Ama din fikrini, gerçek dindarları seviyorum. Tanrı’yla ilişkim ise anlatılması çok zor 
çelişkilerle dolu. Varlığına inanmıyorum ama o varmış gibi hissetmekten hoşlanıyorum, 
annemin mezarına gittiğimde dua etmiyorum ama annemi ‘ona’ emanet ediyorum. Artık ne 
ölümden ne de ölümden sonrasından korkuyorum ama öldükten sonra sevecen bir ışıkla 
karşılaşıp yaramazlık yapmış küçük bir çocuk gibi ona sığınıp gülümseyeceğimi aklımdan 
geçiriyorum.  

www.mehmetzekiaydin.com 



CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

• Din hocası cehennemi anlatana kadar süren kuvvetli bir inanca dayalı ‘ilişkim’ şimdi bir başka 
biçimde sürüyor, onun adına yeryüzünde cehennemi yaratanları, onun adıyla gösteriş 
yapanları, onun adına benim gibi ‘inançsızlara’ öfkelenenleri, onun adını sadece insanları 
korkutmak için kullananları ‘onunla’ arama sokmuyorum. 

• Tanrı’dan bir beklentim yok. Ona duyduğum sevginin, eğer o varsa, bir beklentiden ya da bir 
korkudan kaynaklanmadığını o biliyor. Günahkar olduğumu da, babasının sevgisine sığınan 
biraz şımarık bir evlat gibi bu günahları işlemeye devam edeceğimi de. 

• Din adına dehşet salanlar ne derlerse desinler, başkaları için kötülük düşünmeyenleri onun 
affedeceğine inancım tam, benim tanrım her şeyden önce ‘başkaları için kötülük düşündün 
mü’ diye soracak bir Tanrı. Başkaları için kötülük düşünmezsem, onun varlığına inanmasam 
bile beni affedeceğini sanıyorum. Affetmezse de gücenmeyeceğim. Çocukluğumda tuttuğum 
oruçların, oturduğum iftar sofralarının huzurunu hiç unutmadım. Bugün, bir tek kez öyle bir 
huzurla iftar yapabilmek isterdim. O huzuru hissedenler, dilerim, o huzuru gereksiz öfkelerle 
bozmazlar. Ben bir daha o huzuru bulamayacağım. Ama, ‘yanağını dışarının soğuğunu 
hissederek cama dayayıp, evin çaprazındaki caminin ışıklarının yanmasını bekleyen’ çocuğu 
anlatmayı hep deneyeceğim. Sanırım bunu hiçbir zaman tam da beceremeyeceğim.  
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İyi bir konuşma için 

• 1- Mutlaka Hazırlanın 
2- Amacınızı ve Konuşmanızın Amacını 
Belirleyin 
3- Fikirlerinizi Zihninize İnşa Edin 
4- Olumlu Bir İmajı Önemseyin 
5- Temiz ve Düzenli Bir Görünüme Sahip Olun 
6- Doğal ve Rahat Davranın 
7- Mesajınızla Beden Diliniz Uyumlu Olsun 
8- Önce Siz Konuya İlgi Duymalısınız 
9- Konuşmanızda Dinleyicilerin Kendilerini 
Bulmalarını Sağlayın 



EN İYİSİ OL 

 

• Dağ tepesinde bir çam 
olamazsan, vadide bir çalı ol; 
fakat dere kenarındaki en 
büyük çalı sen olmalısın. 

• Ağaç olamazsan çalı ol, çalı 
olamazsan, bir ot parçası ol, bir 
yola neşe ver. 

• Bir mis çiçeği olamazsan, bir saz 
ol, fakat gölün içindeki en canlı 
saz sen olmalısın. 

• Hepimiz kaptan olamayız, tayfa 
olmaya mecburuz, 

•       

• Burada hepimiz için bir şeyler var. 
•  Yapacak büyük işler var, küçük 

işler var. 
•  Yapacağımız iş, bize yakın olan 

iştir. 
•  Cadde olamazsan patika ol. 
•  Güneş olamazsan yıldız ol. 
•  Kazanmak veyahut kaybetmek 

ölçü ile değildir. 
•   

• Sen her neysen onun en 
iyisi olmalısın. 
 











TEŞEKKÜRLER… 



.  

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 
 

 

 

www.mehmetzekiaydin.com   
 

EMAİL: mza@mehmetzekiaydin.com 

 

 
 
 


