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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.  

1994-2011 arası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim  Dalında çalıştı.  

2011’de Marmara  Üniversitesi’ne naklen atandı. 

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. 

İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, 
karşılaştırmalı din eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk 
eğitimi. 
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VERİMLİ VE 

SAMİMİ 

DİN HİZMETİ  

 



         

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
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              İBADET NEDİR? 
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İBADET: 

 
ALLAH’IN RAZI OLDUĞU İŞLERİ YAPMAK, 

RAZI OLMADIĞI İŞLERİ YAPMAMAKTIR. 
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EFALİ MÜKELLEFİN 

 

               

                

  -FARZ 

             -VACİP 

                      -SÜNNET 

                                -MÜSTEHAP 

                                           -MUBAH 

                                                    -HARAM 

                                                                -MEKRUH 

                                                                               -MÜFSİT 
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GAZALİ 

İhya 

Kimya-yı Saadet 

Dinde 40 Esas 

-HASET  

 -ALLAH İÇİN             

SEVMEK 

 
www.mehmetzekiaydin.com 



GAZALİ 

İLİMLER 
A.Kaynağı 

bakımından 

B.Gerekliliği ve 

kullanımı 

bakımından 
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SÜNNET ANLAYIŞIMIZ 
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GÖREV ANLAYIŞIMIZ 

. 
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TEMİZLİK 

. 
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TEMİZLİK ANLAYIŞIMIZ 
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BİLGİLERİMİZİ 

SORGULAYALIM 

. 
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BİLGİLERİMİZİ 

SORGULAYALIM 

Kıssa Anlatma . 

www.mehmetzekiaydin.com 



BİLGİLERİMİZİ 

SORGULAYALIM 

Ağaç Dikme 
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DİN TEBLİĞİNDE YENİ 

YÖNTEMLER 
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Dini değil 

tebliğ yöntemlerimizi 

değiştirelim 
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Din Görevlilerinden 

CEPTOSEVAP 

yeni bir hizmet daha !!! 
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Nasıl mı ? 
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Kılmadığınız 
namaz vakitlerini 
5031'e gönderin.. 
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sizin yerinize kılsın.. 

  Biz buna 
CEPTOSEVAP 
  Diyoruz.. 
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Ne dersiniz, 
hoş olmaz mı ? 
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5032'ye 
boş bir mesaj çekince de, 
birikmiş namaz borçlarını 
  öğrenebilirsiniz. 
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 Vakit namazları ; 

rekat başına bir kontör.. 
  
Cuma namazları ; 
tenzilatlı olarak 8 kontör.. 
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Bayram namazları ; 
3 kontör 
 

ve 
 

şahsi cenaze namazı için ; 
ücret talep etmiyoruz.. 
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Biz buna ; 

CEPTOAHİRET 
diyoruz.. 
 

Başkaları da belki yakında bu 
hizmete başlar.. 
  

Ne dersiniz, hoş olmaz mı ? 
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Hep kafaları dolduruyoruz 



Peki gönüller nasıl 

dolacak? 

. 



İLÂHÎ 

SÖYLEMEK 

    

 

       1 İLÂHÎ = 1 SAAT DERS 
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Gül Yüzünü Rüyamızda 

Gül yüzünü rüyamızda 

Görelim ya Rasulellah  

Gül bahçene dünyamızda  

Girelim ya Rasulellah  

 

Aşkınla yaşarır gözler 

Firakınla yanar özler 

Mubarek ravzana yüzler 

Sürelim ya Rasulellah 

 

Veda edip masivaya 

Yalvarıp Yüce Mevlaya 

Şefaati Mustafaya 

Erelim ya Rasulellah 

 

Sensin gönüller sultanı  

Getiren yüce Kur'anı  

Uğruna tendeki canı  

Verelim ya Rasulellah  

  
 
  



. 

  BİR MÜSLÜMANDA        

OLMAZSA OLMAZ 3 

ÖZELLİK NEDİR? 
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3 ÖZELLİK 

        -ALLAH KORKUSU 

 

                     -ALLAH RIZASI 

 

                                  -KUL HAKKI 
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               BİLİNÇLİ YAŞAMAK 

                          X 

           EZBERE YAŞAMAK 
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Unuttuğumuz bir emir 

İSTİŞARE? 
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Bir eksiğimiz veya 

hastalığımız 

 

HASET 
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HASET: 

Kıskançlık, çekememezlik de denilen 

haset, bir kimseyi, sahip olduğu maddî 

veya manevî bir imkandan dolayı 

kıskanma, bu imkandan yoksun  

kalmasını isteme anlamına gelir. 
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HASET 4 ÇEŞİTTİR 

1. Haset ettiğin kişide bulunan nimetin yok olmasını 
istemektir. Bu nimet ister kendi eline geçsin isterse geçmesin, 
yeter ki  kıskanılan kişide o nimet bulunmasın. Kıskançlığın 
en tehlikelisi budur. 

2. Haset ettiği kişideki nimetin kendisine geçmesini istemektir. 
Bu kişinin isteği, o nimete kendisinin sahip olmaktır. 

3. Başka birisindeki nimetin aynısı veya benzerinin kendisinde 
de olmasını istemektir. Eğer kendi eline geçmeyecek olursa, 
onda da olmamasını arzu etmektir. 

4. Başka birisinde bulunan nimetin benzerinin kendisinde de 
bulunmasını istemek, ancak kıskandığı kişideki nimetin yok 
olmasını da istememektir.  
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HASETİN SEBEPLERİ 

1. Düşmanlık: Birisine karşı beslediğimiz düşmanlık sonucunda 
haset de oluşur ve bunun sonucu kavga vb. çekişmeler ortaya 
çıkar. 

2. Birisinin üstünlük taslamasına karşılık: Birisinin başkalarına 
karşı üstünlük taslaması ve diğer insanları küçük görmesi 
durumunda buna karşı kıskançlık duyguları oluşabilir. 

3. Kişinin kendisini olduğundan fazla beğenmesi ve bunun 
sonucu üstünlük taslaması ya da diğer insanları küçük 
görmesiyle kıskançlık oluşabilir. 

4. Amacına ulaşamama korkusu: Kişinin belirlediği amaçlara 
ulaşmasında karşındaki kişi rakip görmesinden dolayı 
kıskançlık oluşabilir. 

5. Makam-mevki sevgisi ve önderlik isteği: Bazı insanlardaki 
aşırı makam-mevki düşkünlüğü ve yönetme hırsı kıskançlığa 
sebep olabilir. 

6. Kötü huyluluk ve cimrilik: Bazı kişiler hiç gereksiz yere 
insanlardaki nimetleri kıskanarak Allah'ın nimetine karşı cimrilik 
ederler. www.mehmetzekiaydin.com 



Bir eksiğimiz veya 

hastalığımız 

 

KİBİR 
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KİBİR: 

Büyüklenmek, anlamına gelir. 

 

Kibirin bir üstü Narsizm. 

 

İlk narsist İblis.  
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Bir eksiğimiz 

PLANLAMA 

ve 

DEĞERLENDİRME 
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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? 

 

 

www.mehmetzekiaydin.com 



Eğitimde Değerlendirme 

Süreç 

Çıktı 

Etki 

Girdi 
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Eğitimde Değerlendirme 

    Neyi ? 

Kim ? 

Ne Zaman ? 

Nasıl? 

NEDEN ??!!! 
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DEĞERLENDİRME 

 

Süreci mi 

Sonucu mu 

DEĞERLENDİRELİM? 
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NASIL ?  

Nasıl bir din görevlisiniz? 

Nasıl insansınız? 
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NASIL? 
 

Güler yüzlü 

Anlayışlı 

Sevecen 

Fedakar 

Yardımsever 

Nazik, kibar 

Yumuşak 

Neşeli 
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NASIL? 
 

Asık suratlı 

Dırdırcı 

Bağırıp çağıran 

Öfkeli 

Herşeyden şikayetçi 

Kaba 

Sert 

Üzgün 
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liderlik 

LİDER KİMDİR? 
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SİZCE 

Şekil mi   

Niyet mi 

ÖNEMLİ 

? 
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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.  
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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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HERŞEY PARA MI? 
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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 
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