
 1 

CAMİLERİN YAZ KURSLARI DAHA RENKLİ OLMALI1 

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN2 

Yaz Kur’an kursları bir Türkiye gerçeğidir. Bildiğim kadarıyla yazın, okulların tatil 

olduğu bir dönemden yararlanarak çocuklara dinî eğitim vermek bize mahsus bir 

uygulamadır, dünyanın başka yerinde olduğunu da pek zannetmiyorum. Aslında yaz 

tatilinin amacı, öğrencinin dinlenmesidir. Yazın havalar sıcaktır ve tatil yapılır. İşte bir 

anlamda verimsiz bir mevsimde çocukların dinini ve özellikle de Kur’an okumayı 

öğrenmesi için onları camilere ve Kur’an kurslarına gönderiyoruz. Bu tespiti niçin 

söylüyorum? Şunun için, öncelikle neyi, nasıl yaptığımızın farkına varalım. Böylece 

fırsatı iyi değerlendirelim. Evet, yaz kursları bir fırsattır. Veliler, ilk ve orta dereceli 

okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde verilen din eğitimini yeterli 

bulmuyorlar ve eksiği tamamlamak için camilere gönderiyorlar. 

Yaz kursları bir fırsat demiştim, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Her şeyden önce 

bu kursların hiç faydalı olmadığını söyleyenlerin yanıldığını belirtmek istiyorum. Bu 

kurslara giden çocuk hiç değilse bir cami atmosferini görmekte ve yaşamaktadır. Buna 

ilave olarak öğrendikleri de fazladan kârdır.  

Bu kurslarla ilgili anne babalara, şunu söyleyebilirim; Bu bir fırsattır ve bundan 

yararlanmak için çocuklar mutlaka camilere, Kur’an kurslarına gönderilmelidir. 

Mümkünse bizzat elinden tutarak götürülmeli ve devam edip etmediği kontrol 

edilmelidir. Çocuğun itirazlarını dinlemeli, gerekirse onları gidermeye çalışmalı ancak, 

çocuk itiraz ediyor diye ‘kursa gitme’ dememelidir. Bu kurslara ilk haftalar devam eden 

çocuklar yarıda bırakmaktadırlar, buna veliler meydan vermemelidirler. Hatta başka bir 

şehre gitseler bile birkaç günlüğüne de olsa orada da çocuklar kursa devam etmelidirler. 

Bu kursları veren din görevlilerine şunu söylemek istiyorum: Bu kurslar hem 

çocuklar için hem de din görevlileri için bir fırsattır. Bu kurslarda, çocuklara sadece 

Kur’an’ı yüzünden okumayı öğretmek yerine, dini bilgileri, ahlak ilkelerini, peygamber 

sevgisini öğretmeye çalışmak daha faydalı olacaktır. Kursları sadece dini bilgi öğretilen 
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yerler olarak da değerlendirmemek gerekir. Ara sıra oynanan oyunlar, gezi ve piknikler 

ve eğlendirirken eğitici-öğretici faaliyetler kurslara renk katabilir. 

Kur’an kursları yeniden yapılandırılmalı 

Kur’an kursları şu anda, birer örgün eğitim kurumu/okul gibi çalışmaktadır. Halbuki 

kurslar, birer yaygın eğitim kurumudur. Bilindiği gibi son düzenlemelerle mevcut 

durumu devam ettirmek zor görünmektedir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, 

halkımızın mevcut dinî bilgi birikimleri ve isteklerini dikkate alarak çeşitli konularda, 

değişik zamanlarda ve değişik seviyelerde kurslar açmak üzere yeni bir yapılanmaya 

gitmelidir. Çünkü insanlarımızın bir kısmı, Kur’an okumayı biraz bilmekte ve tecvit 

öğrenmek istemekte, bir kısmı sadece ezber yapmak istemekte, diğer bir kısmı sadece 

dinî bilgilerini geliştirmek istemektedir. O hâlde, Kur’an kursları Halk Eğitim Merkezleri 

veya yabancı dil kurslarında olduğu gibi ikişer üçer aylık kur esasına göre düzenlenebilir. 

Kurs zamanı konusunda haftanın her günü ve günün her saatinde kurs açılabilir. Böylece 

akşam saatleri ve hafta sonu kursa gelme imkanı bulanlar için de şans tanınmış olur. 


