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İMAM -HATİP LiSELERİNDE AKAİT VE 

KELAM ÖGRETİMİ 

Prof. Dr. Cihad TUNÇ* 

I- TÜRK MİLLİ EGiTiMİNİN AMAÇLARI 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, ı 739 sayılı Milli Eği
tim Temel Kanununun» 2. maddesinde tesbit edilmiştir. Bu kanu
na göre, Türk Milli Eğitiminin genel-amaçı, Türk milletinin bü
tün fertlerini, 

ı- «Atatürk İnkilaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifa
desini bulan Türk milliyetciliğine bağlı; Türk Milletinin milli, 
ahlaki, ·insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koru
yan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yü
celtmeye çalışan, insan haklarına ve anayaGanın ba§langıcındaki 
temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti' olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukla
rını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek. 

Kanunun bu birinci paragrafında yer alan çok önemli gö
rülen bu hususlar üzerinde, bazı açıklamalar yaparak biraz daha 
durmak istiyoruz. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultu
sunda görev yapmakta olan bütün öğretmenlerin, kendilerine tes
lim edilmiş Türk Milletinin bütün fertlerini, daha açık bir ifadey
le okuma çağında olan bütün çocuklarını «Atatürk inkilaplarına 
ve anayasanın başlangıcında .ifadesini bulan Türk milliyetçiliği
ne bağlı, bu inkilaplardan ve Türk milliyetçiliğinden ayrılmayan, 
bunlardan · sapıp uzaklaşmayan yurttaşlar olmak üzere yetiştir

mek zorunda oldukları belirtilmektedir. Öyleyse hem eğiticilerin, 
hem de öğrencilerin Atatürk inkılaplarıhı ve Türk milliyetciliğini 
bütün ayrıntılarıyla, doğru bir şekilde çok iyi öğrenmeleri ve bil
meleri gerekmektedir. 

(*) Erciyes Üniversitesi İlabiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Yine bu paragrafw Türk milletinin bütün fertlerinin, Türk 
milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini be
nimseyen, koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak yetiştirilmesin 
öngörülmektedir. Öyleyse bütün fertlere Türk milletinin milli 
değerlerini, ahlakj değerlerini, insani değerlerini, manevi değerle
rini ve kültürel değerlerini benimsetebilmek için, bunların neler 
olduklanm, bu değerlere nasıl sahip olunduğunu ayrı ayrı ve bü
tün incelikleriyle öğretmek lazımdır ki, fertler bunu tam mana
sıyla benimsesinler, sevsinler ve bu değerlerin hepsine sahip çık
sınlar. İşte öncelikle bu yapıldıktan sonra, benimseyip sahip çık
tıkları bu değerleri korumalannın, muhafaza edip elden çıkarma
malannın gereği üzerinde durulmalıdır. Böylece sahip olup kiJirU
ma altına aldıkları bu değerleri ilim ve irfan ile besleyip geliştir
meye gayret etmeleri, katı kalıplar içerisine hapsetmemeleri sağ
lanmış olacaktır. 

Yine bu paragrafta yer aldığı üzere Türk milletinin bütün 
fertlerini ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltme-
ye çalışan yurttaşlar olarak da yetiştirmek zorunluğu vardır. Zi
ra yukandaki esaslara bağlı, bütün bu değerlere sahip fertıerin 
ailelerini, vatanını, milletini seven ve onu daima yüceltmeye ça
lı.şan bir duygu ve gayret içinde olmalan da vazgeçilmez bir şart 
olarak kendini -göstermektedir. Yetiştirilen bu fertlerin birbirleri
ni, ailelerin!, vatanlarını, milletlerini Bevmeleri gerekecek ve bu 
sevginin neticesi olarak da bunlan daima yüceltmeye çalışmak, 

her geçen gün biraz daha ileriye,refaha götürmek onların pren
sibieri olacaktır. 

Yine bu maddede kanun, Türk mmetinin bütün fertlerini in
san hakianna ve Anayasasının başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklanm bilen ve bunları 

davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmeyi istemekte
dir. Öyleyse yetiştirmekte olduğumuz fertlere yukarıdaki eGaslar
la birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı özellikleri öğret

tikten sonra, bu devlete karşı olan görevlerini, sorumluluklarını 

iyice belletip kavratmak ve bunlan davranış haline getiren, yani 
bizzat yaşayıp uygulamakta olan fertler haline getirmek ae kanu
nun öğreticilerden istediği bir husustur. 

Kanunun 2. paragrafında ise fertlerin kişilik ve . karakterle
ri aşağıdaki tarzda ifade edilmiştir 
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2- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından denge
li ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bi
limsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı 
sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiş
tirmek ; 

Görüldüğü gibi kanunun birinci paragrafında Türk Milletı

nin bütün fertlerinin nasıl yetiştirileceği açıklanırken bu ikinci 
paragrafında da bu şartıarla yetişen fertlerin nasıl bir kişilik ve 
karaktere sahip olacaklan açıkca belirtilmiştir. Şu halde Türk 
Milletinin bütün fertleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakı

mından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişilik ve karaktere 
sahib olurlarken, hür, yani her türlü peşin fikirlerden uzak, bilim
sel, yani sağlam deliilere ve sağlam kaynaklara dayanan düşünme 
gücü ile geniş bir dünya görüşüne de sahip olmalan gerekmekte
dir. Buna bağlı olarak da insan )1aklanna saygılı, yani hep kendi 
çıkarını düşünmeyen, hep kendi yakınlarını kayırmayan, kişiliğe, 
teşebbüse değer ve kıyınet veren, saygısız bir şekilde karşı çıkma
yan, t.opluma karşı sorumluluk duyan, yani toplumun dertleriyle 
dertlenen, onlara kendi derdi veya hastalığı İ.mi§cesine çareler, 
devalar arayan, kıncı olmayıp yapıcı olan, baltalayıcı olmayıp 

icad edip meydana getirici olan, hep tüketici, yok edici olmayıp 

verimli olan kişiler olmalan da ~cabetmektedir. 

İşte böyle kişilik ve karakter~ sahip olmuş fertler yetiştir
mekle yükümlü olduğunu her an hatınnda tutan öğretmenierin 
bu kişilik ve karaktere sahip kişiler olarak da öğrencilere öme~ 
olmaları kaçınılmaz bir düşturdur. 

Kanunun üçüncü paragrafında Türk milletinin bütün fertle
rini hayat~ hazırlamak ve onların iyi bir meslek sahibi olmalan
nı sağlamaktan şu şekilde bahsedilmektedir. 

3- İlgi, iBtidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, 
~eceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak 

suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak 
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi 
olmalarını sağlamak. 

Kanunun bu üçüncü paragrafından anlaşılıyor ki, yetiştirile
cek ve sağlam bir kişilik verilecek olan bütün fertlerin öncelikle il-
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gi alanlarını, kabiliyet ve yeteneklerini keşfederek onları gelişiir
mek için gerekli bilgileri vererek faydalı bir beceri kazandırmak 

gerekmektedir. Bundan sonra elde edilen bilgiler ve kazanılan be
cerileri birlikte iş görme alışkanlığı ve davranışı haline getir
mek suretiyle hayata hazırlama safhası gelmektedir. İşte bundan 
sonradır ki, onları hem kendilerini mutlu edecek, hem de birlikte 
yaşamak durumunda olduğu toplumun· mutluluğuna da katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi yapmak görevinde de çok isabetli bir 
hazırlık içinde olmak lazımdır. Fertleri sevemiyecekleri mutlu 
ve bahtiyar olamıyacakları bir mesleğe itmek doğru değildir. Bu 
itibarla çoğunlukla yüksek öğrenimde gerçekleşecek olan bu mes
lek seçiminde hem fertlere hem de onlara yol gösterecek olan ki
şilere büyük görevler düşmektedir. 

İşte Türk Milli Eğitiminin Amıiçlarını böylece sıralayan ka
nun, bu milli Eğitimin, yetişmesini sağlayacağı yurttaş tipinin· 
özelliklerini. de şöylece sıralamıştır : 

1- Toplumsal Yönden : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına dayanan milli, 

demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti . olduğunu, Türkiye 
Devl~tinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu bilir 
ve Türk mmetinin bir ferdi olmanın şerefini duyar ve sorumlu
luğunu kavrar. 

b) Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vaz
geçilmez temel hak ve hürriyetlerine sahip olduğunu, dil, ırk, cin
siyet, siyasi ve felsefi düşünce, inanç, din ve mezheb ayırımı göze
tilrneksizin kanun önünde eşit bulunduğunu; yaşama, maddi ve 
manevi varlığını geliştirme haklarına, kişi hürriyetine, dini inanç 
ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu kabul eder. 

c) Ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu bilir ve ona · 
değer verir. · . , .... · -

d) ««Yurtta Su1h Cihanda Sulh)) ilkesine bağlıdır. 
e) ·Kanunlara ve nizamlara karşı saygılıdır. 
2- Şahsi Yönden : 
a) Kendisinin ve çevresinin sağlığını korur ve onları yetiş

tınneye çalışır. 

b) Türkçeyi doğru olarak konuşur, okur ve yazar, Türklük 
ilkelerini bilir, benimser ve korur. . 

c) Öğrenme ve gelişme isteğinde, pratik hayatın gerektirdi
ği bilgi ve becerilere sahiptir. 
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3- Elronomik Hayat Yönünden : 
a) İşe, iş ve meslek ahlakına ·bağlı ve saygılıdır, verimli ça

lışmaktan zevk duyar. 
b) İşindeki yeterliliğini geliştirerek deva.mettirir, kendisinin 

ve çevresinin I:"efahını artırmaya çalışır. 
c) Yeteneklerine uygun işi seçebilir, mesleki ve ekonomik 

başarının bilgi ve teknikle sağlanacağına inanır. 

II- İMAM- HATİP LiSELERİNİN EGİTİM VE 
ÖGRETİM ESASLARI 

Kanun Türk Milli Eğitiminin Genel amaçlarını böylece sıra

larken, özellikle İmam-Hatip Liselerinin amaçlarını da şu şeklide 
açıklamıştır. 

A- Milli Eğitim Bakanlığınca açılan, orta öğretim sistemi 
içinde, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı prog
ramlar uygulayan İmam-Hatip LiGelerinin amaçları, imamlık, 
hatiplik ve Kur'an Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine 
getirilmesiyle görevli, en az lise seviyesinde gepel ve mesleki öğre
nim görmüş elemanlar yetiştirmektir. 

B- imam - Hatip Liseleri eğitim ve öğretim kadrosunda va
zifeli eı~an kişiler, din görevHsi adaylarını, 

1- Anayasa nizamma bağlı, Türk Milli Eğitiminin amaçlan
nı benimsemiş ve bunları uygulamaya hazır, 

2- Milli a.hUı.km icablarını samirniyetle ya.şayıp yerine geti
ren ve milli bünyemize zararlı akımlar karşısında uyanık, 

3-- Dinin ve ahiakın gereklerine inanarak ya.şayıp yerine ge
tirir birer aydın, 

4- İlmi görüş ve anlayış kazanmış, bilgilerini mesleki alan
da kullanma yollarını öğrenmiş, 

5- Çalışkan, mesleğine bağlı, yurdun her yerinde seve seve 
hizmete hazır, 

6- Toplum kalkınmasında çevresine kültürel, ekonomik ve 
sosyal yönden katkıda bulunan, 
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7- Yaşayl§ı ve çevresine tesiri liakımından örnek tutulma
ya layık, 

8- Programla müfredatı tesbit edilen bilgi, maharet ve kül
türü kazanmış, 

9- insanlığı, insanlan seven ve anlayan, davranışlarında 
her şeyden önce eğitici olduğu şuuruna sahip, bedence ve karak
terce sağlam, güvenilir birer mesle·k adamı olarak yetiştirmekle 
görevlidir ler. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, imam-Hatip liselerinde eği
tim ve öğretim gören öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları doğrultusunda yeti§tirirken, hem mesle~e hazırlayıcı, 

hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar içerisinde biraz 
önce zikredilen özel durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu liselerden mezun olduktan sonra İmamlık, hatiplik ve 
Kuı·'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetleri yerine getirecek bu 
kişilerin, milli ahiakın icablarını samirniyetle yaşayıp yerine ge
tiren ve milli bünyemize zararlı akımlar karşısında uyanık, aydın, 
ilmi görüş ve anlayış kazanmış, bilgilerini mesleki alanda kullan
ma yollarını öğrenmiş, çalışkan, mesleğine bağlı, vatanım, mille
tini seve:ı;ı, güvenilir birer meslek adamı olmaları gerekmektedir. 
Bu itibarla bunları bu yolda yetiştirmek ve meslekleriyle ilgili bil
gi ve becerileri kazandırabiirnek için ayrıca gayret sarfetmek ge
rekecektir. Bu yüzden ders programlarında yer alan hitabet, irşad 
derslerini hem nazari hem de uygulamalı olarak vermek daha uy
gun düşecektir. Bu konularda yetenekli olan öğreticilerden yani 
öğretmenlerden istifade etmek, bunlara öğrencilerle karşılıklı uy
gulamalar yaptırmak yerinde olacaktır. 

«İmam-Hatip Liseleri, milli birer din eğitimi kurumudur>> : 
imam-Hatip Liselerinde, imam, hatip ve Kur'an kursu öğretici
liği adaylarının milli varlığa başarı ile hizmet edecek, dini veei
beleri ve şartlan yerine getirecek, inancı bütün, çağın gelişen ve 
değişen toplum ihtiyaçlarına manevi yönden cevap verebilecek 
mesleki formasyona ~ahip örnek insan olarak yetiştirilmelerine 

önem verilir. 

İmam, Hatip ve Kur'an Kursu öğreticiliği adaylarına, aynı milli 
ülkeleri, milli bir ortamda din inancını paylaşmaları için gereken 
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bütün bilgi, beceri ve davranışlan ve hizmet isteğini kazandırmak, 
İmam-Hatip Liselerinin başnca görevidir. 

İmam-Hatip Liselerinde öğretim ve Eğitim, yukanda belir
tilen esasların . ışığında islam inancı ile Türk ıseciyesinin birleşimi 
niteliğinde olan aşağıdaki temel duyguların yaşatılacağı bir at
mosfer içinde uygulanması öngörülmüştür : 

1- Allah Sevgisi : 
Allah sevgisi müslümanlığın temelini teşkil etmektedir. Bu 

sebeble çocuklanmızda korkudan ziyade bu sevginin derinleşmesi
ne ve Allah sevgisi yoluyla, başka varlıklara karşı da sevgi duygu
sunun gelişmesine, insan ruhunun çetin şartlar altında dahi, mut
lu ve iyimser kalma kabiliyetini kazanmasına çalışılmalıdır. 

2- Hoş Görürlülük : 
Allah sevgisinde derinleşen insan, şuurlu bir hoş görürlülük 

seviyesine ulaşacak, ba.şkalarının inançları ve yanılmaları karşı

sında sert davranışlardan kaçınacaktır. Çünkü hoş görürlülük, 
islam dininde yeri olmayan taassubun karşıtıdır. İslam dini ken
dinden once gelen peygamberleri tanımış ve onların dinlerini müs
lümanlığın onceki şekilleri saymıştır. Başta Peygamberimiz ol
mak üzere islam büyükleıi, birçok seçkin vasıfları arasında hoş 

görürlülükleriyle tamnmışlardır. Söz konusu hasletin milli tarihi
ınizde ki yerini uzun uzun açıklamaya lüzum yoktur. Misal ola
rak; atalarımızın yüz yıllarca idare ettikleri gayr~i müslim toplu
luklar karşısında geniş görüşlü tutumlarını hatırlamamız yeter. 

3- Hak Severlik ve Saygı : 
Hak severlik duygusu Türk- İslam toplumu anlayışına ge

nişlik ve derinlik verir. Bu duyguya eren insanın, bir haksızlığı 

bilerek yapması güçtür. Hak severliğin bir sonucu olarak saygı da, 
islam dininin gereği olarak Türk yaşayışmın temelleri arasında

dır. Dini ve milli terbiyesi tam olanlar başkalanna karşı saygılı 
davranır ve böylelikle başkalarından saygı görmeye hak kazanır· 
lar. 

4- Dini ve Dünyevi Görevlere Bağlılık : 
Dini ve dünyevi görevlere bağlılık, kişilerin Allah'a ve insan

lara karşı olan görevlerini yerine getirmeyi ikinci bir tabiat haline 
getirir, insan yaratılışındaki temel sebebi kavratır, geçirdiği gün

, leri, zamanı, işini değerlendirmesini öğretir. İnsan oluşunun ger-
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çeklerini, hızlı gelişen ilim verilerine ve görüşürte uygun olarak 
benimsetir, kendisi ailesi ve yurdu için yararlı bir kimse olmasını 
sağlar. 

III- AKAİT VE I{ELAM DERSLERİ 

İmam-Hatip Liselerinin XI. ve XII. · sınıflarında haftada iki
şer saat olarak okutulmakta olan Akait ve Kelam dersleri haftalık 
ders programında toplam dört saat olarak yer almaktadır. Bu iki 
dersin de, Milli Eğitim ·Bakanlığın.;a tesbit edilmiş müfredat prog
ramına göre hazırlanmış ve yine aynı bakanlık tarafından ders 
kıtaplan olarak bastırılmış kitapları mevcuttur. Bu kitaplardan 
Akait ders kitab: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ile Yrd. Doç. Dr. Süley
man Toprak tarafından Kelam ders kitabı da_Prof. Dr. Hüseyin Atay 
ile Doç. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu tarafından hazırlanmıştır. 

Kitabiarın tesbit edilmiş olan müfredat programiarına ve Akait 
ve Kelam derslerinin amaçlarına tamamen uygun olarak hazırlan
mış olduğunda şüphe yoktur. Bu itibarla ders kitaplarını bu yö
nüyle eleştirrnek doğru değildir. Zira kitaplar, en ince ayrıntıları
na kadar bu konuları ihtiva edecek şekilde hazırlattırılmıştır; 

çünkü sipariş üzerine yazılmış daha sonra da Talim ve Terbiye 
Kurulu tarafından <?luşturulan iki ayrı komisyona tetkik ettiril
miştir. Durum böyle olunca, meseleyi dersleri okutınakla görevli 
bğretmenlerle öğrenciler açısından ele almak daha doğru olacak
tır. 

1- ÖÖRETMENLER : 

Öncelikle öğretmenierin derslere çok iyi hazırlanarak girme
leri kitabta yazılı olanlan benimseyip kabul ederek konulara ha
kimiyeti sağlamaları birinci şart olarak gereklidir. Çünkü bu ha
zırlık ve hakimiyet sayesinde hem sınıfta etkin olabilecekler hem 
de öğrencilere dersi benimsetip sevdirebilecekler ve bu suretle 
dersi derste öğretmiş olacaklardır. Kitapların ince oluşu, ve bu 
kitaplarda, diğer yardımcı kitaplar ve bu konularda yazılmış di
ğer kitaplarda olduğu gibi fazla bilgilerin ve ayrıntıların bulun
mayışı çok kere öğretmenleri ümitsizliğe ve kitaplan küçümser 
bir tutum içerisine girmeye sevketmektedir. Halbuki haftada iki 
saat olarak öngörülmüş olan bu dersleri her ay bir yazılı sınav 

için ayrılan bir veya iki saatlik zaman dikkate alınırsa, ve konu
ları imam-Hatib Liselerinin eğitim ve öğretim esaslarına uygun 
olarak öğrencilere kavratmak ve yaşatmak söz konusu ise, Bakan
Iıkca öngörülen müfredatı bile yetiştirmek kolay olmasa gerektir. 
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Hele sözlü ~mav yapmak da bahis konusu ise, bu iki saatlik za
man hiç te yeterli olmıyabilir. 

Halbuki kendi çocuklarımızdan edindiğimiz bilgilere ve me
zun ettiğimi? öğrencilerimizle yaptığımız konuşmalara göre, pek 
çok öğretmenin bu kitapları azımsıyarak başka kitaplardan bilgi
ler toplayıp derslerde çocukların defterlerine bu bilgileri yazdır
mak suretiyle 40-45 dakika olan ders saatını doldurarak vakit kay· 
bettikleri ve sene ı:;onuna kadar da kitaplardaki üniteleri yetişti
recek zaman bulamadıklarıdır. En az üç üniteyi yetiştiremeden 
yıl sonu gelip çatmaktadır. Mesela; Melel<lere iman konusunda bir 
öğretmen, kitapt~ yazılanlarla yetinmeyip bunlara ilaveten «Me
leklerin Çeşitleri» başlığı altında: Bulundukları yerlere göre me
lekler arzi, semavi ve arşi olmak üzere üç gruba ayrılır, diyerek bun
ları defterlerine ince ayrıntılarıyla yazdırmıştır. 

Bu ve buna benzer ayrıntılara girileceğine, de'rsi anlatıp açık
lamak varken, yazdırma yolu tercih edileceğine öğrencilere konu
lar derslerde öğretilse, tekrarlar yapılısa, soru sorma imkanı veri· 
lip cevaplar vermenin yolları araştırılsa, böylece öğrencilere mes
leki formasyon kazandıracak uygulamalann ilk adımı da atılmış 
olur. 

Ayrıca, yine kitablardaki bilgilerle yetinmenin, fakat örnekle
ri çağaltmak suretiyle konulan daha somut hale getirmenin de 
faydalı olacağına inanıyoruz. Zira Akait ve Kelam konuları fazla 
dikkat isteyen, oldukça zor ap.laşıla.n konulardır. Bu itibarla so
rumluluk ta.şıyan öğretmeniere çok iş d~mektedir. 

Öğretmeniere ve öğretmen adaylarına, öğretmenliğin çok de
ğerli bir meslek olduğu deva~lı hatırlatılınalı ve bunun için her 
şey yapılmalıdır. Ayrıca öğretmenliğe giriş için sağlıklı ve geniş 

bir eğitim, esas ve temel şart olmalıdır. Radyo ve Televizyon gibi 
kitle haberleşme araçlarr kullanılmak suretiyle öğretmenlik mes
leğinin önemi üze~inde duran programlar yaptınlmalıdır. Meslek
lerinde örnek olacak. özellikteki öğretmenieTe önem vermek sure
tiyle her türlü girişimde bulunarak mevcut durumları düzeltilme
lidir. (Hizmet içi eğitimler) Öğretmenler mesleki uygulamaları
nın değerlendirilmesinde sorumluluklarını bizzat kendileri üstlen
melidirler. 

Bütün alanlarda yeni bilgi ve becerilerin artması eğitimin 

muhtevası, sağlık, insan hakları, çevre, bilgisayar teknikleri v.b. 
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gibi yeni ıneselelerin kendini göstermesi, muhtelif durumları orta
ya çıkarmıştır. Bu sebeble öğretmenierin neyi ve nasıl öğretecek
leri hususunda çok hassas ve titizce seçim yapmaları da kendile
rinden beklenmektedir. -

2- ÖGRENCİLER 

Öğrencilerin de her derse girmezden önce o gün verilecek der- -
si bir gün önce hiç olmazea bir kere, evde okuyup gelmeleri ve iş
lenen dersleri okuldan eve gelince bir kere tekrar edip, daha son
ra yarınki derslere hazırlanma alışkanlığını kazanmaları birinci 
şart olmalıdır. Öğrencilerin öğretmenleri dikkatle dinlemeleri, der
si iyi takip etmeleri, mantıklı , açıklayıcı, öğretici· sorular sorma
ları da çok önemlidir. 

Ayrıc;a okudukları okulun, yani İmam-Hatip LiGelerinin eği
tiP1 ve öğretim esaslarını ve özellikle Akait ve Kelam derslerinin 
amaçlarını çok iyi kavrayıp daima hatırda tutmaları, bu esaslar 
ve amaçlar doğrultusunda çalışıp kendilerini yetiştirmeleri icabet
mektedir. 

Mezun olduklarında, İmam-Hatip ve Kur'an kursu öğreticisi 
olarak hizmet yapacaklarını düşünerek, bu mesleklere._ uygun ça
lışmalar yaparak kendilerini yetiştirmek üzere uygulamalar yap
mayı, ilk heyecanlarını yenmek üzere daha okulda iken kendile
rini denemelerinin lüzumuna inanmalıdırlar. Diğer taraftan 
İmam-Hatib Liselerinde meslek dersi öğretmenliği yapacak olan 
ilahiyat Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine, programda yer 
alan bir aylık öğretmenlik uygulamasına gereği gibi önem vere
rerek öğrenciler lehine verimli hale getirmek için seminerler dü
zenleyip birlikte uygulanacak kararları tesbit etmek la
zımdır. 

Öğrencilerin roman, hikaye, tarih gibi pek çok çeşitli kitap
ları okumalarının yararlı olacağına dikkatlerini çekmek suretiyl&, 
onların kelime haznelerini geliştirmeli, konuşma ve yazma esna
sında gerekli deyim ve ilmi tabirleri kullanma alışkanlığını kazan
dırmalıdır. Çünkü bu alışkanlığı kazanan öğrencilerin düşünce 

sist emleri ve düşündüklerini ifade edebilme güçleri gelişip arta-
cak, bozuk cümle kurn-,aktan da kurtulmuş olacaklardır. 

:S- iDARECiLER : 

İmam-Hatip liselerinin eğitim 've öğretim esaslarını ve özel-
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likle Akait ve Kelam derslerinin amaçlarını çok iyi bilen ve ayrı
ca idarecilik vasfı olan müdür ve. müdür yardımcılarının iş ba
şına getirilmelerini sağlamak daha uygun olur. Bu idarecilerin ye
ni tayin olan stajyer öğretmenleri gerçekten bu ünvanıanna uy
gun olarak, en az bir dönem çalıştırmaları yerinde olacaktır. De
mek istiyoruz ki, stajyer öğretmenleri hemen derse sokmak yeri
ne tecrübeli bir rehber öğretmene teslim edip gerekli tecrübe ka
zanmalarını sağlamak, en doğru olan çaJ.ışma olacaktır. Bu hu
susa, kültür derısi öğretmenlerinde son derecede dikkat edildiği 

halde, meslek dersi öğretmenlerinde çok yerde ihmal edilmekte ve 
yeni tayin edilmiş stajyer bir öğretmen sınıfa ookulup ders ve öğ
rencilerle başbaşa bırakılmaktadır. Halbuki az da olsa bir tecrü
be kazandıktan ve ilk heyecanını yendikten sonra bilfiil ders ver
meye başlasa, daha başarılı ve tesirli olacağında şüphe yoktur. 

Diğer taraftan idarecilerin belli bir proğram dahilinde öğret
menleri bizzat sınıflarına girerek derslerini denetleyip kontrol et
meleri · dersten sonra tesbit ettikleri değerlendirmeleri yapıcı bir 
tarzda, korkutmadan öğretmeniere bildirmeleri de eğitim ve öğ
retim açısından son derece faydalı olacaktır. 

Akait ve Kelam derslerini okutacak meslek dersleri öğret
menleri ilahiyat Fakültelerinden yetiştiğine göre, son olarak bu 
fakültelerdeki ders dağılım saatiarına da göz atmak yerinde ola
caktır. Çünkü İmam-Hatip liselerine meslek dersi öğretmenlerini 
yetiştiren kurumlar Türkiye'deki sekiz İlahiyat Fakülteleri oldu
ğuna göre, başt.a bulunan idarecilerin de kanaatımızca aşağıda 
zikrçdilecek bazı hususlara dikkat etmeleri öğrencilerin yetiştiril·· 
m~si açısından faydalı olacaktır. 

YÖK tarafından hazırlandığı bilinen ve 1983-1984 öğretim yı
lından itibaren uygulanması istenilen ders dağıtım cedveline dik
katlice baktığımız zaman, bazı derslerin yarı yıllara kredi-saat ola
rak yığıldığını görüyoruz. Bize göre ve uygulamadan edindiğimiz 
tecrübelere· istinaden, derslerin bu şekilde yığılması eğitim-öğre
tim açısından verimli olmamaktadır. Mesela, 7. yarıyılda yedi sa
at Kelam öngörülmüş, bu pedegojik açıdan sakıncalı olmaktadır. 
Zira hem öğrenciye bombardıman edilen bilgiler ağır gelmekte, 
henüz bir konuyu kavrayıp hazınetıneden ikinci, üçüncü konular 
birbirini takip etmektedir. Bazan da haftada yedi saat olan bu 
dersi gereği gibi hazırlayıp öğrencilere takrir edecek öğretim ele
manı ya bulunamıyor, yahut da gereği gibi eğitim-öğretim yapa-
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mıyor. Bu bakımdan yedi saatlik dersin hiç olmazsa 3 kredi saatı 
6. yarıyıla kaydınlsa ve Kelam ile ilgili ilk bilgiler bu yanyılda ve
rilse, daha iyi olur. Yine 7. yanyıl konmuş olan 6 saatlik Islam 
Mezhebieri Tarihinin 2 kredi saatı 6. yarıyıla konsa yine öğretim 
açısından faydalı olacaktır. Keza 8. yarıyılda yer almış olan beşer 
kredi saatlik Islam Felsefesi Tarihi ile Tasavvuf Tarihi dersi dö
n\i§ümlü olarak biri, mesela; Tasavvuf Tarihi, 7. yanyıla konsa, 
8. yarıyılda da İslam Felsefesi Tarihi verilse daha yararlı olacak
tır. Yine 7. Yarıyıla toplanmış olan 6 kredi saatlik Din Eğitimi 

de üçer kredi saat olarak 7. ve 8. yarıyıllara konulmalıdır. 

Ayrıca ders dağıtım cedvelinde yer alan ve bir ay olarak gös
terilen Din ve Ahlak Derısıeri Ozel öğretim uygulamaları yapılır
ken, idarecilere büyük işler ve proğramlar d\i§mektedir. Bilindiği 
üzere sekiz İlahiyat Fakültesi bu uygulamaları farklı şekillerde 
yapmaktadır. Bazıları dersleri tatil etmekte ve öğretim elemanıa
rım bu uygulama için görevlendirmekte, bazıları sadece bir ay sü
re ile öğleden sonraları proğramı bO§ bırakarak, öğrencileri uy
gulama yapacakları orta dereceli okullara göndermekte, bazıları 

da birbuçuk ay csüre ile haftamn iki gününün öğleden sonrasım 
boş bırakarak son sınıf öğrencilerine bu uygulamayı yapmak im
karunı vermektedir. 

Bundan sonrası uygulamayı yapan öğrencilerin şevk ve arzu
suyla yeteneklerine, ders öğretmeleri ve idarecileriyle olan olumlu 
ilişkilerine kalmaktadır. Zira bundan sonra, yani orta dereceli 
vkullara uygulama yaptırmak üzere yerleştirildikten sonra her 
türlü kontrol ve sorumluluk birinCi derecede uygulama yapan öğ
rencilere ve ikinci derecede de uygulamanın yapıldığı ders öğret
menleri ile idarecilere geçmektedir. ;Eğer uygulama yapan öğren
ciler bu işin fayda ve yaranna inanıyorlarsa, şuurlu bir şekilde bu 
işe dört elle sarılmaktadırlar. Aksi durum bahis konusu olursa, 
uygulamayı da sıradan bir şekilde, yapmış olmak için yapıyorlar. 
Neticede istenen ve beklenen başarı ve fayda sağlanamıyor. Bu
nun için hiç olmazsa, uygulamayı yaptıran fakültenin Öğretim 
Elemanlarından veya Araştırma Görevlilerinden pek çoğunu sı

rayla, uygu~amaların yapıldığı orta dereceli okullarda devamlı ola
rak görevlendirip kontrol fişlerini bu görevlilere yerinde doldurt
mak csuretiyle uygulama yapan öğrencilere, her türlü mürakabe 
ve sorumluluktan uzak kalmadıklarını hissettirınenin daha yarar
lı olacağı kanaatını taşımaktayız. 
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Böylece uygulama yapan öğrenciler hem başı boş bırakılma
dıklarını daima hissedecekler, hem de uygulamaların üzerinde, 
.fakülte idarecileriyle orta dereceli okul idarecilerinin koordineli bir 
şekilde .ciddi olarak durduklarını anlayacaklardır. Belki böylece 
uygnlaınalar öğrencilerimiz için hem çok yararlı olacak, hem de 
uygulama yapan bu ·:ğrencilerimiz bir öğretmen gibi sınıfa girip 
ders vermenin zevkini tadacaklar, ilk heyecan ve telaşlarını kont
rollü bir şekilde üzerlerinden atıp tecrübe kazanmaya başlayacak
lardır. 

işte bu yüzden, Gaziantep Üniversitesi ilahiyat Fakültesiyle 
dokuza çıkan bütün ilahiyat Fakültelerinin son sınıf öğrencileriy
le idarecileri, bu yazıda teklif edilen hususları göz önünde tuta
rak daha da iyilerini yapmanın gayreti içinde olurlarsa 
orta dereceli okullarda öğretmenlik yapacak olan mezunlarımız 

istenilen düzeye, fikir ve düşünce yapısına, öğretmenlik beceri ve 
yeteneğine ulaşmış olabileceklerinde hiç şüphemiz kalmaz. Aynı 
titizlik İmam-Hatip Lislerinin son sınıf öğrencilerinin mesleki uy
gulamalarında da gösterilirse, onlar da tatbiki yönden ıstenilen 

mesleki seviyeye ulaşacaklardır. 

\ 
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