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ÖZ Değerler eğitimi sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireylerin yetiştirilmesi için gerekli 

ve vazgeçilmez bir eğitimdir. Bu, yetişmekte olanların eğitilmesinde ana rolü oynayan yetişkinler 

eğitimi için de geçerlidir. Çocukların yetiştiği ilk ve temel eğitim kurumu olan ailenin, ebeveynin 

ve özellikle annenin değerler ve eğitimi konusunda sistemli bir eğitime ihtiyacı vardır. Bu bağ-

lamda karşımıza öğrencilerden çoğunluğunu annelerin oluşturduğu kadın yetişkinlerin, din ve 

değerler eğitimi aldığı bir yaygın din eğitimi kurumu olan Kur’an Kursları çıkmaktadır. Dolayısıy-

la eğitimde değer eğitimi konusunda üzerinde çalışılması gereken kurumlardan biri de Kur’an 

Kurslarıdır. Bu makalenin konusunu; Kur’an kurslarına devam eden yetişkin kadın öğrencilerin 

değerler eğitimi kavramına ilişkin algıları, değerler eğitimine yönelik değerlendirme ve önerileri 

ve bunların program açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmada kadın yetişkin 

öğrencilerin değer ve değerler eğitimi algıları ortaya konurken, nitel araştırma desenlerinden 

olgubilimsel (fenomenolojik) yaklaşım kullanılmıştır. Öğretim Programının öğrenme alanlarının 

“değerler eğitimi” açısından araştırılması ise doküman analizi ile gerçekleştirilmiştir. Her iki yön-

temle elde edilen araştırma bulguları, alanyazındaki ilgili araştırmaların bulguları ile birlikte yo-

rumlanarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an Kursu, değerler eğitimi, öğretim programı, kadın yetişkinler,  

  yetişkinler din eğitimi  

ABSTRACT Values education is a necessary and indispensable training for the education of indi-

viduals who think, feel and behave healthy. This also applies to the education of adults who play a 

major role in the education of those who grow. The family, which is the first and primary edu-

cation institution where children grow up, needs a systematic education on the values and ed-

ucation of the parent, especially mother. In this context, Qur'an Courses, which are the most 

common religious education institutions where most of the female students were mother, are 

giving education in religion and values. Therefore, one of the institutions that need to be stud-

ied about value education in education is Quran Courses. The subject of this article is; Adult 

female students who is attending Qur'an courses consist of their perceptions about the concept 

of values education, evaluation and suggestions for values education and their evaluation in 

terms of the program. In the study, while female adult students' perceptions of values and val-

ues education were revealed, a phenomenological (phenomenological) approach was used in 

qualitative research designs. In order to investigate the learning areas of the curriculum in 

terms of education values, document analysis was performed. The research findings obtained 

from both methods are discussed and interpreted together with the findings of the relevant re-

search in the literature. 

Keywords: Quran course; values education; curriculum; female adults;  

  religious education for adults 
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EXTENDED ABSTRACT 

The Qur’an Courses are common religious education institutions that meet the religious education requirements of Muslim individuals. A 
very wide range of people (children of basic education age, university youth, married adults and life-experienced elders) can benefit from 
these institutions. That is why the Qur’an Courses are institutions that offer common religious education to almost people from all strata. 
This gives an idea of how important the Qur’an Courses by means of meeting the religious education requirements of Muslim individuals 
in our country. 

Values education is necessary and indispensable training for the education of individuals who think, feel, and behave healthily. 
This also applies to the education of adults who play a major role in the education of those who grow up. The family, which is the first 
and primary education institution where children grow up, the parent, and especially mother, requires a systematic values education. In 
this context, we see the Qur’an Courses which is the most common religious educational institution. There religious and values education 
is given to adult women the vast majority of whom are mothers. So, in terms of education, the Qur’an Courses are one of the institutions 
that need to be studied about value education. 

In the research, attendant adult female students’ value perceptions, values they already have and values they want to gain are de-
termined. The relationship between these values and values they gained during religious education programs in the Qur’an Courses are 
tried to examine comparatively. Thus, it is aimed to contribute to the development of Need-Focused Qur’an Courses Education Programs 
in terms of values education. In the study the perception of values and values education of female adult students was revealed, phenome-
nology approach was preferred from qualitative research designs, and the learning areas of the curriculum were analyzed in terms of 
"values education" by the method of document analysis. In conclusion, the findings of the research are interpreted and discussed in the 
light of the body of literature. While classifying the value preferences, the Schwartz Value Classification criterion, which was found to 
be compatible with Turkish culture, was taken. 

In the discussion and conclusion section, firstly, the research findings are discussed according to Schwartz's values scale and by 
comparing them with the relevant findings of some researches, the results obtained are given subsequently. According to the results of 
the research, the importance of the family, who entered the security value class as the values they wanted to teach, if they were the 
Qur'an Course teacher, to be respectful and clean in the family; the importance of worship, which falls into the traditional value class, to 
stay away from haram and bad habits, exemplary sections from the life of the Prophet and religious and spiritual values in general; re-
spect for the right of the servant, which falls into the value class of universalism; respect, patience, understanding, decency (imagination) 
in the value class; love in the benevolence value class; In the self-directed value class, it was seen that encouraging and motivating the 
student to learn; however, it was determined that they never turn to values in success, indigestion and arousal value types. 

It is seen that the values to be taught are values in the values of benevolence and universalism in the dimension of self-esteem and 
tradition, compliance and security in the dimension of conservative approach. 

The perceptions of the participants about the concept of “values education”; religious and moral values, Turkish society values, 
spiritual values, religious education, the Qur'an Course and the self-development of people. 

Values education started in the family, the family was a model for the child and brought important responsibilities especially to the 
mother in this regard; the understanding that the development in the context of values education continues positively or negatively after 
the family with factors such as school, relative relations, circle of friends and media. It can be said that the participants perceive the “val-
ues education” and the environment in which this education develops (family, school, environment) and the factors affecting education 
(religion, education, society, individual effort and media) accordingly. 

In our article, some suggestions are presented to increase the efficiency in values education in the Qur'an Courses. 
 

 

ğitim Tarihine bakıldığında, yaygın din eğitiminin, örgün din eğitimine nazaran daha eski bir ge-

leneğe sahip olduğu görülür.1 Buna rağmen yaygın din eğitiminin örgün din eğitimi kadar bilim-

sel temellere oturtulamadığı, bu alanla ilgili çalışmaların (eğitici yetiştirme, program geliştirme, 

eğitim yöntemleri ve materyalleri vb.) yeterince yapılmadığı söylenebilir.2 

Örgün din eğitimi okullarda gerçekleştirilmektedir. Yaygın din eğitimi ise örgün eğitime hiç gir-

memiş, örgün eğitime devam eden, bu eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış ya da onu bitirmiş 

olan, farklı yaş gruplarındaki öğrencilere, kısa süreli programlar uygulanarak yapılmaktadır.3  Ülkemizde 

yaygın din eğitimi etkinlikleri resmi ve sistemli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmek-

tedir. DİB'in yaygın din eğitimi hizmeti yürüttüğü kurumlardan birisi de Kur'an kurslarıdır.4 

                                                           
1 Yahya Akyüz, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yay, İstanbul 1999, s.91-92. 
2 Mehmet Korkmaz, “Kur’an Kurslarında Din Eğitimi”, Din Eğitimi, (Ed. Recai Doğan -  Remziye Ege), Grafiker Yay., Ankara 2012, s.339. 
3 Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, Akçağ Yay, Ankara 1996, s.185; Cemal Tosun, “Yetişkinler Din Eğitimi: Mahiyeti, İmkanları ve 
Problemleri”, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 1997,  s.222. 
4 M. Şevki Aydın, Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursu, DİB Yay, Ankara 2008, s.25. 
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Kur'an kursları, Müslüman bireylerin din eğitimi konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere te-

sis edilmiş olan yaygın din eğitimi kurumlarıdır. Bu kurumlardan temel eğitim çağındaki çocuklardan, 

üniversite çağındaki gençlere, evliliğe adım atmış yetişkinlerden, oldukça uzun bir yaşam tecrübesi olan 

yaşlılara kadar geniş bir halk kitlesi yararlanabilmektedir. Dolayısıyla Kur'an kursları toplumun hemen 

her kesimine yaygın din eğitimi hizmeti sunabilen bir kurum olma özelliğine sahiptir. Bu durum Kur'an 

kurslarının ülkemizdeki Müslüman bireylerin din eğitimi ihtiyacını karşılamak bakımından ne derecede 

önemli bir yere ve işleve sahip olduğu/olabileceği konusunda bir fikir vermektedir. 5 

Ülkemizde Kur’an kurslarına devam edenlerin önemli bir kısmını kadın yetişkinler oluşturmaktadır.6 

Bilindiği üzere, ülkemizde kadınların okuldan, eğitim imkânlarından yararlanma oranları erkeklere 

nazaran hâlâ düşüktür. Özellikle bazı kırsal bölgelerde aileler çeşitli kaygılarla kız çocuklarını okula daha 

az gönderme ve erken yaşta evlendirme gibi uygulamalara yönelebilmektedirler. Bu durum onların eğitim-

lerini ve kendilerini geliştirmelerini engelleyebilmektedir. İşte Kur’an kursları belli bir yaşa gelmiş genç 

kızların ve kadınların gönüllü olarak din eğitimi alabildikleri önemli bir kurum olma özelliğine de sahiptir. 

Bu çerçevede Kur’an kurslarının farklı sosyal, kültürel, ekonomik tabandan gelen kursiyerlerin dini ve ah-

laki konularda bilgilenmelerinde, bilinçlenmelerinde, iletişimlerini geliştirmelerinde ve toplumsal hayata 

daha etkin katılmalarında teşvik edici, onlara rehberlik edici bir konuma da sahip olduğu söylenebilir. Ay-

rıca bu kurumların aile kurumuna destek olduğu, aile içi rollerin öğrenilmesine, paylaşmasına, çocukların, 

özellikle kız çocuklarının eğitimine olumlu yansımalarının olduğu düşünülebilir.7 

Yetişkin din eğitiminin en önemli görevlerinden biri, ferdin bireysel değerlerinin gelişmesine yar-

dım etmesidir. Modern psikolojideki kendini gerçekleştirme, bireyselleştirme, kimlik, güçsüzlüğün idrak 

edilmesi, üretkenlik, dürüstlük, sevgi, güven, özgürlük, bütünlük gibi kavram ve değerlerin çoğu dini 

gelenekte de vurgulanmaktadır.8 Bireysel değerler kadar toplumsal değerler de önem arz etmektedir. 

Toplumsal yaşamın düzenli gitmesi için sadece yasalara uymak yetmez. Ortak değerlerin, güncel ve ge-

leneklerin birleştirici gücüne de ihtiyaç vardır. Yani insancıl değerler olmadan toplum çarkı dönmez. 

Örneğin bütün dinler ve toplum yasaları; adam öldürmeyi, çalmayı, başkasının hakkını çiğnemeyi, baş-

kasının namusuna el uzatmayı günah veya suç saymışlardır. Bunun yanında, doğruluk, konukseverlik, 

güçsüze el uzatma, saygı ve sevgi gibi değerler yasa gücüyle benimsetilemezler. Bunlar manevi eğitim 

desteği güçlü olan din eğitimi ile sağlanır.9 Bu bağlamda yetişkin din eğitimi kurumu olan Kur’an kursla-

rına bireyin anlam arayışının sağlıklı doyumu, inanç ve ahlak sistemlerinin tutarlı gelişimine katkı sağ-

layabilmesi, bireysel ve toplumsal değerlerin eğitimi noktasında önemli görevler düşmektedir.  

Kur’an kurslarının öğretim programlarına bakıldığında, Kur’an-ı Kerim’in ve temel dini bilgilerin 

öğretim konusu yapılmasının yanı sıra milli birlik ve beraberliği pekiştiren sevgi, saygı, dostluk, kardeş-

lik, hoşgörü, vatan, millet, bayrak sevgisi gibi değerlerin işlendiği; kursiyerlere İslam dininin değerlerini, 

insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark ettirmenin ve öğrendiği değerlerden yar-

dım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamanın amaçlar arasında yer aldığı görülmektedir.10 

Kur’an kursu öğretim programında değerler boyutunda yer alan amaç ve konuların değerler eğitimi 

açısından incelenmesine ihtiyaç vardır.  

                                                           
5 Korkmaz, a.g.e., s.339-340. 
6 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarında 935.712 kadın, 190.034 erkek olmak üzere 1.125.746 öğrenci eğitim 
görmüştür. Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara 2018, s. 47. 
7 M. Şevki Aydın, Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursu, s.101-107. 
8 M. Akif  Kılavuz, “Kur’an Kursları ve Yetişkin Din Eğitimi”, Etkili Din Öğretimi, (Ed. Şaban Karaköse), TİDEF Yay, 4. Bsk., İstanbul 2012, s.153. 
9 Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, İFAV Yay., İstanbul 1997, s.76. 
10 Komisyon, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları (Yüzünden Okuyanlar İçin), DİB Yay.,  Ankara 2012, s. 6. 
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    ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Araştırmanın konusu, Kur’an Kursu eğitimine devam etmekte olan kadın yetişkinlerin değer algıları ile 

Kur’an Kurslarında aldıkları din eğitimi programlarında değerler arasındaki bağlantıları karşılaştırmalı 

olarak ortaya koymaktır. Bu konu çerçevesinde; kadın yetişkin öğrencilerin “değerler eğitimi” kavramı-

na ilişkin algıları nedir? Kur’an kurslarında etkili ve verimli bir değerler eğitimi için neler yapılabilir? 

Kuran kurslarında değerler eğitimine “örtük program”ın katkısı nedir? sorularına cevap aranmıştır.  

Bu araştırmanın amacı; Kur'an Kursu eğitimine devam etmekte olan kadın yetişkinlerin, değer algı-

larını, sahip oldukları ve olmak istedikleri değerleri tespit etmek ve bu değerler ile Kur’an Kurslarında 

aldıkları din eğitimi programlarındaki değerler arasındaki bağlantıları karşılaştırmalı olarak ortaya koy-

mak ve öğrenci görüş ve beklentileri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; öğrenci-

lerin sahip oldukları ve olmak istedikleri değerler ile Kur’an Kursu öğretim programında yer alan ve ka-

zandırılması hedeflenen değerleri kadın yetişkin öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine ne derece 

cevap verdiğini incelemektir. Böylece “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları”nın gelişti-

rilmesine değerler eğitimi boyutunda katkıda bulunmaktır.  

    ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Kur’an Kursları öğretim programının "değerler eğitimi" bağlamında incelenmesi ve kurslara katılan ye-

tişkin öğrencilerin değer beklenti ve ihtiyaç tespitleri konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamı-

zın konuyla ilgili bu eksikliği gidermek ve ileride yapılacak öğretim programı geliştirme çalışmalarına 

değer eğitimi noktasında katkı sağlayabilecek olması önemini ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları-

nın program geliştirme çalışmaları yanında hizmet-içi eğitim ve ders materyali konularında katkıda bu-

lunması beklenmektedir.  

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Değerler eğitimi bağlamında yapılan çalışmalara problem edilen temel konular açısından bakıldığında; 

Belirlenen bir hedef kitle üzerinde (genellikle ilköğretim, lise öğrencileri) değerler eğitimi programı 

uygulanarak bazı değerlerin kazandırılmaya çalışılması,  

Genellikle üniversite öğrencileri, öğretim elemanları, öğretmenler, öğretmen adayları, yöneticiler, 

idari kadro gibi kitlelerin değer tercihleri, algıları, yönelimlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar,  

İnsani eğitim programlarının hedeflenen değer ve davranışların kazanımında etkili olup olmadığını 

araştıran çalışmalar,  

Seçilmiş eserlerin (halk hikâyeleri, çocuk edebiyatı ürünleri, 100 Temel Eser gibi) değer eğitimi açı-

sından incelenmesi,  

Bazı ders müfredatlarının değer eğitimi açısından incelenmesi,  

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri konuları tespit 

edilmiştir. Bunlar içerisinden bizim konumuzla ilişkili olduğu düşünülen şu çalışmalara değinilebilir:  

Katılımcıların değer algılarını belirleme açısından araştırma konumuza yakın bir çalışma Yapıcı ve 

Zengin tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapıcı ve Zengin11, tarafından ilahiyat fakültesi öğrencilerinin 

                                                           
11 Asım Yapıcı - Zeki Salih Zengin, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, c. 1, sayı: 4, s. 173-206. 
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değer tercih sıralamaları üzerine yapılan bu araştırmada, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm etkenleri, 

değerlerin tercihinde anlamlı bir farklılık çıkarmamıştır. Bununla birlikte ekonomik durum, ilahiyat fa-

kültesini isteyerek ya da istemeyerek tercih etme, öğrenime devam edilen sınıf ve dine önem verme dü-

zeyi gençlerin değer tercihlerinde anlamlı bir farklılık getirmiştir. 

Değer tespiti doğrultusundaki bir diğer araştırma Sarı12 tarafından öğretmen adaylarının değer ter-

cihlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmadır. Bu araştırmada, öğrencilerin değer tercihleri önem sı-

rasına göre siyasi, genel ahlak, dini, ekonomik, estetik, sosyal ve bilimsel değerler olarak bulunmuştur. 

Kız ve erkek öğrencilerin bilimsel değerleri arasında bir farklılık yoktur. Erkek öğrencilerin değerleri 

benimseme düzeyleri bilimsel değerler dışındaki tüm değerler alanında kız öğrencilerden daha yüksek-

tir. Araştırmada tüm değer alanlarının birbirleriyle anlamlı ilişkiler içinde oldukları bulunmuştur.  

Aynı şekilde benzer bir çalışma Erdem13 tarafından gerçekleştirilendir.  Üniversitede çalışan öğre-

tim elemanları ve idari personel olarak çalışanların değer tercihlerini belirlemek amacıyla gerçekleştiri-

len bu çalışmada, ilk üç değer sıralamasında, eğitimde niteliğe önem verme, bilimsellik ve öncülük ola-

rak ifade edilmiştir. Bu değerleri dürüstlük, saygınlık ve güven değerleri izlemektedir. İleride sahip 

olunması beklenen değerler ise, öncülük, bilimsellik ve çağdaşlık olarak ifade edilmektedir.  

Aydın’ın14, gençlerin değer algısı üzerine yaptığı araştırmasında, değerler kendi içinde genel “sos-

yal” ve özel “dini\İslami” olmak üzere iki ana sınıfa, ayrıca genel sosyal değerler -göreceli de olsa- “mo-

dern ve geleneksel”; dinî/İslamî değerler ise “kurumsal” ve “eylemsel” alt sınıflarına ayrılmıştır. Böylece 

değişim sürecinin hangi eksenlerde, nasıl ve ne gibi bir tempoda değişip geliştiği tespit edilmeye çalışıl-

mıştır. Modern değerlerde özgürlük, kendine saygı ve insan hakları gibi kişiselliği işaretleyen değerlerin 

bir önceliği olduğu görülmüştür. Ama zenginlik, değişik bir hayat talebi gibi modern değerler geri plan-

da kalmıştır. Sosyal değişkenler açısından bakıldığında cinsiyet ve yaş, modern-geleneksel değer dönü-

şümünde etkin bir role sahip bulunmasalar da yaşanan yer, eğitim, baba eğitimi ve aile gelir seviyesi de-

ğişkenleri baz alınan sosyal kategorilerin şehirde yaşaması, üniversiteye devam etmesi, babanın eğitim 

seviyesinin yüksek olması ve ailenin yeterli gelir düzeyine sahip olması, genelde modern değerlere vur-

guyu artırmakta olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre toplumumuzda değerler, genel kanının aksine, 

her haliyle modernden geleneksele bir değişim geçirmeyip, bir toplumsal seçicilik doğrultusunda geliş-

mektedir. Hatta bu açıdan geleneksel-modern ikileminin bile anlamlı gözükmediği sonucuna ulaşılmış-

tır.  

Aydın’ın gençlik üzerinden modern-geleneksel değer dönüşümünde etkin role sahip olan unsurları 

araştırdığı bu çalışmasının, bizim de katılımcıların değer algıları, sahip oldukları ve olmak istedikleri de-

ğerlerde etkin role sahip olabilecek unsurlar bağlamında konumuza yakınlığı olduğunu söyleyebiliriz.  

Bir değer tespiti çalışması da Gökçe15 tarafından gerçekleştirilen “Türk Gençliğin Sosyal ve Ahlaki 

Değerleri” başlıklı çalışmadır. Üniversite gençleri üzerine yapılan bu araştırma, araştırmaya katılan üni-

versite gençliğinin değer tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, gençlerin büyük ço-

ğunluğunda maddiyatçılığa ve hedonizme yönelik değer yargıları kadar çoğunlukta olmasa da, gençlerin 

yarısından fazlası inançlı olma, dürüstlük, yardımseverlik, aile/mutluluk,  eşitlik gibi değerlerin gençle-

rin hayatlarında öne çıktığı görülmüştür.  

                                                           
12 Enver Sarı, “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2005, c. 3, sayı: 10, s. 75-90. 
13 Ali Rıza Erdem, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, c.1, sayı: 4, 2003 s. 55-72. 
14 Mustafa Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, c.1, sayı: 3, s.121-144. 
15 Orhan Gökçe, “Türk Gençliğinin Sosyal ve Ahlaki Değerleri”, Ata Dergisi,1994, sayı:1, s. 25-30. 
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Tespit edilen katılımcı değerlerinin Schwartz Değer Kuramına göre değerlendirme noktasında ça-

lışmamıza yakınlığı olan bir araştırma Kuşdil ve Kağıtçıbaşı16 tarafından gerçekleştirilmiştir. “Türk Öğ-

retmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı” isimli bu araştırma, kültürlerarası geçerliği 

saptanmış olan Schwartz Değer Listesinin, dört değerin de eklenmesiyle birlikte 183 Türk öğretmene 

uygulanmasıyla ilgilidir. Çalışmada, ayrıca, öğretmenlerin aile tanımları ve dinsel yönelimlerinin değer-

lerle olan ilişkisi incelenmiştir. Çok boyutlu alan analizi, eklenen dört değerin Schwartz’ın değer kura-

mında öngörülene benzer bir yapı içinde ve beklenen değer tiplerinde yer aldığını göstermektedir. “Ka-

dında namus” ve “erkeğin üstünlüğü” değerleri geleneksellik tipinde; “misafirperverlik” değeri uy-

ma\güvenlik bileşik tipinde; “laiklik” değeri ise evrenselcilik/öz yönelim bileşik tipinde saptanmıştır. 

Öğretmenlerin değer yönelimleri, örneklem çekirdek/geniş aile tercihi ve yüksek/düşük düzey dinsel 

yönelim gruplarına ayrılarak incelenmiştir. Çekirdek aile tercihinde bulunan öğretmenler geniş aile ter-

cih grubuna göre, yeniliğe açıklık değerlerine daha fazla, muhafazacı yaklaşım değerlerine ise daha az 

önem yüklediği saptanmıştır. Bu iki grup arasında, öz aşkınlık ve öz genişletim değerlerinde anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Dinsel yönelim grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, düşük dinsel yönelim 

grubunun diğerine göre, yeniliğe açıklık değerlerine daha fazla, muhafazacı yaklaşım değerlerine ise da-

ha az önem yüklediği saptanmıştır. Bu gruplar öz genişletim değerlerinde anlamlı bir fark sergilemez-

ken, öz aşkınlık ana grubunu oluşturan iki tipten evrenselcilik tipi içindeki değerler düşük dinsel yöne-

lim grubunca daha önemli olarak derecelendirilmiştir.  

Aynı şekilde benzer bir çalışma da Atay17 tarafından, Türk yönetici adaylarının dini tercih, dindar-

lık düzeyi ve siyasi tercihlerine göre Schawrtz Değerler ölçeğinde yer alan değerler arasındaki farklar 

incelenmiştir. Kendini İslam dininden olarak tanımlayan yönetici adayları sosyal güç sahibi olmak, kibar 

olmak, toplumsal düzen, ulusal güvenlik, geleneklere saygı, sosyal saygınlık, otoriteye saygınlık, sadık 

olmak, sözü geçen biri olmak, ana-baba ve yaşlıya değer vermek, sorumlu olmak gibi değerleri yaşamla-

rında daha çok öne çıkardıklarını ifade etmişlerdir. Almış oldukları kararlarda bu değer yargılarında ha-

reket ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Hiçbir dine mensup olmayan yönetici adayları ise eşitlik, yaratıcılık, 

bağımsız olma ve çevreyi korumak şeklindeki dört değerde İslam dininden olanlardan daha yüksek puan 

almışlar ve kendini İslam dinine mensup olarak tanımlayan insanlara göre, yukarıda ifade etmiş oldu-

ğumuz bu dört değeri daha çok önemsediklerini ve yaşamlarında bu değerlerin etkin olduğunu ortaya 

koymuşlardır.  

Yiğittir’in18 ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerini tespit etmeye çalıştığı çalışmasının 

da çalışmamıza yakınlığı söylenebilir. Araştırmada öğrencilerin yöneldikleri değerlerin Schwartz ve 

Rokeach değer sınıflandırmalarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 8 ilköğretim okulundaki 1245 5. sınıf 

öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin en fazla sırasıyla “çevre temizliği, saygılı olma, yardımse-

verlik, temizlik, sevgi, iyi insan olma, hoşgörü, kötü sözlerden uzak durma, dürüstlük, yerlere tükürme-

me, sağlıklı olma, çevreye duyarlı olma ve doğa sevgisi” değerlerine yöneldikleri tespit edilmiştir. Yiğit-

tir ve Öcal19 tarafından araştırma kapsamındaki okulların 6. Sınıflarında yapılan araştırmada da öğrenci-

lerin benzer değerlere yönelmeleri, öğrencilerin farklı sınıflarda yer almalarına rağmen bu benzerlikte 

                                                           
16 Çiğdem Kağıtçıbaşı - M. Ersin Kuşdil, "Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı", Türk Psikolojisi Dergisi, 2000, c. 15, sayı: 45, 
s.59-76. 
17 Salim Atay, “Türk Yönetici Adaylarının, Siyasal ve Dini Tercihleri İle Yaşam Değerleri Arasındaki İlişki”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, c. 1, sayı: 3,  s. 
87-120, 2003. 
18 Süleyman Yiğittir, “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Rokeach ve Schwartz Değer Sınıflandırmasına Göre Değerlendirilmesi”, Dicle 
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 19, s. 1-15. 
19 Süleyman Yiğittir - Adem Öcal, “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri”, Selçuk Üniversitesi SBE. Dergisi”, 2010, sayı: 24,  s. 408-416. 



Cemal TOSUN ve ark.                                                                                                                                                     Journal of Islamic Research. 2020;31(1):50-71 
 

 56

içinde yaşadıkları toplumun, ailenin ve okul ortamının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum da 

bizim bulgularımız ile örtüşmekte ve katılımcılar yetişkin de olsa, değer kazanımında etkili unsurlar içe-

risinde aile, toplum ve okulun varlığı görülmektedir.  

Rokeach’ın değer sınıflandırmasına göre 36 değerden yalnızca 19’unun ifade edildiği; Schwartz’ın 

değer sınıflandırmasına göre 56 değerden 25’inin ifade edildiği ve evrenselcilik, iyilikseverlik ve güven-

lik değer tiplerinin içerdiği değerlerin (temizlik, yardımseverlik gibi) daha fazla tercih edildiği; güç ve 

hazcılık değer tiplerinin tercih edilmediği tespit edilmiştir.  

Son olarak da Güngör’ün20 “Değerler Psikolojisi” adlı çalışması “değer-davranış” ilişkisinin ince-

lenmesi noktasında örnek olarak verilebilir. Eser, değerler psikolojisi alanında yapılmış bir çalışma-

dır. Güngör ahlaki değerlerin, diğer değerlere oranla, psikolojinin önemli bir konusunu teşkil etti-

ğini, çünkü insanın sosyal gelişmesinin genellikle bir ahlaki gelişmeden ibaret olduğunu savunur. 

Ahlak değerleri nelerden ibarettir? Ahlak değerleriyle davranış arasındaki ilişki nedir? Ahlak değer-

leri nasıl meydana gelir, nasıl öğrenilir ve benimsenir? Bu soruların cevaplarını takip eden ikinci 

bölümde ahlak değerleriyle iktisadi, sosyal, estetik, vb. değerler arasındaki bazı muhtemel ilişkiler 

araştırılmış, Türk toplumunda belli kesimlerden alınan örnek grupların değer sistemleri arasında 

karşılaştırma yapılmıştır.  Herhangi bir davranış sahasının tek bir değer sahasına göre belirlenmedi-

ği, çeşitli değer sahaları arasında bir ahengin bulunması, böylece değerler arasında bağlantı bulun-

duğuna göre, belli bir davranışın da birden fazla değer sahası ile uyumlu bir münasebet içinde olma-

sı beklenir. 

    YÖNTEM 

Çalışmada Kur’an kursuna katılan kadın yetişkin öğrencilerin değer algıları ile sahip oldukları ve olmak 

istedikleri değerleri tespit etmek, kendi yaşantı ve deneyimlerinden yola çıkarak, kurslarda verilen de-

ğerler eğitimi hakkındaki görüşlerini belirlemek ve kurs eğitiminde sunulan “değerler eğitimi”ni nasıl 

anlamlandırdıklarını ortaya koymak üzere nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yakla-

şımı tercih edilmiştir. Elde edilen araştırma bulguları, yorumlanarak alan yazındaki ilgili araştırmalar 

ışığında tartışılmıştır. 

Araştırmanın katılımcılarını Ankara ili Keçiören, Çankaya ve Altındağ Müftülüklerine bağlı Kur’an 

Kurslarında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında eğitim gören kadın yetişkin öğrencilerden amaçlı örnek-

leme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemeye göre seçilmiş 15 öğrenci oluşturmaktadır. Gö-

nüllülük esasına göre belirlenen öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda nitel gö-

rüşmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenebilmesi için görüşme kayıtları dinlene-

rek yazılı hale dönüştürülmüş (deşifre edilmiş) ve deşifre edilen görüşmeler, araştırmacı tarafından 

olgubilimsel kodlama tekniğiyle (içerik analizi) çözümlenmiştir. Çözümleme sürecinde; ilk aşamada gö-

rüşme metinleri üzerinde çalışılarak ön kodlamalar (açık kodlama) yapılmış, ikinci aşamada araştırma 

sorularının kodlarla eşleştirilmesiyle eksenler oluşturulmuş, üçüncü aşamada eksenlerin oluşturulması 

bağlamında açıklayıcı temalar belirlenmiş ve son aşamada ise ortak noktaları açıklayan “öz”e ulaşılmıştır. 

Değer tercihleri sınıflandırılırken Türk kültürüne uygunluğu saptanmış olan Schwartz Değer Sınıflan-

dırması kriter alınmıştır.21 

                                                           
20 Erol Güngör, Değerler Psikolojisi, Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yay., Amsterdam, 1993. 
21 Schwartz Değer Sınıflandırmasının Türk kültürüne uygunluğu için bknz. Kağıtçıbaşı -Kuşdil, a.g.m., s.59-76. 
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    BULGULAR 

Bu bölüm Katılımcıların “Değerler Eğitimi Kavramına İlişkin Algıları”na Yönelik Bulgular22, “Katılımcı-

ların Değerler Eğitimine Yönelik Değerlendirme ve Önerileri” ve Kur’an Kurslarında Değerler Eğitimine 

“Örtük Program”ın Katkısına Yönelik Bulgular başlıkları altında analiz edilmiştir.  

KATILIMCILARIN DEĞERLER EĞİTİMİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI 

“Değerler eğitimi" kavramına ilişkin algılarını tespit etmek için katılımcılara "Değer ve ahlak eğitimi de-

yince ne anlıyorsunuz?" sorusunu yönelttik. Alınan cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan tespitler aşağı-

da verilmektedir.  

Değer ve Ahlak Eğitimi, Ailede Başlar 

Sekiz katılımcı (K1, K4, K6, K7, K10, K11, K13, K14) değer ve ahlak eğitiminin ailede başladığını, ailede 

eğitimin temelinin atıldığını sonra okul, akraba ilişkileri, arkadaş çevresi ve ortamı, din eğitimi, medya 

gibi etkenlerle bu gelişimin -olumlu ya da olumsuz- devam ettiğini ifade etmektedirler.  

Bir katılımcı (K1) terbiye, saygı, muaşeret kuralları, aile bağları, akrabalık ilişkileri, kardeşlik, dost-

luk vb. ahlaki değerlerin ailede, hatta beş yaşına kadar öğrenildiği ve ahlakın değişmeyeceğini, aileden 

nasıl gördüyse kişinin bu değerleri öylece devam ettireceğini kendi yaşantısından örnekle şöyle anlat-

maktadır:  

“Değer, ahlak deyince bizde, biz ailece böyleyiz, aile kökeni, aile bağları, akrabalık ilişkileri, 

kardeşlik, dostluk… Beni şimdi en çok yaralayan şu ki herkes kardeşini bırakmış, komşusuyla 

dost olmuş. Düğün yapıyor, kardeşi yok, çocukları yok, yeğenleri yok. Gelenek görenekler unu-

tuldu, hani derler ya ‘Tüfek icat oldu, mertlik unutuldu.’ Aynı onun gibi. Üniversite okumak 
önemli değil ki. İnsan; ahlakı, terbiyeyi, saygıyı, muaşeret kurallarını ailede beş yaşına kadar 

öğrenir. Biz öyle öğrendik, yani aileden öğrendik, çok şey aileden kalıyor. Şu üst baş değişebili-

yor, ama iç, ahlak değişmez ki, nasıl aldıysan öyle devam ediyor.” (K1, 61) 

Bir başka katılımcı, anne babanın çocuk için rol-model olduğunu ve çocuğun eğitiminde, özellikle 

de din eğitiminde onlara önemli görevler düştüğünü şu cümlelerle dile getirmektedir: 

“Baştan iyi bir anne baba terbiyesiyle yetiştirilmesi gerekir; çünkü çocuk anne babadan ne gö-

rürse onu alır. Anne babanın, çocuğunu iyi bir yerde okutması, çocuğuna dinini öğrenmesinde 
yardımcı olması lazım. Ben, çocuklarımı Kur'an kurslarına, yatılı okullara göndermek isterim.” 

(K14, 32)  

Katılımcılardan (K7, 31), değer ve ahlak eğitiminin büyük çoğunluğunun ailede alındığı, sonra da 

ailenin etkisiyle dini yaşantı ile bütünleştiğini şöyle ifade ediyor: "Ahlak, zaten aileden yavaş yavaş oluş-

turulabilen bir şey, öyle düşünüyorum. Değer de yine o da aile ile bütünleştiriliyor. Sonradan belki ka-
zanılabilen şeyler de oluyor, ama çoğu yine aileye dayanıyor gibi geliyor. Sonradan da ailenin de etkisiy-

le dinle bütünleştirilebiliyor. "  

Değer eğitiminde ailenin önemini, eşi ile kendisinin ne kadar farklı aile kültürlerinde yetiştiğini ör-

nek vererek anlatan bir katılımcı, eşini artık değiştiremeyeceği kanısıyla çocuklarını bu konuda duyarlı 

yetiştirme çabası içinde olduğunu şöyle anlatıyor:  

                                                           
22 Alıntıların kime ait olduğunu gösteren kodlamada K kadın katılımcıyı (1’den 15’e kadar), diğer sayı da katılımcının yaşını ifade etmektedir.  
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“Ben çocuklarım için konuşayım, eşime çok fazla sözüm geçmiyor bu konuda. Çocuklarım adına 

bazı değerleri vermeye çalışıyorum; ailenin önemini, ahlak olarak kimsenin malına, canına zarar 

vermemesi gerektiğini, kimsenin kalemini bile izinsiz almaması gerektiğini ya da dışarıda sokakta 

oynuyorlarsa, işte bir ağaçtan meyve alıyorlarsa onu izinsiz yememeleri gerektiğini, kardeşlerin 
birbirlerinin hakkını yememeyi, kimsenin hakkını yememeleri… Benim yetiştiğim ortam ile 

eşimin yetiştiği aile ortamı birbirinden çok farklı. Benim eşim annesiyle babasıyla çok laubali. 

Benim yetişmiş olduğum ortamda da biz babam geldiği zaman ayağa kalkardık, babam oturur biz 

öyle otururduk. Ben öyle bir ailede yetiştim ve buraya geldiğim zaman şok olmuştum. Çocukla-
rıma çabam ondan bu kadar fazla, çünkü istemiyorum o şekilde yetişsinler.” (K10, 38) 

(K4, 48), ahlak eğitiminin ailede başladığını, bu konuda ailenin çocuk için model olduğunu ve çocu-

ğa din eğitimi vermede önemli bir konuma sahip olduğunu; aynı şekilde aileden sonra ahlak eğitiminin 

okulda devam eden bir silsile olduğunu şu cümlelerle ifade ediyor:  

“Hocam, önce ailede başlıyor, ben hep bunu söylüyorum yani ahlak ailede başlayacak, okulda 

devam edecek, bu böyle bir silsile zaten. Ailede anne baba ne yapıyorsa, çocuk da onun deva-

mını getiriyor zaten. Sonra öğretmenler geliyor, okul geliyor. O da şey gibi, bir eve bir tuğlayı 

koyuyorsun, öbürleri diğer tuğlaya göre yükseliyor, o yüzden ahlaki eğitimde ve dini eğitimde 
aile çok önemli. Hep ailede başlıyor, çocuğa yemek yerken ‘Oğlum, Bismillah dedin mi?’ diye 

soruyorsun en basitinden.” 

Bir başka katılımcı ailenin verdiği eğitimi önemli görmekle beraber, bunun çevrenin etkisiyle olum-

lu ya da olumsuz yönde değişeceğini belirterek çevre faktörüne de dikkat çekmiştir:  

“Aile ne kadar değer verirse o kadar iyi, daha sonra çevrede gördüğümüz değerler, insanı çok 

değiştirebiliyor.  Mesela bir evde yetiştirilmiş çocuk, dışarıya çıktıktan sonra değişen çocuk... 

Evde çok iyidir; namazını kılıyordur, daha sonra o çocuk, etraftaki başka çocukları gördüğü 

zaman onlara benzemeye başlıyor.  Tablet gördü, o tableti istiyor. Olumlu da olabiliyor bu, 
olumsuz da olabiliyor ama çevrenin etkisi büyük.”  (K11, 22) 

Geniş bir hayat tecrübesine sahip ileri yaşta olan bir katılımcı, çocukları bilgi sahibi, görgülü yetiş-

tirmenin gerekliliğini hatta kendi çocukluk ve gençlik zamanlarında imkânların sınırlı olduğunu, şimdi 

ise çocuklar için renkli, görsel birçok imkânın varlığı ile bunun daha kolay olduğunu kendi yaşantısın-

dan bir örnekle şöyle anlatmıştır: 

“Çocuklarımızı bilgili yetiştirmeliyiz. Abdestini, namazını, görgüsünü, bilgisini, çocuklara öğ-

retmeliyiz. Biz cahil yetiştik; ama şimdikilerin her şey elinde, görüyor, biliyorlar. Bizim zama-

nımızda bir radyo vardı, ‘Radyonun içine bu adamlar nereden gelip giriyor? diye, merak eder-
dim çocukken. Şimdi çocuklar her şeyi biliyor, önünde resimli kitaplar, bütün hayvanların adı-

nı biliyor. Akşam torunum bizdeydi, ben şöyle kalktım, belim ağrıyor ya, kendimi sallayarak 

yürümüşüm. Arkama baktıydım, o da benim gibi yürüyor.” (K13, 71) 

Son olarak değer eğitiminde "anne"nin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğuna vurgu yapan bir 

katılımcının cümleleri şöyledir:  

“İlk önce eğitim aileden başlar, ailenin çocuğunu eğitmesi; ondan sonra aile fertlerinin eğitimi,  

akraba eğitimi... Sonra da bu, kademe kademe yani bir halka olarak düşünürsek, sürekli geniş-

leyen bir şeydir ve en sonunda toplum değişir. En büyük etken de annedir yani, devleti, insanı 

var eden annedir. Bana göre en büyük sorumluluk annededir.” (K6, 49) 
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Değer ve Ahlak Eğitimi, Dinî ve Ahlakî Öğretilerdir 

Üç katılımcının değer ve ahlak eğitimi deyince dini-ahlaki emir ve öğretileri, Kuran-ı Kerim'in insana 

yol gösteren rehberliğini, ibadetleri ve ibadetlerin fonksiyonelliğini algıladıkları görülmüştür.  

Katılımcılardan (K5, 68), değer ve ahlak eğitimini bir ahlaki öğreti olarak görmekte ve tek cümleyle 

"Allah'tan korkmak ve merhametli olmaktır" cümlesiyle belirtmektedir.   Bir başka katılımcı, Kur'an-ı Ke-

rim'in rehberliğini, ibadetleri ve ibadetlerin değer ve ahlak eğitiminde fonksiyonelliğini şöyle ifade ediyor:  

“Değer ve ahlak; bunun bilincine varabilsek, kıymetini bilirsek eğer önümüzde çok güzel bir kita-

bımız var, önemli olan hayatımıza geçirebilmek Kur'an’ımızı. Abdest, namaz da bu yönde çok etkili. 

İbadet, insanın kalbini kötülüklerden koruyor, insanı daha bir merhametli yapıyor.” (K8, 35) 

Bir diğer katılımcı da ahlak ve değer kavramlarını ayrı ayrı değerlendirerek ahlak eğitimini Allah'ın 

emirleri; değer eğitimini de alışkanlıklar olarak tanımlamıştır: "Ahlak eğitimi dediğim zaman Allah’ın 

emrettiği güzel şeyleri anlıyorum, ahlak denince hani abdest, namaz bunların hepsi bütünüyle.  Değer 

deyince de, değer verdiğimiz şeylerimiz, nasıl söyleyim, alışkanlıklarımız önemli olan." (K12, 32) 

Değer ve Ahlak Eğitimi, Din Eğitimidir 

Altı yıl boyunca Kur'an kursunda eğitim alan bir katılımcı, değer ve ahlak eğitimi deyince, her bireyin 

daha genç yaşlarda katılmasını tavsiye ettiği, din eğitim kurumu olarak Kur'an kursunun aklına geldiğini 

memnuniyet içeren şu sözleriyle ifade etmiştir:  

“Kur'an kursu aklıma geliyor. Hocalarımızdan Allah razı olsun,  eğitim gerçekten çok güzel. 

Ben bu eğitimi keşke çocuklarıma aldırabilseydim, keşke kendim de bunu on beş yaşın altın-
dayken alsaydım. Ahlaki değerlerimize sahip çıkmayı öğreniyoruz, kendimize saygımız gelişi-

yor, kendimizi geliştiriyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim cahil insanlarız, kesinlikle bu eğitim 

sayesinde kendime saygım arttı, kendimi korumam güçlendi, kadın olduğumu ve değerimi an-

ladım, yani dini eğitim, ahlak eğitimi çok değerli bence.” (K2, 49) 

Değer ve Ahlak Eğitimi, Manevî Değerlere Sahip Olmaktır 

Bir katılımcı, değer ve ahlak eğitiminin manevi değerlere sahip olmak olduğunu şu cümleleriyle ifade 

etmiştir: "Değer deyince ben direkt manevi değerlerden giriyorum, manevi değerler varsa zaten o değer-

ler sizi ahlak yönünde yönlendiriyor. Değerler, insanın ahlakını düzeltmesinde etkilidir diye düşünüyo-

rum." (K9, 43) 

Değer ve Ahlak Eğitimi, Türk Toplum Değerlerinin Öğretilmesidir 

Katılımcılardan (K3, 60), Türk toplum değerleri olarak gördüğü ebeveyne saygı, büyüklere saygı, iyi ev-

lat yetiştirmek, yalan söylememek gibi ahlaki değerlerin, özellikle okullarda öğretilmesinin gerekliliğini 

şöyle ifade etmektedir: 

“Bizim Türk toplumu olarak bazı değerlerimiz var. Nedir bu değerlerimiz? Önce büyüklerimize 

saygılı olacağız, anne babalarımıza saygılı olacağız, çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, güzel ahlak-

lı olacağız; yani yalan söylemeyecek çocuk... Ben bunların eğitimin içinde yer almasını, okul-

larda düzgün bir şekilde verilmesini istiyorum. Çünkü güzel ahlaklı olduğumuz zaman, biz iyi 
bir insan olacağız, çocuklarımız da iyi bir insan olacak, karşındakine zarar vermeyecek. Birçok 

şeyin önüne belki böyle geçilecek.” 
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Değer ve Ahlak Eğitimi, İnsanın Kendini Yetiştirmesidir 

Bir başka katılımcı da değer ve ahlak eğitimi denilince, insanın kendini geliştirmesi ve ilmi gayret içinde 

olmasını anladığını şu cümlelerle belirtiyor: "İnsanın kendini yetiştirmesi, okuması... Mesela ben buraya 

gelip bir şeyler öğrenip gidiyorum, bunun üzerine bir şeyler katmazsam, burada okuduğumla kalır. Ço-

luk çocuğuma herhangi bir şey veremem."  (K15, 46) 

Katılımcıların, “değerler eğitimi” kavramına ilişkin algılarının dini ve ahlaki değerler, Türk toplum 

değerlerinin öğretilmesi, manevi değerlere sahip olmak, din eğitimi almak, Kur’an kursu ve insanın ken-

dini geliştirmesi çerçevesinde toplandığını görmekteyiz. Değerler eğitiminin ailede başladığı, ailenin ço-

cuk için model olduğu ve özellikle anneye bu konuda önemli sorumluluklar getirdiği; değerler eğitimi 

bağlamında yaşanan gelişmenin aileden sonra okul, akraba ilişkileri, arkadaş çevresi ve medya gibi et-

kenlerle olumlu ya da olumsuz devam ettiği de tespitler arasında yer almaktadır. 

KATILIMCILARIN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ 

Kur'an kurslarında mevcut değerler eğitimi kalitesini değerlendirebilmek, etkili ve verimli bir değerler 

eğitimi için neler yapılabileceğini tespit etmek amacıyla katılımcılara “Kur’an kurslarında etkili ve ve-

rimli bir değerler eğitimi için neler yapılabilir?” sorusunu yönelttik. Alınan cevapların analizi esnasında 

yapılan serbest kodlamalar ile ortaya çıkan tespit ve yorumlar aşağıda verilmektedir.  

Dinî Bilgiler Dersinin İşlenmesi 

Bir katılımcı, Kur'an kurslarında etkili ve verimli bir değerler eğitimi için Kur'an-ı Kerim dersi dışında, 

öğrenciyi dini açıdan bilgilendirmeye yönelik derslerin de işlenilmesi gerektiğini şu cümleleriyle belirt-

miştir: “Burada Kur'an öğrenmeye başladığımız için sohbet etmeye pek imkânımız yok. Böyle yaşanmış 

olaylardan nasıl söyleyeyim, dini bilgiler açısından bir, bir buçuk saatlik bir eğitim alınsa o da güzel 

olurdu diye düşünüyorum. Dini bilgiler açısından bilmediğimiz çok şey var.”(K12, 32)  

Öğrencinin bu talebi, müfredatta yer alan dini bilgiler dersinin öğreticiler tarafından tam anlamıyla 

işlenmediğini düşündürmektedir.  

Aile Temalı Konuların İşlenmesi  

Katılımcılardan (K8, 35), kursa katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunu evli yetişkinlerin oluşturması 

nedeniyle, derslerde aile temalı, örneğin çocuk, eşler arasındaki tutumlar gibi, konuların işlenmesi öne-

risinde bulunmuştur. Şöyle ki: “Genelde evli insanlar geliyor, okul falan derken genç kızlar çok nadirdir.  
Aile içi tutumlar olabilir; bu çocukla alakalı olur, eşler arasındaki tutum, davranış olabilir, yani aile içi 

eğitimin dini boyutu daha detaylı olabilir.” 

Kur'an Kurslarında Aile ve Dinî Rehberlik Bürosunun Faaliyet Göstermesi 

Aile eğitiminin önemini vurgulayan bir başka katılımcı, bunu daha sistematik halde düşünerek, Müftü-

lüklerin aile ve Dinî Rehberlik bürolarının, Kur'an kurslarında haftada bir gün, aile temalı seminerler 

vermesi önerisini şu cümleleriyle ifade etmektedir: 

“Aile eğitimi… Kesinlikle aile eğitimi gerekli, çünkü birçok insanın, birçok bayanın buna ihti-

yacı var, başta ben olmak üzere. Aile eğitimi de eşler konusunda olmalı çocuk eğitimi de olabi-

lir ama çocuk eğitimi için birçok yerde, okullarda seminerler düzenlenebiliyor, ufak tefek de 
olsa oralardan bilgi alabiliyorsun ama birçok bayan Kur'an kurslarına geliyor, aile içi geçimsiz-
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lik için eğitim verilebilir. Ben geçen yıl öğrendim mesela Diyanet’in aile bürosunun olduğunu, 

hani bilinmiyor. Arkadaşım çok gitmek istedi, onunla beraber gittik oraya. Ama bunu insanlar 

bilmiyorlar. Burada kursta, bayanlara haftada bir gün, çok rahatlıkla verilebilir; eğitim olabilir, 

seminer şeklinde…” (K10, 38) 

Programa Meal ve Tefsir Derslerinin Konulması  

İki katılımcı, Kur'an-ı Kerim dersinde okunan ayetlerin zaman zaman mealinden ve ezberlenen 

sûrelerin açıklanmasından duydukları memnuniyeti ve bunun ahlaki değerlere katkısını belirttikten 

sonra, bu çalışmaların meal-tefsir dersleri adı altında sistematik hale getirilmesi taleplerini şöyle belirt-

mektedirler:  

“Zaten elinizden geleni yapıyorsunuz, gerçekten Allah razı olsun. Bizler birkaç senedir gelip 

eğitim alıyoruz. Bunun ilerlemesi için tefsir dersleri, bilenler ve bilmeyenler grubu ayrılsa; bi-

lenlere biraz daha kendi seviyesinde eğitim verilse. Meal ve tefsir dersleri, bu da gerçekten 

bence çok etkili olur diye düşünüyorum.” (K2, 49) 

Bu konuda (K2, 49) ile aynı düşüncelere sahip diğer katılımcı, yapılan meal çalışmalarının ahlaki 

değerlere katkısını "selam" örneği ile şöyle açıklıyor:  

“Yani biz şu anda Kur'an okuyoruz, meal de okuyoruz, en güzel hayatımızdaki şey bu.  Mealde 

bir ayet görüyoruz  ‘Hocam, bakın bu ayet ne kadar güzel.’ Mesela bugün öğrendik ya, ‘Kökleri 

yerde selamın, dalları gökte.’  Hâlbuki biz selam deyip geçiyoruz hayatımızda buna. Şimdi biz 

Kur'an kursuna geldikten sonra, yolda gördüğümüz bayanlara ‘Selamün aleyküm’ diyebiliyo-
rum, bu da hoşuma gidiyor. Sûreleri hep açıklıyoruz burada, bunlar bizim hayatımızda çok et-

kili, bizi düzgün yönlendiriyor. Meal, hatta inşallah tefsir.” (K3, 60) 

Kur'an Kurslarına Çocuk Oyun Alanlarının Yapılması 

Bir başka katılımcı, kurslara katılan öğrenci profilini göz önünde bulundurarak, hem çocuğu küçük olan 

annelerin kursa katılımını sağlamak hem de katılmış olanların eğitim gördüğü çatı altında çocuğunu gö-

nül rahatlığıyla bırakabileceği bir mekân oluşturmak düşüncesiyle, kurslarda oyun alanlarının kurulması 

önerisini sunmaktadır:  

“Bazı camilerimizde var, ama bazı camilerimizde yok, yani çocukları küçük olan aileler var, an-

neler var, onlar gelemiyorlar. Onlar için, küçük çocuklar için kreş türü ek şeyler yapılabilir; ço-

cuk oyun alanı kurulabilir en azından. Çocuklar, oradayken annelerin içi daha rahat bir şekilde 

gelip öğrenebilirler.” (K6, 49) 

Eğitici Gezilerin Düzenlenmesi 

Bir katılımcı, etkili ve verimli bir değerler eğitimi için gezi programlarının yapılabileceğini, manevi ik-

limden istifade edebilmek için İslam büyüklerinin kabirlerini ziyaret, maneviyat içerikli sohbetlere katı-

lım gibi tavsiyelerini şu cümleleriyle belirtmektedir: "Etkinlikler yapılabilir, bir yerlere gidilebilir, gezi-

ler düzenlenebilir; türbelerimizi, manevi büyüklerimizi ziyaret, maddi-manevi böyle yerlere götürülüp 

maneviyat alınılabilir. Sohbetlere gidilebilir, sohbetler dinlenilebilir." (K14, 32) 

Gezi etkinlikleri konusunda öneride bulunan bir başka katılımcı da, bir rehber eşliğinde tarihi ve 

kültürel mekânlara gezi programları düzenlenebileceği, böylece hem yetişkin öğrenciler için moral hem 
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de bilgilenmenin olacağı, aynı zamanda grup sayesinde işbirlikli öğrenmenin de gerçekleşebileceğine atıf 

yapmaktadır:  

“Burada belli bir yaştan sonra eğitim görüyoruz genç değiliz, genç öğrencileriniz de var da, me-

sela bizler için güzel etkinlikler de yapılabilir. Bu yaştan sonra ben ne yapacağım, mesela dakti-

lo kursuna gidemem, İngilizce öğrenemem, işte bizim için günü birlik geziler moral olarak, ola-
bilir neden olmasın. Çünkü ben açık havayı çok severim, kapalı yer istemem, ev gezmelerini 

hiç sevmem. Birlikte mesela grup halinde tarihi yerleri gezebiliriz, bilirkişinin ağzından duya-

rak, böyle şeyler olabilir neden olmasın. (K1, 61) 

Öğrencinin Öğrenmede Ciddiyet ve Gayreti 

Katılımcılardan K1 (61)’in eğitimde verimlilik açısından önemli gördüğü noktalardan biri de öğrencinin 

öğrenmede ciddiyet ve gayretidir. Kendisinin bu ciddiyet ve gayreti ile kurstaki eğitimden çok verim al-

dığını öyle ki kursu "okul" diye nitelendirdiğini şu cümleleriyle ifade ediyor: “Bir de almak da çok 

önemli. Biz çok severek geliyoruz, sınıfta mahalleden de arkadaşlarım var. Severek, hissederek, duyarak, 

bile bile geliyoruz, yani bir şeyleri öğrenmek amacıyla geliyoruz, çok şeyler öğrendiğimizi de sanıyorum. 

Çünkü biz buraya okul diyoruz.” (K1, 61) 

Kurs Öğreticilerinin, Öğrencilere Yönelik Tutumları (İnsanî Yaklaşımları) 

Üç katılımcı, kurs öğreticilerinin öğrencilerine yönelik insani tutumlarının, değerler eğitiminin verimli-

liği açısından çok önemli olduğunu belirtmektedir. 

Katılımcılardan K4 (48), öğreticisinin hoşgörü ve sabır içerisinde hareket etmesi, öğrencinin seviye-

sine göre hitabı, sınıf kontrolünü sağlaması (sınıf içinde öğrencilerin birbiriyle iletişiminde dengeli ileti-

şimi sağlayabilmesi, tutarlı ve yerinde disiplin) gibi vasıflara sahip oluşunun dersin verimliliğine etkisini 

şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“Kur’an kursunda bizler için yetişkin eğitiminde en büyük şey hoşgörü. Çünkü artık belli yaşa 

gelmiş insanlara hani ne bileyim bir çocuğa anlatır gibi yahut da bir çocuğa öğretir gibi asla ol-
muyor. Zaten bizim sınıfın verimliliği ondan da kaynaklanıyor; çünkü hani o düzeye inebili-

yorsunuz. O yüzden seviyeye inebilmek çok önemli, hoşgörü çok önemli. Bir de arkadaşlar ara-

sındaki diyaloglar da çok önemli, ama bunu sizin yapmanız.  Bazen öyle oluyor ki kızıyorum 

birine mesela, ama sizin o, ‘Onu öyle demek değil, şöyle demek istemiştir’ diyerek aradaki ileti-

şimi sağlayabilmeniz. Hani bizim iletişimimiz kopuk olsa bile, siz bizden daha iyi tahlil ettiğiniz 

için daha iyi tanıyorsunuz çünkü.” 

Bir başka katılımcı, öğreticisinin anlayışlı, moral veren ve teşvik eden tavrının Kur'an'ın daha kolay 

öğrenilmesinde etkili olduğunu şöyle belirtiyor:  

“Kur'an kursu hocalarımız gerçekten çok iyiler, çok anlayışlı davranıyorlar ki, benim bazı harf-

leri telaffuz edememe gibi bir durumum var, Türkçede de okuyamıyorum... İlk önce hocamla 

bunu konuşmuştum: ‘Ben bazı harfleri telaffuz edemiyorum -ki,  bir harfi yanlış okursan anlam 
değişiyor- diye biliyorum, ben ne yapacağım?’ dedim. Hocam da: ‘Normalinde bizim de oku-

yamadığımız harfler oluyor, inşallah düzeltiriz’ diyerek moral verdi, teşvik etti beni okumaya. 

Yani hocaların etkisi çok büyük.” (K6, 49) 
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Diğer bir katılımcı da, öğreticinin insani yaklaşımlarının öğrencilere bir model olduğunu "Öğretici-

lerin öğrencilere insani yaklaşımları da bir değerdir benim için, hakikaten bir model" (K9, 43) cümlesiy-

le ifade ediyor.  

Alınan cevaplar gösteriyor ki Kur'an kursu öğreticilerinin hoşgörü ve sabır içerisinde hareket et-

mek, öğrencinin seviyesine göre hitap, öğrenciye moral verip derse teşvik etmek, anlayışlı olmak,  sınıf 

kontrolü yeteneği (öğreticinin sınıf içinde öğrencilerin birbiriyle iletişiminde dengeli ve sağlıklı bir ileti-

şimi sağlayabilmesi, tutarlı ve yerinde disiplin) gibi vasıflara sahip oluşu, değerler eğitiminde kalite ve 

verimliliği artırmaktadır.  

Kursun Fizikî Şartlarının İyileştirilmesi 

İki katılımcı, kursa katılımın az olduğunu, bu katılımın da öğreticilerinin çabalarıyla gerçekleştiğini 

çünkü kursun eski bir yapı olup kursun bulunduğu çevrenin de mülteci göçü alması nedeniyle yerli hal-

kın sayısının azlığını şu sözleriyle ifade ediyorlar: "Bizim bu kursumuza fazla katılım olmuyor, hocamı-

zın çabalarıyla gelinip gidiliyor."  (K15, 46) 

Eğitim Memnuniyeti  

İki katılımcı, Kur'an kursunda aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Tatmin 

olunan noktaların da eğitimin kalitesini değerlendirme bağlamında ipuçları verebileceği düşüncesi ile 

bunlara burada yer vermeyi uygun gördük.  

Katılımcılardan K5 (68), kurs eğitiminden duyduğu memnuniyeti “Kur'an okuyoruz içimizden gele 
gele, hocamızı çok seviyoruz” cümlesiyle ifade ederken K1 (61) de  "okul" olarak isimlendirdiği kursun-

dan duyduğu memnuniyeti ve kazanımların çokluğunu şöyle ifade ediyor: “Ben buraya Kur'an kursu de-

ğil okul diyorum, okula gidiyorum, okuldayım. Çok şeyler kazandığımız için, ben daha farklı bir şeyler 

bekleyemiyorum. Ben o kadar boşluktan buraya geldim ki, benim o sıkıntılı anlarımda böyle bir kurs, 
böyle bir imkânım olmuş olsaydı çok daha farklı olurdum. Biz çok memnunuz, Allah bütün hocaları-

mızdan razı olsun.” 

Sonuç itibariyle Kur’an kurslarında değerler eğitiminde verimliliği arttırmak için katılımcılar tara-

fından şu beklenti ve tavsiyeler tespit edilmiştir:  

Kur’an-ı Kerim dersi dışında, öğrenciyi dini açıdan bilgilendirmeye yönelik, müfredatta yer alan di-

ni bilgiler derslerinin işlenilmesi ve özellikle aile temalı konulara daha fazla yer verilmesi (kurslara katı-

lan öğrencilerin büyük çoğunluğunu evli kadın yetişkinler oluşturması nedeniyle), kurslarda müftülük-

lerin Aile ve Dinî Rehberlik bürolarının faaliyet göstermesi kapsamında haftada bir gün aile temalı se-

minerler verilmesi, öğretim programına meal ve tefsir derslerinin konulması, kurslara katılan öğrenci 

profilini göz önünde bulundurarak, hem çocuğu küçük olan annelerin kursa katılımını sağlamak hem de 

katılmış olanların eğitim gördüğü çatı altında çocuğunu gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir mekân oluş-

turmak düşüncesiyle, kurslarda çocuk oyun alanlarının kurulması ya da 4-6 yaş Kur’an kursları sayısının 

artırılması ve son olarak da tarihi- kültürel ve maneviyat içerikli gezi programlarının düzenlenmesi.  

Ayrıca kurs öğreticisinin öğrencilerine yönelik tutumlarında hoşgörü ve sabır içerisinde hareket 

etmesi, öğrencinin seviyesine göre hitabı, sınıf kontrolünü sağlaması gibi yeterliliklere sahip oluşu; aynı 

şekilde öğrencinin öğrenmedeki ciddiyet, gayret ve isteği; öğrencinin eğitim memnuniyeti ve kursun fi-

ziki şartlarının iyi olması dersin verimliliğini etkileyen unsurlar olarak değerlendirilebilir. 
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KUR'AN KURSLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİNE “ÖRTÜK PROGRAM”IN KATKISI 

Katılımcılara "Siz, Kur'an kursu öğreticisi olsaydınız hangi değerleri öğretmek isterdiniz? Bu değerlerin 

öğretimine yönelik, kursta ne gibi etkinlikler, faaliyetler yapardınız?" sorularını yönelterek katılımcıla-

rın hangi değerlere yer vereceklerini, bu değerlerin hangi değer sınıfında yer aldığını tespite ve seçmiş 

oldukları değerleri, resmi bir program olmaksızın hangi faaliyetler ile gerçekleştirebileceklerini böylece 

değerler eğitiminde örtük programı değerlendirmeye çalıştık. Alınan cevaplar doğrultusunda ortaya çı-

kan tespit ve yorumlar aşağıda verilmektedir.  

Pano Yapmak 

Sınıfın fiziksel ortamının bir parçası olan panolarda oluşturulan köşeler, öğretimin önemli etkinliklerin-

den biridir. Bu etkinlik, değerler eğitiminde örtük program kapsamında da değerlendirilebilir. 

Genç bir katılımcı, kendisini çocuk eğitimi veren bir öğretici olarak düşünerek, öğrencilerine aileye 

olan saygının önemini öğretmek istediğini ve bunu gerçekleştirirken güzel bir dille anlatmanın gerekli-

liğini "Küçük çocuk bakımından mı? Aileye olan saygıyı öğretmek isterdim. Çocuklara bunları güzel bir 

dille anlatmak lazım tabii ki de" sözleriyle;  etkinlik olarak görsel unsurlarla zenginleştirilmiş pano ya-

pımını tercih ettiğini şu cümlelerle ifade etmiştir: "Küçük bir pano yapabilirim dikkatlerini çekebilmek 
için, resimlerle anlatabilirim yani. Aslında bunları büyüklerin de bilmesi çok iyi olabilir; böylece çocuk-

lara nasıl davranılması gerektiğini de bilebilirler." (K11, 22) 

Katılımcı, aile ve saygı değerlerinin gelişimini sağlamaya çalışmıştır. Bunu gerçekleştirirken takrir 

yöntemini kullanıp olumlu ve ılımlı bir üslubu tercih etmesi ve görsel unsurlarla zenginleştirilmiş bir 

pano yapımı etkinliği örtük program olarak değerlendirilebilir.  

Piyes Etkinliği 

İbadet bilincine sahip olmayı öğretmek isteyen bir katılımcı, bunu gerçekleştirirken küçük piyesler ya-

pabileceğini ve bunun akılda daha kalıcı olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Namazın değerini öğretmek 

isterdim, namazı ne için kılmamız gerektiğini, orucu ne için tutmamız gerektiğini, Peygamberlerimizin 
hayatlarını, onları öğrenmeyi çok isterim ben.  Küçük piyesler olabilir, bu insanın aklında daha çok kalı-

cı oluyor. Çünkü ben izlemiştim, daha kalıcı olmuştu.” (K12, 32)  

Öğrencilerin sergileyeceği bir tiyatro gösterisiyle, öğrencilerde kul hakkına riayet değerinin gelişi-

mini sağlamayı hedefleyen bir diğer katılımcının sözleri şöyledir:  

“Karşıdaki insanın hakkını gözetmek adına olabilir. En basiti şu: Kur'an kursunun içerisinde bi-

le birbirimizin arkasından konuşabiliyoruz, gıybet var. Hani o yönde bir eğitim olabilir, kısa 

görsel hikâye tarzında, yine öğrencilerin oynayacağı, çünkü insanların görerek akıllarında daha 
çok kalabilir, ufak tiyatro şeklinde şeyler olabilir.” (K10, 38) Aynı şekilde bu katılımcı da seçtiği 

değerin öğretiminde tiyatro, piyes gibi etkinliklerin kalıcılığına dikkat çekmiştir. 

Böylelikle piyesin değerler eğitiminde etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.  

Öğrencilere Özeleştiri Ödevi Vermek/Öz Değerlendirme 

Ergenlik döneminde olan çocukları için, ergen gelişimi konusunda seminerler alan, bu konuda bazı ki-

taplar okuyarak kendini geliştiren bir katılımcının, seminerlerden birinde "Nasıl bir anneyim" konulu 

özeleştiri ödevi ile kendini gözlemleme ve neticede çocuklarına karşı davranışlarındaki yanlışları göre-
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bilme imkânı oluşuyor. Katılımcı, çok verimli bulduğu bu uygulamayı, öğretici olsaydı öğrencilerine de 

yaptırmak istediğini şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“İşte Kur'an kursunda konuyu işlerdim, konunun üzerine fikir alışverişlerinde bulunurdum, 

buna yönelik ödev verirdim, gözlemlerinizi yazın; artılarınızı eksilerinizi, kârda mısınız zararda 

mısınız şeklinde. Çünkü o benim hayatımda gerçekten dönüm noktası oldu; ergenlik dönemine 
giren bir kızım var, baskı ve yaptırımlar insanın kendisini ortaya koymasında hem kişilik geli-

şiminde olumsuzluklar oluşturacaktı, hem de artık kural/kaide koyma zamanı değildi, verdikle-

rini uygulama dönemi diye düşündüm ben. Bu seminerler, bana çok artılar kazandırdığı için 

ben de böyle bir yola giderdim diye düşünüyorum.” (K9, 43) 

Öğretmek istediği değerleri de "Sevgi, saygı, manevi değerler, aile ile ilgili değerler, insan olmanın 
gerektirdiği insani değerler; yani oturman, kalkman, iletişimdeki hal hareketlerin bu çok önemli bence" 

şeklinde sıralamaktadır.  

Belirttiği değerlerin öğrencilerin de gelişimini sağlamak için önce değerleri anlatıp, sınıfça fikir alış-

verişinde bulunarak sonra gözleme dayalı özeleştiri yapmalarını istemesi, öğrencilerde ahlaki değer yar-

gılarını tanımaya yönelik bir örtük program olduğu söylenebilir. 

Öğreticinin Değer Eğitimi Konusunda Öğrencilere Model Olması  

Katılımcılardan bazısı, kurs öğreticisinin örnek davranışlarıyla kendileri için rol-model olduğunu, şayet 

onlar da öğretici olsa öğretmenleri gibi davranmak istediklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcılardan K3 (60), "Ben sizi gerçekten rol-model alıyorum, bunu sizinle konuştuğum için de-

miyorum" sözleriyle ifade ederken,  

K15 (46) de "En önemlisi ahlak; temiz olmak, güvenilir olmak, haramdan, kötü ve zararlı alışkanlık-

lardan uzak durmak, dinimize, Kur'anımıza, Peygamberimize (s.a.s.) bağlı olmak" gibi dini ve ahlaki de-

ğerleri öğretmek istediğini belirttikten sonra, bunları hocasından gördüğü şekilde, öğrencilerine karşı 

ilgi ve samimiyet içerisinde, onları moralize ederek öğretmek istediğini şöyle belirtiyor:  

“Öğrencilerimle yakın ve samimi olurdum, öyle öğretirdim, hocamızın yaptığı gibi. Onlarla 

sohbet ederdim. Şu anda hocamızı düşünerek konuşuyorum bunları. Bizim moralimiz falan bo-

zuk olduğu zaman hemen sorar hocamız, ben de o şekilde yapardım. Öğrencilerin yanında ol-

duğumu hissettirerek iyi bir şeyler aşılamaya çalışırdım.” 

Bir başka katılımcı, öğretmek istediği ahlaki değerleri, “İlk önce ahlak; yani terbiye, görgü, saygı, 
sevgi, edep, hayâ bunları öğretmek isterdim" şeklinde belirttikten sonra, öğrencilerini cesaretlendirme 

ve derse teşvik yolunu tercih ettiğini "Özendirmeye çalışırdım insanları, şöyle yapalım böyle yapalım 

diye. Teşvik etmeye çalışırdım" (K14, 32) cümlesiyle ifade etmektedir. 

Bir başka katılımcı da öğretmende olması gereken sabrın değer eğitiminde önemine dikkatleri çek-

mektedir: 

“Ben sizin yerinizde olsaydım açık ve net söylüyorum, sizin gösterdiğiniz mütevazılığı, yakınlı-
ğı, sabrı asla gösteremezdim, bu bir kesin. Onun için yani bir şey diyemem. Sizin verdiğiniz de-

ğerleri ben de verirdim. Siz nasıl anlatıyorsunuz; aile ilişkileri, işte temel eğitim, saygı, hürmet, 

aynı şeyleri söylerdim ama asla sizin gibi yapamazdım, o sabrı gösteremezdim ben. Mesela bir 

şey okuyamıyoruz, defalarca ilgileniyorsunuz, yardım ediyorsunuz, Allah razı olsun.” (K1, 61) 
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Sonuç olarak kurs öğreticilerinin olumlu tutum ve davranışları değer gelişiminde örtük program 

kapsamında değerlendirilebilir. 

Sunum veya Seminer Programları Yaparak 

Bir katılımcı anlayış, sabır değerlerinin geliştirilmeye çalışıldığı aile temalı, özellikle çocuk eğitimini esas 

alan programlar, gösterimler yapılabileceğini şöyle ifade ediyor:  

“Anlayış, sabır. Çocuğu dini yönden nasıl eğitebilirim, aile içi yaşam nasıl güzel olur. Peygam-

ber Efendimizin (s.a.s.) hayatından örneklerle bu şekilde de olabilirdi, güzel olurdu. Dersler dı-

şında olabilecek bir gösterim olabilir, aile içerikli, çocuk eğitimi içerikli, hani yıl sonu gösterile-

ri falan oluyor ya onlardan.” (K7, 31)  

Özel Günlerde Programların Yapılması 

Katılımcılardan K2 (49), kandiller, hatm-i şerifler, Peygamberimizin (s.a.s.) doğum günleri gibi dini gün-

lerde programlar yapıldığını ve bundan duyduğu memnuniyeti "Yani zaten belirli, özel günlerde duala-
rımızı yapıyoruz, kandillerimiz, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) doğum günleri gibi etkinliklerimiz zaten 

olduğu için yine aynılarını yapardım. Faaliyetler güzel bence" sözleriyle ifade etmektedir.  

Eğitsel Gezi Programları 

K2 (49), değer eğitimine katkı için tarihî mekânların da gezilebileceğini "Tarihî yerleri gezmeyi de isti-
yoruz mesela, bilmediğimiz çok tarihî mekânlarımız var, bizlerin de imkânı çok olmadığı için sizler ön-

cülüğünde güzel olur” cümleleriyle belirtmektedir. 

Kurslar Arası İşbirliği ile Programlar Yapmak 

K6 (49), kurs öğreticisi olsaydı, birbirine yakın mesafelerde olan birkaç kursun ve öğrencilerinin bir ara-

ya gelip, samimi, sıcak ilişkilerin söz konusu olacağı sohbet ortamında, sinevizyon gösterileri eşliğinde 

çeşitli programlar düzenleyebileceğini şöyle ifade etmiştir:  "Ufak tefek seminerler düzenlerdim, 

sinevizyon gösterileri yapabilirdim, camiler arası diyaloglar; iki üç camii ile karşılıklı sohbet ortamları 

oluştururdum."  

Ev Toplantıları 

Katılımcılardan biri hem arkadaşlık ilişkilerinin pekiştiği hem de öğrenmeye katkı sağlayan, öğren-

meyi daha zevkli hale getirdiğine inandığı ev toplantıları etkinliği önerisinin içeriğini şöyle anlatı-

yor:  

“Geçmiş yıllarda haftada bir gün evlerde toplanıyorduk, tecvid kurallarını biz orada öğrendik, 
sonra bulmaca gibi çözmeye başladık. Her hafta altı kişi, altı sayfa çözüyordu. Okuldan gidiyor-

duk ya, ev sahibi bize bir şeyler hazırlıyordu, biz de ona yardım ediyorduk, bir kaynaşma olu-

yordu. Daha sonra on beş günde toplanmaya başladık evlerde. Kur'an okunmaya başladı, bu bi-

zim için çok büyük bir keyifti. Bu toplanmadan sonra, arkadaşlıklarımız daha çok pekişti.” (K3, 

60) 

Ev toplantıları, arkadaşlık ilişkilerinin pekişmesine, samimiyet, dostluk değerlerinin gelişimine kat-

kı sağlayan aynı zamanda grup öğrenme tekniğinin de yapıldığı, örtük program kapsamında bir etkinlik 

olarak değerlendirilebilir. 
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Siyer veya Hadis Etkinliği Araştırma Ödevi 

Siyer okumalarını çok sevdiğini belirten bir katılımcı, Peygamberimizin (s.a.s.), sahabenin, diğer pey-

gamberlerin hayatlarının daha ayrıntılarıyla öğretilebilmesi arzusunu belirttikten sonra, etkinlik olarak 

da öğrenciler tarafından hazırlanılmak üzere konu başlıkları verilmiş hadis veya siyer örnekleri araştır-

ma ve sunma ödevinin yapılabileceğini şu cümleleriyle ifade ediyor: 

“Mesela duaları tek tek yazıyoruz, dua defteri oluşturduk, o çok güzel bir etkinlik oldu. Hani 

hadisleri de böyle yazabilirdik, belli konu başlıkları belirleyip. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 
mesela sofra adabıyla ilgili, ilk aklıma gelen o oldu. Bunu siz değil de arkadaşlara mesela, ‘Sen 

şununla ilgili beş tane hadis bul’ gibi, arkadaşlara ödevler verilebilirdi. Peygamber Efendimizin 

(s.a.s.) hayatından da olabilir.”  (K4, 48) 

    TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Tartışma ve sonuçlar başlığı altında önce araştırma bulguları Schwartz’ın değerler skalasına göre ve bazı 

araştırmaların ilgili bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmakta, müteakiben ulaşılan sonuçlar verilmekte-

dir. 

SCHWARTZ’IN DEĞERLER SKALASINA GÖRE KADIN KURSİYERLERİN ÖĞRETMEK İSTEDİKLERİ DEĞERLER 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların, şayet Kur’an kursu öğreticisi olsalardı öğretmek istedikleri de-

ğerler olarak güvenlik değer sınıfına giren ailenin önemi, ailede saygı ve temiz olmak; geleneksellik de-

ğer sınıfına giren ibadetin önemi, haramdan ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak, Peygamberimizin 

(s.a.s.) hayatından örnek kesitler ve genel olarak dini ve manevi değerler; evrenselcilik değer sınıfına gi-

ren kul hakkına riayet; uyma değer sınıfında saygı, sabır, anlayışlı olmak, edep (hayâ); iyilikseverlik de-

ğer sınıfında sevgi; öz yönelim değer sınıfında öğrenciyi öğrenmeye teşvik ve motive etmek olduğu gö-

rülmüş; ancak başarı, hazcılık ve uyarılım değer tiplerindeki değerlere hiç yönelmedikleri tespit edilmiş-

tir.  

Bu değerlerin eğitiminde pano yapmak, piyes ve tiyatro gösterimi, sunum ve seminer hazırlamak, 

siyer ve hadis etkinliği araştırma ve bir konu çerçevesinde özeleştiri ödevleri, dinî ve millî günlerde ya-

pılan programlar, kurslar arası işbirliği ile gerçekleştirilen programlar, kadın yetişkin öğrencilerin hep 

birlikte katıldığı ev toplantıları, eğitsel gezi programları gibi faaliyetler ile kurs öğreticisinin öğrencileri-

ne yönelik tutumları kapsamında öğrenciye rol-model olması, onlara karşı samimi, sabırlı ve anlayışlı 

olması, öğrenciyi öğrenmeye motive ve teşvik etmesi de örtük program kapsamında değerlendirilebilir. 

Öğretilmek istenen değerlerin, öz aşkınlık değer boyutunda yer alan iyilikseverlik ve evrenselcilik 

ile muhafazacı yaklaşım boyutunda yer alan geleneksellik, uyma ve güvenlik değer sınıflarında yer alan 

değerler olduğu görülmektedir. 

Schwartz, kuramındaki değer tiplerinin güdüsel açıdan bir süreklilik sergiledikleri, dolayısıyla da 

yapı içerisinde birbirine yakın konumdaki değer tiplerinin herhangi bir dış değişkenle (tutumlar, davra-

nışlar gibi) gösterdikleri ilişkilerin de benzer olacağını ileri sürmekteydi. Buna göre muhafazakârlığın; öz 

yönelim, uyarılım ve hazcılık değer tipleriyle düşük; güvenlik, gelenek ve uyma tipleriyle de yüksek ko-

relasyonlar; aynı şekilde öz aşkınlığın da; başarı ve güç değer tipleriyle düşük; evrenselcilik ve iyilikse-

verlik tipleriyle de yüksek korelasyonlar sergilemesi beklenebilir öngörüsüyle araştırma sonucu uyuş-

maktadır.  
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Katılımcıların, bencil amaçların ötesinde bireyin yakın (en başta aile bireyleri) ya da uzak tüm in-

sanların ve doğanın yararını amaçlayan (öz aşkınlık ) ve kişilerle, kurumlarla ya da geleneklerle olan 

ilişkilerinde süreklilik ve belirliliğin sürmesine olanak sağlayan (muhafazacı yaklaşım), bireyselden zi-

yade toplumsal ağırlıklı değerleri tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum, kadın yetişkinlerin, gelenek-

sel pratiklerin ve istikrarın korunmasını değişimden daha önemli gördüğüne; ötekileri eşit olarak kabul 

etme ve onların refahıyla ilgilenmeyi yani grup değerlerini özerkliğe ilişkin değerlerden daha çok önem-

sediğine ve bireysel çıkarlarını toplumsal ilişkilerde geri planda tutma eğiliminde olduklarına işaret et-

mektedir. Böyle bir sonucun çıkmasında katılımcı kitlenin kadın olmasının etkili olduğu söylenebilir. Bu 

bulgu, değer önceliklerinde cinsiyet farklılıklarını anlamaya yönelik yapılan araştırmaların bulguları ile 

de paralellik göstermiştir. Alan yazında yer alan bu araştırmalara göre kadınların iyilikseverlik, evren-

selcilik, uyma ve güvenlik gibi toplumsal değerlere; erkeklerin ise güç, başarı, hazcılık, uyarılma ve öz 

yönelim gibi bireysel değerlere daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.23 Toplumsal rol kuramcıları 

kadın ve erkek farklılıklarını kültürel olarak farklı cinsiyet rollerine yüklemektedirler. Parsons’a ve 

Bales’e göre, kadınlara besleme rolünün verilmiş olması onlarda yarışma duygusunu bastırmış ve bu du-

rum da aile içindeki uyuma hizmet etmiştir.24 Geleneksel Türk ailesinde de, cinsiyet rolleri, cinsiyet ka-

lıp yargılarına koşuttur. Yani, erkekler çevrelerine üstünlük sağlamaya çalışır ve ailelerine yardım eder-

ler; kadınlarsa sabırlı olmalı, başkalarını düşünmeli, toplumsal ilişkileri korumalı, yakınlık ve iyilikse-

verlik değerlerine daha çok önem vermelidirler. 25  Nitekim içinde Türk örneklemin de yer aldığı en 

kapsamlı kültür düzeyi değer araştırmalarının 26 sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, Türk kültü-

rünün, iç gruba bağlılığı vurgulayan ve toplumsal düzenliliği ağırlıklı olarak hiyerarşik roller aracılığıyla 

sağlayan kültürler arasında yer aldığı görülmektedir. Bu özellikler, Triandis27 tarafından belirtilen uyum 

ve bütünlüğün sağlanması amacıyla iç grubun hedeflerinin kişisel hedeflerin önüne alındığı toplulukçu 

kültürlerin bireyin farklılaşmasını ve özerkliğini vurgulayan bireyci kültürlerden ayırt etmekte kullanı-

lan niteliklerle açık bir benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu bulgularla paralellik gös-

teren araştırmamızda katılımcıların kadın olması ve hatta çoğunun anne olmasının verdiği toplumsal rol 

de, onların bireyselden ziyade toplumsal, hatta toplumun çıkarlarını önceleyen, değişime açıklıktan zi-

yade sürekliliği ve düzeni arzulayan değerlere sahip olmasında etkili olduğu söylenebilir.  

Katılımcıların, öz aşkınlık ve muhafazacı yaklaşım değer boyutunda yer alan değerleri önemsemele-

rinde yetişkin olmaları da (22 yaşında olan bir katılımcı haricinde, 30- 72 yaş aralığında olan) etkili bir 

unsur olarak değerlendirilebilir. Bu bulgu, yaş faktörünün değer yönelimlerine etkisini inceleyen araş-

tırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Alan yazında yer alan bulgulara göre yaş arttıkça uyma, gü-

venlik, iyilikseverlik ve geleneksellik değerlerine verilen önemin artması; uyarılma, hazcılık, başarı, güç 

ve öz yönelim değerlerine verilen öneminse azalması beklenmektedir. Yaş ilerledikçe güvenlik değerine 

verilen önem artmaktadır, çünkü güvenli ve kestirilebilir bir çevrede değişimle başa çıkmak daha kolay 

                                                           
23 Richard M. Ryckman - Diane M. Houston, “Value Priorities in Amercican and British Female and Male University Students”, The Journal of Social 
Psychology, 2003, Volume:143, Issue: 1, s.127-138; Shalom H. Schwartz - Tammy Rubel, “Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and 
Multimethod Studies”. 89, 6, 1010-1028, Journal of Personality and Social Psychology, 2005, Volume: 89, Issue: 6, s.1010-1028. 
24 Talcott Parsons - Robert Freed Bales, Family, Socialization and Interaction Process, Free Press, New York1955. 
25 Berna Arda, “Tıp Öğrencilerinin Meslek Seçme Motivasyonları ve Değer Sistemleri Konusunda Bir Durum Değerlendirmesi”, VII. Ulusal Psikoloji Kongre-
si Bilimsel Çalışmaları,  (ed. R. Bayraktar, İ. Dağ), Türk Psikologlar Derneği Yay., Ankara 1993, s. 59-64; Fatma Başaran, “Üniversite Eğitim Süreci İçinde 
Öğrencilerin Değer Tercih Sıralamalarında Değişme”, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları,  (ed. R. Bayraktar - İ. Dağ), Türk Psikologlar Der-
neği Yay., Ankara 1993, s. 49-58; E. Olcay İmamoğlu - Zahide Karakitapoğlu Aygün, “1970’lerden 1990’lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Za-
man, Kuşak ve Cinsiyet Farklılıkları”, Türk Psikoloji Dergisi, 1999, c. 14, sayı: 44, ss. 1-22. 
26 (Hofstede, 1980; Schwartz, 1994; Smith, Dugan ve Trompenaars, 1996’dan) Akt: Arzu Şener - Oya Hazer, “Değerlerin Kadınların Sürdürülebilir Tüketim 
Davranışı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2007, s. 1-16. 
27 Harry C. Triandis, Culture and Social Behavior, McGraw-Hill Press, New York 1994. 
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olmaktadır. Uyarılma yaşa bağlı olarak önemini yitirmektedir çünkü belirli bir yaştan sonra yenilik teh-

dit edici olarak algılanmaya başlanmaktadır. Uyma ve geleneksellik değerinin önemiyse yaşa bağlı olarak 

artmaktadır çünkü işlerin alışılageldiği biçimiyle yapılmaya devam edilmesi daha az tehlikeli olarak algı-

lanmaktadır. Hazcılık da önemi azalan değerlerdendir, çünkü duyusal doyumun düzeyi yaşa bağlı olarak 

azalmaktadır. İşleri başarıyla bitirebilme yetenekleri azalan ve daha az toplumsal onay alabilen yaşlılarda 

başarı ve güç değerinin de daha az belirtildiği gözlenmektedir. Ek olarak öz yönelim yaşa bağlı olarak 

önemi azalan, iyilikseverlikse önemi artan değerlerdendir.28 

Katılımcıların, -yukarıda değindiğimiz üzere- geleneksellik değer sınıfına giren dini ve manevi de-

ğerleri de önemsediği tespitlerden biridir. Bu durum dinin, kadın yetişkinlerin değer algılarında önemli 

bir yere sahip olduğu sonucuna götürebilir. Dindarlık ile değerler arasında literatürde belirtilen teorik 

yapıya uygun ilişkiler de gözlenmiştir. Dindarlık ile “geleneksellik, iyilikseverlik ve uyma” arasında po-

zitif yönde, “hazcılık, uyarılım, güç ve öz yönelim” değerleriyle ise negatif yönde anlamlı ilişki vardır.29 

Bu durumu, İslam dininin gelenek, hayırseverlik, kendini denetleyebilmek, hayatın verdiklerini kabul-

lenmek, sadece kendini değil başkalarını da düşünmenin önemini daha fazla vurgulaması; hazcılık, uya-

rılım ve gücün önemini ise daha az vurgulaması veya sınırlandırmasıyla ilişkilendirmek mümkündür.  

    SONUÇ 

Sonuç itibariyle yaptığımız araştırma sonucunda şu bulgulara ve tespitlere ulaştık: 

• Katılımcıların “değerler eğitimi” kavramına ilişkin algılarının; dini ve ahlaki değerler, Türk top-

lum değerleri, manevi değerler, din eğitimi almak, Kur’an kursu ve insanın kendini geliştirmesi çerçeve-

sinde toplandıkları görülmektedir.  

• Değerler eğitiminin ailede başladığı, ailenin çocuk için model olduğu ve özellikle anneye bu ko-

nuda önemli sorumluluklar getirdiği; değerler eğitimi bağlamında yaşanan gelişmenin aileden sonra 

okul, akraba ilişkileri, arkadaş çevresi ve medya gibi etkenlerle olumlu ya da olumsuz devam ettiği anla-

yışı tespit edilmiştir. Katılımcıların “değerler eğitimi” ile bu eğitimin geliştiği ortamı (aile, okul, çevre) 

ve eğitime etki eden unsurları (din, eğitim, toplum, bireysel çaba ve medya) bu doğrultuda algıladıkları 

söylenebilir. 

• Kur’an kurslarında değerler eğitiminde verimliliği arttırmak için sunulan öneriler ve konuyla il-

gili tespitler şöyledir: 

 Öncelikle müfredatta yer alan dini bilgiler dersinin işlenmesinin gerekliliği ve müfredatta özel-

likle aile temalı konulara daha fazla yer verilmesi (kurslara katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunu evli 

kadın yetişkinler oluşturması nedeniyle) ve kurslarda müftülüklerin aile irşat bürolarının faaliyet gös-

termesi kapsamında haftada bir gün aile temalı seminerler verilmesi, 

 Okunan âyetlerin ve ezberlenen sûrelerin meali çalışmalarının ahlaki değerlere katkısının oldu-

ğu görüldüğünden öğretim programına meal ve tefsir dersleri konularak bu çalışmaların sistematik hale 

gelmesi, 

                                                           
28 Eetta Prince-Gibson  - Shalom H. Schwartz, “Value Priorities and Gender”, Social Psychology Quarterly, 1998, Volume: 61, Issue: 1, s. 49-67. 
29 Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler- 26-28 Kasım 
2004), (Ed. Recep Kaymakcan ve dğr.), Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yay., İstanbul 2013,s. 799-817; Veysel Uysal, “Yetişkinlerde Dindarlık ve Değerler: 
Dinî Hayat, Değer Tercihleri ve Kadına Bakış Eğilimleri”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler- 26-28 Kasım 2004), (Ed. Recep 
Kaymakcan ve dğr.), Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yay., İstanbul 2013, s. 215-239. 
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 Kadın yetişkin öğrencilerden hem çocuğu küçük olan annelerin kursa katılımını sağlamak hem 

de katılmış olanların eğitim gördüğü çatı altında çocuğunu gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir mekân 

oluşturmak düşüncesiyle, kurslarda çocuk oyun alanlarının kurulması ya da aynı amaca katkı açısından 

4-6 yaş Kur’an kursları sayısının artırılması, 

 Tarihi-kültürel ve maneviyat içerikli gezi programlarının yapılması, 

 Ayrıca öğrencinin öğrenmede istek ve gayreti eğitimin verimliliğinde etkili olduğu gibi; kurs öğ-

reticisinin hoşgörü ve sabır içerisinde hareket etmek, öğrencinin seviyesine göre hitap, öğrenciye moral 

verip derse teşvik etmek, anlayışlı olmak, sınıf kontrolü yeteneği (öğreticinin sınıf içinde öğrencilerin 

birbiriyle iletişiminde dengeli iletişimi sağlayabilmesi, tutarlı ve yerinde disiplin) gibi yeterliliklere sahip 

oluşu da dersin verimliliğini etkileyen unsurlar olarak değerlendirilebilir. 

 Kursun bulunduğu çevrenin sosyal-kültürel yapısı ve kursun fiziki şartlarının da eğitimi etkile-

diği söylenebilir.  

• Değerler eğitiminde verimliliği artırmak amacıyla; 

 Görsel unsurlarla zenginleştirilmiş pano yapımı,  

 Öğrencilerin sergileyeceği piyesler ya da tiyatroya gitme etkinliği, 

 Sunum hazırlanması, izlettirilmesi, birkaç kurs bir araya gelerek ortaklaşa programlar düzen-

lenmesi, 

 Öğrencilerle araştırmaya dayalı seminerlere katılmak, 

  Kandiller, hatm-i şerifler, Peygamberimizin (s.a.s.) doğum günü gibi dini günlerde ve bunlardan 

başka dini ve milli özel günlerde programların yapılması, 

  Eğitsel gezi programları düzenlemek, 

 Sınıfça katılımın sağlandığı ev toplantıları,  

 Siyer veya hadis etkinliği araştırma ödevi, 

 Öğrencilerin kendi ahlaki değer yargılarını tanımaya yönelik özeleştiri ödevi verilmesi gibi et-

kinlikler yaptırılabilir.  

• Yukarıda belirtilen etkinlikler gerçekleştirilirken işbirlikçi öğrenme, grup çalışması, yerinde öğ-

renme, görsel ve işitsel unsurların etkili ve kalıcı öğrenmeye katkısı, sorgulayıcı ve aktif öğrenmenin 

hedeflendiği görülmüştür.  

• Kurs öğreticisinin sahip olduğu değerlerle öğrencilerine rol-model olmasının; öğreticinin öğren-

cilerine karşı yakın ve samimi tutumu, sabırlı olmasının, onları öğrenmeye teşvik etmesinin ve motivas-

yonu sağlamasının da örtük program yoluyla değerler eğitimine katkı sağladığı söylenebilir. 
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