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Abstract

Sensations and conceptions, attitudes and behaviors are taken shape in the
childhood. ln the child, there is potantially reiigious sensation and it develops fiorn sensual
to mental and fron concrete to abstract in the chiidhood. in tlıe religious educaticır, with
other development characteristics, it is essential that religious development charesteristics cıf

childreıı be known.
in the paper, we also will discuss religious ilevelopmen1 clraracteı:istiçs of child b;ı
taking deırelopment stages into consideration aııd how can 'iıe giveır a religious education iıı
the chi]dlıood.
Key Words: Chitd, Childhood, Religious Deveioproent, Religious Education.

Giriş
Gelişim, canlı varlıkların bütün yaşamı boyunca geçirdiği değişiklikler olarak

tanunlanabilirl. İnsanrn gelişimi sürekiilik arz etmekle birlikte, geiişimin hızı, her yaşta aynı
oraiida olınanıakladır, Dolayısıyla gelişim süresince belii fiz"volojik ve psikolojik özeliiklerin
ağır bastığı çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşiılil< gibi dönernler vardır'. Ancak
bu döneı,nleri kesin yaş çizgileriyle birbirindçn ayııırıak ıniimkün görülııemekteciir. Çüııkü,
irçr iıısanın yaşadığı fiziksel, sosyai, kültürei ve eitoııomik koşuilar ay,nı değii<lir. Ayı,ıca
kaiıiıı,ir. beslenme ve sağiık durumu da insaıı gelişiıı:ini etkiiemekledir3.
Psikolog ve pedagoglar, çocukların ortak eğilimlerini ve Cavranış kalıplarıırı göz
ön,iinde bııluırdurarak, çocukluk dönemini çeşitli ewelere ayrrmışiardu" Genel olarak kabul
edilen çocukluk dönemi gelişim ewelerini; Bebek-lik Ewesi, İ|k Çocukluk Evresi, Son
Çocukluk Ewesi olarak sıralayabiliriza. Biz, çocukluk döneminin gelişim evreleri hakkıııda
genel hatlarıyla bilgi venneye çalışacağız.

t. Bebekiik Evresi: Doğum ile 2 yaş arasında yer alan bu evreye "Süt Çoc,ukluğu
Evresi" adı da verilrııektedir. Bu ewede bebek, her bakiından yardıma ınuhtaç oimakla
beraber, gizti bir çok yeteneklere de sahiptir. Bebek, beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarının
giderilmesinde ailesine ve yakuılarına ihtiyaç duyar. Bu evrede bebeğin fizyolojik
büyümesine paraleI olarak, zihinsel, duygusal ve psişik fbnksiyonları da gelişmektedirJ.

Bu evrede çocuk bir taraftan bedeni yönden gelişirken, diğer taraftan da basit
keiimeler ve hareketlerle dış diinyaya açılmaya başlar. Çewesindeki uyarıcıların izlerini
* Atatiırk Üniversitesi Sosya! Bilimler Enstitüsü Din Eğitinıi Bilim Dalı AıEtirma Görevlisi e-maiI:
l C.J. Sandström, Çocuk ve Gençlik Psikolojisi, çev, Refia Şemin, İstanbul []niversitesi Fidebiyat Fakultesi
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Matbaası, İstanbul i97l, s.3.
'Neda Arınaner, Din Psikolojisine Giriş I, Ayyıldız Matbaası, Ankara i980, s.80.
3
Feriha Baymur, Yeni Doğmuş Çocuk ve Süt Çağünda Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlaıı, Ankara l952,
57: Arnıaııer, a.g.e., s.80.
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ziiı.ıiııde taşlyan çocuk, yeni davranış dengeleri kurarak çer.reyi öz.iimsemeye başlar6.
Çocuğun aiie içindçki ilk izlenlrnleri, özellikle annesiyle olan iiişkileri, kişilığinin
gelişiııinde oldukça önemlidir7. Dolayısıyla çcıcuk", yaşanrının ilk yılında annesiyle anlaıniı
bir şekilde ilişki kurabiliyorsa. onun sıcaklığını ve sevgisini hissedebiiiyorsa kendisiıri
güvende hissedebilir. Çocuk kucağa alınmak, ilgi görmek ve dokrııulmak ister, bu durum
onun için bir ihtiyaçtu,8.

Bu ewede çocuk, diinyayı ya güvenilir bir rıbje oiarak algılar yada dünyanın korku

ile dolu olduğunu düşünmeye başlarg. Bu yüzden, güven dıiygusunun ortaya çıkışı, aneak ona
gösterilecek seı.gi ile ınürnküııdür. Ayrica ilinalı bakııır ve gözetim, çocukia giiven
du_;ıgi.ısuıı,.ı oluştuınra.va }ıiiflik çapta yardırncı o1abilir'o. Bu evrede çocuğuıı lıirincil ihiiyaıı
sevgi ı,t şeflıat görniektiı,. "Ben" lıil.ıreiniı ciuşrıay,a başlainası, kenıiisi olan ve olınal;ariı
i'ark etmeşi ve ııı,;tor gelişimi. b,rı dönşrnin belingin özellikleririir". Yine ağlaına lıu evredş
çoeuğun en etkili sijahı ve diğer insanlarla iletişim krıRrra araçidrr.
2. İlk Çocutıtuk Eyresi: 2 - 6 y,aş arasııida yer alan bu evreye "Okul Öncesi" veya
"Oyun Çağı" adları da verilııektedir'2. Betıeküik clönerninde çevresini keşfeden, bedensel ve
mctor gelişim sonucu yiirümeyi, zihinsel gelişim sonucu da kenCisine göre çevresine mesaj
vermeyi öğrenen çocuk, davranışlarırrda hüıriyete doğru ilk adımlarını ataı,ak, anne ve
babasıııa bağımhlığıırı giderek azaltıri3.
Bu evrede çocuğun algı dünyasında gelişrnelerin olmasıylala, çocuk bilinçsiz clarak
gördüğü ve duvdıığu her şeyi, takiit ve tekrar eder. Onun için bu eı.reye "takiit evresi" ad,ı da
verilmelçteı]irl5. [)ocukiariia hayli erken başl;ılıan tamamtıı iradesiz ve acleta refleks şeltlincie
olan taklit eğilimil6, çoclığu yakınlarının her tiirlü hareketlorini taklide vş telrrara \,öneitir.
Eu evre çocukiuk clöncminin en önemli ve en renkli ewesidir. Bu çvrede çocuk,
soru
soran, etrafındaki her şeyi aniamak isteyen, tıitmez ttikenmez bir öğrenme arzusu
çokça
gösteren bir varlıktır. Bıı ewedçki çocukların uğaştıkları en önemli iş oyıındur. Çocuk, oyun
vasıtasıyla hayal dtin,vası ile gerçek diinya arasında anlamlı bir bağ kurarak, oyunda aırne,
baba, poiis, doktor, öğretmen.",v.s. oiur. Çocuk brı ewede çok eiddi iş yapan bir kimsenin
tavrrları içiıe eirerek, kencli varlığını oı"taya ko.vn,ıaya ça|ışırl'.

İik çocukluk evresinin diğer bir özeiiiği de animizm'dir ki bu, cansız varlıkların

*anli varlıklar olara_k teiakki edilınşsidir" (jocıık, çansız variıklarcja bir şuur ye canlıl* görür.
Brı düşünce, çocuğun iıayal dünyasının zengiır oldıığıınıııı da bir göstergesidirl8, t{a1l-a çocuit,
6

Atalay Yörukoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgur Yayın Dağıtım, l6, tJaskı, İstıırıbu! l99t, s,20.
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3
Doğan Cüceloğlu, Yetişkin Çocukla_r, Sısteın Yayıncıiık. İstatbul 1994, s l90.
''
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!n
Yöıııkoglu, a.g,e., s.l9.
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l
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Öcal, Din Eğitimi ve Oğretiminde Metotları, Tilrkiye Diyanet Vaüit'ı Yayınlaı,ı, 2. Baskı, Ankara

996, s.206,

l99l,

s.63.

'] Dodurgalı. a.g,e., s.210.
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Peküjr, a.g.e ., s, t03.
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Okıay Aydıri, "Okul Öncesi Çocuğurıun Gelişiın Özellikleri", l_-]rken ÇocukIukta Gelişim ve Eğitimde Yeni
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isterler ve ilgisini çekemediği zamanlarda, ilgi çekebilınek için inatçı!ık 1,,aparlai.
Egosantriznrin çocuğun davranrşiarına beiirgin şekilde yansLrnasI, o,ıda mülkiyet

duygıısunun oftaya çıkffasiIra, çocuğun paylaşma istekleriniır engelien_ınesine ve çeı,resincie
görciüğii lıer esyayı sahiplenrııesine sebep aidı:ğu gibi, anne ve 'Dabasını lratta bazı halıal
ltakamanlaruıı bile paylaşmaktan kaçiıınasrıia da sebe;ı clıir". Çocukia itavramsal düşünme
yeteneği geliştıkçe egosantrizm'den uzaklaşır.
3. Son Çocukluk Evresi: Kızlarda 6-1l çrkekierde ise 6-12 veya i3 yaş arasmda
ver alan evreye "Okul Çağı" veya "Temei Eğitim Çağı" adları cia verilmektedir2a. Bu evre,
çocuğun aile oıtamından çftıp, sosyal çevreye iyice karıştığı e./r€diı. Çocuğun çevresi ve
aıılayışı genişler, onun için anlaşılmaz olan kavramiar yavaş yavaş açıkiık kazarvnaya
Lıaşlar". Çocıık, bu evrenin sonlarna doğru somut düşiinme aşaması-ıdan, soyut düşürune
aşamaslna geçer26. Çoci,ıklar, kendİ aralarrnda birçok gıiJpiar cluştı.ırurlar. Bu gruplarııı
tüiuşıiiıluilda cinsiyet iaktörü en önenıli etlççıı oiarak t>ıtaya çiitaı2'. yine kıziar ve erkgkler
lrçniii aralaı.,ında gruplar cluş'ıurarak i:yuıilar oynaıieır. Özelliki; ç,rl,ekler takıın oyunlarına
_r,cır.;1iı,ierr8. Bıı iıp g,iuplaşnaiaı. bu evrenin ıroınıal özeiiikieriııdendir,.
lJu cjönen: zihinsel öğırnme çağının başlangıcı oimakia birlik_te bıı evrede duygusal
öğr*nm,eniıı clevanr ediyor olnrasi cla dikkat çekicidir29. Bu evrenin en belitgin
özeliikierinden birisi de çocuğıın bilgiye olan düşküıılüğüdür, ÇUnkü zihiırsel öğrenme bu
evrede başlamaktadır30.

Son çocukluk evresi, eğitim ve ögretim açısıır<ian son derece öneınlidir. Çocuk ilk
defa düzçnli, planlı-programlı eğitinıle karşılaştığı ı,e toplumsal hayata katıldığı için bu evre,
psikcloglar tarafincian "Çccuğun sosyo-kültürel doğunru" olarak adlanc]ırilıraktadır". So,
çocukluk cvresinıie, çocuk üzeriııde etkili fakörlerden biri de okuldur. Okula lıaşlaııadan
önce, anıre ve babasını model olarak alan ve onların hareketlerini taklit eden çocuk, okula
başiadıktaır sonra öğretmenini örnek almaya ve onun hareketlerini taklit elırıeyc başiar32.
l'Yörükog!u, s-61.

..,-_ .:].s]8,86,
,-

bitki ve hayvariiarı, iırsan gibi şuuriu ve iradeli varliklar olarak kalıui ederi9.
Bu evı,edeki çooukta özeiliktre dört ile yedi yaş arasında görülen egosantrizm'iiı
etkileri görülür. Egosantrizrn, çocüJğun çe,vTesini keşfetmesi ve bu çevrenin kendisi içiıı
oldıığuna inanınası, bundan doiayı da diğer insanlara önem vemlemesi olayıdır20. Bı_ı
evrçdeki çocuklar kendilerini başkaiarıııın yerine koyamazJ.ar vt kendilerini merkez olarak
algılarlar2l. i(endileı:iırden başkası, onlar için önçmli değildir. Bu yüzden beırçil bir lavıı"
sergilerier22. Aile ortamıncia egosantrik düşünce gereği herkesin kendisiyle ilgileıınıesini

Ankara l99l.
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s,136.
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):
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2a
öcal, a.g.c., s.63.
ve Gelişınc s.23, Peker, a-g.e,, s i04,
Betül Aydıır, "CeIişimin Doğası", Gclişim ve Ögrcnme Psikolojisi, Editör Bınnur Yeşilyaprak, Pegem
Yayıııcılık, 3, Baskı, Ankara 2002, s.40"
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Çocukluk Dönemi Dini Gelişim Özellikleri
Din duygusı1 yiice ve aşkııı duygular arasuıda yer alan33 fıti bir duygudur. Yani
büttin insanlarda ortak ve genel olarak, yaratılıştan vardır3a. İnsan, doğuştan Allah'a
inanmaya yetenekli ve dini inancı kabullenmeye elverişli yaratılıştadır3s. Psikolo3ik ve
pedagojik araştırmaların verilerinden de bu sonuca ulaşılınıştıf6. Ayrıca çocuk psikolojisi
iizerinde yapılan araştrrmalar da çocuğun ruhen dine ydbancı olmadığurı ortaya koymuştur37.

Ancak, doğuştan itibaren çocukta potansiyel olaıak hazır bulunan dini

duygunun,

teşekkültinde ve gelişmesinde, çewe büyilk bir etkendir. Çocuğun içinde yaşadığı çewenin
özellikleri, dini duygunun erken veya geç yaşlarda uyanma§nı etkilemektedir38, Genellikle
dindar bir çewede yetişen çocuklarda dini duygunun uyaırması daha erken yaşlarda
olınaktadır.

Bebeklik ewesi, dini bakımdan gözle göriilecek belirtilerin bulunmadığı ve dini
tezüiirlere pek rastlanılmadığı bir dönemdir. Bebeklik döneminde dini gelişimin duygularla
sınırh olduğunu söyleyebiliriz. Din duygusu , güven, sevgi, bağlanma gibi temel duygular
iizerinde yiikselen, bir yaratıcı di§i,incesine ulaşma içeriği taşıyan ewensel bir duygudur39.
Dini duygu ve inancın doğuşu ve gelişmesi konusunda yapılan bilimsel araştrrmalar,

çocuğun dışardan gelecek dini etkilere ve tecrilbelere karşı ruhen yetenekli ve hazır olduğunu
işaret etrnektedirao. Bu ewede çocuk, birer ikişer kelimelik ciirnlelerle kendisine öğetilen,
dini kawamları söyleyebilir. Ancak bu kavramlar çocuk için fazla bir anlam ifade
etıneyebiliraı.

İlk çocukluk

ewesinde, dini tezahtirler daha belirgin bir hal alır. Çocuk,
her
tiirlü
hareketini bilinçli veya bilinçsiz olarak taklit ve tel«ar eder. Aile
çewesindekilerin
fertlerinde gördüğü ibadetlere, dini motifli dawanışlara içten gelen duygularla yönelir ve

onlarıı dini yaşantılarından ömek alarak, kendi de aynı dawanışları uygulamak ister.
Kaynağuıı, sevileni taklit etıne psikolojisinden alan bu eğilim, çocuğun dini hayatuıuı

oluşmasında oldukça önemlidira2. Ailedeki fertlerin her tiirlü dini dawanışları, kullandıkları
dini içerikti sözleri ve yaptıkları ibadetleri, çocuğun şahsında derin izler bırakıra3.
Zihinsel bakımdan, henüz tenkit özelliğine kawşmadığı için çocuk, kendisine
sunulanları aynen kabul eder. Kendisine anlatılan ve söylenen her şeye inanmaya yatkındır.
Bu ewedeki çocuk, dini kawamlar hak*ında çeşitli sorular sorar ve aldığı cevaplara
düşiinmeden, şüphelenmeden ve itiraz etneden inanır. Bu durum çocuğun kolay inanırlık

k4ıdlıı

özelliğinden

hemen hemen ber s+,
Çocuğun drygu]arı_ d

ıf.rfuağ
şüphelenmeden re b
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özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yaşlardaki çocuklarda göritlen dinin en belirgin özelliği,

bir duygudur. Yani
iı.<"n, doğuştan Allah'a
:lısadıfs. Psikolojik ve

hernen hemen her söylenene inanmaktır. Bu dönemde çocuk, inancının nedenini araştuınaz.
Çocuğun duyguları, düştincelerine oranla daha yaygıı ve belirgindir; bu bakımdan çocuk,
inancı akıl ylirütmeden kabul eder. İnanmaya hazır durumda olan çocuk, düştinmeden,

F,ğmı ortaya koymuştur37.
ı:]uan dini duygunun,

hayata girmeye çalışn, Bu ewede çocuk her konuda olduğu gibi, dini konularda da bir takım
sorular sorar. Allah, melek, cin, şeytan, ahiret, namaz, oruç, giinah, sevap, cennet, cehennem
gibi dini kawamlar hakkında sorular sorarak, bilgi edinmeye çalışıraa. İşte bu durumda

_{1nca çocuk psikolojisi

çnde yaşadığı çewenin
ıemektedir3E. Genellikle

sı

rn
.,iin

daiıa erken yaşlarda
bulunmadığı ve dini
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n b,iiimsel araştırmalar,

tnekli ı,e hazır olduğunu
krie kendisine öğetilen,
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bir hal alır.

Çocuk,

ıLjjı ı,e tekrar eder. Aile
n duygularla yönelir ve
ıışlan uygulamak ister.
çocuğun dini hayatııın
ırranrşlan, kullandıkları
tef b,rak]I43.
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şüphelenmeden

ve itiraz etmeden söylenenlere içtenlikle inanrr ve çeşitli sorularla dini

yetişkinler ve eğitimcilere düşen görev, onların bilgi açlığuıı gidermek için sordukları
sorulara, onların zihinsel gelişimlerine uy$m ve anlayacakları şekilde cevaplar vermeleri
gerekir".
Yine bu evredeki çocuklarda görülen dinin belirgin özelliği, çocuğun doğa üstti bir
diinyayla olan uyumudur. Çocuğun, ruh aleminde Allah'ı sık sık antropomorfik, yani insani
vasıflarla betimler ve Allah'ı insan şeklinde tasavwr eder6. Onun için bu ewedeki çocuk,
Allah'ı tasarlamakta güçltlk çekmez. O, Allah'ı büyük bir insan şeklinde hayal edereka7,
Allah'ı, insana ait çizgiler içinde düşilntlr. Çünkü, çocuk bu ewede sonut diişifuıme
dönemindedir. Soyut kawamları anlama kapasitesi gelişrnediği için, soyutu somutlaştırır.
Çocuk, ileriki yaşlarda somut düşiince seviyesinden, soyut dt§iince seviyesine geçerek,
tenzihi bir Altah anlayışına sahip olura8.
Son çocukluk ewesinde çocuğun çewesi genişler, daha önce anlaşılmaz olan

kawamlar yavaş yavaş açıklık kazawrıaya başlarag. Bu ewedeki çocııkla, bilinçli ve gerçekçi
bir din anlayrşı oluşmaya başlar. Özellikle 7-9 yaşı dini inancıı uyandğı ve geliştiği bir
dönemdir. Çocuğun akli ve ruhi gelişmesine paralel olarak dine karşı ilgisinde de gelişmeler

olur. Çocuk, kawamsal düşiince yeteneğini geliştirdikçe, daha çok egosantrik olan ilk
düşiinme biçiminde de değişmeye görtiliirso. İlk çocukluk evresinde, Allü'ı insana ait
modeller, çizgiler içinde düşiinen çocukta bu antropomorfık düşiince, bu dönemde yerini
gıqide sembolik ve solut bir anlayışa bııakırsl. Çünkü, son çocukluk ewesinin ortalarından
itibaren, somut düşiiııce saftıasııdarı, daha esnek, hatta soyut kavram ve konularurda bir
dereceye kadar anlaşılacağı saflıaya geçiş söz konusudur. Dönemin sonlarına doğu somut
düşiinme ewesi sona ererken, soyut düşiinme ewesi başlar52.

Çocuk son çocukluk ewesinde, dinin birtakm sorularuıı daha rahat anlamaya ve
öğrenmeye, ahlakı konuları da kendine göre değerlendirmeye başlar. Ayrıca bu dönemdeki
çocukların zihinsel gelişimine paralel olarak gelişen düşiinceleri, tenkitçi ve sorgulayıcı bir
hal alır. ilk çocukluk ewesinde, şüphesiz ve itirazsız olarak kabul ve taklit ettikleri
dawanışlan, son çocukluk döneminde akıl süzgecinden geçirerek kabul veya reddederler. Bu
* Hokeıekıi, a-g,e.,
s.25 4-25 6.
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Çocuğun Dünya§ı ve Gelişme, s.23.
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evrede, çocuğun dini gelişimine etki eden en önemli faktör ailedir. Özellikle aile bireylerinin

dini tutum ve dawanışları çocuğu son derece etkiler. Ancak, çocuğun

çewesinin
genişlemesiyle anne ve babasına olan bağlılığı azalır, Okula başlamadan önce anne ve
babasını model olarak alan ve onları taklit eden çocuk, okula başladıktan sonra, özellikle
öSetmenini örnek olarak almaya başlar. Onu otorite olarak kabul eder ve söylediklerine
uymaya çalışır. Bu nedenle, ö$etmenin dawanışları, dinle ilgili sözleri çocuğun dini gelişimi
açısından oldukça önemlidir'3. Ayrıca, okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ve zihinsel
gelişimi, ondaki din şuurunun şekillenmesine katkıda bulunufa. Çocukta yetenek halinde var
olan vicdanın uyandırılıp geliştirilmesi belki tiimüyle bir eğitim sorunudurss.
Son çocukluk ewesinde, mesuliyet duygusuna paralel olarak gelişim gösteren dini
pratiklere ilgi, çocuğun dini bilgisi nispetinde, dini uygularnalara dönüşebilir56. Çocuk, dini

pratikleri yerine getirme hususunda bir gayretin içine girerek, bilhassa cemaatle kılınan
cuma, teravih ve bayram namazlarura, yine ramazan ayında oruç tutmaya ilgi gösterebilir.

Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

Bebeklik, din eğitimine açısrndan hazırlık, bebek açısından ise bilinçsiz etkilenme
ewesidit'7. Bu ewede din eğitimi faaliyeti bazı etkinliklerle başlatılabilir. Doğum sonrası
bebeğin kulağuıa ezan okunması ile çocuğa İslam'ın ilk şiarı telkin edilebilirs8. Bu uygulama
ile Allah inancı eğitimi başlatılmış olur. Öncelikli olarak yapılması gereken işlerden birisi,
çocuğa güzel bir ismin konulmasıdır. Öyle ki çocuğun isminden dolayı, alay ve eğlence
konusu olmasura sebep olacak, çirkinlik ve kabalık ifade edebileçek isimlerden sakınmak
gerekir. Bu tip isimlerle çağrılmak, çocuğun şüsiyetinin zedelenmesine veya çocuğun iç
çatışmasına sebep olabilirsg. İçinde Allah kelimelerinin geçtiği "Maşallah, Allah bağışlasm,
Allah'a emanet ol, Allü'a ısmarladık" gibi sözlerin söylenmesi, çocuğun siirekli bu sözleri
işitmesi din oğitimi açısından faydalı olabilir60. Bu ewede çocuklar, anne-babalarınııı
kullandıklan her tiirlü dini kawamlardan etkilenebilirler6l ve bu ewenin sonlaruıa doğru
kendilerine öSetilen, birer ikişer kelimelik dini kavramlan söyleyebilirler. Ayrıca annenin
çocuğu uyuturken söylediği ninniler din eğitimi açısrndan dikkate değerdir. İçerisinde dini
motifler bulunan ninniler ve cümleler, çocuğun ileriki dönemlerinde din eğitimi açısından
olumlu sonuçlar doğurabilir62.

İlk çocukluk ewesi din ve din eğitimiyle tanışma ewesidir, Çocuk, üç yaşından
itibaren dini inançlarla ve dini nitelikli dawanışlarla ilgilenmeye başlamasıyla, dini inanç

gittikçe canlılft kazanmaya başlar. Çocuğun kafasında yavaş yavaş gtiçlü ve büytik sıfatlar
ile özdeşleştirdiği ve çevı,esinde bu sıfatlaıı taşıyan kişilerle somutlaştırdığı bir Allah
tasavınrru oluşuru3. Çocuğa Allah inancı gereği gibi anlatılsa onun da olumlu karşılık
vereceği aşikardır. Fakat bu karşılık, yeterli seviyede olmayabi|k. Zıra Allah, iman ve
inanma gibi soyut kawamları, ilk çocukluk evresindeki çocuğun idrak ve algısı karşılayamaz.
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Bununla birlikte altı yaşındaki çocuğa, Allah ve ona inanma eğitimi ile ilgili çalışmalar
baŞlatılabilir"*. Brı noktada eğitimciye düşen görev Allah'ı sığınılacak bir varlık olarak
Çocuğa tanıtınaktır. Onun için anne-baba çocukları ile Allah arasındaki bağı, sevgi çerçevesi
içinde kurmalıdır, Çocuk Allah'ı sevmeli, Allah'ın da kendisini sevdiğine inanmahdır65.
tsöylece orıa güvenecek ve gereldğinde ona sığınacaktır. Öyle ise çocuk Allah'ı esirgeyen bir
ı'arlık çlarak tanımalıdır, Çocuğun Allah'ı tanımaşinda yapılabilecek en büyiik hata, Allah'ı,
sürekli olarak kendisinden korkulması gereken bir varlık olarak tarutmaktr. Anne-baba,
çocuğun yanlış davranışXarmın çeza|andırıçısı olarak Allah'ı ortaya sünaeleri, işin kolay ve
kestirme yolu gibi gözükse de bu tutum, çocuğun zihninde çok olumsuz bir Allah
düşii,rıcesinin oiuşmasuıa yol açabilir66. Ay,ıca ilk çocukluk evresindeki çocuğa, Allah inancı
ile ilgiii olarak onun giizei isirrıler ve sıfatlari İslam inancına uygun oiarak öğretilebilir67,

Çocuğuıı Allah'ı güzel isimler ve sıfatları ile tanıması, onda sevgi temeline dayah bir Allah
imajı oluşmasrna selıep olabilir.
Yine ilk çocukluk evresi Allah'a iman konusunda hazırhk evresi olarak görülmeli,
basit anlaında bazı sözler çocuğa öğretilmeli ve çocuk dini faaliyetlere zorlanmarnalıd,ir68.
Çocuk dini faaliyetlerie, bir nevi oyun anlayışı içinde tanıştırılmalıdır. Modern eğitinı,
öğrenmede oyunun rrılü üzerinde çok durmaktadır. Şüphesiz çocukia fiamaza karşı ilk ilgi"
o1ıın şeklinde oftaya çıkabilir. Naınaz esnasında sırta atlama veya secdede yanına yahıa,
sırta binrne gibi hailer, çocukta bir ilgi alarıı oluşfuğunun göstergeleri olarak kabul edilebilir.
Zaten Peygarnberirniz (S.A".V.)'de bOyle yaprnış,namaz esnasmda srtlna, hatta başırıa binen
çocukiara hoşgörü ile yaklaşmış, onların keyfıni kaçırmamak için secdeyi uzatrnlş, namazda
kendisi ile oynamalarrna izirı vermiştir69. Ayrıca bu evrede çocuğa bazı dini sözler ve
melcıdiler öğretilebilir, dini oyunlar oynatılabilir. yine bu ewede din eğitiminin bir başka
yolu kıssalar, hikayeler ve ına,sallardan yararlanmaktır7o. Çocuğa anlatılan masallarda dini ve
ahiaki motitlerin bulunnrasi din eğitinıi açısından verirnli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Dini ve
ınilli değerler taşlyan çizgi filnrler ve çocuk filmlerinden yararlanılabilir. Ayrıca çocuğun
OyLın ve o1uncakİarında dİni motiflerin bulunması, evde dini eşya ve tablolann bulunması,
evde ezan sesinin duyuluyor olması din eğitimi açısından yararlı olabilir7'. Yine çocuğu
Ailatı'a yöneltecek ve çcıcuğun Allah'la iletişiniini sağlayacak dualar da öğretitebilir. Ançak,
dua alıştınıasi yaparken Allah'a yönelen, ondarr isteklerde buiunan çocuğa, rnakul isteklerde
bulunnrası konusrinda ikazda tıulunulmalı, hele lıele gerçekleşmesi mümkün olamayacak

istekler konusunda çocuk bilirıçiendirilmelidir72.
Soru sorma ilk çocuktruk evresinin en belirgin özeilikleritden biridir. Ailenin
yaşantı biçimi, çevredeki dini ailıosfer, yapılan dualar v.b. gibi hususlar çocuğun dini
tecrübelerini çoğaltarak, soru sormaslnı kolaylaştrrır. Zaten brı ewedeki çocuk, sorgu çağının
en yiiksek düzeye ulaştığı döneırıi yaşamaktadır. Öyle ise büyikler çocukiarın sorularına
çiddi ve doğru cevaplar vernıeli, onların güvenlerini hiçbir şekilde sarsmamahdırlar. Allah
hakkın,Ca soru soran çocuğa doğnı ve kalıcı bilgiler verilıneli ve scru sorTna aşamasmda takiit
6a
uJ

Dodurgalı, a.g,e., s,2l8,

Ay, a.g.e., s. 1 l 0- l l 6.
6u
M. Emin Ay, a.g.e., s.107.

o'İbrahim Canaır, Kur'an'da
Çocuk, Cihan Yayınları, İstanbul l984, s.95.
68
Dodurgalı, a.g.e., s.2l8.
69
Bulıari, Salat 106; lv4üslim, Mesacirj 42; Ahmet b. Hanbel, V,296; Nesai, İmanıe,37.
7"
Dodurgalı, a,g,e,, s.21B.
't Abbas Çelik. Din Eğiiimimize Tarihsel Yaklaşım, Kültür Eğitim Vakfı Yayıntarı. Erzurunr 2001. s,96
'2 Dodurgalı, a,g.e., s.223.
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yolu ile

b,aşla,;-a.n Allah'ı ararna faaliyetieri, eğitinı yoiuyla inarrça döniişt,Lirülnıeiidir'/3. tselki
de en ricığrı; yaklaşırıı, çoctı.kluk diııinin, aitrç.işrin ve ögre{ıneni*rin dawaııışları ve söziçrinin
çoeu.k ,iarafındarı bilinçsiz bir şekilde gözlerrılenrnesi7a ve ta.klit ediinresidir. Onııır içiı
;vapılan hatinı törçnlerine, olc.iııan ınevlitlere, bayraıntrara. v.Lı. gibi nrçrasim]ere çocuklaı
göt,fırülıneliınir. Ayrıca kutsai geeelerdt r_anraz.a ve çemaatle ibadete ieşvik edilrnelidir. Bu

şvrede üzerinde tlııru]ması goreken diğer bir koııu da ibadetlşrlç ilgili bilgilendirırı,e
iıtısiısudıır" Bıı yaşXarıla özçlliktre ibadet oiaı,ak namaz ve ı}ıuçttı:ı üzerinde durnıak

gereknrektedk. Zira, i{z. Fcyg;arrılıer, yedi yaşına gelen çocuklara narft&z eğitimini lıaşlafnıaıııızı isf-çmtkledir7s, Ö;ıleyse 'bu eı,rede, narnazla iigili bajı tıilgiier çocuğa öğretiirneye
ba.şlanmaiıdır. İik çoeukiu.k evresiıı,deki çocuğa din eğitiııi verilirken. önce bir takım dı.ıalar
ı,e ibadet şekiilcri tekrar :işl,şa.r gilsterilnıeli, dinin so5rut ve dçıiıı düşf:nceieri yerirıe, dinin
-basıf
ş*killeri ıierine inmeden çocı;ktarın daha koiay anlayacağı ve r"ınlara daha yarar
sağiayacağı tarzda sunulrnahdir. Çünkil, dalıa yriksek ve ironrpleks bilgiler çoeuğun algısı
eiışı"ııda, kaiatıilir76. Dinin, çccı;ğuıı kafusında sevindiren ve koloytraştuan bir unsur olarak
eaırianclırıl_ınasi, din eğitfuııinde soir dereeşde önenı]irlir. lşin bu yönü }ıiç iıir şekilde itunatr
edilrn*mçlidir. Yinş çocıığı;n din eğitirninde krıtsal gecetrerin, rarr\azaıı giiıılerinin ve
bayrarnlarin öııemi oldukça bülüküür, Bu g{inlerde çocıığa hediy*ler alırırnalı, özçilikie
lısciiyeieri zifuirıdç yer edecek şekilcle kçnclisine vcri}nreli, böyl*ce çocuk bayram psikolo.jisi
içine sokularak. kerıdisirıç iıı;, seviliç ve coşku iıalini yaşatan ongunun kendi djni olduğı:
vıırgıılahmalıdır77. §iu çweni:ı §i]ilijüa dcığru da çoeuk okula gönılerilnieli ve örgün öğretiı,ı
başlatilmahdıy" Zira. bu evı,çni.;ı sonuna doğru çoeuğun zihıi kapasitesi öğrenmeye rııüsait

Lıale gelıresiyle okruna-},aurna:v1 öğrenrnesiyle, Kur'an ııkıımayı iiğrenmesi daha 1to!a3,
olaFriiir7s. Öyle is* çocıık bıi şviıede Kı"ıı,'an ol«ımaya da teşvilı çdilebilir.
Son çoctıkiıık eu:esıııi. din ve din öğretirnine baştrangıç şvresi olarak kabul
e,jebiliriz. Eu evrede çocıığa, eijniır teınel bilgileri dediğiıniz ilnıLtıal bilgiieri öğretilebiliı ve
d"in küXtiirü olu,şhirnıa başlatdai:ilir. Eu e;vredç yapılrnası gereken d-ini faaliyetlerden biri
erkek çoeuklar için §ünnet töreriidir. Sünnet ilk çocuklı,ık eı,nesiırıie de yapilabilir, ancai<
çccuğun claha iyi hatirlarnası için bu çvrede yapıirııasi ılaha nıygtııı cılabiiiü" ğu e,,,rçde çocuğa
Atrlah inançı ile ilgili bilgiler öğr*tilrneli ve çocuğun Aliah ile ıçtenlikle ilişki kurina.sı
sağlananak Allah'a du"a çıl*çek ,duruıııa_ getirilııreiirlir. Yedi ,vaşmdan lıaşlayanak oniki yaşına
eloffu çocukta Altratrı inançı kcını;sunda bir eleğişme ve gelişıtı.* olur. Z,ira çı:cu[i bıı },aşiarda
Aiiah'ı, daha soyııt olariık düşüıııııeye baştrar79, CIndaki bu ı{eğişikllk ıiikkate alınaı,ak
çevı,esindeki kişileı:de özçjlıklç aı:ıue-batıada Allah ilş iigiii tı"ıtum ve tavırları bitrinçli olarak
\.e ona öınek teşkil edeçşk şekılde ortaya koıunalıdu. Çoeı*ıla çı:vresinin iietişiınine göre
çocukta dıni kavranılarui anlaııı kazaırıp yücelecekleri unııtuiriıaııalıdı,8o. Ayrica .Altratrı
tasa\rt,}lı-tj konrısunda çeıT enirı telkinleri_tıin zararlı yönleri önienırıelidir. Çünkü çoctiğurı
zihninde, fizilci çevreCen aldığı Aiiah tasavı.uru ile yetişkinlerin ona öğreitiği bilgilerin

çelişmesi.

'u

!

Ebu lJavut, Salat 26; Tirmizi, §alat. trE2-183,
-w-altşr, idoustoıı Clark, "Çocııkiuk []önerrıi Dini", Ankara Üırivcrsiiesi İlaixi},at Fa[$ltesi Dergisi, S,XXIV,

Y,i981, s.182.
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L)odurgalı, a.g.e., s.224.

'* Dotlurgalı, a.g.e.. s.225.
"8'} }{aluk Yavuz-er, Çoouk Fsikılc.jisi. s,123; Me!ırnet Emın Ay, a.g.e., s. 75.
&{rıalla §elçuk, a.g.e,, s,97.
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şıfılmelidir73. Belki
::ı.ışlan ve sözlerinin
,',ıEsidir. Onun için
-e:asimlere çocuklar
şı:k edilmelidir. Bu

çelişmesi, onda, gerçek değer taşımayan bir teoloji bilgisinin doğmasına sebep olabilir8l.
Onun için bu ewedeki çocuklara Allah'ı "sadege kendisine ibadet edilen ve sadeçe
kendisinden yardım istenen" bir varlık olarak düşifuımeleri öğetilmeli ve din eğitimi bu yöne
kaydırılmalıdır. Sadece Allah'a ibadet eden ve yine sadece ondan yardım isteyen bir insan,
diğer insanlar karşısında hiir olma tawnr geliştirir. Onlara bağımlı kalmaz. Bu yaklaşım

ız eğitimini başlatma-

İlk çocukluk ewesindeki çocuk açısından oyuna ve taklide dayah namaz
alışkanlıkları bu dönemde bilinçli bir şekilde ele alumalı, eğitim gerektiği gibi

ı igli bilgilendirme
n irzerinde durmak
çocuğa öğretilmeye

.tce bir takım dualar

unceleri yerine, dinin
e onlara daha yarar
igier çocuğun algısı

::aı bir unsur olarak

ıiç

bir şekilde ihmal

-ezan giirılerinin ve
s: aiurmalı, özellikle
,Jt balram psikolojisi
kendi dini olduğu
:e.i ve örgi.in öğetim

ı

*: öğrenmeye müsait
3Eımesi daha kolay

:rresi olarak

kabul

_=ieri ö$etilebilir ve

:ıı

faalil etlerden biri

de 1apılabilir, ancak
ılı.r. Bu eırede çocuğa

=*JJe ilişki kurması
şlalarak oniki yaşına
bu yaşlarda
- çocuk
ui
d*kate alınarak

ar:ları bilinçli olarak

siııı

iletişimine göre

iıd:r!]. Ayrıca Allah
_::. Çünkii çocuğun
? ögleniği bilgilerin

giderek onda insanların eşit olduğu düşüncesini de oluşfurur.

yürüttilmelidir. Grup halinde kıluıan cuma ve bayram namazları, özellikle teravih namazr, bu
evredeki çocuğun kafasında ve gönlünde uzun yıllar tatlı bir hatıra olarak yerleşir, çocuk için
de renkli ve ilgi çekici bir özellik taşır. Namaza ön hazırlığı olarak düşünülen şartlar, hem
namazın hem de hayatın vazgeçilroez alışkanlıklarına temel olacak dawanışlar ol4rak ele
alınmalıdr. Özellikle abdest, çocuğa temizlik alışkanhğı kazandırma çalışılmalarına temel
yapılmalıdır. Namaz eğitiminde özellikle dikkat edilecek husus, flarnaza karşı sevgi ve
sempatiyle kavratmadır8'. Namazın sonunda yapılan dua ile çocuğa Allah'a sığrnma ve
kendisini O'nun korumasına bırakma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Zaten çocuğun
dünyasında dua; kişisel kanaatlerin, heyecanların, beklentilerin, istek ve şikayetlerin Allah'a

bir bakıma korunma ve savunma aracı, bir yakarış ve isteme faaliyetidir83.
Çocuğa duasında anne-baba ve kardeşlerine yer vermesi hatırlatılmalı ve çocuktaki
sunulması,

diğergamlık ve paylaşma duygusu güçlendirilıneye çalışılmalıdır8a. Çocuga bu ewede oruç
ibadetini öğretme çalışmaları da başlatılmahdır8s. Bu konuda öncelikle Ramazan ayırıın
getirdiği sosyal ve psikolojik ortamdan yararlanılabilir. Sahw ve iftar vakitlerinin çocuklar
için çok değişik özelliklerinden de yararlanılmalıdır. Sahurun değişik ortamlna çocuk, zaman
zaman ortak edilneli ve iftarlarda çocuğun sevdiği yiyeceklere yer verilmelidir. Ayrıca
çocuğa, basit olarak orucun bireysel ve toplumsal hayattaki öneminden bahsedilmeli, onun
sabır ile olan yakın ilişkisi vurgulanmalıdır.

Sonuç

Çocuk eğitimi söz konusu olunca, gelişim evrelerinin ve gelişim özelliklerinin
bilinmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çtinkü çocuğa hangi konuda eğitim
verilirse verilsin, çocuğun içinde bulunduğu gelişim özellikleri bilinmesi gerekmektedir.
Çocuğa din ile ilgili konular anlatılırken de onun algı düzeyi ve hazrbulunuşluğu dikkate
alınmalı ve çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, törel ve dini gelişim özellikleri

bilinmelidir. Bununla birlikte çocuğa din eğitimi verilirken de onun dini gelişim
özelliklerinin bilinmesi ayrı bir önem arzetmektedir.

Bu durumdan hareketlç diyebiliriz ki dini öğTetiler; çocuğun gelişimine uygun ve
gelişimi destekleyici yönde sunulmalıdır. Çünkü çocuk, Allah'ı; önce süper bir insan gibi,
daha sonra sevimli bir hayalet gibi, daha sonra da görülemeyen yüce bir varlık olarak algılar.
Onun için çocuğun gelişim özellikleri bilinmeli ve bu doğrultuda eğitim verilmeye
çalışılmalıdır.

Zira çocuğun kafasındaki Allah tasawuru yetişkinlerinkine uygun

hale

getirmeye çahşmak ne kadar yanlışsa, onu köreltmeye çalışmak da o kadar yanlış bir fufum
ı.ı Deryısi.

S.XXIV,

8]

8ı

Cuy Jacquin,

a.g.e ., s.72;

Abdunahman Dodurgalı, a.g.e., s.235

Abdurrahman Dodurgalı, a.g.e ., s,239-240

'] Konuk, a.g.e., s.83.
8a
Selçuk, a.g.e., s. l02.
'5 Dodurgalı, a.g.e., s.246.
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olarak karşrmıza ç*ar. Onun için, çocuklara soyut kawamları anlayacakları yaşa gelinceye
kadaı, din ile ilgili inançlar, duygu boyutları ile sunulmalıdır. Diğer duygu ve düşiincelerin
eğitiminde olduğu gibi, dini duygu ve düşüncelerin eğitiminde de çocukları yetiştirenlerin
yaklaşım ve tutumları oldukça önemlidir. Bu noktada diyebiliriz ki yetişkinler, her konuda
çocuklara sevgi ve hoşgöriiyle yaklaşmah, iyi model olmalı ve yaşayışlarıyla çocuklara

ömek teşkil etmelidirler. Öncelikle çocukların duygularına hitap edilerek din öSetimi
vermeli ve sevgi esas alınmalıdır. Çocukları baskı altına almak için, Allah'tan korkutma
yönteminin kullanılması, sağhklı bireye ve sağlıklı topluma giden yolun öniinü
kapatmaktadr. Bu yöntemin, dini ve ahlakı gelişime engel olacağı da ıınutulmamahdır.
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