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Özet
Bu araştırmanın amacr Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat
faktiltesinde okuyan öğrencileıin profilini belirlemek, onların ğitim
sürecine ilişkin düşüncelerini, beklentilerini ve sorunlarıru ortaya koymak,

çoziim önerileri getirmek ve böylece fakültenin

amaçlarının

gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Araşhrmaya 2ü10-2a71, öğretim yılında Oş İhhiyat Fakültesinde
okuyan 8O'öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri büyük ölçüde arıket
uygulamasına dayanmaktadır. Alan araştırmasından elde edilen verilerin
frekans ve kaıılaştırma tablolan değeılendirilrnişür.
Anahtar Kelinıeten Kırgızistan, Oş İhhiyat Fakültesi, Türk
Cumhuriyetleri, Din Eğiümi.
Abstıact
Some Findings And Suggestione Related To The Faculty Of Theology
§tudens, Osh State Univenity In Kyrgyzstan
The aim of this sfudy is to determine the profiles of the studentş at
the Osh State University Theology Faculty in Kyrgyzstan; to expose their
tıoughtı expectations and problem§ on educational process and to develop
appropriate solutions, thus to contribute to the achievement of the objectives
of the faculty.
For this purpose, 80 students were chosen attended at Osh Theology
Faoılty as a in the academic year of.2010-207L.
The research data largely based on the §urvey (inquiry) applications.
Ttıe data relevant to the frequency and comparative distribution of the
findings taken from the field investigation were evaluated.

Key Words: Kyrgyzstao Osh Faculty of Theology, Turks Republics,
Religious Education.
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Kırgızlar, köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Türk boylarından
birisidir. Kırgızların İslamlaşma süreciniry büyük Türk kitlelerinin bu dini
benimseme dönemi olan X. yüzyıldan itibaren başladığı ve XVI[. yüzyıla
kadar sürdüğti ifade edilmektedir.ı

Türklerin Müslüman olmalarından sonr4 milli kimlikleri İslam'la
şekillenmiş ve İslam, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Türk
toplumlarının dünyaya bakışı, ahlak anlayışı, yetiştirmek istediği insan tipi,
İshm'ın etkisi ile yeni şekiller almaya başlamıştır. Tarih boyunca Müslüman
Türkler, dine ve din eğitimine çok büyük bir önem vermişlerdir.
Müslümanların ameli, itikadi ve tasawufi yaşantısına yön veıen en önemli
İslam Alimleri ve mutasavvıfları Türkistan bölgesinde yetişmiştir. Orta
Asya'dan gelen ilim adamları ve mutasavvıflar, Anadolu insanınrn da
külttirel kimliğinin oluşumunda önemli katkılar sağlamışlardıı.z
Ancak Rus işgali sonrasınd4 gerek çarlık Rusya gerekse Sovyetler
Birliği döneminde, Türklere yönelik olarak, hızlı bir Ruslaştırma siyaseti
güdülmüş yerli nüfusun çocuklarının eğitimi için açılmış olan Rus okulları,
Müslüman çocukları Hıristiyanlaştırma eğitimine tabi tutmuşfur.s
Öze[ikle 1917 yılından itibarery Sovyet yönetiminin yaklaşık 70
yıllık din karşıtı saldırgan siyasetindery diğer halklar gibi Kırgızlar da
nasiplerini almışlardır.a Bu süre içerisinde, resmi yollardan verilen din
eğitimi ve öğretimi yasaklann,ıış, inançsızlık (ateizm) okullarda bir ders
olarak okutulmuş, din ile ilgili sadece olumsuz bilgilere yer verilmiştir.s
Bunun neticesinde, halk uzun süre müspet ve sağlıklı bir din eğitiminden
mahrum kalmış, yeterli ve ehliyetli din görevlisi olmadığındary halkın dini
ihtiyaçları karşılanamamrş, kulaktan dolma, çeşitli rivayetlere dayalı,
hurafelerle karışmış bir dini hayat oluşmuş ve yeni yetişen neslin önemli
ölçüde dinden uzaklaşması kaçı,rulmaz olmuştur.
Kırgızistan' ın 1991 yılnda bağımsızlığınr kazanmasından sonra, din
ve din eğitimi üzerindeki baskılar ve yasaklamalar kaldırılmış, halk,
unufulmaya yüz tutan milli ve dini değerleri yeniden tanıma ve öğrenme
fırsatı bulmuş ve İslam'a tekrar bir yönelme olmuştur. Ne var ki, uzun yıllar
çeşitli baskr ve srnırlamalar altında, kendi kendini idareden mahrum
bırakılma neticesinde idari tecrübesizlikten kurumsallaşmaya/ ekonomiden
eğitime pek çok alt yapı eksikliğinin yarattığı sorunlar, pek çok alanda
olduğu gibi din alanında da çok açık bir şekilde kendisini göstermiştir.
Si Eff Yayııılan , |999, s, 37 ,
Mustafa Erdem, "Türk Cumhutiyetlerinde Din Eğitimi", Türkiye Sosyal Araşhrmalar Dergisi,
C.3, Sy: 1, Ankara, 1999, s.23,
ı Erşahin, a.g,e.ı s.101; Eıdem, Kırgız Türkleıi, Ankara: ASAM Yay., 2000, şs. 33 vd; Dlaram
Akıamova, "Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri ve Kıtgrzistan'daki Durum", ğüksek Lisans
1

Seyfettin Erşahin, Kırgıziır ae lslamiyet, Aıı|<ataı

2

Tezi), A.Ü.S.B.E., Ankaıa,200o s. 81.
a Erşahiry a.g.e,, s.106,
5

Erdem, "Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi", ss.AI-M,
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ıip olan Türk

Zaten tarih boyunca çok az olan mevcut din eğitimi kurumlarının büyük bir
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sorunlaı, pek çok alanda
lde kendisini göstermiştir.
a,1999, s.37.

"fu*ır

fu§vqJ Araşhrmalnr Dergisi,

Yaş., 2000, ss,33 vd; Dlaram
ıın'daki Durumi (Yüksek Lisans

lısmı, §on derece ilkel şartlarda ve çağdışı bir anlayışla eğitim faaliyeti
ytirütmekte4ir.o İŞte böyle bir problemin ve ihtiyacın gereği olarak,
mplumun din eğitimi ve din hizmetleri ihtiyacını karşılamak izere, kendi
uzınan elemanlarını yetiştirebilmelerine yardımcr olmak amacıyla Oş
İlahiyat fakülteşi kurulmuştur.
Türk Cumhuriyetlerinde, resmi olarak üniversite düzeyinde din
egtimi ve öSetimi ile ilgili hizmetleri Türkiye Diyanet Vakfi yürütrnektedir.
Ancak Vakıf bu hizmetleri bizzat kendisi yapmak yerine, Üniversiteler aıası
Loordinasyonu sağlamakta ve öğreüm sürecine müdahale etmeksizin sadece
mali yükümlülüklerini karşılamayı tercih etmektedir.
Oş Devtet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1993 yılında Ankara
Üniversitesi ile Oş Devlet Ürıiversitesi aıasrnda yapılan"Akademik ve
Kültürel İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, Ankara Üniversitesi'nin
koordinatörlüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Oş Devlet Üniversitesi
arasında yine 1993 yılında yapılan Fakülte'nin finansmarunı sağlamaya
ycrıelik bir görüşme tutanağıyla kurulmuştur.
Oş İlahiyat Fakültesi, butunduğu Güney Kııgızistarılın jeopolitik ve
stıateİik konumu nedeniyle ayrı bir öneme haizdir. Fakülte, bilinçli, ılımlı ve
udaşhrıcı tavrı ve tamamen bilimsel verilere dayanan ve dinin ana
iııynaklarından beslenen bilgi düzeyi ile sadece Krrgızistan için değil,
a6tgedeki diğer üIkeler için de ayrı bir öneme sahiptiı ve iyi bir modeldir.
&.ırada, geleneksel kültiir ile modem bilgi, yöntem ve teknolojinin
harmanlandığı, dinin temel kaynaklarına dayalı biı öğretim programı
uyguianmaktadır. Böylece öğrenciler, tarihi miraslarından yararlanmakta,
gelerıeksel ve kültiirel değerleıiiıle büttinleşmektedir, Dolayısıyl4 aynı dini
kaynaktan gelmesine rağmerç çeşitli sosyal ve siyasi etkilerle ortaya çıkan,
nındamentalist ve radikal hareketleıden uzak durmaktadrr. Bu özellikleri ile
q İahiyat Fakültesi; Kırgızistan içiıı, tarihi kökenleri ile bağlarını
guçlendirici, birlik ve dayanışrna bilincini geliştirici, aydın, bilimsel ve
telrrıolojik gelişmelere açrk tavrı,ile ülke kalkınması ve güvenliği,i§n çok
6rıerıli bir konumda bulunmaktadır.z
Fakültenin kuruluş amacı, Kırgızistan Cumhuriyetinde İslam'ı
doğru ve bilimsel anlamda öğretebilecek, dini bilgileri oıijinal
hynaklaıından araştırabilerç yorumlayabilen, ortaya :çıkan problemlere
çöaümier üretebilen, toplumsal ve küresel gelişmeleri takip ederç bilimşel ve
ıneslek etiğine sahip farklı inanç ve düşüncelere saygı duyan ilahiyatçı
kadroları hazırlamaktır. Fakültede Ankara İtahiyat fakültesinin öğretim
' Elz. Hidayet Aydar, Kırgızistın'ila Din Eğitimi

]tr9,s"ü2.
EıC€q "Oş Devbt üniversitesi
'tdım'

*ıııpzyumu, Oş,2üı{
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Araşan İlahiyat Fakiiliesi, Bişkek: Başak Yay.,

İlahiyat Fakiiltesi Hakkında

s, 76.
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progıamt ile Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Oş Devlet
Üniversitesinin pıogramının uyarlaması ile oluşturulan bir program
uygulanmaktadır. Öğrenim süresi Hazırlık+4 yıldır. Eğitim dili Türkçe ve
Kırgrzcadır.
Fakültenin 2ü kız 40 erkek öğrenciden oluşan yıllık 60 öğtenci
kontenjanl vardrr. Öğrenciler, Türkiye'yi, Türk külttirünü ve Türk dilini
yakından tanımaları için hazırlık sınrfinı Tüıkiydde tamamlamakta8, 1,.
şrruftan itibaren kendi Fakültelerinde devam etmektedirler. Öğrenciler, 2.
gnıftan itibaren çeşitli okullarda öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.
Ayrıca 2, ve 3, sınıf öffencileri sıruf geçme tezi, son sınıf öğrencileri de
bitirme tezi hazırlamaktadır. Mezuniyet aşamasında da öğrenciler,
Bişkek'ten gelen Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Din İşleri Komisyonu
temsilcisi, Oş Eğitim Fakültesi ve İlahlyat Fakültesi temsilcilerinin
bulunduğu bir jüri önünde, tez savunma§l ve bilim sınavrndan oluşan ve
adrna "devlet §ınavl" denilen bir srnava girmek ve başarılı olmak
zorundadrrlar.
Fakülteden mezun olan, başarılı ve yetenekli öğrencilerdm 10
bir snavla master ve doktora yapmak üzere Türkiy€ye
yapılan
tanesi,
gönderilmekte, başarılı olanlar Oş İlahiyat Fakültesinde Öğretim elemanı
olarak istihdam edilmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı, öğrencilerin ilk olarak Türkiye'ye
gidişlerinden başlayarak okulu bitirinceye kadarki bütün masraflarrnr
karşılamakta ve Türkiye'deki bu süreçte görev alanlar ile Kııgızistan'da
fakülte ihtiyaçları için istihdam edilen tüm göıevlilere ekonomik yardım
sağlamaktadır. Ayrıca Oş Devlet Üniversitesi'ne her öğrenci için belirli
miktarda harç ödenmektedir. Tüıkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi
kampüsünde 100 kişilik bir öğrenci yurdu ile Türkiye'den gelen öğretim
üyeleri için bir (6 dairelik) lojman yaptırmıştır. Ayrıca Fakülte'nin kurucu
dekanı ve ilk koordinatörü olan Prof.Dı. Muştafa Erdem tarafından (Vakfın
da desteğiyle) Fakülte'nin yanına bir uygulama camii yaptırılmıştır.
Fakülte'de 100 kişilik bir konferans salonu/ 20 bilgisayarlı bir
bilgisayar sınıfı, DVD Player ve Video'su bulunan (donanımı henüz
tamamlanamamış) iki dil sınıfı ve toplam 6 derslik bulunmaktadır.
Fakültedeki bilgisayarların toplam sayısı 34'tiir. Ayrıca yaklaşık 12000 cilt
kitap bulunan bir de kütiiphanesi mevcuttuı. Fakülte'nin her tiirlü donanımı
da yine Tüıkiye Diyanet Vakfı'nrn ekonomik desteğiyle yaptırılmıştır.9

rLı{lü&u@lnüü

1993 plı.nda alınan

ilk öğrenciler

3

yı!, 1994-2CC3 yıllaıı aıasında alınan öğrenciler ise 2 yıl

Türkiye'de okumaktaydılar.
9 http://teolos.edu.ke/index.phD?oDtionüo_m content&view=aıticle&id--47%3Ao-devletueniversitesi-lahivat-fakueltesi&catid=39"/JAfakuelte&Itemid=56, 15.02.2011
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B- Aıaştıırıanın Amacı ve Önemi
Araştırmarun amacı, Oş İlatılyat Fakültesinin öğ,renci profilini
belirlemek, öğrencilerin Türkiye hakkındaki düşüncelerini, Fakülteyi tercih
nedeıılerini, öğretim sürecine ilişkin (öğretim elemanlan, derslq, öğretiın
yintnıleri, sosyal oe kültiirel etkinlikler, arkıidaşlık ilişkileri) değerlerıdirmeleıini,
toplumun kendilerine bakışını ve mezuniyet sonrası için beklmtilerini
ortaya koymaktır. Aıaştırmanın, eğitim sürecindg öğrerıcilerin
değerlendirmelerine göıe, vaı olan ve var olması muhtemel olan sorunlann
tepit edilmesi ve bu soıunların gideıilmesi veya en aza indirilmesine
vönelik tedbirlerin alınabilmesi için son derece önemli olduğu
dğerlendirilmektedir. Aynca bu değerlendirmelerirç Fakültenin kuruluş
amaçlarının gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayacağı ve bu aıaştırmanıry
ipliıli periyotlarla tekrar edilmesinin ve sürecin değerlendirilmesinin gerekli
ol duğu düşiinülmöktedir.
C- Araştınııanın Sınıılılıklan
Aıaşhrmanın verilerini, 2O10-2O1r Öğretim yılında Oş İhhiyat
Fakültesinde okuyan 80 öğrencinin anket foımuna verdikleri cevaplar
oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırma sonuçları genellenirken bu
ınıılılıklar göz önüne alınmalıdır.
D- Yöntem
1- Evren ve Örneklen
Aıaştırmanırı evrenini Oş İahiyat Fakültesinde okuyan öğırenciler
ıiuşurmaktadır. Fakültede 201G2ü1 Öğretim plı itibari ile 103 kayıtlı
Jğıenci bulunmaktadır. Toplam öğreııci sayısırun az olmasr nedeııiyle, tiim
öğerıcilerin örnekleme dAhil edilmesi düşünülmüştiir. Buna göre, anketin
uvgulandığı gun, fakültede bulunan 80 öğırenci, araştırmanın ömeklemini
cluşturmaktadır. Öıneklemin evreni temsil etme gücü oldukça yüksektir.
2- Bilgi Toplama Araçlan
Bu araştırma betimsel tarzda bir alan araştırmasıdır. Aıaştırmanın
rgileri büyük ölçüde anket tekniğiyle elde edilen bilgilere dayanmaktadrr.
9unun yanında gözlem, mülakat ve arşiv verilerinden de yararlanılmıştır.
3- Verilerin Analizi
Bilgi toplama araçlarından elde edilen veriler tasnif edildikten sonra
Clgisayara kodlanmış ve SPSS istatistik programıyla değerlendirilmiştir,
Araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenlerine ilişkin olaıak, genellikle
tabloları alınmıştır. Gerekli olan durumlarda da karşılaşhrma
=ekans
abloları verilmişür. Tabloların yorumlanmasında önce frekans bitgileri
T€rilmiş, daha sonıa gruplar arasında arüamlı bir fark olup olmadıSna
ıakılmıştıı. Karşılaştırma tablolaıına ilişkin verilerin analizinde, değişkenlet
ııasmda an]amlı bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla Ki-IGıe ()G)
gti kullanılmıştır. Değişkenler arsasındaki farkın önem kontrolü için
rarıidaılık düzeyi asgart p=0.05 olarak alınmıştır.
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Ayrıca açık uçlu sorula:ra verilen cevaplar, tasnif edildikten sonra
gruplanarak yüzdelik srrasrna göre maddeler haiinde sunulmuş ve gerekli
durumlarda yorumları yapılmıştır.
E- Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırmanın bağımsrz ve bağımlı değişkenleriııe
ilişkin, anket uygulamasından elde edilen verilerin, istatistiksel analizleri
yapılmış ve tablolaştırılmışhr. Tablolarda elde edilen verilerin frekans
bilgileri verilmiş, gerekli olan durumlarda da gruplar arası karşılaştırmalar
yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklılaşmanın önemli olup olmadığı Ki Kare
istatistik analizleriyle test edilmiştir.
1.

Cinsiyete Göre Dağrlım
Tablo:1- Ankete Katılan Oğrencilerin Cinsivete Göre
Cinsiyet

lımı

Sayı

Erkek
Kadın
Toplam

55,0

36

45,a

Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toolam
Aıkete katılan öğrencilerin
2.

80

100,0

Sayı

o/

23

28,8

21

26,2

24

30,0

12

15,0

80
o/"28,8'i 1.
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100,0
0/"26,2'si
sınıf,
2. sınıf, o/o30'u3.

sınıf ve %I}'i 4. sınıftıt. Görüldüğü gibi, öğrencilerin şınıflara

göre

dağılımında en düşük oran 4. sınıflarda görülmektedir. 4. sınrfta okuyan
öğrencilerin tamamı örnekleme dahil edilınesine rağmen diğer sınıfların
yarısı kadar bir orana sahip olmasr, daha önce de ifade edildiği gibi hazırlık
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Sınrflara Göre Dağılım
T ab|o:2- Ankete Katılan Oğrencilerin Sınıflara Göre Dağılı

Sıruf

]

lııuşıurc,

qiüı

2.

1.

lItııqı;b

'ilmurc

44

Ankete kahlan öğrencilerin %55'i erkek, %45'i ise kızdır. Aslında
fakültenin yıllık öğrenci kontenjanı, 40 erkek 20 kız olmak jjzere 6a
öğrencidir. Yani, alınan kız öğrencileriry erkek öğrencilere oranı 1/3'tiir.
Ancak öğrencileıin önemli bir kısmı, mezun olma aşamasına gelmeden
çeşitli nedenlerle fakülteden ayrılmaktadır. Araştırmanın yapıldığı tarihtg
fakültede kayıtlı öğrencilerin kız-erkek oranı dengelenmiş durumdadır.
Buna göre, örneklemin cinsiyete göre dağılımının dengeli olduğu
söylenebilir.

Sınıf
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sınrfina,kaydolan öfoencileıin önemli biı kısmı mezun olınada{ı fakülteden
ayrılğığuurı, düşiindürücü,bit göstergesidir.

Uynığa Göre Dğlım
Kırgızistaç Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi çok uluslu bir
iilke görünümündediı. Nüfusun Yo 64,9'ınu ülkenin,asıl etrik unsuru olan
Kııgızlaı, V"73,gin|Özbekler, o/oL2,5'iniRuslar, o/o|,|'ini Dunganlar, a/o7,7'sini
3.

re bağ,ınılı

değişkenleriııe

lerirı istatistiksel analizleri
e edilerı verilerin frekans
uplaı aıası karşılaştırmalar
erıli olup olmadığı Ki Kare

, %45'i ise kızdır. Aslında
20 kJz olmak üzerc 60
öğencilere oranr l/3'tiir.
ima aşmasına gelmeden
ıırmanın yapıldığı tarihte,
derıgelenmiş durumdadır.
ümının dengeli olduğu

de diğer etnik unsurlar oluşfurmaktadır.lo

Tablo:} Ankete Katılan Oğrencilerin U

Uyruk

Sayı

ol
lo

Kıtg,ız
Özbek
Diğeı (Aiııska-Uvsul-Tatar
Toolam
Cevapsız
Genel Toplam
Ankete katılan öğrencilerin

57

73,7

L4

17,9

7

9,0

78

100.0

2

80
%73,1!

o/o17,9' rJ

Özbek, o/o9'u da

Ettikleri,Yere Göre

'Sayı

ıkamet yeri

ımı

ol
lo

71
Yuıtta
88,8
7
Ailemin yanında
8,8
2
2,5
Aıkadaşlarla evde
, tr"00,0
Tonlam
80
Ankete,katılan öğrencilerin 7o88,8 gibi büyük bir çoğunluğu fakülte
ııırdunda kaldığını ifade, etmiştiı. Öğrencileıin 7o&8'i ailesinin yarund4
1;:2,5'ide arkadaşları ile birlikte kiraladıkları bir evde kalmaktadırlar.
5. Ailelerin Yaşadıkları Yeıe Göıt Dağlım
Tablo:5- Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Yaşadıkları Yere

1ımı

Ailenin Yaşadığı Yeı
*i|26,2'si 2. sınıf, o/o3f.'u 3.

Pencilerin smıflara göre
ıekbdiı. 4. sınıfta okuyan
e rağmen diğer sınıfların
ifade edildiği gibi hazırlık

i Kırgız,

l. İkamet Yerine Göre Dağlım
Tablo:4- Ankete katılan

Göre

|

laıına Göre

Sayı

o/

ıl merkezi

1,4

17,5

ilce merkezi

13

76,2

Köv

5J

66,3

80

100,0

Toplam

ı&.

lo

httP://bişhkek,emb.mfa.8ov;trlShoı,vİnfoNotes.asPx?ID=288,20,01.2011

33

İahiyat Fakültesinin İlmi Dergisi- 14-15. Sayı 2011

Öffencilerinin ailelerinin büyük çoğunluğu

(o1o66,3} köyde

Anne-Baba Eğitim Durumu
Tablo:6- Ankete Kahlan Öğrencilerin Anne-Babalarınrn Eğitim
Durumuna Göre
OkurYüksek
yazaİ
İtköğİetim Ortaöğretim
Cevapsız Toplam
öğre.tim
değil

diü@fllüÜlllüGEü!İ

ü,n.Li
lillülrıü#"

6.

Baba

4

2

30

41

%5.2

o/"2.6

%39,a

a/"53,2

4

4

33

37

%5.1

Y"5.L

%42,3

Yo47.4

3
2

80
%100
80
%100

Anne-babasının eğitim durumuna ilişkin soruya cevap veren
öğrencilerin %S,2'sinin hem annesi hem de babaşı okur-yazar değildir.
Öğrencilerin o/o2,6'sının annesi, "/o1,I'inin babası ilköğretim, Yo39'unun
anne§i, Y"42,3'ııniin babası ortaöğretim, o/o53,2'sirin anne§i, o/o47,4'iin.drn

,|lniİısH

qlrdFöülıltrlıül|ü!ıı!!ı!İtlş

yaşamaktadır. Öğrencilerino/o77,l'inin ailesi il merkezinde,o/o16,2'sinin ailesi
de ilçe merkezinde yaşamaktadır.

Anne

İltlliırçıFryry

[,üı

.ıı

rıJ,üiıı!ü

İ,üa1ıı

Öğrencilerin anne babalarının eğitim durumları birbirlerine yakın
göriinmekle beraber, yükseköğıetim düzeyinde anne eğitim düzeyi oIanının
oranrnın baba eğitim düzeyi oranından biraz daha yüksek olduğu göze

çarpmaktadır. Aynı zaman da gerek anne gerekse baba eğitim düzeyi
bakımından yükseköğretim mezunu olanların oranlarının, diğer eğtim
düzeylerine göre daha yüksek olması dikkate değerdir.

Ekonomik Duruma Göre Dağılım
T ab|o:7 - Ankete Katılan Öğrencil erin

Ailelerinin Ekonomik

Durumuna Göre Dağılımı

Ekonomik Düzey

Say,

o/

Yüksek

4

5,0

Orta

69

86,3

6

7,5

Düşük
Cok düsük
Toplam

1-

L,3

80

100,0

Tablo 6 ve Tablo 7 birlikte değerlendirildiğdnde, öğrencilerin alrne-

babalaıının eğitim düzeylerinin ekonomik düzeylerine pek yansımadığı
görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunlufu (Yo86,3}, ekonomik
düzeylerini orta olarak belirtrnişlerdir. Öğrencilerin Yo5'i ekonomik
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oğunluğu (0/"66,3) köyde

durumlarını yüksek, o/o7,5'i düşük, o/o1,!i de çok düşük olarak ifade

ıerkezinde, %142'sinin ailesi

etmişlerdir.
8.

Anne-Baba Dindarlık Durumu

Tablo:8- Ankete Katılan Öğrencilerin Anne-Babalartnrn Dindarlık

Jurununa Gore

AnrıeBabalartnın Eğitim

1m1

Baba

ıIru

ıLsek
Fetim
41

s32
3/

A7.4

Cevapsız

Toplam

3
2

şkin soruya cevap

80
%1,oo

80

v"70a

Çok
dindar

J
(,

!

t

Dindar

a)

c

ğ

Az

veren

dindar

ıabası okur-yazar değitdiı.
5ası ilköğretim, 9639'unun
Z'sinin ;mne§i, Ya47,Eüniin
urum_lan birbirlerine yakın
ınne eğitim düzeyi oranıntn
daha yiiksek olduğu göze

feks€ baba eğitim düzeyi
oranlarınırç diğer eğitim
gedil.
Ailelerinin Ekonomik
mı
rı

digrrd., öğırencilerin alrnezetlerine pek yansımadığı
-,ığu {%86,3), ekonomik
Encit€rin "/"5'i ekonomik

Toplam

Dindarlık
Az dindar

Dindar
değil

Toplam

0

0

L

o^,a

Vo5,5

Çok
dindar

Dindar

Sayı

3

7

%

o/o4,1

o/o1,4

Sayı

4

20

o/o

o/o5,5

Y"27,4

"/o12,3

Say,

1

2

ol
lo

o^1,4

Sayı
o/o

"/o,0

9

1

34

o/oL,4

V"46,6

29

3

35

Yoz,7

"/o39,7

Yo4,'l"

Y"47,9

8

z3

38

4

73

"/o\7,0

Yoll,5

o/o52,'l,

YoS,5

100,0

Anne-babalarırun dindarlık düzeylerine ilişkin soıuya cevap veren
öğrencilerin "^5,5'i annelerinin "çok dinda/', o/46,6'sı "dindaf' , o/o47,9'u "az

dinda1' olduğunu ifade etmişlerdiı. Öğrencilerdery annelerini "dindar
de.ğrl" olarak ifade ede1 olmamıştrr. Babaların dindarlık durumuna
bakıldığında ise, öğrencilerin "/oll'i babalarınr "çok dindar", o/o31,5'i
"dinda{', V"52'L gibi büyük bir çoğunluğu "az dindar", o/ol,üi de "dindar
değil" olarak değerlendirmişlerdir. "Çok dindaı" ve "dindar" seçenekleri

birlikte düşünüldüğiinde kadrnların dindaılık oranlarının

(%52,7)

erkeklerden (%42,5) nispeten daha fazla olduğu görülmektedir. Tablo 8'deki
karşılaştırma tablosuna bakhğımızda dikkati çeken bir husus da kısmen
farklılıklar olsa da, genel olarak anne.baba dindarlıklaıırun bir birine uyum
gösterdiğidir. Ömeğin öffencilerin o/o\7,4'ıinıdın hem,annesi hem de babası
dindarkery Y"39,7'sinin de hem annesi hem de babası az dindaıdır.

Celalabat Oblastında yapılan bir araştırmada dall, namaz kılma
durumu ile ilgili soruya deneklerin o/o66'sı "namaz kılmıyorum" derkery
%7'si sadece Cuma namazı, o/o?'i de sadece bayram ve cenaze namazt
kıldığını ifade etmiştir. Deneklerin sadece Yo10'u beş vakit namaz kıldığını
xiylemiştir. Oruç ibadeti ile ilgili soluya ise, deneklerin sadece o/oha'u "her

1ı

Ahmet Cilıan, "Kırgızistan'da Dini Bilinçlenmenin Toplumsal Tezahürleri", aş Dnlet

Ünioersileşiİtahiyat FakültesiD*gisi, Sap: 8, Yıl: 2@5, ss. 90-91,
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yıl tam olarak tutarım" cevabını vermiştir. Deneklerin

ıtıkb
!-El-

7o28' "otuç tutmam"

derkery "/"V"25'i de "bazı yıllar ara sıra tutarım" demiştir.

Aile ortamı, çocuğun duygusal, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimine

başarısını, buna bağlı olarak iş hayatı, aile hayah ve sosyal hayat başarısını
etkilemektedir.12

hrı

ı@E
jrr"iEgr

ortaya çrkmasında, sağlıklı veya sağlıksız bir şekilde gelişmesinde en önemli

Öğrencilerin Fakülteye Gelmeden Önceki Dini Bilgi Diiaeyi
Tablo:9- Ankete Katılan Öğrencilerin Fakülteye Gelmeden Önceki
Dini Bilgi DüzeylerineÇğry !4g!4t,
Sayı

ol

Yeterli

6

7,5

kısmen veterli
Yetersiz
Toplam

32

40,0

42

52,5

80

10o0

Dini Bilgi Düzeyi

/o

Öğrencilerin yarıdan fazlası (%52,5), fakülteye gelmeden önceki dibi
bilgi düzeylerini yetersiz olarak nitelendirirken, yine o/.40 gtbi büyük bir
çoğunluğu da dini bilgilerinin kısmen yeterli olduğunu söylemişlerdir.
Öğ,rencilerin sadece o/o7,5'i fakülteye gelmeden önceki dini bilgi düzeylerinin
yeterli olduğunu düşünmektedir.
Pay'ırylaaynı fakülte ile ilgili 2007 yılında yaphğı araştırmada da
benzer sonuçlar elde edilmiştir. &izü edilen araştırmada, fakülteye
gelmeden önce dini bilgi düzeylerini yeterli bulan öğrencilerin oranı %8,3,
kısmen yeterli bulanların oranı to27,3, yetersiz ve çok yetersiz bulanların
oranr ise o/o64,4 bulunmuştur.

Bkz. Hasan Dan,ı, "Öğrencinin
'2
Sayı: 14. 2aO8P, ss. 75-99.

Okul Başarısında Aile Faktörü", Hitit Üniaersitesi İFD, C.7,

Dam, "Çocukluk Dönemi Din Eğitimi", Gelişimxl Basamakhra Göre Din Eğitim", Ed. Mustafa
201O ss,52-53; Keıim Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşünunin Gelişmesi
(7 -72), Aı*;ara: D.İ.B.Yay., 1987,, s. 63.

13

Köylğ Ankara: Nobel,

Salih Pay, "Oş İahiyat Fakültesi ve Öğrencileri Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler",
lJludağ Üniaerslesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C:|7,Sayı: 1, 2008, s.120.
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Aile ortamı çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimine olduğu kadar
onun dini gelişimine de olunrlu veya olumsuz olarak etki etmektedir.
Çocukta fıtri olarak var olan din duygusunury erkenden veya teç olarak

9.

İr:raj
iı ]:ı

fh üiçırım
.tıLng

tesir etmekte, bu durum da, çocuğun hayatının her aşanıasını; öncelikle okul

faktör ailedir. Yani çocukta inanına yeteneğinin ilk önce geliştirildiği yer
ailedir. Diğer etkenler, önemine göre aileden başlayarak helezonlar halinde
dalga dalga dışa doğru açılıp gitmektedir.l3
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neklerin 7o2ü "oruç futmam''
' cienr§tir,

d

r,e psiko-sosyal gelişimine
ıhter aşamasını; öncelikle okul

;aa ve sosyal hayat başarısını

n-al gei§imine olduğu kadar
ışız olarak etki etmektedir.
ı,ı. erkenden veya geç olarak
id.lde geüşmesinde en önemli
dn ilk önce geliştirildiği yer
aşlavarak helezonlar halinde
}nceki Dini Bilgi Diizeyi
iaicülteye Gelmeden Önceki

i]teı,e gelmeden önceki dibi
rı- 1,ine '/,40 g}bi büyük bir
.i olduğunu söylemişlerdir.
,rıceki dini bilgi düzeylerinin
ııda vaphğı araşhrmada da
en araştırmada, fakülteye
ian öSencilerin oranı o/oğ3,
ve çok yetersiz bulanlann
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Fakülteye Gelmeden Önceki Dini Bilgilerini Aldıklan Yer

Tablo:l0- Öğrencilerin Fakülteye Gelmeden Önceki Dini Bilgilerini
En Cok Aldrkları Yere Göre Dağrlımı

Dini Bilginin Alındığı Yer

:ü

Göre

Din Eğitim'', Ed. Mustafa

Drygu

ue

Diişüncenin Geiişmesi

ı Tespideı ve Değerlendirmelet',
,

Sayı

ol

/o

29
36.7
Ailemden
0
Okuldan
0
4ü,5
32
Moldolardan
18
22,B
Başka
100,0
79
Toolam
1
CevaDsız
Toplam
80
Tablo 10'a bakıldığında, öğrencilerin fakülteye gelmeden önceki
ıanip oldukları dini bilgileri en çok Moldolardan (%40,5) ve aileden (%36,n
a.dıklan görülmektediı. Öğrencilein Yo22,8'i de başka kaynaklardan dini
:ıgilerini edindiklerini belirtmişlerdir. Bu öfuenciler sahip oldukları diıri
,r]gtoi; çevrede dini bilgisi olan kişilerden, arkadaşlardarç kitaplardao
]ai.jvatta okuyan kardeş ve arkadaşrndary Kuı'an Kursundary
:aıaçlardan ve tebliğcilerden öğrendiklerini ifade etmişlerdir.
ÖÇıtrıcileraen birisi, hiç dini bilgi almadığını, din adına duyduğu şeylerin
ıi;grdisine masal gibi geldiğini söylerkerı, bir diğeıi de, İlahiyat fakültesine
c5ıeden önce dini bilgi aldığını ancak bu dini bilginin İslam'a değil,
J=süyanlığa ait olduğunu belirtmiştir,
Tabloda dikkat çeken bir husus da öğrencilerin hiçbirinin dini
:ı. gir€rini aldıkları yer olarak okul seçeneğini belirtmemeleridir.
Öğrencilerin değerlendirmelerine göre anne-babalarrnın
;*unluğunğn az dindar olmasr (tablo:8) ve moldoların eğitim düzeyleri
:jrkate alındığında, öSencilerin sahip oldukları ve zaten yetersiz düzeyde
:i,aıak ifade ettikleri dini bilgilerin de, ne kadar sağlıklı olduğu, üzerinde
::şnülı:nesi gereken bir konudur.

&taru", Hiİü Üniaersifusi İFD, c.7,

fuı

1

ıL2O.

37

İlahiyat Fakültesinin İlmi Dergisi- 14-15. Sayı 2011

_

g4jltllfİüJ

.

Öğrencilerin Fakülte Öncesi ve Şuan ki İbadet Durumu
a. Öğencilerin Fakülte Öncesi ve Şuan ki Namaz Kılma Durumu
11.
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Tablo:l1- Öğrencilerin Fakülteye Gelmeden Önceki ve Şuan ki
Namaz Kılma Durumuna Göre
ım

FAKÜLTE SONRASI NAMAZ

NAMAZ KILMA

Her gtın beş
vakit namazımr

N

z
U)

tİı

U

z

F

FJ
:!

v

tı

kılarım

ToPLAM

Vakit

_aT*ı: T_Tııd-ı"

namazlarrnr ara
sıra kılarım

Her gün beş vakit
namazıml krlarım

Sayı

24

J

27

a/

o/o30,0

o/o3,8

Yo33,8

vakit namazlarını
aıa sıra kılarım
sadece cuma ve
bayram
namazlarınr
kılarım
Hiçnamaz
kılmam

Sayı

26

4

30

O/n

o/o32,5

o/o5,a

o/o37,5

ToPLAM

Savı

lo

Savı

3

1

4

o/

o/a3.,8

o/o|,3

o/o5,0

Savı

15

4

79

o/

o/o!8,8

o/o5,0

o/"23,8

*m"aamr
1,

%

%85,0

1.2

o/ol5,a

80
o/o10O0

Öğrencilerin fakülteye gelmeden önceki namaz kılma durumlarına
bakıldığında, ankete katılan öğrencilerin o/o33,8'i, her gün beş vakit namazını
kıldığını, o/"37,5'i vakit namazlarını ara sıra kıldığını, o/o1'i vakit namazlarrnı
kılmadığını, sadece Cuma ı,e bayram namazlarınr kıldığıru, o/o23,8'i de hiç
namaz kılmadığını ifade etmiştir.
Öğrencilerin şuan ki namaz kılma durumuna baktığımızd4
öğ.rencilerin %8S'inin her gün beş vakit namazını kıldığı, %l5'inin de vakit
namazlarınr ara §ıra kıldığı görülmektedir. İlahiyat fakültesine geldikten
sonra hiç namaz kılmayan öğrencinin olmadığı dikkati çekmektedir. Bu
durum fakültemiz adına oldukça sevindiricidir.
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b.d€t Duıumu
.nııı l(1fu11 Durumu

b) Öğıencilerin Fakülte Öncesi ve Şuan ki Oruç Tutuıa Durumu
Tablo:12- Öğrencilerin FaküIteye Gelmeden Önceki ve Şuan tİ Or,rç

n Onceki l,e şuan ki
\5I

NAMAZ

TutmaDurumuna
§

ToPLAM

gŞ*

Vakit
auıazkınnı ara
srra

§E*g
EEğ§

kılaıım

27

c63,6

Vo33,8

4

30

Yos,0

o/o37,5

1

4

Yo1J

Yol,0

4

79

9e5,0

o/o23,8

12

80

-9;15,0

%100,0

ıaz h_lma durumlarına
İ-l b"ş vakit namazını
%5'i vakit namazlarını

üdığnr,

o/o23,8'i

de hiç

umuna bakhğımızd4
dığL %ls'inin de vakit
Fakültesine geldikten

iikati çekmektedir. Bu

ü§_ü-E

f,

4

z

.g

*İ ğ

ORUÇ TUTMA

3

9(}

h6 E
E§E
N(,)n

e6E
ı-.
'.r
Htğ
ü

Ramazanayının
tamamında vebazı
kııtsalgünlerde
tutarım

y
Ramazan ayında aıa
sıra oruç

tutarım

:

Hiç oruç tutmam

ToPLAM
X2=35,257

SD=

9

P=0,000

P<O01

Önemli
Tablo:l2'de, öffencilerin faktilteye gelmeden önceki ve şuan ki oruç
tutrna durumlaıına ilişkin karşılaşhrma verileıi görülmektedir. Buna göre,
ankete katılan öğrencilerin "h12,5'i, fakülteye gelmeden,önce de, Ramazan
ayının tamamrnda ve bazı kutsal giinleıde oruç futtuklarını, o/"47,5'i sadece
Ramazan ayında oruç tuttuklaruır, ,7o15'i;,Ramazan ayında ara sıra oruç
tuttuklarını, "/"25'i de hiç oruç futmadıklarını belirbnişlerdir.
Öğrencilerin fakülte §olua§ı oruç tutma durumlarına bakıldığında
r.ımazan ay[un tamamında ve bazı kutsal günlerde .oruç tutfuğunu
soyleyenlerin orııru o/o4"l,,le, yükseldiği görülmektedir. Ramazan ayırun
tamamrnda oruç tuttuğunu söyleyenlerin otaru Yo46,ttır. Buna karşılık
Ramazan ayında ara sıra oruç tutfuklarını söyleycılerin oranının %10'4 hiç
oruç tutmadığını söyleyenlerin oranınul da o/o2;5' e düştiiğü görüİmektedir.
Oruç tutma balamından öğrencilerin fakülte öncesi ve fakülte
sonıası duıumlarr karşılaştırıldığında, fakülte §onıa§r oruç tutma oranrnın
,

39
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oldukça yükseldiği anlaşılmaktadır. Yapılan Ki kaıe analizi sonucu (P<0.01"),
iki dönem ortasındaki bu farklılaşmanın önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
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Fakülte Hakkında ÖnBilgi §ahibi Olma Durumu

Fakülte Hakkında Ön Bilgi

Hic bileim voktu
Ailemden öğrendim
Orada okuyan arkadaşlarımdan
öğrendim
Mezun arkadaşlardan öğtendim
Okuduğum liseden öğrendim
Fakülte yönetimi ve hocalarından
öğrendim
Medvadan öğrendim

!ıtill-E' _!!!]Ç tf

o/o

12

15,0

20

25.a

**ıiriçııış ,mıft

20

25,0

]m{rüEı

14,

17,5

9

\\,3

2

2,5
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Pay'ın aıaştrrmasrnda, fakülte hakkında orada okuyan ve mezun
olanlardan bilgi aldığını söyleyenlerin oranı o/o69,\'dit. Ailesinden ve
akrabalarından bilgi alanların orarü o/o9,2, medyadan bilgi alanlafrn oriüu
o/o5,2'dir, Öğrencilerino/o14,4'u de arkadaşları, öffetmenleri ve hocaları gibi
diğer vasıtalarla fakülte ile tanrşmışlaıdır. Fakülte hakkında hiç bilgisi
olmadığını söyleyenlerin oranı ise "/o2,1 bulunmuştur.1s
Tablo: 13'ün verileıine baktığırnızd4 öğrencilerin önemli bir
krsmrnın fakülte hakkında bilgi sahibi olmadıkları, yine önemli bir kısmının
da fakültede okuyan ya da mezun olrnuş arkadaşları aracılığıyla yani
krsmen tesadüf eseri bilgi süibi oldukları anlaşılmaktadrr. pay'rn bulguları
ile karşılaştırıldıSnd4 2007 yıIından sonra fakültenin tanrtımında bir
zafiyetin oluştuğu izlenimi doğmaktadır. Fakültenin tanıtımı, istekli ve
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olmadığını söylemiştir. Öğrencilerin %25'i ailelerindery %25'i fakültede
okumakta olan arkadaşlarından, o/oL7,5'i fakülteden mezun olan
arkadaşlarından, o/o11.,3'ü okudukları lisedery "^3,8'i medyadan fakülte
hakkıııda bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Fakülte yönetimi ve
öğıetim elemanlarından bilgi edindiklerini söyleyenlerin oranr ise sadece

Pay, a.g,m., s. 122.

:,-1ü!=[1

'']lro,ıır,.ıç ]1p'ryı"cıt

80
Toplam
100,0
İlahiyat Fakültesine gelmeden önce fakülte hakkında
bilgi sahibi olup olmadıkları, bilgi sahibi iseler bu bilgiyi nereden aldıkları
sorulmuştur. Öğrencilerin oA15'i, fakülte hakkında hiç bilgileıinin
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Tablo:l3- Öğ,rencilerin Fakülteye Gelmeden Önce Fakülte Hakkında
ön Bilei Sahibi L)lma Durumuna Göre
ım
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lcaıe analizi sonucu (P<0.01),
oiduğu ortaya çıkmıştır.

Otma Durumu
ederı Önce Fakülte Hakkında

eodorır»,
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:aşarılı öğrencilerin fakülteye kazandıİilması içiry Fakülte yönetimi ve
iğtetim elemanlarının, daha etkin ve organize bir tanıtrm faaliyeti yürütmesi
medyadan daha etkin bir şekilde yaıarlanması gere§ktedir. .

ı-e

Fakülteyi Tercih Nedenleri
Tablo:].4- Öğrencilerin Fakülteyi Tercih Nedenlerine Göre Dağılım

13.
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1.

sıra

l

2. sıra

Sayı

o/
/o

15

%18,8

4

54

Yo67,5

I/

a/oz\,3

2

2,5

7

8,8

1

o/"1,3

12

o/o15,0

Tiiırkir.e ve eidebilmek

3

%3,8

10

o/o\2,5

sadece bir diploma almak

1

_A-ilemin isteği

Dinimi öğrenmek ve dini
ıilsilerimi artrrmak
,etmen olmak
Kadıyat veya din
hizrrıetleri alarunda

o/

Savı

|

o/o5,0

-_"!ıqnnak

eden önce faküite hakkında
,b't.ı bilgiyi
nereden aldıkları

hakkında hiç bilgilerinin
ildginderç %25'i fakültede
fal«ilteden mezun olan

" W,8'i medyadan

fakülte

I,erdil. Fakülte yönetimi ve
yiel,enrerin oraru ise sadece
i.a orada okuyan

ve mezırn
9b69,1'dir. Ailesinden ve
iı,-adan biigi alanlaıın oranı
iğretnıeınleri ve hocaları gibi

ı

akülte hakkında hiç bilgisi
UŞtur_ı5

ı

rı,

öğerıcilerin önemli bir

yine önemli bir kısmırun
rka,daşlan atacılığıyla yani
ılnıaktadır. pay'ın bulguları
fakülterıin tanıtımında bir
ajlterüin tarutımı, istekli ve

ka

o/^1

+

Cevapsız

{.}

Top!arı:,

i"ii,,

q

"/o5,0
3/_1

rıfi n

^

5

%6,3

25

"/o31,3

80

%100,0

Öğrencilerin İlahiyat Fakültesini tercih etme nedenlerini tespit
amacryla sorulan soruya veriien cevaplar, tablo:14'te sunulmuştur.
]rderı fazla tercih nedeni olması durumunda, öğrencilerden bunları önem
§-lasına göi:e i,2,3 şeklinde sıralaması istenmiştir. Öğrencilerin %67,5 glbi
ı;ıük biı çoğunluğu 3. bir tercih belirtmedikieri için bu tercih
:eğerlendirme dışı bırakılmış ve itk iki tercfü nedenleri tabloya
:=:*ıhlmişhr.
Tablo:14'e baktığımrzd4 İhhiyat Fakültesini birinci derecede tercih

gıek

n"ıe nedenleri olarak, öğrencilerin
rc_ioıdigi gibi "dinimi

"/"67,5

gibi büyük bir çoğunluğu

öğ,renmek ae dini bilgiierimi artırmr*" seçeneğini
ş*etlemiştir. Öğıencilerin %18,8 gibi önemli bir krsmr, aileleinin isteğiyte
rc_<lılteyi tercih ettiklerini söylerkeru %3,8'i "Tiirkğe'ye gidebilmek", Yo2,5'i
':,feimm olabilmek", o/o7,3'ıj "Kadıyatta aeya din hizmetleri alanında
wşabilmek", o/o1,3'ıi de "sad.ece diploma alabilmek" seçeneklerini tercih
r.§lerdir. Öğrencilerin "/o1'i de bu seçeneklerin dışında "başka" bir tercih
:e.-ırtrıişlerdir. Öğrencilel bu tercih nedenlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
'Zilnnimi her izaman meşgr1l' eden'sorulara tatmin edici cevaplar bulmak",
'.{rıpça öğennrek", "dini bilimsel olarak öğrenmelC', " patasız olma§ı".
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Öffencilerin 2. sırada ifade ettikleri fakülteyi tercih nedenlerine
baktığımızda, öğrencilerin %31,3'ünün 2. bir telcih beiirtmediği

görülmektedir. Tercih yapan öğrenciler arasrnda da en y'.iksek oranın oA21,,3
i7e "dinimi öğrenmek ae dini bilgiierimi artırmak" ,seçeneğinde olduğunu
görmekteyiz. Daha sonra öğrenciler %].5 oronılr]4 "kadıyatta ııeya din

hizmetleri alauında çalışabilmek", "/o\2,5 oranıyla "Türbiye'ye gidebilmek",

oranryla

" öğtetmen

la. Fakiiltenin Ö
İlahiyat fakütes
:eklerıtilerini karşıiarıı
15'te gösterilmişi:.
=i^ic:
Tabio:i:-

"/o8,8

etmişlerdir. Yine
belirtmişlerdir. Bu terciiıier şuniarciır: 'Ücretsiz oimasl'", "öfiünebiimek","
1- ^^l,^l^_-.^l^ \L^L^l;1^^1.r'
- 9l
-- - 7_r, il l:--:
lrcl
\rörcLEriiıı.c^ .
allemln otnoEıT olma§rnr sa8ri,ulraK
, tıillt UdŞ§dl<urrıd
jı:_!_j__
:.,
:,
,
_i _ _i___:___
(u$renciieiiil ii6iı1}€lt iaKUiEeteirni terciil eUl'.C ilğltetueilrrE
rrlŞ§.rtl
başka araştırma sonrıçiarma baktığımızda da, dini en iyi şekiide öğrenme ve
aliırma isteğinjry en önenıii tercih nedeni olduğu
dini bılgileri
..^
görüimektedir. Cmeğin Pay'ıry Oş Ilahiyat Faküitesi öğrenciieri üzerinde
20a7'de yaptığı araştırmad4 fakülteye devam eden öğrencilerin o/"84,5'i,
tercih nedenini, İslam'ı öğrenmek ve öğretmek olarak belirtmiştir.ıo
Köyiü'nün, Türkiye'de İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrenciier üzerincie
yaptığı araşiırmada, öğrenci]erin "/L87,2'si, tercih nedenini "dini bilgilerimi
artırmak" o]arak ifacie etmiştir.ız Taştary Kuşai ve Çelik'in araştrrmasrrıda
d4 yine "dini ıloğru öğrenmek ve öğretrnek" arnacı o/"53,3 oranıyla, İlahiyat
f :k,ijJiııı;i;ıi it iı.il,.:i,.ı,:;it4,,:,; r.i;r;k ilk ı;rad,:;,;.";t:,ri}:niştir.lJ
-i,.J:.:',ı'ı: -,ııİi:,ıiı:
ıı;ı,.ı:i:a:.iı-i: r.ı: i"!ğı:i:ij;rl-i.lr.iİi:ri:rıahrurn kı.la.t lıi,
1Lrpi._[iyi!_1i"ı hıtı"ıı!trirıi,ı, }ı,*tı i:iı:eys,ıl herc <ie topluır'ısai bır i}ıtiyaç oia:ı
inanma ihtiyacuıı karşıianıa§ ciiııi bilgi gereksinirnlerini karşıiayabiimek
amacıyla İhhlyat faküitesini tercih etrneleri son derece doğal ve beklenen bir
durumdur. Ancak burada dikkati çeken bir husus, öğretmenliği ve
kadıyatta çalışmayı tercih sebebi olarak belirten öğrencilerin azlığıdır.
Öğrencilerin başka sorulara verdikleri cevaplatdan ve yaptığımız
gözlemlerden hareketle bu isteksizliğin temel nedeninin bu alanlarda
istihdam srkrntrsrnın ve maaşın oldukça ciüşük oimasının etkiii oiciuğu
söylenebilir.

Pay, a.g.m., s.123.

Mustafa Köylti "OVrÜ İlülyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin
Fakülte Hakkmdaki Di§ünce, Sotun ve Beklent:ler{' , OMÜ İlahiyat Fakiihesi Der§si, Sayr: 12-13,
17

2001, s. 138.

1gAbd.ulvahap Taştan,

Ali Kuşat ve Celaleddin Çelik, "üniversite DiizeyindeiDin Öğretimi Alan
Öğrencilerde E$üm Sürecinde Oluşan Tutum Ve Dawanrş Değişiklikleri..(Erciyeb Üniversitesi
İlahiyat Faktiltesi Ömeği)", Erciyes Üniııersitesi Sosyal Bilimter Enstitüşü Dergisi,,Sayı: .,7l, 2tf1r,
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Fakültenin Öğrencilerin Beklentilerini Karşrlama Durumu
İtahiyat fakültesinin, öğrencilerin bu fakülteye gelmeden önceki
:eklentilerini karşılayıp karşılamadığını sorduk. Elde edilen veriler
gösterilmiştir.
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--:"dum derkerç o/o45'i, "çoğunlukla" karşılık bulduğunu söylemiştir.
],ğrgıcilerin ",/o27,5'i "lQsmen" karşılık bulduğunu, Yo12,5'i ise, "hiç" karşılık
ıııamadığını İfade etmiştir.
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Öğıenciler ve hocalar bildikleriyle amel etmiyorlar.
Maddi yönden yeterli bir karşılığınrn olmamasr, manevi yönden
karşılık buldum
. Öğrencilerle ilgilenmek için rehberlik hizmetleri yok
ı Bizim ilahiyat fakültesinde amel yoktur. sadece teorik
çalışıyoruz ve pratik azdır. Ve hocalaı da nanrazlari vaktinde
krlmıyor ve bize güzel ömek olmuyorlar, sigaıa içiyorlar,
Ögrerıcilerin, fakülteden beklentilerine yeterince karşılık bulamama
arasında en fazla üzerinde durulan husus, yeterince dini derslerin
olarak görülmektedir. Bunun da en önemli nedenlerinden birisi

mÇaıaı içn

bkz. Ejder

Okumuş'"İlüiyat Fakültesi Öğrencilerinin ProblemleĞDicle

Öııeği : , Değerler Eğıtimi Dergis{, Cı5,9ayı:13,
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de, birinci srnıfta, ilahiyat fakültesi drşından hocaların girdiği, ortak
derslerin daha fazla olması, dini içerikli dersierin çok az olmasıdır. Bu
varsaylrnr test etmek amacıyla, srnıflara göre öğrencilerin fakülteden

beklentilerine karşılık bulup bulaınadıklarına ilişkin karşılaştırma verilerine

bakılmıştır
Karşrlaştırrna tablosunun verileri genei olarak değerlendirildiğinde,
sınıf değişkerjne göre, öğrencılerin lakülteıien beklentilerirıe karşılık bulup
bulaı..a konusundaki farkldaşmanın çok küçük bir farkla önemli olmadığı
görülmektedir. Ancak "hiç karşılık bulamadım" seçeneği ltek başına eie
a.!ındığınria, sınıfiara göre satır yüzdelerine bakUğımızda, 4. sıırıflarda,
fakültedep- beklentilerirne "hiç karşılık bulamadım" diyen çıkrnamıştır. .3.
oh3a,4
srnrflarda bu oran %&3, olurkery 2, srnıflarda "/o4,8, i". sınrflarda ıse
oimuşfur. Tablonun sütun yüzdelerine baktığımızda da, "hiç karşılrk
bulamadrm" diyenler aıasında 4. sınıfların oıanı 7o0 ikerı, 3. sınıflarda bu
crarı, "/o20, 2. sınıflarda o/"10, "]., sınıfiaida ise %70 olarak bulunmuştur.
Cöri:td,-iğii gihi fakülteden beklenti]erine hiç kaışılık bulamarna açıs:ndan
birinci srnrfların oldukça belirgin bir üstiinlüğü vardır, Bu da bizim
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oryantasyon (yeni duruma-ortama alıştrrma) hizmetleri öğrencilere okulu ve okulda
bulunan imkanlan ve hatta yakın çevreyi tanıtmak amacı ile diizenlenen çalışmalan kapsaı, Bu
bağlamda öğrencilere; okulun kısa tarihçesi, öğretmen ve öğrenci durumu, öğretim pıogıamı,
istihdam alanlan, okulun fizii<sel durumu, ders dışr etkiıüi}ler, okul kuralları ve yal«n çevıe
20

hakkında okul yöneümi ve rehberlik uzmanr tarafından bilgi verilir.
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FaküIteden beklentilerine karışlık bulamadığını ifade eden

:iğıenciler"in öne sürd"ü_Si.i, Cini ,Jersler!n.I,elerslz otrr,ası gerekçes!nin,
:,!_:,i"l;:iıiii i,i].tı]:ıi;_ Jiiı,i<;ıte alrııiıirını:lı p,,::i,çııği yınsıtrnaı"İı{:ı a5!}i,l;1',
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ckula ıı1^;ıı:.unu kciaylaştrran ve okulun hizm"etlerinden yüksek ,Jüze,vcie
ürarar sağla-nma_slnl aje problemlerle karşılaşılmasını önleyen orvanta§yon2a
hizmetlerinin verilmesinin gerekliliğini ortay kol.rnaktadır.
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Toplam
Bilindiği gibi Oş İlahlyat Fakültesine girmeye h.ak kazanan
öğrenciler Türkiye'ye gönderilmekte ve Hazırlık srnıfiru orada
okumaktadırlar. Öğrencilere Türkiye'deki bu hazırlık eğitimini nasıj
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:ı-rıaktadır.
ıid F{azrrlık Eğitiminden

ağcterıdirdikleri sorulmuştur. Tablo: 77'ye göte, öğrenciledn o/o91,2 gibi
büyi.ik bir kısmı, Türkiye'deki hazırlık eğitiıııinden çok memnun

=r
:ıüıiklarıru,

kendileri için çok yararlı olduğunu söylem§lerdir. Öğrencilerin
"^i S,i de kısmen merırnun olduklarunı ifade etmişlerdir. Türkiye'deki
:ı.nıirk eğitiminden hiç memnun olmadığnı söyleyen öğrençi çıkmnmıştır.

Öğrencilerin Türkiye Hakkındaki Düşünceleri
ÖSencilerin Türkiye'de geçiıdikleri bir yıllık hazırlık süresiniry
r;..Jl Türkiye hakkındaki düşüncelerini ne yönde etkilediğini öğrenmek
ur"aeyla onlara, 'Türkiye'ye gitmeden önce Türkiye haldcındaki düşünceleiniz
ı.ğij? Gittiktaı sonra b.u düşüncelerinizde ne yönde bir değişme oldu? Lütfen
Bz" şklinğe bir soru sorulmuştur. ÖSencilerin düşüpceleıi aşağıdaki
ıtıC de ta-snif edilmiştir;
ı Türkiye hakkında fazla bilgim yokhı ama bu kadar gelişmiş
olduğunu düştinmüyordum.; beğendim,ve iyi bir eğitim aldım.
ı Tiirkiye'ye gitmeden önce Türkiye hakkında olumsuz
düşünselerim vardı. Mesela orda fahişelik çok yaygın
biliyordum, Çünkü gazete ve teleüzyondan, intemetten
"Türkiye bu konuda ilk başta gelen ülkelerden" diye
okuyordum, görüyordum. Ancak şimdi fikrim tamamen değişti.
Artık Türkiye'yi İshm'ım yayılmasına özen gösteren ilk
ülkelerdeı birisi olarak biliyorum.
ı Tiirkiye hakkında , düşüncem , iyi değildi. Çünkü buradaki
moldolaı, oraya giderseniz Türkleşirsiniz, ameli tarafınız azalu
diyorlardı. Ama ben Türkiye'de aklımı kullanmayı öğrendim.
ı Ttiıkiye'yi izlediğim !'çalı kuşu" dizişindeki gıbi
düştinüyordum. Gittikten sonra hem dindarların hem de
Avnrpalılaşmış Ttirklerin olduğqn_u gördüm. Ama Türk halkı
gerçekten çok güzel.
o Ti.iıkiye hakionda pek bilgim yoktu. sadece Türkiye hakkında
TV'den dinlediğim bazı olumsuz bilgilerim vardı. Türkiye'yi
insanları satan bir ülke gibi düşünürdüm
1Z.
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Türkiye'ye gitnıeden önce dine

o

kadar önem verdiffni

Türk dizilerinde ve
dinlediğ{m şarkılarda dindaılıktan eeer bile yoktu. Türkiyete
gittikten gonıa fikrim taüıamen değşti. Bence dini en güzel
şkilde öğenebilınenin en iyi yolu Türkiye'ymiş.
Tiirkiye'nin bu kadar tarih ve medeniyet sahip olduğunu, bu
kadar dindar olduğunu bilmiyordum. Çünkü hep müziklerini
dinliyor, dizilerini .seyrediyorduk. §onra anladım ki,
Tıiıkiye'nin din ile ilgili yönü çok imiş, büyük bir tarih ve
medeniyete sahipmiş.
bilnıiyordum. Çünkü izlediğim
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Türklerin hepsinin dindar olduğunu

düşünüyordum
(düşündüklerim doğru çıktı ama, dini çok iyi biliyorlar da
çoğunlukla yaşamryorlar). Ama oraya gittiğimde naı4az
krlmayan,örtünmeyenkişilerİgördüğürndeşaşırdım.
Küçükken Türkleri çok dindar olarak düşünüyordum.
Türkiye'de okuyacağım inşallah diyordum, çünkü izlediğim
dini filmler hep orda çekilmişti. Ancak Türkiye'yi çok dindar
olarak bulmadım. Ama orada dini durum yine de buradan daha
iyi.
Bayanların hepsinin kapalı olduğunu düşünüyordum.
Türkiye'ye gidip dinimi öğ.rendikten sonra ufkum çok açıldı.
Türkiye hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çünkü dinimin
temellerini orada öğrenmeye başladım
Türkiye'ye gitmeden önce orada yaşadıSrn gibi .hiç
yaşamamıştım. Orada hep dini çevrede yaşadım. Burada ise
öyle bir ortam yok.
Türkiye'ye giüneden önce çok cahil birtsiydim. Şimdi çok
değdştim. Kendimi tanımakta zorluk çekiyorum. Türkiye beni
çok değ,iştirdi.
Türkiye'yi gerçekten çok beğendim. Ancak kapah bayanların
parkta çekinmeden sigara içtiklerini görmek beni çok şaşırttı.
Türkiye'ye ilk gittiğimde çok etkilendim. Çok güzel
davranıyorlaıdı. Onlardan çok fayda gördüm.
Türkiye'deki Müslümantarın İslami anlayışının Kırgızistan'dan
daha yüksek olduğunu göıdüm.
Türkiye'yi çok dindar bir ülke olarak düşünüyordum.
Giitiğimde imamların bile sigara içip, dini sadece bir meslek gibi
futtuklarını görünce çok şaşırdım. Ancak dini eğiüm sisteminin
çok başarılı olduğunu düşünüyorum
Türkiye hakkında iki farklı bilgim vaİdı. Birincisi, Türklerin çok
dindar olduğu ve orda dini yaşamanın kolay olduğu yöniinde,
diğeri de oraya kızlatı §atmaya götiirdükleri şeklinde idi.
ı Türkiye'yi o kadar dindar ve gelişmiş olarak düşünmemiştim.
a
Sovyet döneminde kardeş milletleri ayırmak için birini ötekine
hep kötiilemiş. Babalarımızl etkileyen bu düşünce bizi de
etkilemiş. Bu nedenle Türkler köttidür diye bilinirdi bizde.
Orada çok ilim öğrendim. Yöntemleri çok güzeldi. Geceleri de
istediğimiz kadar çalışabiliyorduk.
Öffencilerin Türkiye'ye gitıneden önce- Türkiye hakkındaki
düşünceleıine baktığımızda genel olarak üç ana grupta toplandığı
görülmektedir; 1) Tüıkiye hakkında herhangi bit bilgisi olmayanlar 2)
Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olanlar 3) Türkiye hakkında
46
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Cdıığunu

Teoııoruı qal<ylbTeTvirulu

düşünüyordum

dini çok iyi biliyorlar da
oriıya gitti$mde namaz

llğ&mde şaşırdım.

r olarak

::-.;_-,la tek
ş_",:,-.ık]arı

r4-r5-caıııı 2ul r

sahip olanlar. llncak Türkiye'den döndüklerinde

bir duygunun olduğunu görüyoruz: Türkiye'ye gitmiş olmaktan
mutluluk ve Türkiye'ye karşı duydukları hayranlık.

,

düşünüyordum.
üvordum, çunkü izlediğim
,ıcak Tiiıkiye'yi çok dindar
funım yine de buradan daha

ılduğunu

düşünüyordum.
n soıııa ufkum çok açıldı.

e

:.]l.!r;suz düşüncelere

MAr|Muıt, >|<ypıaaAbl

sahibim. Çünkü dinimin

hın.

ada yaşadığım gibi

Öğtencilerin Türkiye'de KarşıIaşhklan Sorunlar
Ankete katilan öğrencilerin bü},tik çoğunluğı, hazırlık eğitimi için
-;t_,.-e'de bulundukları süre içerisinde herhangi bir problem
:sa=adıklarıru beliımişlerdir. Çok önemli oimasa da karşılaşhkları bazı
Es;d.iıı dile getiren öğrencilerin ifade ettikleri problem alanları da en çok
:ı,:e eciİencİen başİamak üzere şöyİe sıraİanmaktaciır:
o Ailemi özlemi
o Dil problerni nedeniyle dersi anlamada güçlük çekme
ı yemeklere ve ortama alrşma
1.8.

ı

.hiç
grrede yaşadım. Burada ise

o

ahit birisiydim. Şimdi

çok
uk çkiyorum. Türkiye beni

_yapmakta

19.

o"- Ancak kapalı bayanların
i görnıek beni çok şaşırth.

edıilmdim. Çok güzel
a gördüm.
j anlapşırun Kırgızistan'dan
<e olaıak düşünüyordum.

p, dini sadece bir meslek gibi
Arıcak dini eğitim sisteminin
]1

ı-ardı. Birincisi, Türklerin çok

anm kolay olduğu yönünde,

hdükleri şeklinde idi.
ı.§ olaıak düşünmemiştim.
i aJırmak için birini ötekine
§en bu düşünce bizi de
}üı diye bilinirdi bizde.
leri çok güzeldi. Geceleri de

&ıce Türkiye hakkındaki
üç iluı grupta toplandığı

çi bir bilgisi olmayaniar 2)
ılanlaı 3) Türkiye hakkında

"Gezme vaktim çok oldu, ahlakım bozuldu, maneviyatrm
zayıfladı."
"Lisedeyken çok az çalıştığım içiry derslere adapte olmakta
ve ödevleri zamanında
zorlandım."

Derslerdeki Başarı Durumu
Tablo: ].8- Cinsiyete Göre Öğrencilerin Derslerdeki Başarı
Dı-ırunrunun Is tatistiksel Analizi
i \-rrLA
BAşAI{I DUR,jMU

M

lsğ.

Oldukça
a§arılıvıı

t3snıen
başarrlıyım

Başarısızım

Sayı

10

28

6

M

o/
l6

Y"IZ,5

9;35,0

%7,5

%55,0

4

31

1

36

oh1,0

%38,8

%1,,3

"/"45,0

1.4

59

7

80

o/"17.5

o/o73,8

o/"8,8

%Laa,0

{.ıar_
o/

ır:H-*A,
}.f

/o

Saü

\:=5j51

Y"

P=0,062P>0,05 Önemsiz

SD=2

Oğencilerin derslerdeki başarı durumu, değerlendirmelerine
:rı,: ğ!;;..6[4 öğrencilerin "^L7,5'i kendilerini oldukça başarılı bulurken,
,üı,,,-""i güi
bir çoğunluğu kendilerini kısmen başarılr, %8,8'i ise
bii
"k
Ttrı-§F, bulmuşfur.
Cinsiyete göre başarı durumlarına baktığırnızd4 erkek öğ,rencilerin

$,;lj - ]<endilerini oldukça başarılı bulurkeru kıziarın sadece

o/o1'i

iç!ııii,i§ini oidukça başarılı bulrrıaktadırlar. kendilerini kısmen-başarılı
il'![l.ı 3örcrı erkeklerin oranı %35 iken bu oran kzlarda %38,8'dir. Buna
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daha fazladır.

daha çok kısmen başarıli gördüğü, kendini oldukça başarıh göreır erkeklerin

oranı kızlardan yüksek olmakla birlikte, kenciini başarısız o]arak gören
erkeklerin oranlnln da kızlardan yüksek olduğ"ı görülmektedir. Yapılan Ki
Kare analizi soılucu, öğrenciltiin başarı du_runru_ değeriendirmesinde
cinsi_vete göre önemli bir farklılaşmanın olmadığı gönilmektedir.
20. Başa,rsızlık Nedenleri
Kendisini "kısmen başarrlr" veya "başarısız'' olarak değerlendiren
öğrencilere, başarısız olmalarırun nedenleri soruimtıştur, Oğrenciierin
ortaya koyduğu gerekçeier, en çok ifade edilenlerden itibaren tasnif edilerek
aşağida sunulmuştur:
ı kendi tembelliğim_. ortam da çok etkiliyor. Çalışmıyorum,
geziyorum_; nefsime kaşı koyamayıp gereksiz şeylere vakit
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Başarısız olduğum dersleri sevmemem. sevdiğim derslerde
!_
_. i. --_ .-- /n o/ 4 1\
j
DaŞartrryrlrı.
\ü ,
'.oLçJ
Özel ve ailevi problemlerim; ailevi problemlere kafamr yorup
oio9,3}

ak!ımın oıada kalına

o Al'ıyapıın
*

'.-:

("/"7,5),

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin kendilerini

ı

ı-ıl_f, ],n i-

]'i ]

=ı, {4,
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j,ij.1: i.
,|ı,{^ı;l,r,tlı,,:
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i,

i ,. .;

tı,,ıtiııe oiai.nı\rorıim,.

j,,i3 :i';u; jt.:ı

nı.ıii'.'.ı;;ınunrı'

düşürü,,,ı.ıi,

Başarısrzlık nedenleri ile iigiii soıuya cevap veren öğrencilerin (43),
ya_klaşık o1o67'si, başarısızlıklarirun terr,el ned_eni o]arak kendilerinin
çalışmamaları olduğunu ifade etmiştir. Bu durum öğrencilerin öz eleştiri
.;e eksikliklerinin_ fa_rkıne]a olmaları açısından önemli olmakla
)ıapabilmeleri

birlikte, bu kadar öSencinin farkında olduğu halde ders çalışmıyor
olmasınrn da üzerinde mutlaka düşünülmesi gereken bir problem olduğu

düşünülmektedir. Öğrencilerin on16'sı, sevdiği derslerde başarılı olduğunu,
sevmediği derslerde ise başarısrz olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin o/o9,3'u

ailevi sorunlair nedeniyle derslerine yeterinde motive olamadıkları
gerekçesiyle başarisız olduklarını ifade etmiştir.

2r. Öğıencilerin Derslere Kaışl İlglsizllgl
Tablo:]"9- Öğıencilerin Genel Olarak Arkadaşlarının Derslere Karşı
z Oldukları Düşüncesine Katılım Durumuna Göre Dağıl
Öğrencilerin Derslere
o/
Jo
Sayı

ilsisizliğine
Evet, katılıyorum
Hayrr, katılrnıyorum

54

Toplam
48

67,5

26

32,5
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ıt=. erkeklerin oranr (%7,5),

re.

öğıencilerin kendilerini

başarılı gören eıkeklerin
:i:ı,ui başarisız oiarak gören
:_<;a

:; ıönilmektedir. Yapılan Ki

;:.;ı.,u değerlendirmesinde
L sörulmektedir.

"Genel o|arak öğrencilerin derslere karşı ilgisiz ue başarıs;ız olduğu
;.1lenmektedir. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz?" şeklinde sorulan soruya,
:ıkete katılan öğrencilerin 9L67,5 gibi büyük bir çoğunluğu, "evet,
."atrlıyorum" cevabmı vermiştir. Öğrencilerin Vo32,5'i de bu düşünceye
<ahlmadığını ifade etmiştir. Tablo.18 ve tablo;19 birlikte
Jeğerlendirildiğinde öğrencilerin öz değerlendirmelerine göre, hem
kendiierini hem de aıkadaşlarınr yeterince başarrlı bulmadıklari
:.:.laşılmaktadır.

-_*Av|t.iııırıııtıl
ZZ.
ugrencılenn ıJerslere i(aEşl j.igl§ıZirK .t{edenieİı

;aru.:/' olarak değerlendiren

:orıimuştur. Oğıencilerin

.e:jerı itibaren tasnif edilerek

ık

erkilivor. Çalışmıyorum,

Genei oiarak arkaciaşiarınrn dersiere karşı iigisiz oiciuğunu ciüşünen
:"ğrencilere bunun nedenleri sorulmuştur. Arkadaşlarının derslere karşı
_*isiz olduğunu <iüşünen 54 öğrencinin ("/oo7,5) sadece 28'i ("/"57,8) ilgisiziik

ır:p gereksiz şeylere vakit

:tdenierini belirtmiştir. Öğrencilerin ifade ettikleri, derslere karşı ilgisizlik
:*Cenleri yüzdelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır:

€T|em. Sevdiğim derslerde

Kendileri çalışmıyorlar. Pek çoğu zamanrnı boşuna harcryorlar,
zamanrncia uyumuvorla r. (9, on32,'ı'1

: :roblemlere kafamı yorup
: ı.,.,.

:ı

Öğrencilerin dersleri tam olarak anlamamaları, derslerin iyi
anlatılmarnası (özeliikle dışarıdan gelen hocalar). (4, o/o1,4,3)
Bazı öğre*cileıırı" bilinç]i olarak fakülteyi tercih etmemesi, bu
iı:,ıeı;ılaği;;apınai<. i;stami1,;r}ar; di;:ioına alnrak için gelrnişler, din
;ie alakaları },ok. (4, %i4,3)

:ıctiye oiarnıVorrrm..
;:

ıc:i

motiır;ısycııı:rnu

Kirgızistan şartlarında ilahiyatı bitirip iş bulmak zordur. Bu

:,t,a, l:eren öğrencilerin (43),

€ceni olarak kendilerinin

nedenle öğrenciierin motivasyonu düşük. (3, V"'J,O/}
Bu dönem derslerimiz ço§ mütalaada yeterince çalışamryoruz.

:-ırr, öSencilerin öz eleştiri
ırı açısından önemli olmakla

Bu nedenle başarısızlık oluyor. Sonraki dönemlerde

ığu halde ders çalışmıyor

daha

başarrlı o|acağızinşallah. (2, %7,1)

Din hizmetleıinin maaşt olmadığı için o alanda

ıercken bir problem olduğu
derslerde başarılı olduğunu,

rEüştil. Öğırencilerin o/o9,3' ü
iıde m.otive olamadıkları

a
a

istemiyorlar. Bu da onlarda isteksizlik yaratıyor.
İlahiyatçıların Krrgızistan' da önemsenmemesi

çalışmak

Gerek Kıtgız gerekse Türk hocaların davranışlarıyla yeteıli
ömek olmamalarr. Ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar ama
dışarıda ve camide onları göremiyoruz.

Öğıencilerin alt yapılarının yeterli olmamasr've motivasyon

iği

düşüklüğü.

iiadaşlarının Derslere Karşı
u:nlına Göıe Dağılımı

,ı1

Dersiere istek yok, çünkü kişi dinini öğrenmek için gelmiş ama
özellikle ilk pllarda din ile ilgili olmayan çok ders var.

B. Öğrencileıin Fakülteyi Yanda Bırakma Nedenleri

C

Oş İlahiyat Fakültesine her yıl 40 erkek, 20 kız olmak üzere toplam

6foerıci alınmakta

ve hazırlık sırufinı okumak için
49
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"l]i|ffiJ4ür,İm'[Wn

gönderilmektedir. Ancak fakültenin eğitim-öğretirne başladığı 1993 ydından
keri geçen 18 yıilık süreçte, sadece 4yıl(1996,2007,2008,2009) bu kontenjan
tarn olarak doldurulabilmiştir. Kontenjanın tam olara.k doldurularnamasınrn
yartrnda, Türkiye'den döndükten sonra, öğıencilerin bir kısmr biıinci sınrfa
devam etmemekte, bu ciururn iierleyen yıllar<ia artarak devam etrrrekte ve
öğrencilerin önemli bir kismr çeşitli nedenlerle mezun olmadan Fakülteden
aitilmaktaCır. Normal şartlarda, araştrrı:nanın yapildığı 20L0l201! öğretim

yılında, fakültede en az 240 öğrenci bulunması gerekirkery sadece 103
öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Bu yıi nıezun olabilecek öğ:enci sayısı ise
sadece 1,2'dir. Yani hazırlık srnrftna kayıt yaptıran öğrenciierin yaklaşık
'%80'i, şon srnrfa geimeden Faküitecien ayrıimıştır. Bu çok büyük bir oranciır
ve mutlaka nedenleri iyi tespit edilerek ivedi bir çözüm bulunıı:.alrdır.
Aşağıda Tabio:20'de, fakiiitenin açıiışından beri yillara söre, öğrenci
kontenjanı, kullanılabilen kontenjan ve mezun olan öfuencilerin sayıiarı ve
or aırları verilmiştir.
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Tablo: 20- Kontenjan Kayıt Yaptıran ve Mezun Olan Öğrencilerin
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başladığı 1993 )/rlrndan
iJ;. 2008,2009) bu kontenjan
o_arak dol durulamamasınrn
i-eriı. bu kısmı birinci sırufa
ı a:taıak devam etmekte ve
olmadan Fakülteden
=.ezı,rn
ız:ıidığı 2010 12011, öğretim
r_.:re

ıas: gerekirkery sadece 103
ı-a'oiiecek öğtenci sayısı ise
:::an öSenciierin yakiaşık
Bu çok bürjk bir oranciır
=.
ı biı çözüm bulunmalıdır.
b,eri ııllara göre, öğrenci
oiaı, öğrencilerin sayrları ve

: \{ezun Olan

vıAlav.vıüı

>rypnadıı 14-15-caııu 2011

Tabloya bakıldığında, pllık öğrenci kontenjanının tam olarak
,loldurulamadğ alınıın öğrencilerin de yarıya yakrnın ınezun olmadan
çşitli nedenlbrle fakülteyle ilişiğinin kesildiği görülmektedir. Fakülteye

kayıt yaptıran öğ.rencilerin ahcak %4gilmezuniyet aşamasına gelebilmiştir.

İşte biz, de, bazı öğrencilerin fakülteden muhtemel ayrılma,

r,edenlerini şu an fakülteye devam etmekte olan arkadaşlarına açık uçlu bir
soru şeklinde sorduk. Verilen cevaplar tasnif edilmiş ve yüzdelik sııaslna
;öre aşağıda sunulmuştur:

ı
ı

Y"23,73)

Fakülteye isteyerek gelmemeleri,

dini

(19,

:

moüvasyonlarınrn

ı

(1" 5, Vo18,7 5'
Mezuniyet sonrası iş bülamama düşüncesi, din görevliliği ve
öğıetmenllğin maaşınrrı- düşük olması. (15, "/oL8,75}
Sadece Türkiye'ye gidebilmek için fakütteyi tercih eüneleri. (14,

ı

krzların evlenmesi (şimdi evlenmezsen evde kalınm korkusu).

ı

Burada okumak diğer bölümlerden ,daha ,zor; "Bildiğim

ı

Öğtencilerin

Çeşitli ailevi ve ekonomik sorunlar; ailelerin istememesi
olmaması.

"/"77,5,

(& %10)

kadarıyla bazı öğıencilerin okulu bırakmalarının nedeni, fakülte
ve yurt' kurallan ve fakültede rüşvet alınmaması. Çünkü
buradaki en zor dersler dini dersler, onlar da ders geçirmek için
rüşvet almıyorlaı. Kurallara uymayanlar ve başarıorz olanlar da

yurttan atılıyor, dışarıdan okumaya çalışıyorlar ama
zorlandıkları için de bırakıyorlar.; kurallar zor gelebiliyor,

,
36

"/o68

38

o/^A|7

39

%55

42

0A65

29

%47

37

%62

21

74

o/oM
"/"38

23

o/o5a

22

%38

19

%34

76

Yo27

22

o/"27

|2

o/"23

370

o/"M

ı

çeweye uymuyor."

(5, Yo6,25)

Toplum baskısından dolayı bırakanlaı var. Toplurn dindar
olmadığı için, üzerlerinde başkı hissediyorlaı. Onlara karşı
çıkmak için çok güçlü bir imana sahip olmak gerekiyor ama bu
olmuyoı. L.ve?. sınıflarda dini dersler az, daha artırılşa iyi olur.
(2,%2,5,

ı Bazı ösenciler
ı

gidiyorlar

burada aradığını bulamayıp medreseye

. (1,, "/"1,25)

Birinci ve ikinci sınıftaki fen dersleri sıkıcı geliyor ve hocaları da
iyi değil. (1, "/"7.25)
Bazı' öffencilerin mezun olmadan fakülteden ayrılma nedenlerine
:akıtdğında, ankete kahlan öğrencilerin en çok öne sürdüğü 4eden olarak
'*,23,75) ailevi sorunlar görülmektedir. Mezuniyet sonrası istihdam
Eı}€nlarının kısıtlılığı, maaş düşüklüğü öğrencilerin fakülteye.karşı
düşüren önemli faktörleı arasında gösterilmektedir
=otivasyonlaıınr
""18,75). Diğer bir önemli neden de, öğrencilerin bir kısmının aslında
iuıada okumak istemediği halde istemeden kayıt yaptırmış olmaları olarak
51
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göıülmektedir. Bazılarının sadece Türkiye'ye gidebilme imkAnını
değerlendirmek için İlahiyat fakültesini tercih ettiği düşüncesi de yoğun
olarak ifade edilen (%17,75} nedenlerden birisidir. Kırgız eğitim si§teminden
yaygm olduğu düştinülen (bkz. Tablo:Zl ve tablo:22) ve derse devam
etmeden ve yeterince çalışmadan sınıf geçme imkAnı vereı rüşvet olayının,
ilahiyat fakültesinde olmamasrnr ve önceki sisteme alışkn olan bazı
öğrencilerin sınıf geçmede zorlanmasıru, ankete kahlan öğrencilerin o/o6,25'i,
okulu bırakma nedenleri arasında görmektedir.
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Rüşvet
d İlahiyat Fakültesi Dışındaki Faktiltelerde Rüşvet
Tablo:2i.- Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Dışındaki Fakültelerde
Ders Geçmek veya Problemlerini Halletmek İçin Rüşvet Verilip
Veril
Diğer Fakültelerde Rüşvet

Sry,

o/-

/o

49
Kesinlikle katılıyorum
6,1",2
krsmen katılıvorum
23
28,8
kesinlikle katrlmrvorum
7,5
6
2
2,5
Fikrim vok
Toplam
100,0
80
Rüşvet, mal veya para vb,, karşılığı haksız bir menfaat elde etmektir,
Hak etmeden elde edilen bir menfaat, aynı zamanda bir başkasının hakkına
tecaviz etmek demektir. Rüşvet,, hem bireysel hem de toplumsal bir
hastalıktır. Rüşvetin yaygın olduğu toplumlarda, insanlarrn birbirlerine,
kurumlara ve devlete güveni kalmaz. Hiç kimse çalışara§ hak edereÇ emek
vererek karşılığını almaya çalışmaz. Bu da hem devletin hem de toplumun
manen ve maddeten felaketi anlamına gelir. Bu nedenle İşlam dini hem
rüşvet almayı, hem de rüşvet vermeyi yasaklamıştır. Kuy'anı Kerim'de
şöyle buyrulmaktadır: "Aranızdn birbiinizin rnallarını haksız yere yeıııeyin.
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha giruek yemek için anları
hfkimlere (rüşvet olarak) aermeyin.eı Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır:
"Rüşaet lJerene de, alana da, aralarında rüşvet için aracılık yf,pana da Allah linet
eyİesin"z2
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Ekonomik yoksunluk, dini ve ahiaki ilkelerin zayıflığı, toplumda
nişvetin yaygınlaşmasının. en önemli nedenleri arasında sayılmaktadır.
Rüşvetin yaygın olduğu ve normal sayıldığı bir toplumda, eğitim
kurumlarrnın da bundan etkilenmemesi düşünülemez. Nitekim Rusya'da
yapılan bir araşhrmada, yükseköğretim kurumlarrnda okuyan öğrencilerin
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ye

gidebilme imkAnını
ıttiği diişüncesi de yoğun
-

Kııgz

eğdtim si§teminden

ablo22) ve derse devam
şereıı rüşvet olayınıry
nstene alşkın olan bazı
ıanlan öğencilerin 0/o6,2, 'i,
h€nr

ıde Rüşvet
si Dşndaki Fakültelerde
k İçln Rtişvet Verilip

Teoaorır.f, ğaı<yaarerııtlvlr vız"yıvıyrü

xypnaaıı

1,4-15-caHıı 201 1

;-aklaşık yarrsınrn öğretmenlerine rüşvet verdiği, hatta okula gitmeden sınıf

§eçbgı ortaya çıkmıştır. Aıaştırmada devlet okullarırun rüşvet konusunda
şampiyon olduğu ve öğrencilerin %41'inin öğretmenlerine rüşvet'verdiğini
:tiraf ettiği ifade edilmektedir. Eğitim uzmanlarr, rüşvet gerekçelerini,
5,ğıetrnenlerin maaşlarının az olasına ve ahlak ilkelerinden yoksun olmasına
:a$amaktadır.ze
Uzun pllar Rusya'nuı yönetimi altında bulunan Kırgızistan'da da
yaygüıolduğu yönünde yaygın,bir kanaat vardır. Ö§encileıe böyle
=şvetin
:,ı: düşünceye katılıp katılmadıklarr sorulmuş ve sonuçlar tablo:2üde

ıösterilmiştir.

'İtalıiyat Faküttesi dışıııdaki diğer faküketerde dırstgn geçmek vEa
ırıınlgnnı halletmek için öğtencilerin hocalara veya idareye rüşoet oerdikleri
*1lmiyor. Siz bu düşiinceye katılıyor tnusıünıüz?" şeklindeki soruya ankete
*,aulan öğrencilerin "/o61,2 gibi büyük bir çoğunluğu "kesinlikle
*-ıalıyorum|' derken, "/.29,üi "k§men katılıyorum" cevabıru vermiştir.
İğrmcileıin sadece o/o7,5'i, böyle bir düşünceye katılmadığını söylerkery
%i5'i de bu konuda bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir.
b)

İkhiyat Fakütesinde Rüşvet

Tablo:22 Öğrencilerin İahlyat Fakültesinde Ders Geçmek veya
hoblemlerini Halletmek İçin Rüşvet Verilip Verilmediğine İllşkin Görüşleri

biı menfaat elde etmektir.
ııda biı başkasının hakkına
d herrı de toplumsal bit
da insanların birbiıleıine,
z

çalışarak/ hak ederek, emek

dedetin hem de toplumun
iu nederı]e İslam dini hem
am§ff. Kuy'an-ı Kerim'de
ıfrsrıııı ha}esız yere yerneyin.
uz gberek yemek için onları
ü de yiyle buyuırnaktadır:
ırı.d* ytpana da Allah linet
ken€rin zayıilığ1 toplumda
ri aras:rıda sayılmaktadır.
,F biı toplumda, eğitim
'jr]erıez, Nitekim Rusya'da
aıında okuyan öğrencilerin

İlahiyat Fakültesinde Rüşvet

Saün

o/

lo

10
12,5
kesinlikle katılıvorum
Krsmen katılıyorum
40
50,0
28
35,0
Kesinlikle katrlmıyorum
Fikrim vok
2
2,5
80
Toplam
100,0
yaygın
olduğu
düşünülen
ıüşvet
Diğer fakültelerde
vererek ders
ceçırıe sisteminin ilahiyat fakültesinde de olup olmadığı öğrencilere
ıcrıılmuştur.
'İhhiyat fakültesinde ders geçmek veya problemlerini halletmek
çrı riişvet verildiğini düşünüyor musunuz?" şeklinde §oruya, ankete
nılın öğrencilerin o/o12,5', "kesinliHe katılıyorum" derken "/o50'si "hsrnetı
*r,-\ryotuıtı" cevabını vermiştir, Öğrencilerin o/o35'i de böyle bir düşünceye
*ginlikle katılmadığuıı ifade etmiştir.
Tablo:22'nin verilerine baktığımızda, öğrencilerin önemli bir
üE§ErıInrn İlanlyat Fakültesinde de rüşvet olaymrn var oldufunu düşündügü
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anlaşılabiliı. Ancak İlahiyat Fakültesinde rüşvet olduğuna kesinlikle veya
kısmen inandığını söyleyen öffuıcilerin tamamı, açıklama krsmında,
İahiyat hocalarının kesinlikle rüşvet almadığını, bununla birlikte.dışarıdan
gelen hocaların rüşvet alabileceklerine inandıklarını söylemişlerdir. Elbette
öğrencilerirç İahiyat hocalarının kesinlikle rüşvet almadıklarıru söylemesi
sevindiricidir. Ancak her ne kadar dışarıdan gelen hocalar rüşvet alıyor gibi
görünse de, neticede -eğer gerçekten öyle bir şey vaf§a- rüşvet veren
öğrencinin ilahiyat öğrencisi olmasr, İtahiyat eğitimi açısrndan üzerinde
düşünülmesi gereken bir sorun olarak göriinmektedir.
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Bazı derslerin deıs saati azaltılarak:yerine Türkiyddeki gibi başka
dersler konulmalı, dini dersler artırılmalı; bize lazım olmayan
dersler veriliyor.
J.. ve 2. sıruflarda da dini dersler artırılmalı; 1-2 de fıkıh dersi
olmasrru istiyorum çünkü dini iyi yaşayabilmek için dinin emir ve
yasaklarını bilmemiz gerekiyor.
İslami bilimlerin temel kaynakları Arapça olduğu için Arapça
öğretimine daha önem verilmeli, ders saati artırılmalı,
Arapça okuyoruz ama buradan hiç Arapçayı iyi öğrenerek mezun
olan kimse yok.
Burada okuyoruz ama mezun olduktan sonra açıkta kalıyoruz. yani

buradaki yaşam tarzı başka dışarıdaki yaşam tarzı başka. Biz
54

,ı.

o/

oldukca veterli
33
41,,2
kısmen veterli
32
40,0
Yetersiz
15
188
Toplam
80
100,0
Öğrencilere fakültedeki deısleriry öğ.renme gereksinimlerini ve
hedeflerini gerçekleştirmede yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Ankete
kahlan öğrencilerin Yo41,2'si, derslerin oldukça yeterli olduğunu, %401
krsmen yeterli <rlduğunu söylemiştir. Öğrencilerin o/o18,8'i ise fakültedeki
derslerin yeterli olmadığıru düştinmektedir.
ZO. Öğtetim Programının Yeterşiz Bulunma Nedenleri
Fakültedeki dersleri "kısmen yeterli" veya "yetersiz" bulan
öğrencilere, bu düşüncelerinin nedenlerini öğrenmek amacıyla açık uçlu bir
soru sorulmuştur. Verilen cevaplaı tasnif edilmiş ve en çok tekrar edilenden
başlamak üzere maddeler halinde sunulmuştur:
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Öğretim Progranrnın Yeterliliği
Tablo:23- Öğrencilerin Fakültedeki Derslerin Yeterliliğine İllşkln
GöreDağılımı
Sayı
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t olduğuna kesinlikle veya
ıiııru, aEtlama krsmınd4
birlikte,dışarıdan
ırıru *iylemişlerdir. Elbette
,,et atmadıklarıru söylemesi
n hmlaı rüşvet alıyor gibi
r ş€y v;ırsa- rüşvet veren
ngitimi açısından üzerinde
iedil.
, bununla

rslerin Yeteıliliğine
Iru

a
a
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xş-paa,tı 14-15-caaş

2C11

buradan o yaşama hazır olarak çıkmryoruz ve ne yapacağımızı
bilmeden kalıyoruz.
Rusça dersi olsa iyi olurdu
Biz Adep dersi öğretıneni olacağız. Bize bununla ilgili ders verilsin.
27.

Öğretim Elemanlannın Öğrencilere Karşı Tutumu

Tablo:24- Öğrencilerin Öğtetlm Elemanlarrrun Kendilerine Karşr

Tutumlarından Memnun Oiup Olrnadıklarrna Göre
im Eiemanlarının

memnunum

İllştln

Öğıencilerin o/o46,2'si, öğretim elemanlarrnrn kendilerine karşı
u::ılarmdan "oldukça memnun" olduklarını söylerkerç o/o45'i, "kısmen
iTtr:im" olduğunu söylemiştir. Öğrencilerin o/o8,8'i ise, öğretim
*g-:ıiannın t;fumlarından "h.iç" n:rennnun olrnadıklarını beiirtmişlerdir.

Erme gereksinimlerini ve

ılığ

sorulmuştur. Ankete
a veterli olduğunu, %40'ı
rin %18,8'i ise fakültedeki

rrn Nede!ıled
' ı,€y? "yetetsiy'' bulan
wıek amaoyla açık uçlu bir
i

ye en çok tekrar edilenden

ne Tiirkiye'deki gibi başka
rıajş bize lazım olmayan
1,-2 de fıkıh dersi
abilmek için dinin emir ve

nlmalı;

apça olduğu için Arapça
arbrılmalı.
pçayı i).ı öğ,ıenerek mezun
ıti

28. Öğrencilerin Öğretim Elemanlannın Kendilerine Karşı

- ıııınlanndan Mernnun ülnıanıa Nedenleti
Öğreiirır elerrıanlarirrm tufu.ıTliaıırıdaır rnemrıun olrrı.ayan öğrenciler,
*l: ];_- neden i ol arak
şunları söyleınişlerdir
:

ı
ı
.
ı
ı

Bazı hocalar öğrenciye değer vermiyor, kötii davranıyorlar (özellikle

dşaııdan gelenler), bu nedenle öğrencinin de derse ilgisi
i<avboluyor

Bize çocuk gibi dawanıyoriar. Mesela namaz kıl, yat, kalk gibi. Biz
zaten söylenmeden yapmamız lazrm.
Bazı durumlarda, öğrencinin durumunu düşünmeden planlar
ıapüyor ve öğrenciler buna uymaya zorlanryorlar.
Bazı hocalar kendi bildikieriyle amel etmiyorlar.
Bazr hocalar kendi düşüncelerini ve problemlerini derse aksettiriyor.
Oğıencivle iyi ilişki kurma derdi yok
Baa hocalarn(Tiirk olmayan) a}nrım yapmasmdan memnun
eeğilim.
Fakiilte dışından gelen hocalaıdan memnun değilim

icıra agkta kalıyoruz. Yani
i 1,aşam tarzı başka. Biz
55
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Öğretim Eleınanlannrn Ders Anlatma Metodu
Tablo:25- Öğrencileriry Öğretim Elemanlarrnrn Ders Anlatm,a
Metotlarından Memı..un Olup Olmadıklarına Göre

29.

Anlatım Metodu
oldukca memnunum
Klsmen ıii€ITll,ıüitüIllı
! Hic memnun değilim
lToolam

_i]]ltuü_uıçıi
nl

l
I

; **.lrı,.;

t,4]rm[ıırfliF :1f:---

hl u
JLr,

_j-.-

İffi,

jl(,-

*js,'&!.!]ii]i

ÖŞetlm elemanlarının ders anlatım metotlarryla ilgili soruya cevap
vefen öğrencilerin o/"39,2'si "oldukça memnunum",_ "/o51,9'ıı "kısmen
memnunum", o/o8,9'ıs ise "hiç me[tnun değilim" cevabrnr vermiştir. Bu
sonuçlara göre, öğrencilerin öğreiim eiemanlarının ders aniatını
l ll
1
-.-_..- üilltama
_!--4!^_
^-^-l^-.-,_
-_!=._^_metonarului.ıtl
lllc.tlttıurt
oIai-iiarinin
niŞPeien .,:-"1,,.-,-1^ıl,.x".
JuKs€K Oicu5u
söy!enebi!ir.

Anlatma

nınun O lın arrıa i{ e ıi_eıEl e ri
,r-lg1.'t,ı:ı, el*lı,aiı]iııı,',ıiıı ,jı,ırs aiil:ıi;ıEn r-ııı:iı:ı]arırıdatr y*:teri:ırcc
ı,i.i,Tiııi.;ı i.;İ,;,.;:'.ı;,i İğ;cılc,l;,-, Lu;,.ı:;llı İİ6:lİ ju
aç.,.:ı;i'ı;l[":,:;
e,ia drı

ndan

ivi

.
ı
c
ı
ı
ı
ı
.

ıııııınıuııııııiiimnııu,ıı
llllltüllll4lr]uıİl]u]]i;1l|l]

Bazı hocaiar iyi ders aniatamıyor.

Bazı iiocaiar ,jerse liazıriar-.madan geliyoi, elindeki fotckopiden
okuyor ve anladığınr anlatıyor. Bunun dışında bilgi yok.
Bazıiarı ciersierine çok önem vermiyoriaı, yeterli değiller.
Bazt hocalar, sadece an]atım yöntemini kuilanciığı için dersler
^-1 -- ^^isiKici
oiuyoı.
Cğrenci 9a dk.iık deisin sadece 10-15 Ck
dinleyebiliyor.
Dersler çoğuniukla öğretmen merkezli.
Bazı hocalar sadece ders programını doldurmak için deıs
yaPıyor.
Bazı hocalar öğrenciye konuş diyor, konuşunca da hemen
eleştiriyor.
Bazıları derste olumsuz davranış gösteren öğrencilere hiç
müdahale etmiyor.
Bazı derslerde kişilere özel ödev verilmesini istiyoruz.
Öğtenci psikolojisini bilmiyor gibiler, öğrencilerin ilgi ve
isteklerini de öğrenip dikkate almalılar.
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30. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlaırnın Ders
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31. Sosyal ve

ı

}{etodu
a:jannrr. Ders Anlatma

Iful

i

Nf

Faa

100,0

orja-şla ilgili soruya cevap
ok51,,9'ı "klsmen

i.j.İl,]..]lTl",.

ın'' cer.abrnı vermiştir. Bu
::..jarrnrn ders anlatım
_ ^ı^_ -.:,,1, -.-1. ^ı
l. , :-,
-€-:Pctgı
Jau§şç^ vıuq6u

nlannın Ders Anlatma
ıe,.-Jarlndaıl
_-5_-.

]J

yeterince

qrs.sl4;]l.rl,.,ıtJa
^.. l.İ^...-..ı.....j.
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L t uI , çlu
ıvçAl r^+^L^6il^^

r_ni kullanciığı için dersler
l^_.i_ .-/ı^^^ 1n_1 tr Av

doldurmak için ders

;or, konuşunca da hemen

,

gösteren öffencilere hiç

Jırıesıni istiyoruz.

biJer, öğrencilerin
iaI.

ilgi
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Kültürel Faaliyetlet
Memnun Olup Olmadıklarına
Olmadı
Göre

SaF

32. Fakültede Yürütiilen Sosyal ve

ıı],aı, veterii değiller.

nıu

caıııı

ve

lımr
o/

/o

46
oldukca memnunum
58,2
krsmen memnunum
26
32,9
Hic nremnun değilim
7
8,9
Toplam
79
10o0
eevaDsrz
i
Toplam
80
Fakültede öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek, onlaıın
,;:i-al ve kültiirel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli
:-_<rüikler yapılmaktadır. Bu hir faaliyetlerin daha etkili ve verimli
:şbilrnesi için, bu tür faaliyetlerin "seviyeye uygunluk", "ihtiyaçlara
_-.,iu_.,luk" ve "zamanlama-" gibi önemli ilkelere uygun olması
ıgekmektedir. Aksi takdirde iyi niyetle yapılan bu etkinliklerden istenilen
teır.in edilerp.ez. İşte, fakülte yönetinı.inin .,,e hocalarrnın büyj!ç
=-.-da
:*:akArlıklarla yürütmeye çalıştıkları bu sosyal ve külttirel etkinlikleri
:.*encilerin nasıl değerlendirdiğini ortaya koymayı istedik. Bu amaçla
;: :ulan soruya verilen cevaplar iabia:26' da gösierilmiştir.
Faküitede yürtitiiien sosyai ve içüitiirei faaiiyetierin memnıın olup
n/o58,2 gibi
büyük bir
: _::ıadıklarına ilişkin soruya cevap veren öğrencilerin
«_<Tu, "oldukça meftınunlım" demiştir. Öğrencilerin o/o32,9'u "klsmen
*nnyny7n" derkery "memnun değilim:| diyenlerin oranr ise %&9 olmuştur.

o'aşrnaa bilgi yok.

ü.

İ 4- İ 5-

Tablo:25- Öğrencilerirç Fakültede Yürühilen Sosyal ve Kültiirel

Sosyal ve Külti.irel Faaliyetler

|!

pı aıı;ı

ylıİ ;*y

Kültiirel Faaliyetleri Yeterli

tsılmama Nedenleri
Tablo:26'da görüldügü gibi, her ne kaciar yapılan faaliyetlerden
:ğlnun olanların oraru daha yiiksek olsa da, bu faaliyetleri yeterli
ı;_:r,.ayanların oraru dikkate alrnmaşınr gerektirecek kadar yüksektir.
]ğencilerin yapılan sosyal ve külttirel faaliyetlerden yeterince me[ınun
:.:ima nedenleri olarak ifade etikleri hususlar şunlardır:

.

yoklama alrnaıak zorunlu futulmasi'rygr. değil. Bazen ders

.

çalışmamız gerekmektedir.
Öğrenci ya hastaysa, yoı8unsa, oraya gidip uyuyalım mı? Böyle
durumlarda ben genelde uyurdum.

.

Şu anda memnun değilim. Çünkü her gün sınav oluyor, deıs
çalışacak vakitleri orada geçiriyoruz. Sohbete gelmesek yok
yazı|ıyoruz, bu da bize yakışmıyor.
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Memnun değilim çünkü sadece %10 dinliyor. Diğerleri ise ya
u},uyol ya da telefonla oynuyor/ internete giriyor. Onlardan biri de
benim.

Bilgi veriliyor am4

motivasyon sağlanmıyor. Bazen çok

yorulduğumuzda bile zorla katılıyoruz.
Biz burada sadece ilmi dersler görüyoruz. Ben spor yarışmaları veya
farkiı alanlarda yarışrnalar oimasnı isterim.
33. Küttiphane Hizmetleri
T ablo:27 - Öğrencilerin, Fakülte Küttiphanesini Yeterli Bulma
Pgrııqıına Çtırt
Eıilnrl-_____
c^,,,
Jq!,

Kütüphane Yeterlimi?

l
l

sEE:*ştr:.=

_*-

23

28,B

Yetersiz

lt,

İz,4

80

1nn n

İhhiyat Fakültesinin kendine ait, Fakülte binasr içerisinde,
'Iürkçe oimak üzere, Arapça, Kırgızca ve Rusça ıiijie-riııde
çoğuııluğu
yaklaşık 7000 ciltlik kitabı bulunan bir kütüphanesi bulunmaktadır.24

Fakiiite kütüphanesiıiin kaynaklar ve ktıllanırn açısından yeterli
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Oldukça memnunum
kısmen memnunum
Hic memnun değilim
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Cevapsrz
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Yurt Hizm-etlen
Tablo:28- Oğrencileriry Yurt Hizmetlerinden Memnuniyet
DurumunaGöre Dağrlımı
Sry"

=

Egtjı;tlg" *ıağ

=
{ı,ı*ıoımıırı;.

ta_nn_

yurt Hizmetleri

:,rarıı.ı
:]:f.

:ı,=.o' §:_-:a:<
=lllıffiftu]El
: _- _:-:lğ-,ğjüğ.

yeierli olnnadığını söy leyen öğrenciler,
neden yeterli olmaclığı konusunda açıklama yapmam_ışlardr, Sadece
öğtencllerin bir kisr-..r, Y:rgr-7qa k_a_yn_a_k!a.rın veterli olnıadığını, yeni çkan
din içerikli kitapların en kısa zamanda satın alma veya bağış yoluyla
kütdphanei;e kazandırılması gerektiğini belirtnı.işlerdir.
34"
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o1ı"ıp *lrrıadığına ilişlıirı scrlıya öğrr:ııcile.ı:in 58,B'i "aldukça yeterii" derken,
o/.28,F'i ''!,ı9ı"7,-,, ,.,.-!er!.i".. n.,,7z .1',-,. isç. "Jıilersiz" olduğunu sörvlerniştir.
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*nJiyor. Diğerleri ise ya
ete giriyor. C}nlardan biri de

-ğlanınıyor. Bazen

çok

;z Berı spoı !?nşmaları veya

ır..

:ıhanesini yeterli Bulma
::ı.!

)t(ypHanbI 14-15-carııı 20]. 1

Türkiye Diyanet Vakfı, kampus içerisinde 200 kişilik bir öğrenci

,ru:du yaptır,mıştır.2s İlahiyat fakültesi öğrencilerinin tamamına yakınr yuıtta

ı.a-naktadır. Yurtta öğrencilerin her

tiirlü fütiyaçları düşünülmüş

:-igıciler için en ideal barınma ye çalışma ortamı

ve
hazırlanmaya

yurt hizmetle_linderı memnun olup olmadıkları
tablo: 28'de gösterilmiştir. Tablo:{te ankete
cevaplar
verilen
r:u_lmuş
*,ş:jan 80 öğrenciden 71'inin yurtta kaldığr görülmektedir. Ancak yurtta
r,ı_:nayan öğrenciler de yurdu4 yemek v.b. hizmetlerinden
z_-arlanabilmektedir. Bu nedenle yurt hizmetleri ile ilgili soruya cevap
=*§ılmıştır.
Öğrencilerin

götülmekteclir.
=aı öğrenci sayısı 78 olarak
İgili soruya cevap veren öğrencilerin o/o68'i yurt hizmetlerinden
:uiiıkça meııınun olduğunu söylemiştir. Öğrencilerin "/o25,€sı yurt
--_aıetlerinden kısmen memnun olduğunu söylerkerç Vo6,qi de hiç

:ğlnun
Fal«iite binası içerisinde,
:e.zcıı ve Rusça dillerinde
:esi bu_lunmaktadır.zl

k-ı]]ınım açısından yeterli

olmadığınr ifade etmiştir.
Yurt hizmetlerinder_ı kısmen memnun olan ve ya meıTınun olmayan
:ğgıcilerin gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:

35. Öğrencilerin Yurt Hizmetlerinden Memnun

Olmama

\edenleri

o
.
.

i i';. ,'2ii;tkça yeterii" derkerL
i:.ı a-ın u s ö,vlerniştir.
,; jiğu-,ı söyleyen öğrenciler,

saat beşe kadar yurt kapılannın kapalı olması.

yemek çeşitleri azaldl değişik yemekler olsun.
Öğtenalere çocukmuş gibi davıanılıyor, zorla ders çalıştırılıyor.

Biz tiniveısite öğrencisiyiz. Kendi kendilerine ders çalışmalan

ıa .ı,apmamrşlardrr. Sadece
ı-ı]i cimadığını, yeni Ekan

.
o
ı
ı

öğretilmeli
yurt şartlarının öğrencilerden çok sert biçimde talep edilmesi
Bitaz fazla sıkıyorlat,
En küçük bir şeycle ceza veriliyort cezaalmaktan bıktım artık
Geceleri telefonda çok konuşuyorlar ve çok gürülti.i oluyor

etlginden Memnuniyet

35.

Arkadaşlık İüşkileri

Ju

Tablo:29- Öğrerıcilerin, Fakültede Arkadaşlık İlişkilerlne Bakışlarına
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alma veya bağış yoluyla

claırl i r

Göre
Arkadaşhk llişkileri
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oldukca ivi
kısmen ivi
İvi değil
Toplam
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İlahlyat Fakültesinin İlmi Dergisi - 14-15. Sayı 2011
Ankete katılan öğrencilerin 0/,65 gibibüyük bir çoğunluğu,
fakültede arkadaşlık ilişkilerinin Şi olduğunu düşiinmektedir. Öğrencilerin
o/o28,8'i, arkadaşhk ilişkilerinin kısmen iyi olduğunu, o/o6,2'si de iyi ,

olmadığını iddia

etmiştir.

.

Nedenleıi

gözetmiyo1 ilgisizler,

u

-ç,!.
lfuJ

:,!

yapmacık.

J

J65

a

Özbek]erle arkadaşlık ediyor.
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Bencillik var.

-,i *,,,

oldukca olumlu
olumsuz bakanlar var
Toplum ilgisiz
Fikrim yok

o/
/o

26

32,5

50

62,5

3

3,8

1

80
10o0
Toolam
toolumun kendilerine karşı bakışlarınrn nasıl
yatçı olarak topl
olduğuna ilişkin soruya, ankete katılan öğrencilerin "/32,5'i "oldukça alumlu"
derken, deneklerin V"62,5 gibi çok büyük bir bölümü toplumda kendilerine
olumsuz bakanlaıın olduğunu söylemiştir. Deneklerin o/o3,8'i toplumun ilgjsiz
olduğunu düşünürken, o/oT,2'si de bu konuda bir fikrinin olmadığını ifade
etmiştir.
Kıtgız halkı uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin yönetimi altında, her
tiirlü din eğitimi ve öğretiminden mahrum olmanın yanrnda, ateist bir

Geniş bilgi Çn bkz. Mustafa Erdem, "Msyonerük ve Kugızistan'da Misyoner Faaliyetleri",
: '| '
Dini Araşhrmalor,C.1, Sy. 3,1999,ss.
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eğitim sistemi içinde yaşamıştır. Tüm bunlara ilaveten ateist sistemin ve
misyonerleriry Müslümanlar ve Türkler aleyhine yaptıkları olumsuz
propagandaları da eklediğimizdeP0 halkın din eğitimi ve Türklere karşı
olumsuz bir düşünceye sahip olmaları, ilk yıllar için normal karşılanabilir.
Ancak uzun yıllardır bölgeye verilen maddi-manevi destekleıe ve eğitim
hizmetlerine rağmm toplumda hala olumsuz düşüncelerin olması üzerinde
önemle durulması ve mutlaka tedbir alrnmasr gereken bir problem olarak
karşımızda durmaktadır.
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Toplumun İbhiyatçılara Bakışr
Tablo:30- Öğrencilerin, Toplumun Bir İlahiyatçı Olarak Kendilerine
tna
Göre
Sayı
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Toplumun İahiyatçılara Bakışı
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gg. Öğrencilere Göre Toplumun İhhiyatçılara

i.ıJşıal annrn Nedenleri
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Olumsuz

. İlmimizle arnel

etmememiz,; hocalar da dahil, kedi
eksiklerimizden; ilahiyat öğrencilerinin ilmi,yar ameli yok diye
sevmeyenler var.

* İr4Hlerinin

:ru

Toplumun bir kısır,ı dinden korkmaktadır. Din adamları
hakkında olumsuz düşünceye sahipler. Bu nederüe olumsuz

Yeterince İyi

gözetmiyo4 ilgisİzler,

şıztar Kırgızlafla,

bakanlar var.
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Özbekler

Ilahilztg Olarak Kendilerine

]ğin

Aileierirnizin çoğu dini biimiyoriar

a

a

Bize rrıodernist ve Türk oldunuz diyoriar. Yani
Türkleşiyorsunuz diyorlar. Türkleı size dini az Türkçeyi çok
öğretiyorlar diyorlar.
Türkler neden size bedava şartlar oluşturuvor diye şüphe
edenler var
Sizier Türkierin fanatiği oimuşsunuz, siziere İsiam'ı cieğli,
Türklüğü öğıctiyorlar diyorlaı.
Sovyet döneminde yetişenler, pek beğenmezler. Arap
geleneğini, Türkleri taklit ediyorsunuz diyorlar.
Siz Avrupa taklitçisisiniz ciiyorlar.
Toplumda Soryet döneminin etkisinden çıkamayanlar var, bir
ie biz modern zarnancia yaşıyoruz din eskiliktir diyenler var.
Bizcie din cieyince genelde tebliğ cemaatinin görünttisü akla
gelir. Bu nedenle bizebıraz modemist gözüyle bakıyorlar.
Başörttisü bizim geieneğe uymaz vb. gibi soruniaria karşıiaştım
Erkeklerle biılikte okuduğum ve erkek-kadın herkesin dini
sorularına cevap verdiğim için olumsuz bakaniar var.

Genelde giyim tarzımızı beğenrniyorlar, siz

çağdaş

yaşlyorsunuz diyoriat
Yaşadığım yerde başörhilüler azdır. Bu nedenle başörtüm onlar
için bazen sıkrcı geliyor.
Niçin buıada okuyorsun? Sana ne kazandıracak? Ne olacaksın?
Sana iş verecekler mi? diye soruyorlar

fuşüncelerin olması üzerinde
gtreken bir pıoblem olarak

raslan'da Misyoner Faaliyetleri",
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Ilahiyat Fakültesinin Ilmi Dergisi-
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Mezuniyet Sonrası İstihdam Alanlarr
Öğrencilere mezuniyet sonrası hangi alanda istihdam edilmei,
.-. ted ikleri sorulmuştur. Verilen cevaplar tablo:31' de sunulmuştur.
40.

Tablo:31- Öğrencilerin, Mezuniyet Sonrasr İstihCam Edilmek
erine Göre Dağıiınrr
ıstedikleri Alaniara İliskin

ıstihdanı Alanları
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sonlasi istihdam edilmek istedikleri alana ilişkin soru\.a
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istihdam alanlari şunlardır: Askeriyede çalışmak, işçi oinıak, eiçilikt.
çaiışmak, herhangi bİr devlet k.ır,.ııı:,ııncİa çaİişn:,ak, tİcarct i;ap;::.a}.
"diyanet vakfi gibi bir vakıf kurmak istiyorum" "çalışmak istemiyorum'
"

öğretmen oimak istemiyorum, sadece yaşamımcia kuiianıırak isi

iy

orum."

Scntası İçin Endişe
Tablo:32- Öğrencilerin, Mezuniyet Sonrası Herhangi Bir Endişeleri
olup oImadıklarına cöre Dağıiımı
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Mezuniyet Sonrasr İçin Endişe
Havır, vok
Evet, var
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Öğrencilerin Yo62,5'i mezuniyet sonrasr için herhangi
korkularının oimadığını söylerkery o/"37,5'i ise mezuniyet
endişelerinin olduğunu dile getirmiştir. Mezuniyet sonrası
olduğunu ifade eden öğrencilere bu endişe ve korkularının
62
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ilgili öğrencllerin'yaptıjı,açıklamalar taşnif edilerek

sunulmuştur.
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Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İçin Endişeli Olma Nedenleri
Öğretmen olarak atanamama iş bulamama endişesi,
öğretmenliğin maaşının az olması
Topluma ve Müslümanlara faydalı bir birey oiamama endişesi.
"Mezuniyet sonra mastrr doktora yapmak istiyorum ama
bundan sonra_ olmayacak diyorlar".
İlahiyat mezunu olduğum için Türkler okuttu diye isühbaratta
çaiışnramıza izin verıniyoriar.

Krrgızistan ekonomisinin zayıf olrp.ası ve siyasi yaprcnrn da tam
]l-*::]iamış olmasr nedeni,v-le, genel oiarak bir istihdam ve geçim srkrntısr
-:ır. Ancak İlahiyat Fakültesi mezunlarrnrn istihdam problemi ise çok
:"::: büyükttir. Nitekim okullarda din dersi verilmemektedir. Din dersi
-. , etine verilen "Adep (Ahlak)" dersine ise genellikle sıruf öğretmenleri
;_:.ektedir. İlahiyat diplomasında "öğretmenlik yapabilir" tarzrnda bir
ı:_l]ama bulun-m_am-a-sı27 nedeniyie, İiajliyat meztın_ia_rı o_oğrı-ıo_an aciep dersi
:*e:neni olarak atanamamakta, sadece bazı okul müdürlerinin insiyatifiyle

:_

derslere girebilmektedirleı. f)in görevlileri ise devletten maaş
, :rnı]:iadrrlar. Dolayısıyla gelirleri oldukça d-üşükttir. Bu nedenle
-:
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: agı olmaktadır. Mezuniyet sonrası için endişe duyduğunu dile getiren
:.:=ı,ciler bir kısmı da, ikinci sırada topluma faydalı bir birey olamama
ı-::,şesini dile getirnriştir. Belli ki öğrenciler, toplumun dine ve din
:.-:ncilerine duyduğu ihtiyacın farkındalar. Ancak öğrenciler İahiyatçı
+::Jğ.inin gerektirdiği dini biigi ve donanıma sahip olamamaktan ve
::r_umun ihtiyaç duyduğu örnekliği ve önderliği gösterememekten endişe
:,_ı-::raktadırlar. Türkiye'de yapılan bir aıaştırmada ise, önemli bir istihdam
ı]]jjiufl yaşanmadığı için öğrencilerin 36,9'u mezuniyet sonrası endişe
+,,ıTaF olarak ilk sırada, topluma iyi ömek olamama ve toplumun
:*.ı-entilerini karşılayamamayı ifade etmişlerdir. Daha sonıa srrasryl4 ne
a:acağı konusunda karatsrzlık (%32,6) ve görev alamamak ("/.6,7)
=_:.ektedir.za

Fakültede Karşılaşılan Sorunlar
Öğrencilere fakültede karşılaştıkları en önemli sorunlarrn neler
,,:ığunu tespit etmek üzere onlara açık uçlu bir soru sorulmuştur.
43.
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ise mezuniyet sonrası için
ıı:nivet sonıasl için endişesi
-e korkularrnrn neler olduğu
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i<onusu problemle

ilgili gerekli girişimlerde bulunulmuştur. En kısa zamanda sorunun

1-,ıı] -ıes| beklenmektedir.
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r--şet Koç "İlAhiyat Fakütesi (İnhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunlan ve

aı.-gıujeıi", M.Ü. İlahiyat

Faküttesi Dergisi, Sayı: 25, 20a3/2,

63

s.54.

İı^l.;",^r
qL t^l..,i,lı^-;_i6 il*;
ıl@uJ

rı^--;";

1l 1( (,aızı

1l11 1

üü@d]lı$riü-r ü]ıöifi-i

jJ*,ş:74

:İ_'r- ı*_:

:"iru

Öğrenciierin büyük çoğunluğu, önernli herhangi bir problemle
karşılaşmadıktrarını ifade ederkery bir krsmı da kendilerine göre olumsuz
saydıkları bazı hususları prrıblem alanı olarak ifade etmişlerdir. Bu

i

problerrJer şunlaidrr:
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Öğretmenlerle öğıenciler arasrnda yeterli iletişimin, birlik ve
beraberliğin olnıamasr.
Öğrencilerin derse ilgileri yeterince çekilemiyor
Arapça derşininyeieısiziiği, yeterinceöğr,eıreınerırek
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davranrşiarrmızi,a çeweyi etkileyeceğinriz yerde biz çeweden
etkileniyoruz.
Öğrencilerin imanını güçlendirici bir program uygulanmıyor.
Öğrencilerin çoğunurı okulu yarım brrakması
Krzlarla birlikte okum_amız
Erkekierie aynı yercie okumamrz
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uygulamalar var. Iv{esela, atılan baz,, öğrenciler,
döndüklerinde, atıldıkları dönemcien değil de
arkadaşlarının btılu_nciıı ğıı sınrf ta:ı deva ııı ediyorlar. "
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Öğrencilerin imanını artlrlcl etkinlikler yapılmalı, dini dersle
daha ağırlıklı olmalı
Olumsuz davranışta bulunan, başarısız olan ve ilahiyatçı
kimliğine uymayan öğrencileri okuldan uzaklaştırıimaiı.
Öffencilerin fakülteye karşı tutumlaıını güçlendiıici duygusal
vaazların yapılması gerekir. Bu bağlamda Krrgızistan'da sevilen
Alimlerden yararlanılabilir.
Topluma iyi ömek olmamrz gerekiyor. Topiuma önüne daha
çok çıkmamız sağlanmalı, pratik yönümüz geliştirilmeli
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Fakülteye iigisi olan ve başarrir öğıenciler kabtıl edilmelidir.

:li,gç.e

|,ffitrİg;* §:,uıgİi*§

T{u[:ruffi.

furc'§J

{.Jnerıiet

a

-nT

İ&l1;]],nmıü&§,-ı

paruİı,te i

,nçouhıİü

h..,

Ilahiyat Fakültesinin bölgede daha etkin olması ve başar düzeyinin
artrrıiması için öğrenciiere ne gibi öneriieri oiduğu soruimuştur. Öğrenciier
kendilerine göre Fakültenin gelişimine katkıda bulunacağını düşündükleri
öneriierini sıralamrşlardır. Öğrencilerin önerileri tasnif edilerek benzer olan
düşünceler gruplandırılmış ve en fazla önerilenden başlamak üzere
macideier haiincie aşağıda sıraianmrşiır:
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Hocaların öğrencilere güzel ömek model olmaları, bildikleriyle

.
.

ı
öğretmen-öğırenci ilişkisi daha iyi olmalı
Öğrenci seçerken böyle bir anket yapılsa iyi olur. Gerçekten dini
bilgi almak için mi, tutistik seyahat yapmak için mi geliyor?
Ailesi gerçekten ilahiyatta okumasınr istiyor ve destekliyor mu,
bakılması lazım
Fakülte ülkeye sesini düa çok duyurmalı.

ı
ı
ı

;*Jeınj...or
:e öğretrerııerrrek

I/IAI^MvIü

ı
.
ı
ı
o
ı
ı
ı

Fakülte

dini

araştırmalar merkezi halinq getirilmeli, dini:

kitapları çeviren ve yayınlayan bir kurum oluşturmalı.
80 dk.l_ık,dersler sıkrcr olmaktadır. Dersler blok olmasın.
Öğrencilere korkutarak değil sevgiyle yaklaşılmalı. Sizin burada
yedğiniz yemekler haram diyen hocalar vaı, artık yemek
yemeye giderken korkuyorum.
Çalışan öğrencileri diğerlerinden ayırmak içiru başarılı
öğrenciler ödüllend irilmeli.
ı:"'i::
Daha sıksrnavlaı yapılmalı
Dersleıi, o,dersin branş hocasr vermeli ; :
Başka fakültelerle iletişimimiz olmalı.
Televizyonda bizi tanıtan bir programrmrz olsun. Mesela
Özbekistan'da Taşken İslam Üniversitesinin öğrencileri ve
hocaları her hafta proglama çıkıyor,
Başarısız öğ.rencilerin aileleriyle iletişiın kurulmalı,
.

:_

buluıacağını düşündükleri
i iasnif edilerek benzer olan
.eriienden başlamak üzere

nciler kabul edilmelidir.

:kier vapılmalı, dini dersle

xşaısız olan ve ilahiyatçı
ian uzaklaştırılrnalı.

.arı.ru güçlendirici duygusal
.amda Kırgızistan'da sevilen

:vor. Topluma önüne daha
ıürnüz geliştirilmeli

F- §onuç ve

Öneriler

:.

]i.

]

Bu araştırmai Kırgız halkınıry en derinden hissettiği din eğitimi ve
ğn hizmetleri gereksinimlerini karşılamak üzere, ülkmin ihtjyaç duy.duğu
-Jgi ve eğitim düzöyi yüksek, İslam'ı doğru ve bilimsel bir,,biçimde
i@ebilecek din adamlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedefleyen
,} hüiyat Fakültesinin, m€vcut öğrÖnci profilini belirlemek, öğrencilerin
}iıiyat eğitimi ile ilgili dryg, ve düşüncelerini, sorunlarını ve beklentilerini,
:çaya koymayı ve böylece İhhiyat fakültesinin amağarınııı
ıtrçkleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, araştrrmada ortaya konan
ıılgular tamamen öğrenci görüşlerine dayanmaktadır. Dolayısıyla ortaya
iorıan gönişlerin bir kısmı subjektif değerlendirmeler olabileceği gibi,
ı=ştınnarun yapıldığıidöneme ilişkin özel şartlara bağlı da olabilir. Burada
:n€rıli olan ortaya konan düşüncelerin gerçeği yansıtıp yansıtmamasından
rrade, öğrencilerin sahip olduğu algılardır. Mevlana'nın da dediği gibi;
'dzin anlattıklarınız, kaışıdakinin anladığı kadardır." Bu nedenle
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öğrencilerin algılamaları ve değerlendirmeleri yanlış veya eksik bile olsa
yine de dikkate alınmahdır.
, Araştırmada genel olarak şu sonuçlar elde edilmiştir.
Fakültenin öğrencileri, ülkenin çok uluslu etnik yapısına uygun
olarak bir dağılım göstermiştir. Buna göre ağırlıklı olarak Kıtgız ve Özbek
öğrmciletden oluşmaktadır. Bunuıı yarunda az oJmlkP birlikte yerli Türk,
Tatar gibi diğer etnik unsurlardan da öğrenciler bulunmaktadır.
Öğrencilerin tamamına yakını (yaklaşık %90}, fakültenin öğrenci
yurdunda kalmaktadıı. Çok az bir kısmı ailesinin yanınÇ.a veya arkadaşları
ile birlikte kiraladıklar bir evde kalmaktadrr
Öğrencilerin anne-babalarının eğitim düzeyinin oldukça yüksek
olduğtı görülmektedir. Buna göre annelerin yarıdan fazlasr (0/"53,2),
babaların da yarıya yakını (o/o47,4' yüksek öğretim mezunudur. Yine
annelerin o/o39' ıı, babaların da "/o47' si ortaöğretim mezunudur.
i| 1
Öğrenciterin büyük çoguntuğunun '('/";86,9) ailelerinin ekonomik
durumu orta düzeydedir. Öğtencilerin %5'i ekonomik düzeylerinin yüksek
olduğunu söylerken, ekonomik durumlarını düşük ve çok düşük olarak
belirten öğrencilerin oranı ise o/"ü,i'dir.
Ö}encilerin anne-bdbalarının dindallık düzeylerine baktığımızda,
dindarlık düzeyinin biraz düşük olduğu gönilmektedir. Öğrencilerin %
',
46,6's1, annelerinin "dinda{', "/o47,9'u ise ','az dindaı" olduğunu
söylemişlerdir. Öğtencilerih yarıdan fazlası (Y.SZ,Iİ bİrıbalarınrn "az dinda{'
olduğunu söylerkerç Vo5,5'i de, babasını "dindar değil" olarak ifade etmiştir.
Bu nedenle,iokul-aile işbirliği çerçevesinde ailelerle iletişim kurup, çeşitli
vesilelerle onların dini bilgi ve bilinç düzeyini attırıcı etkinlikler
yapılmalıdır.
Öğrencilerin fakülteye . gelmeden önceki ve fakülteye geldikten
şonraki ibadet durumlarınİ (namaz kılma-oruç tutma) baktığımızda, arada
önemli farklar otCa da ibadetler konusundan bazı zafiyetlerin olduğu göze
çarpmaktadu. Ömbgin namaz kılma durumuna baktığımızd4 fakülteye
gelmeden önce öğreııcilein1"37,5'i vakit namazlarını,ara sua kıldığını, 7"5-i,
o/ozg,}'i
sadece Cuma ve bayram natnazl l«ldığrnı vakit namazr kılmadığını,
de hiç namaz kılmadığını söylemiştir. Fakülte sonıasl namaz kılma duruma
baktığımızd4 hiç namaz kılmadığını söyleyen öğrenci olmaması
sevindiricidir. Ancak "/.l5 gibi önemli bir kısmın vakit namazlarrnı ara srra
kıldığıru söylemesi düştindünicüdür. Üstelik ara sıTa namaz kıldığuu
söyleyenleıin önemli bir Lısmını, ıt-5 yıldıı ilahiyat eğitimi alan öğenciler
-Oruç tutma durumuna bakıldığuıda da, yine önemli
oluşturmaktadır.
ilerlemelerin oldufu görülmektedir. Ancak hala öğrencilerin o/o70'ıJ,
Ramazan ayında ara srra oruç tutmakta,o/o2,5'i de hiç oruç futmamaktadır.
Sıradan bir kişi için ibadetlerin sorumluluğu kişiseldir. Ancak bir
ilahiyatçı için ayru şeyi söylemek mümkün değildir. Çtinkü onlar topluma
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o/o70'ı;

i de hiç oruç tutrııamaktadır,

ımluluğu kişiseldir. Ancak bı:
ieğiidir. Çünkü onlar topluma

İlahiyat

:trmcileri, bir yandan İslam dininl temsİl etmektedirler. Dolayısıyla onları
:aCetler konusunda zafiyet göstermeleri görmezden gelinemez, Eğitim
ş:ıecinde dinin sadece'bilgi boyutuna değil, duygu ve davıanış boyuna da
ğ:bk verilmeli ve özen gösterilmelidir.
ÖŞencilerin'7o15'inin kayıt yaptırmadan önce fakülte hakkında hiç
ıgi sahibi otmadığı ğörülmekteÜir. Öğrencilerin büyiik çoğunluğu ("/o42,5;
:rzda okumakta olan veya mezun olmuş arkadaş-kardeş vabıtasıyla ),
:itlteden habetdar olduklarını belirtrrıişlerdir. Fakülte hakkında
redyadan haberdar olanlaıln oranr %3,$ fakülte yönetimi ve hocaları
"ı_ıtasıyla haberdar olanların oranı ise sadece o/oİ.,S'tir. Bu fakülteyi ülke
ıgıelinde tanıtmak ve daha istekli ve başarılı öğrencilere ulaşabilmek için,
;ıiltım faaliyetİerine ağırlık verilmeli, fakültenin imkAnları ve önemi:medya
ı-rılığıyla gerekse fakülte yönetiminin ortaöğretim kurumlarında yapacağı
ilbm faaliyetleri ile daha geniş halk kitleşine tanıtılmalıdır.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu ("/"60), fakülteden memnun
ı,ı,iuğunu ve fakülteye gelrneden önİeki beklentilerine karşılık bulduğunu
,:";iemiştir. Ancak öğtencilerin %40' fakülteden beklentilerine kısmen
ıaşılık buldtığunu veya hiç karşılık bulamadığını beliımiştir.,Beklentilerine
;eerince karşılık bulamadığını söyleyen öğrencilerin büyük bölümü, bunun
-eierıi olarak birinci sınıfta dini derslerin çok az olmasını göstermişlerdir.
\r::ekim birinci,,sınıfın derslerinin büyük çoğunluğunu kırgız eğitim
ş_teninin gereği olan ortak dersler oluşturmaktadır. Beklmtilerine karşilık
ıu_amadığıru söyleyenlerin"/o7a'iııi- birinci sıruf öPencilerin oluşturması da
:ıJ.rın göstergesidir. Bu yanlış algılamayı o§adan kaldırmak için ya ortak
;gslerin dağılırııı dengeli bir şekilde diğer slnıflaIa ]da yayılmalı, ,bu
nüııkün olmuyorsa, birinci sırufa yeni başlayan öğrencilere İlahiytıt
*ğjminin bütiiııü konusunda sene başında iyi bir tanıüm ve bilgilendirme
-eılmalıdır
Öğrencilerin Hazırlık eğitimi içın Türkiye'lıe gitmeden, önce,
1_rkiye hakkındaki bilgi sahibi olup olmama durumlarına bakıldığrnd4
iL-erıcilerin bir kısmırun Türkiye hakkında bitgi sahibi olnıadığı, bir
§ffurun Tüıkiye hakkında':olumlu düşüncelere sahip olduğu, önemli'bir
ü§nırun ise Türkiye hakkında oldukça olumsuz biı intibaya sahip oldukları
$ı:,ruJ.rnüştür. Olumsuz algırun oluşmasının en önemli kalmaklarrndan
nr_sini, Sovyet dönemi eğitim sisteminin ve bazı yeli moldoların olumsuz
rooagandalaıı oluştururkery diğer bir kaynağını da izledikleri Türk
gerizyonlaıında götdükled olumsuz görüntüler oluşturmaktadır. Bu
:tu,ıısuz algılamap en aza indirebilmek için daha etkin bir tanıtım faaliyeti
,rılmalı ve bölgeye yönelik yayınların niteliği ve niceliği artınlmalıdır.
Öğrencilerin yaklaşık o/o83':ü kendilerini kısmen başarılı veya
ı"..ışansız bulmaktadır. Bu oldukça yüksek bir orandır, Üstelik kendini
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yeterince başaıılı bulmayan öğrencilerin Y"67'si de başarısız olmalarınrn
temel nedeninin kendilerinin çalışmamalarından kaynaklandığı yönünde bir
öz değerlendirmede bulunmuşlardır. Öğrencilerdeki bu mbtivasyon
düşüklüğünün giderilmesi için gerekli tedbirlerin mutlaka'alrninası
gereklidir.
Aıaştırmanın yapıldığı döııemde en önemli gözlem sonuçlaıından
birisi de öğrencilerin genel olarak derslere olan ilgisizlikleri idi. Ankete
kahlan öğrencilerin ö/"67,üi de bu düşünceye katıldığını ifade etmişür.
İlgisizlik nedenleri olarak da goğunlukla; öğrencilerin kendi tembellikleri
(%32», dersleri tam olarak anJayamamalan ("/"14,3), fakülteyi bilinçli ve
istekli ,9]arak tercih etmemeleri (%14,3) ve Kırgızistan şartlarında İlahiyat
mezunlarrnın iş imkAnlarının kı.sıtlı olmast ve maaşmtn da çok ciüşük olması
gösterilmiştir,
Yukandaki sorunla bağlantılı bir başka şoruİ da fakülteye kaydolup
Türkiye'ye giden öğrencilerin önemli bir kı§irunin sonraki dönemlerde
okulu bırakmalarıdır. Örneğin 2006-2007 öğretim yılında alınan 53
öğırencinin sadece 12'si mezuniyet aşamasına gelmiş diğerlerinin çeşitli
nedenlerle'fakülteden ilişiği kesilmiştir. Öğrencilerin fakülteden ayrılma
gerekçeleri de, yukarıda ifade edilen başarısızhk ve ilgisizlik gerekçelerine
benzerlik arz etmektedir. Fakülteye devam eden öğrerıcilerin, fakülteden
aynlan arkadaşlarının ayrılma nedenleri olaıak ortaya koydukları
gerekçelerini en önemlilerini; ailevi ve ekonomik sorunlar (%23,73), fakülteyi
isteyetek tercih etmemeleri ve bu nedenle dini motivasyonlaruıın olmaması
(%18,75}, mezuniyet sonıası iş imkanlarırun kısıtlı olması ve maaş
düşüklüğii (o/"L8,75), fakütteyi sadece Türkiye'ye gidebilmek için bir araç
olarak görmeleri (%L7,5) ve kızların evlenmelerini (%10) göstermişlerdir.
Fakülte, kontenjanlarrnrn verimli kullanılabilmesi ve yapılan bunca para,
emek ve zamar| harcamalarının karşılığının daha verimli bir şekilde
alınabilmesi için mutlaka gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. Bu amaçla
işe öncelikle öğrenci seçimi aşamasrnda başlanmalı ve mutlaka İahlyat
eğitiminin ne olduğunu bilen ve İhhlyatçı kimliğini benimseyebilecek
başarılı öğrenciler tercih edilmelidir. sonraki süreçlerde de öğrenciler
izlenmeli, ailevi problemleri olan öğrencilerin aileleriyle mutlaka iletişim
kurulmalı ve.fakülte bünyesinde öğrenci sorunlarıyla ilgilenecek ve gerek
devam eden gerekse mezun öğrencileri izleyecek bir rehberlik birimi
mutlaka kurulmalıdır.
Öğrenciler genel olarak öğretim programından memnun değillerdir.
Bunun da temcl nedenlerinden biıisi, özellikle ilk yıllarda'alan dışı derslerin
fazla|ığı ve dini clerslerin azlığıdır. Bu eksiklik seçmeli derslerle veya ders
dışı etkinliklerle giderilemeye çalışılmalıdır.
Öğ.rencilerin önemli bir kısmı bazı hocalaırn-özellikle fakülte

aışııd.gl .,selen- kendilerine karşı futumlarından
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"si de başarısız olmalarının
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nıerıli gödem sonuçlarından
mı ilgisizlikleri idi. Ankete
e katldığını ifade etmiştir.
Eıcileıin kendi temo-ellikleıi
||Dl4J), fakülteyi bilinçli ve
rg}zisan şaıtlarında İlahiyat
ra§trun da çok ciüşük olması
sorun da faktllteye

lkaydolup
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olarak ortaya koydukları
k sorun]ar (%23,73J, fakülteyi
motiva syonlarının olmaması

tn lısıü olması ve

maaş

lve gidebilrnek için bir araç
lerini (7010) göstermişlerdir.
ıesi ve yapılan bunca para,
ı daha verimli bir şekilde
knması elzemdir. Bu amaçla
hnmalı ve mutlaka İlahiyat
kimliğİni benimseyebilecek
rı sureçlerde de öğrenciler
ı aileleriyle mutlaka iletişim
n]anvla ilgilenecek ve gerek
n,ecek bir rehberlik birimi
mından memnun değillerdir,
Jk yıllaıda alan dışı derslerin
ı *gıeli derslerle veya ders

hocaların-özellikle fakülte

ınndan ve ders

anlatma
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çöntemlerinden memnun değillerdir. Onlarrn öğrenci psikolojisinden
anlamadıklarındao kendilerine çocukmuş gibi dawandıklarından ve derse
ıazırlanmadan geldiklerinden şikAyet etmektedirler. Bu nedenle derslere

5zellikle o dersirı branş hocasınin girmesi sağlanmali, öğreiim elemarılarrnın
<endilerini geliştirmeleri için çeşitli tedbirler alı,nmalrdır.
Öğrenciler fakültede yapılan sosyal ve külttirel faaliyetlerden büyük
ıranda memnundurlar (%60}. Ancak öğrencilerin bir krsmr, bu tür

aaliyetlere zorlamayla katılırhlarrnrn sağlanması ve yoklama alınmasından
,.ikAyei etmektediller. Şu' bilinmeliciir ki, isteksiz ve zorla yapıian
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.-^l^_ı^
,,^-:,*
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:i,x-^h^:|^-j^l._^*^_aoırJçlttruçıı
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4lllı4ltığz.
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_---i1-1.'X.: L^*-I:_:
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verrilileii,
özeliikie sınav dönemlerinde biraz dahb'esneklik sağlanmaiıriır. Öğrenciler
:\-nt z;unanda sosyal ve külti.irei faaliyetlerin çeşitlendirilmesini de istemiş
-,-e özellikle
sportif alanlarda etkinliklerin de yaprlmashi] iştemiştii.
Fakülte kühiphanesinin önemli sayılabilecek' bii kaynağa sahip
:iduğunu söylesek de yine de bir fakülte kütiiphanesi için yeterli oldüğüiıu
_racie e<iebiimek mümkün cieğiiciir. Özeiiikie cilni lçerlkil Krrgrzca yayın
=_Şr§ılğr

^Eııuuaı

^A^r^**^l-+^l:İivş!çılrıt^Lçull.

D.._^l^*
L,ql4q4t
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:serler yazabilecek aşamaya gelinceye kadar temel dini eserler mut]aka
li_rgızcaya çewilmeli ve hem öğrencilerin hem de halkın istifadesine
_._ınulınalıdır. Bu anlarııda Diyanet İşleri Başkaniığının önemli çaba-ları
-ıkdire şavandlr, ancak yeter|i değiletir"
Araştırmanın iiginç buiguiarıncian birisi <ig toplumun ilahiyatçı-iara
:aioş tarzıdır, Ankete katılan öğrencileriır "/" 66,?i'ü, topiumcia bazı
<esimlerirç ilahiyatçılara olumsuz veya ',ilgisiz bİr bakış tarzına sahip
:.duklarını <İüşünmektedir. Oiumsuz bakışın en önemii nedenleri olarak da,
_l-ahiyatçıların dini davranış boyutunun eksik olması, yani ilmiyle amel
eııremeleri, bazı kesimlerin din olgusundan hala koıkmaiarr ve dindarlara
ıipheyle bakmaları, ailelerin genellikle dini:duygu ve düşüncelerinin zayıf
].ııası ve Türkierin eğitim kurumu oiması necieniyie şüpheyie bakmaiarı
;-isterilmektedir. Üahiyat fakültesinin vitrini öğrenciler ve mezunlardır.
J,:rların gerek bilgileri gerekse yaşantılarıyla topluma hem örnek hem de
:,ı"Cer olmaiarı gerekmektedir. Bu nedenle, ilk olarak, zaten sınırlı sayıdaki
:,Ğrencileri fakülteye kabul ederken, zeki, yetenekli, sosyal yönü gelişmiş,
_ı:erük ruhu.taşıyaru gerek fiziği gerekse kişiliği ile ilahiyatçı kimliğini en
.".:. şekilde temşil edebilecek öğrenci seçimi ile işe başlamak gerekmektedir.
knci olarak, ffilgenin en önemli yüksek din eğitimi kurumu olan İlahiyat
iı}ıiltesi, halkın hem dine karşı ön yargılarını kırmak, hem de dini bilgi
*xsik]iklerini gideımek için inisiyatif.alppJıdır. Bu amaçl4 kendisini şadece
:,iıerıcilerle sınırlarnamalr, gerek.ııpdya aracılığı ile gerçkse çeşitli kurslar,
:grinerler, konfJranslar, okul-aile işbirliği ç"rç"r ir,de yapılacak
:rçlantılar v.s mümkün olan her ti.irlü imkAnlar kullanılarak, halka açrlmalı,
69
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yetişkin eğitimine de ağırlık verilmelidir. Üçrr,"il olarak, Oş İlahlya,
fakültesi yaklaşık 18 yldır eğitim-öğretim faaliyetine devam etmesine
Türkiye'nin yıllardır bölgeye karşılıksız ve çrkarsrz, sadece kardeşlü
duygusuyla yaprruş olduğu maddi-manevi desteklere rağmen hala Türkler:
karşı ön yargrnm o.lmasr, tanıtrm faaliyetlerinde farklı bir strateji izlenme
gereğini ortaya oymaktadır.
Öğrencilerin önemli bir kısmı ("^37,5), mezuniyet sonrasl gelece.
enCişesi duyduklarını ifade etmişleıdir. Daha önce, fakülteye kayıt yaptıra:
öğrencilednin önemli biı kısınrnırç nıezuniyet aşEiıı,ıasına gelmede
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oiuşturduğu ifade edilmişti. Buna rağmen, fakülteye devam edeı
öğrencilerin de önemli biı krsmınrn, iş bulamama veya düşük maaş srkrntı_,
nedeniyle gelecek endişesi duyduğunu ifade etmesi, bölgede din alanıncı
önemli bir istihdam sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla b_
problemin çözümüne yönelik atılacak adrmlar, fakülteye yönelik ilgııartıracak ve cievam konusuncia önemii bir motivasyon kaynağı oiacaktrr.

'

,\ın-

,-_ı

Y--,-,-,-,

-:;. ırır.w.toplumsaha:-

rusvet-kiskag
t,:r: _\hmet. "ilAhiYat Fa
Sorurı]aı ı-e
25.20Oj 2. s-..
. :-..,:. \{ustafa."O\İL-. l,'
Öğ,ıencieı::-.l

]

Beklenüjen
/^- 1a1 1=:
t)).aJl-ıJJ._

''hıh;-_-ı.
--._,/_,,.-.-*--._..
ı"qtii

Firlor

Ü;u,.,;-l:.l.:- ]
i a(

-!Y_g-

;ı"" j,aiih. "Oş Eahıvat Fai
Değer!a-.Ci::ı,
C:17, Sa,.::

lı_=1-. _{-pdu]rzhap.
ji-

lJ-.n tĞ:e::iJ

Kirgızistan' daki Durum,", (Yüksek Lisans T ezi}, A.Ü. S. B. E.,
Ankara,2C00.
Ayciar, iliclayt:t. krgızistan'da Din Eğiiiırıi ae Araşan İiaiıiyat FaküItesi, Bişke"
Başak Yay.,2009.
Cihan, Ahmet. "Krrguistan' da Dini Bilinçlenmenin Toplumsal Tezahürleri'
Oş Deoiet Üniııersitesi İlaniyat Fakiiiiesi Drgisi, Sayı: ğ Yii: 2005,
(ss.82-93)

Dam, Hasan. "Çocukluk Dönemi Din Eğitimi", Gelişimsel BasamaHara Gt-.
Din Eğitim", Ed, Mustafa Köylğ Ankara: Nobel, 2010. (ss.13-&

"Öğıencinin Okul Başarısında Aile Faktörü", Hitit Üniaersileı
İlalıiyat Fakültesi Dugisi, C.7, Sayı: T4,200812, ss. 75-99.
Erdem, Mustafa. "Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkında
Bildiri', Llluslararası'Orta Asya'da İslam' Sempozyuınu, Oş 20O4
(ss.15-17).

Araştırmalar, C.1, Sy. 3,7999, (ss.5-42).

Erşahiıı, Seyfettin. krgızlar ııe İslamiyet,Ankara: S/T,K Yayın|arı, 1999.
20,01,.201L
httıı://bishkek.emb.mfa.eov.fr/ShowlnfoNotes.aspx?ID=288,
http://teolog. edu.kg/
70

i

]:,

Fak:':s: ft:"

Akramov4 Dilaram. "Din E$timinin Genel Eğitimdeki Yeri ve

,'Tfuk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi", Türkiye

1-

_{.:

Tufu::ı \'*

Araşhrmalar Dugisi, C.ğ Sy: 1, Ankara, 1999, (23-58).
Kffgız Türkleri, Ankara: ASAM Yay., 2000.
"Misyonerlik ve Kırgızistan'da Misyoner Faaliyetleri",

E

Sosuu

h

D4='S;ı:
: _

\=__:

Ç-"--lr;j

D ..3 \'a.. .

1

_

_

.:!

j, 1(-1 i §,aın

'n1

1

'ion ınrrıo

. Üçrr,.tl olar& Oş

İlahiya

ı

iaa]ivetine devam etmesint
ı,e gkarsız, sadece kardeşli
iesaklere rağmen hala Türkleıi
:nce furklı bir strateji izlenmş

ij;,
ı,a

mezuniyet sonrası gelece

orıce, fakülteye kayıt

yaptııı

z.ınil-ei aşaıılasrna gelnıede
ı,iı.a}

cnntıcı

:i-.._ı.:
u_ 1 vı
ıLlt.lı

ic hırlamama

ııoı,

._,.-.-ı-^..!..*l..-.
q
6lrL§YLrLı

Lj_:-

ıonrzsyon i<aynağı oiacaktrr.

tes

i,

Bişkt,

-'.ıımıic

l^^ naa nta\
lDf,.rJı-lJlrJr.
Firlor "rlıhiııaf

Falriilfoci Cğranıilerinin

ı"i__:-__--_:._-ı ,:i_.-_ y: ,, A- ı -..ı-

F!r,:

Prnlılamlazi-f}i..io
__:

n

,_

Salih. "Oş İlahiyat Fakültesi ve Öğrencileri Üzerine Bazı Tespitler ve
DeğerlendirıF.eler", Lltudağ Üniversitesi İlally at F ıkültesi Dergisi,
C:17, Sayı: L,2008, (ss.109-156).

|ştan, Abdulvahap, Ali Kuşat ve Celaleddin Çelik. "Üniversite Düzeyinde
j<.
;i..
Din Oğıetimi
Aian Oğrenciiercie Eğiiim Sürecincie Oiuşan
Tutum Ve Davraniş Deffşiklikleri (Erciyes Üni.ıersitesi İtal:i,at
S

osy

al Bilimler Enstitiisii

Sayı: 11, 20a1, (ss,169-192).
:'.,,uz, Kerim. Çocukta üint üuygu ve Düşüncenin Geiişmesi (7-i2), Anlıara:
D.i.B.Yay., l987.

20O9

Soır*

\ni<ara, 1999, (23-58),

AM Yay., 2000.
ı' da Misyoner Faaliyetleti", .Da
542).
ara: S/T,K Yayınları, 1999.
=s-asox?ID=288,

1

\5>.J 2-7r).

]a.,-,

Aile Faktönj", Hitit Ünioersi::
ı:74,2f8l2, ss.75-99.

Türkiye

?fl1

25, 2003 12, (ss,25-64).

,,nü", Gelişimsel Basgmaklara G,. Ankaıa: Nobel,2010. (ss.13-6ı

hirat Faktiltesi Hakkında
i-e, İs'ı.om' Sempozyumu, Oş

1L-l E-naart

(öviü, N4ustafa."C)lr,tÜ İahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu
Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve
Beklentileri" , OMÜ İtahiyat FakilItesi Dergisi, Sayı:12-13,200L,

ıc,.enin Toplumsal Tezahürlen
aıjtsiDergisi Sayı: & Yıi:2005

Din Eğitimi",

ııt

(oç, Ahmet. "İAhiyat Fakültesi dhhiyat Lisans Pr<ıgramı) Öğrencilerinin
Sorunlan ve Beklentileri", M.Ü. İlahiyat Fakijltesi Dergisi, 1ayı:

D er gisi,

ek Lisans Tezi}, A.Ü.S.B.E.,
4 ın i,ıiıiy at F akiil

fı ufr\rtıı-r şınua

Fakültesi Örneği)", Er ciy es Üniıs ersitesi

Estimdeki Yeri ve

-'-,

ıı+antugfrü

.:to,.llwww.toplumsalhafiza.camlilaberlEsitim/25112010/Rusvada-esitimrusvet-kiskacinda.php. 20,02,2011,.

nie!ı" fakülteye devam edg

ıa:na veya düşük maaş sıkrnt
ie etmesi, bölgede din alanını:
ra kol-maktadır. Dolayısıyla b_
l.ınılaı, fakülteye yönelik ilgı,

ılıaaı

20.01.201 1

7L

