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ÖNSÖZ 

Canlıların yaĢamlarının en önemli yönlerinden birisi de onların psikolojileridir. Tutum 

ve davranıĢlarımızı psikoloji olmadan izah edebilmek çok güçtür. Bizler belirli bir 

psiko-sosyal ortamda dünyaya gelir ve kendimize özgü ruhi yapılar taĢırız. ġahsiyet ve 

karakterimizin oluĢmasında doğuĢtan getirdiğimiz kabiliyetler kadar psiko-sosyal 

çevremizin de etkileri vardır.  

Hiç Ģüphesiz ki, bizim ruhi davranıĢlarımızı etkileyen en önemli faktörlerden birisi de 

dindir. Dinler kendilerine inanan insanların psiko-sosyal davranıĢ ve tutumlarını 

derinden etkilerler. Bundan dolayı inanan insanın birçok davranıĢı dini nitelik 

taĢımaktadır. Dinlerin insan davranıĢlarına olan etkileri aynı derecede değildir. 

Bazılarının etkisi sınırlı, bazıları da bütün insan davranıĢlarını etkileme potansiyeline 

sahiptir. Ġslam dini bireysel ve sosyal hayatın tamamına iliĢkin özel ya da genel 

prensipler vazeden bir dindir. 

Ġslam dininin ana kaynağı; Kur’anı Kerim’dir. Müslümanlar Kur’anın ilahi bir kitap 

olduğuna, Allah’dan Hz. Muhammed’e vahyedildiğine ve hiçbir tahrife uğramaksızın 

günümüze kadar geldiğine inanmaktadırlar. Bu inanç Kur’anın, Müslümanlar üzerinde 

çok etkili bir kitap olmasına sebep olmuĢtur. Onu okuyan bir müm’min Allah’la iletiĢim 

kurduğunu düĢünmektedir. Dolayısıyla onu, diğer kitapları okuduğundan farklı bir 

psikolojide okumaktadır. 

Bu çalıĢmamızda bir Müslümanın Kur’an okurken hangi psikolojik tavırlar içerisinde 

olduğunu tespit etmeye çalıĢtık. AraĢtırmamızı ergenlik dönemi bireyleriyle 

sınırlandırdık. Ġki ana bölümden oluĢan incelememizin birinci bölümünde kavramsal 

çerçeve ve Kur’an okuma psikolojisini ele aldık. Ġkinci bölümde ise Kur’an okumanın 

ergenlerdeki psikolojik etkilerini anket ve mülakat teknikleriyle tespit etmeye çalıĢtık. 

Sonuç ve öneriler kısmında ise, ulaĢtığımız sonuçları ve önerilerimizi verdik. 

Kendisinden gerek ders gerekse tez döneminde çok istifade ettiğim danıĢman hocam 

Doç. Dr. Abdulvahit ĠMAMOĞLU’na, çalıĢmam esnasında beni anlayıĢla karĢılayan 

eĢim, çocuklarım ve anne-babama en içten teĢekkürlerimi sunuyorum.  

Elif KILIÇ 

28 Haziran 2010 
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Anabilimdalı: Felsefe ve Din Bilimleri   Bilimdalı: Din Psikolojisi 

Bu araştırmada Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri üzerindeki psikolojik 

etkileri        incelenmişir. Kur’an, Ġslam inancına göre ilahi bir kitaptır. Onun okunması 

ibadet olmanın yanısıra psikolojik etkiler de oluşturmaktadır. Bu etkiler, ergenlik 

dönemi bireyleri üzerinde de oldukça fazladır. Çünkü ergenlik dönemi, biyolojik ve 

psikolojik değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Böyle dönemlerde insanlar, değişik 

faktörlerden etkilenme eğilimi taşırlar. Kur’anın Allah kelamı kabul edilmesi, onu 

büyük bir etkinlik gücüne çıkarmaktadır. Ergenlerin Kur’an okuduklarında yaşadıkları 

dini ve ruhi tecrübeler çalışmamızın özünü oluşturmaktadır. Yaptığımız araştırmalar 

çerçevesinde, bu konuyla doğrudan alakalı akademik bir çalışmaya rastlayamadık. Bu 

durum bizim zorluklarımızdan birisidir.  

Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri üzerindeki psikolojik etkileri        

incelenirken teorik ve emprik metot birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

ergenler, Kur’an okumaktan değişik şekil ve boyutlarda etkilenmektedirler. Ergenler 

Kur’ana saygı duymaktadırlar. Onu değişik duygu modlarında okumaktadırlar. Kur’an 

okumak onları duygu ve düşünce açısından geliştirmektedir. Onlara belli oranda sosyal 

saygınlık kazandırmakta ve sosyal kimliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Kur’an okumak ergenlerin dini şüphelerini de önemli oranda gidermektedir. Ergenler 

bu sayede öbür dünyayla ilgili sorularına cevaplar bulmaktadırlar. Ergenler Kur’anı 

daha iyi anlayarak okumak istemektedirler. Bunun için Kur’anı tefsir ve mealiyle 

paralel bir şekilde okumayı arzulamaktadırlar. Bu arzunun Kur’anı hayatla bağ kurarak 

okumak isteği olarak da değerlendirebiliriz. 

Anahtar  Kelimeler:   Ergenlik dönemi, okuma psikolojisi, Kur’an okuma 

psikolojisi. 
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This study aims to analyse pscyhologic effects of the reading Qouran on the 

adoleccence persons. Qouran is a holy book to islamic belief. Reading Qouran is a 

prayers and it has many pscyhologic effects. These effects are very high on the 

adolescence persons. Because bachelorhood period open to biologic and 

pscyhologic change. In this period effects every adole from different factors. 

Adoleccence persons respect to Qouran. Because it is a holy book and words of 

God. They reading Qouran different senses. Reading Qouran improve them from 

sense and thought perspective and win them social respect. Reading Qouran reduce 

religious suspects them important rate. 

This research is conducted under the both theoretical and practical framework. 

Literature review is made to shape theoretical frame throughout the research. The 

published boks, related statsitic and the periodicals are used in the process of 

reviewing the written documents. Under the practical framework, the survey and 

interview are utilized. Our the basic questions are: Reading Qouran has a 

pscyhologic effects. Adoleccence persons effects from the reading Qouran. 

Adoleccence persons more affirmative effects from the reading Qouran. 

Reading Qouran very important pscyhologic subject and must be scientifical 

importance. 

 

 

 

 

  

Keywords:Puberty pscyhology, the reading pscyhology, the reading Qouran 

pscyhology 
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GİRİŞ 

Araştırmanın Amacı 

ÇalıĢmamızın ana konusu Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri üzerindeki 

psikolojik etkilerinin incelenmesidir. Ġnsanların birçok davranıĢ, tutum ve duyguları 

ruhi boyutludur. Ruh bilgisi ya da ruhbilim anlamına gelen psikoloji bu konuları 

araĢtırmaktadır. Ruhi davranıĢların dinle olan karĢılıklı ve karmaĢık iliĢkilerini de din 

psikolojisi incelemektedir. Buna göre din psikolojisi, dinin etkisiyle kiĢide oluĢan 

duygular, tavırlar, kiĢilik özellileri vb. konuları incelemektedir. Aynı Ģekilde insanın 

temel psikolojik özellik ve geliĢiminin dine yansımaları da din psikolojisinin temel 

inceleme alanları arasında yeralmaktadır. 

Ġnsanoğlunun geliĢim dönemlerinin kendine ait karakteristik ruhi özellikleri vardır. 

Örneğin çocukluk, ergenlik ve yetiĢkinliğin kendine göre psikolojileri vardır. Bu 

dönemlerdeki dini tutum ve davranıĢlar da din psikolojisi açısından çok önemlidir. 

Nitekim din psikolojisinin önde gelen iki ismi G. Stanley Hall ve W. James çocuk ve 

gençlerin dini geliĢim özellikleriyle ilgili araĢtırmalar yapmıĢlardır. Bu iki bilim adamı 

gençlerin din hayatında ortaya çıkan geliĢme ve değiĢmeleri anket tekniğiyle ortaya 

koymuĢlardır.   

ÇalıĢmamızda Ġslam dininin temel kaynağı olan Kur’an okumanın psikolojik 

boyutlarını ergenlere etkileri bağlamında ele almaya çalıĢtık. YapmıĢ olduğumuz 

incelemelerde, genel olarak okumanın bir psikolojik süreç olduğunu gördük. 

Dolayısıyla dini metinleri okumanın, özellikle o dine inanan insanlar üzerinde önemli 

psikolojik etkileri vardır. Bu etkilerin Kur’an okuma bağlamında çok daha yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onu okuyan mü’minler, Kur’anın Allah kelamı 

olduğuna çok güçlü bir inançla inanmaktadırlar. Bu iman Ġslam’ın temel inanç esasları 

arasında yeralmaktadır. Ġslam’ın teorik ve pratik uygulamalarında Kur’an okunması 

önemli bir uygulamadır. Müslümanlar beĢikten mezara kadar değiĢik boyutlarda 

Kur’an okumaktadırlar. 

Kur’an okuyan önemli bir grup da ergenlerdir. Ergenlik insan hayatının en önemli 

geliĢim evrelerinden birisidir. Bu dönemde dini açıdan; dini Ģuur uyanıĢları, dini 

Ģüpheler, çatıĢmalar, suçluluk, günahkarlık duyguları; durulma ve dine yeniden yöneliĢ 
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gibi ruhi eğilimler gözlenmektedir. ĠĢte böylesi önemli bir dönemi yaĢayan ergenlerin 

Kur’an okuduklarında yaĢadıkları dini ve ruhi tecrübeler çalıĢmamızın özünü 

oluĢturmaktadır. Yaptığımız araĢtırmalar çerçevesinde, bu konuyla doğrudan alakalı 

akademik bir çalıĢmaya rastlayamadık. Bu durum bizim zorluklarımızdan birisidir. Öte 

yandan Ġslami metin ve bilimler içerisinde psikolojik açıdan sistematize edilmemiĢ 

önemli verilerin olduğunu da söyleyebiliriz. Biz araĢtırmamızda mümkün olduğunca 

bunlara temas etmeye çalıĢtık.  

Araştırmanın Önemi 

Ġnsan hayatında her dönemin kendine özgü dini özellikleri vardır. Ergenlik insan 

hayatının en önemli geliĢim dönemlerinden birisidir. Bu dönemde yaĢanan dini 

tecrübeler çok önemlidir. Ergenin dinle olan münasebetleri onun gelecekteki hayatını 

derinden etkilemektedir.  

Kur’an okumanın psikolojik boyutları vardır. Çünkü, Kur’an okumak, bireyin dini 

tecrübesiyle ilgili bir konudur. Kur’an; insanların akıllarına, duygularına, ruhlarına, 

kalplerine hitap etmekte; onların dini davranıĢlarını, duygularını, düĢüncelerini, 

iradelerini ve tutumlarını etkilemektedir. Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri 

üzerindeki psikolojik etkilerin bilinmesi de psikoloji bilimi açısından önem 

arzetmektedir.  

AraĢtırmamız iki ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde; konuyla ilgili 

kavramsal çerçeveyi teorik olarak oluĢturmaya çalıĢtık. Dini açıdan ergenlik dönemi, 

Kur’an okuma kavramı ve Kur’an okumanın psikolojik boyutları; bu bölümün ana 

konularını oluĢturmaktadır. Ġkinci bölümde; Kur’an okumanın ergenlerdeki psikolojik 

etkilerini emprik açıdan tasvir ve tahlil etmeye çalıĢtık. Burada genel olarak; Kur’an 

okumayla ilgili ergenlerin temel tutumları, Kur’an okumanın duygusal ve düĢünsel 

boyutları tespit edilmeye çalıĢıldı. Sonuç ve öneriler kısmında ulaĢtığımız bilimsel 

sonuçları ve bazı önerilerimizi ifade ettik.  

Araştırmanın Metodu ve Evreni 

Ġncelememizde teorik ve emprik metot birlikte kullanılmıĢtır. Ġncelenen konu bizi buna 

zorlamıĢtır. Teorik kısımda dokümantasyon, tarama, sınıflama, karĢılaĢtırma ve 
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yorumlama gibi araĢtırma tekniklerinden yararlanıldı. Emprik kısımda anket ve 

mülakat tekniklerinden yararlanıldı. 

Teorik kısımda; psikoloji, din psikolojisi ve temel Ġslami kaynaklardan konuyla ilgili 

referanslar toplandı. Bunlardan aynı konuda olanlar sınıflandırıldı, gerekli 

karĢılaĢtırma ve yorumlar yapıldı. Emprik kısımda; Likert ölçeğine göre bir anket 

formu oluĢturuldu. Bu formun ön bir uygulamayla eksikleri giderilmeye çalıĢıldı. Daha 

sonra örneklem grubumuza uygulandı. Örneklem grubumuzu tesadüfi olarak 

belirledik. Bununla birlikte, geneli daha iyi yansıtsın diye mümkün olduğunca farklı 

ergen gruplarına ulaĢmaya çalıĢtık. Bunun için anketimizi Ġzmit’te de uyguladık.  

Anketimiz dört ana bölümden oluĢmaktadır. Demografik ve sosyo-ekonomik 

özelliklerin incelendiği bölüm, ailelerin Kur’an okuma düzeylerinin belirlendiği 

bölüm, deneklerin Kur'an okuma sıklığının belirlendiği bölüm ve deneklerin Kur’an 

okuma psikolojisinin incelendiği bölümdür. 

AraĢtırmamızın evrenini ergenlik dönemindeki bireyler oluĢturmaktadır. Örneklem 

grubumuzu ise Adapazarı ve Ġzmit illerinde Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler 

oluĢturmaktadır. Anket formları ġubat 2010’da 320 kiĢi üzerinde uygulanmıĢ, 15 

tanesi eksik bulunarak değerlendirmeye alınmamıĢtır. Böylece 305 anket formu 

değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. 

Anket formlarından elde edilen verilerin istatistiksel iĢlemleri SPSS 15.0 programı 

aracılığı ile yapılmıĢtır. Bu programla verilerin frekans ve yüzde dağılımları tespit 

edilmiĢtir. Çapraz tabloma ki-kare analiz tekniği kullanılarak yapılan sonuçlarda 

anlamlı bir farkın olup olmadığı araĢtırılmıĢ, ayrıca cinsiyet farklılığı ile sorular 

arasında, iki değiĢken arasındaki ki kare testi sonuçları değerlendirilip değer, iki 

değiĢken arasındaki anlamlılık oranları yüksek (p<0.05) çıktığı durumlarda tablolar 

verilmiĢtir. Değerin (p>0.05) durumunda, anlamlı bir fark bulunamadığından dolayı 

tablolar verilmemiĢtir. 

ÇalıĢmamızda mülakat tekniğinden de yararlanmaya çalıĢtık. Tarafımızdan yapılan 

mülakatlarla konu daha derinden tahlil edilmeye çalıĢıldı. Mülakatlardan elde ettiğimiz 

bulgular çalıĢmamızın uygun yerlerine dağıtılmıĢtır. 
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Araştırmanın Varsayım ve Zorlukları    

AraĢtırmamızdaki temel varsayımımız; Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri 

üzerinde psikolojik etkiler oluĢturduğudur. Diğer varsayımlarımızı Ģöyle 

sıralayabiliriz:  

* Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri üzerinde oluĢturduğu psikolojik etkiler, 

sosyo-ekonomik faktörlere, ailelerin Kur’an okuma durumlarına, cinsiyete ve 

ergenlerin Kur’an okuma sıklığına göre farklılık arzetmektedir.  

* Kur’an okumak ergenlik dönemi bireylerinin dini duygu, düĢünce ve tutumlarını 

olumlu yönde etkilemektedir.  

* Ergenler, Kur’an’ı Kerim’e karĢı yüksek bir saygı duymaktadırlar. 

* Ergenler, Kur’an’ı Kerim’i üzüntü ve sıkıntılı anlarında, baĢarılı anlarına oranla daha 

fazla okumaktadırlar. 

* Ergenler; kötülüklerden korunma, kendini emniyette hissetme duygularıyla da 

Kur’an’ı Kerim okumaktadırlar. 

* Kur’an’ı Kerim okumak, ergenlerin Allah ile olan bağlarını güçlendirmektedir. 

* Kur’an’ı Kerim okumak, ergenlerde ahlaki duyguları geliĢtirmektedir. 

* Kur’an’ı Kerim okuma, ergenlerin hayata olumlu bakma alıĢkanlığını ve hayatla 

mücadele gücünü kuvvetlendirmektedir. 

* Ergenlerin Kur’an’ı Kerim okumasında, sosyal çevre de etkilidir. 

* Kur’an’ı Kerim okumak maddi ve manevi hastalıklara Ģifadır. 

* Kur’an’ı Kerim okuyan ergenler, ibadetlerine daha çok dikkat etmektedir. 

* Kur’an’ı Kerim’i meal ve tefsiriyle okumak ergenler için daha faydalıdır. 

* Ergenler, Kur’an’ı Kerim’i ölmüĢlerin ruhuna da okumaktadırlar. 

* Kur’an’ı Kerim okumak ergenlerin dini Ģüphelerini gidermekte ve onların öbür 

dünya ile olan bağlarını güçlendirmektedir.  
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AraĢtırmamızın temel zorluğu, bu konuda daha önce akademik bir çalıĢmanın 

yapılmamıĢ olmasıdır. Gerçi, 2002’de U.Ü. Din Psikolojisi alanında “Kur’anı Kerimle 

Ġlgili Ġnanç ve Tutumlar” isimli bir doktora çalıĢması yapılmıĢsa da, bu çalıĢma Kur’an 

okumanın psikolojik etkileriyle ilgili değildir. Bu durum bizi hangi noktadan 

baĢlayacağımız konusunda oldukça zorlamıĢtır.        
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BÖLÜM 1: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE KUR’AN OKUMA       

                     PSİKOLOJİSİ 

1.1. Ergenlik Dönemi ve Psiko-Sosyal Özellikleri    

Ergenlik, insan hayatının en önemli dönemlerinden birisidir. Ortalama on yıl kadar 

devam eden bir süreci ifade etmektedir. Bundan dolayı baĢta psikologlar olmak üzere 

konuyla ilgili farklı disiplinlerdeki bilim adamları ergenlik kavramıyla özellikle 

ilgilenmiĢlerdir. 

Ergen sözcüğü (adolescence); Latincede “büyümek, olgunlaĢmak” anlamına gelen 

adolescencere fiilinin sıfat fiili olan “adolescens” den alınmıĢtır. Bu fiil “esco” ekiyle 

bir durumu değil bir süreci belirtmektedir. Bu itibarla bu kelime günümüzde “bireyde 

gözlenebilen sürekli ve süratli bir geliĢim devresi” olarak tanımlanabilmektedir (Kula, 

2006:34).  

Ergenlik dönemi 11-12 yaĢlarında baĢlayıp 20’li yaĢların baĢlangıcına kadar süren, 

hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değiĢiklikleri içeren dönemin genel adıdır (Sayar, Dinç, 

2008:122). Kavram olarak ergenlik ve gençliğin aynı anlama geldiği söylenebilir. 

Ergenlik döneminin kesin sınırları konusunda tam bir görüĢ birliği yoktur. Genellikle 

12, 13-20, 21 yaĢları arası bir dönem olarak kabul edilmektedir (Hökelekli, 

2005:265,266).  

Ergenlik çağını, cinsel olgunluğun meydana geldiği buluğ (puberty) dönemiyle aynı 

tutmamak gerekir. Her ne kadar “buluğ”, ergenliğin bir belirtisini teĢkil etmekteyse de 

ergenlik dönemi, buluğ öncesini ve buluğu içine alan fakat buluğdan sonra da bu çağın 

etkileriyle devam eden daha uzun süreli devredir. Böylece ergenlik dönemini; 

biyolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir geliĢme ve olgunlaĢmanın yeraldığı, 

çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ dönemi olarak tanımlayabiliriz (Kula, 2006:34).  

Ergenlik dönemi ülkelere göre de farklılık gösterebilmektedir. Yapılan bir araĢtırmada 

Türkiye’de buluğa eriĢ yaĢının kızlarda en erken 10, en geç 18; erkeklerde ise en erken 

9, en geç 19 olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre ülkemizde ortalama buluğ yaĢının 

kızlarda 13, erkeklerde 15 olduğu söylenebilir (Hökelekli, 2005:266).  
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Psikolojik açıdan çocukluk çağı, çocuğun buluğa ermesiyle son bulur. Bundan sonra 

ergenlik dönemi baĢlar. Bu dönem çocuğun sorumluluk ehliyetinin baĢlamasını da 

ifade eder. Ġslam dini de buluğdan sonra sorumluluk ehliyetini baĢlatır. Ergenlikle 

birlikte kiĢinin bilinçli tercihler yapabileceği kabul edilmektedir. Bu tercihler inanç, 

ibadet, ahlaki, ekonomik davranıĢ ve siyasi tercihler gibi bütün hayatı kapsayacak 

geniĢliktedir. Bundan dolayı bu döneme akıl-baliğ olma çağı da denir (Peker, 

1993:105).    

Ortalama olarak 12-20 yaĢ arası için düĢünülebilecek ergenlik, kendi içinde de ön 

ergenlik (early adolescence) ve son ergenlik (late adolescence) diye ikiye ayrılabilir 

(Kula, 2006:35). Bazı psikologlar, kız ve erkek farklılıklarını da dikkate alarak 

ergenlik dönemini değiĢik evrelere ayırmaktadırlar: 1- Buluğ (erinlik-püberte): 

Kızlarda ortalama 11-13, erkeklerde 13-15 yaĢ arası. 2- Orta Dönem: Ortalama 13-15 

yaĢlarından 17 yaĢ civarına kadar. 3- Son dönem: Ortalama 18’den 20’li yaĢların 

baĢlarına kadar olan dönem (Sayar, Dinç, 2008:123). 

Ergenlik döneminin temel özellikleri, duygusal coĢku, taĢkınlık, çabuk kurulan ve 

bozulan iliĢkiler, kolay etkilenme, toplum içinde sivrilme, ilgi çekme, rol sahibi olma 

çabası biçiminde özetlenebilir (Kula, 2006:35). 

Ergenlikteki geliĢim özellikleri, çocukluğa kıyasla oldukça farklı hem nicelik hem de 

nitelik bakımından çok yoğundur. Bu bakımdan bu döneme “yeniden doğuĢ” diyen 

psikologlar olmuĢtur. Bağımsız bir kiĢilik sahibi olma, toplumdaki yerini ve rolünü 

öğrenme tam olarak bu dönem içerisinde gerçekleĢir. Cinsiyet güdüsünün doğurduğu 

çatıĢmalar en fazla bu dönemde yaĢanır. Bir dünya görüĢü geliĢtirme, kendine yön 

verecek değerleri araĢtırma, hayatın anlamı ve kendisinin yeri ve rolü konusunda 

tatmin edici cevaplar bulma gibi arayıĢ ve yöneliĢler gençlik döneminin kendine has 

davranıĢ özelliklerindendir (Hökelekli, 2005:266,267).  

Bu dönemde duyguların birbirine karıĢtığı görülür, dengesizlikler ve taĢkın hareketler 

baĢ gösterir. Çünkü problemler çoğalmıĢ ve çeĢitlenmiĢ, heyecanlar en yüksek düzeye 

çıkmıĢtır. Ayrıca genç, yetiĢkinlerin kendisini anlayamayacağını sandığından onlardan 

yardım istemekten de kaçınır. Ancak problemlerini kendi kendine çözmekte de zorluk 

çeker ve çevresindeki kiĢilere karĢı menfi bir tutum içerisine girer. Bu nedenle 

Türkçemizde, bu döneme giren gence “delikanlı” denmiĢtir (Peker, 1993:106). Güzel 
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dilimizdeki Ģu sözcük bütün tanımları içeriyor ve farklı bir anlam veriyor: Delikanlı. 

Atılgan, sabırsız ve deli-dolu… Kabına sığmayan, çılgınca davranan… Yani adı 

üstünde (Serinsu, 2000:310). 

Bir grup içerisinde yer alma, önder ve liderlere bağlanma yine bu dönemde önemli bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıkar (Hökelekli, 2005:267). Bazı gençler kendilerini yalnızlığa 

itip hayallerinde ve düĢüncelerinde kendi iç dünyalarında olmayı arzularken, 

çoğunluğu, aralarında oluĢturdukları arkadaĢ gruplarının bireylerine oldukça yakınlık 

ve sadakat gösterirler. Bunlar, geleneklerden uzaklaĢarak kendileri tarafından 

geliĢtirilmiĢ bazı davranıĢlar uygulama eğilimi gösterirler. Böylece çevrelerine adeta 

yabancılaĢırlar. Bu durum, onları bazı konularda isyan etmeğe kadar götürür. Çünkü 

çocukluktan çıkıp ergenliğe girildiğinde, gençler zamanlarının büyük kısmını evin 

dıĢında geçirirler. Aile etkisinin, dini, ahlaki değerlerin yerini akranların etki ve 

değerleri almaya baĢlar (Peker, 1993:106). 

Ġnsana ahlaki Ģahsiyetini asıl veren yer, onun yakın çevresidir: Ailesindeki büyükler, 

okuldaki öğretmenleri ve birlikte bulunduğu arkadaĢları. Bunların etkileri insan 

hayatının ilk yıllarında, yani çocukluk ve ergenlik çağında çok büyük olur. Delikanlılık 

çağının sonunda insan artık ahlaki Ģahsiyetini büyük ölçüde kazanmıĢ demektir; daha 

sonraki hayat tecrübesi onu fazla değiĢtirmez (Güngör, 2000:17). Ahlaki davranıĢın 

esaslarından pek çoğu dinden gelmektedir. Din, ahlaki hayatımızın yegane kaynağı 

değildir, ama en büyük kaynaklarından biridir (Güngör, 2000:115). 

Genç insana/delikanlıya Kur’an malumatı vermek yeterli değildir. Ona elde 

ettiklerinden daha fazlasını “bilgi” olarak vermek, değerine değer katmak, var oluĢunu 

Kur’an’la nasıl dolu dolu yaĢayacağını somut kılmak lazımdır. Ona vereceğimiz 

Kur’an bilgisi ile kendi yetenek ve alıĢı oranında elde edebileceği en yüksek baĢarıya 

ulaĢmasına yardımcı olmamız gerekir (Serinsu, 2000:320). 

1.2. Ergenlik Dönemi ve Din 

Buluğa erme, dinde sorumluluğun baĢlangıç iĢareti olarak kabul edilmiĢtir. Bu durum, 

bu dönemin önemini daha da arttırmaktadır. Ergen, din nazarında yetiĢkin kiĢi 

statüsünde yer alır; o artık dinin emir, yasak, görev ve kuralları çerçevesinde 

davranıĢlarının sorumluluğunu yüklenmiĢ birisidir. Bu bakımdan, bu dönemin geliĢim 

özelliklerinin çok iyi bilinmesi büyük önem taĢımaktadır. Ergenin dini tutumları onun 
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gelecekteki yaĢamını derinden etkilemektedir. Bundan dolayı ergenlik ve din; din 

psikolojisinin en önemli baĢlıkları arasında yer almaktadır. 

Freud’a göre bir gerçekliğe sahip olmasa da dinin insan hayatında etkin bir rolü vardır. 

Çünkü din gibi bir güce tutunmak hayatın tehlikelerine karĢı insanın korkularını 

dindirmektedir (Ayten, 2006:33). Dinin tamamıyla insana özgü ve içgüdüsel bir durum 

olduğunu savunan Jung, insanların dini konuları anlamamalarına rağmen onu bir 

kenara atmamalarını, dinin içgüdüselliğinin bir göstergesi olarak görmektedir (Ayten, 

2006:48). Jung’a göre Tanrıya bağlanmayan bir birey, dünyanın fiziksel ve ahlaki 

kıĢkırtıcılığına kendi kaynakları ile direnemez. Böyle bir ortamda din zor zamanlarda 

sığınılacak bir “güven kapısı” iĢlevi görür (Ayten, 2006:56). 

Bu dönemde, dini ilginin Ģuurlu uyanıĢı ve geliĢimi açıkça görülebilmektedir. Ergenin 

gerek kendi iç dinamizmindeki iniĢ çıkıĢlar, gerekse toplumdaki sürekli değiĢen değer 

yargıları dolayısıyla dini bakımdan bocalamalar, bunalımlar ve çeliĢkili durumların 

yaĢanması kaçınılmaz bir hal alır. Fakat gençlerin çoğu için din, “güvenlik”, “kimlik”, 

“bağlanma” ve “anlama” gibi psikolojik istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi 

bakımından, etkisi güçlü yüksek bir değer olarak anlam kazanmaktadır (Hökelekli, 

2005:267).  

Gencin içinde bulunduğu çevre, anne baba, arkadaĢ, köy veya mahalle çevresi, onun 

dine yöneliĢi üzerinde etkili olur. Diğer taraftan bazı felaketler ve tabiat olayları da 

dini düĢüncelerin uyanıĢına yardım eden sebepler arasındadır. Yakınlarından birinin, 

çaresiz bir hastalığa tutulması, ölümü, Ģiddetli bir gök gürültüsü, kırda gün doğuĢ ve 

batıĢını, ormanın sessizliğini seyretme vs. gencin dini uyanıĢında derece derece rolü 

olabilir (Peker, 1993:106). Ayrıca gencin dini duygularının geliĢmesine, okunan 

kitapların, öğretmenlerin, dua ve musiki parçalarının, içinde ibadet edilen caminin yarı 

aydınlık ve sessizliğinin, topluca getirilen tekbir ve amin seslerinin de önemli etkisi 

olur (Peker, 1993:106). 

1.2.1. Ergenlerin Dini Özellikleri 

Ġnsan hayatında her dönemin kendine özgü dini özellikleri vardır. Bebekliğin, 

çocukluğun, ergenliğin, geçliğin, yetiĢkinliğin, yaĢlılığın karakteristik dini özellikleri 

vardır. Bu itibarla Ergenlik dönemi ve din konusunun daha iyi tahlil edilebilmesi için, 

ergenlerde görülen baĢlıca dini özelliklerin incelenmesi gerekir. Biz psikolog ve din 
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psikologlarının bu konudaki tespitlerinden hareketle, yaĢ kategorilerine göre, 

ergenlerin dini özelliklerini aĢağıdaki baĢlıklar altında toparlamaya çalıĢtık: 

a) Dini Şuur  ve  Soyut Bir Allah Düşüncesi (12-14 Yaş) 

Çocukta dini hayat, duygusal bir düĢünce özelliği içerisinde kendisini gösterir; o, 

inandığı Ģeylerin derinine nüfuz etmeden, onları tam anlamıyla kavramadan dini bir 

inanç besler. Bu, çocuktaki somut ve gerçek olaylar dünyası dıĢında kalan gerçeklikleri 

algılamaya güç yetiremeyen bir zihin yapısının tabii sonucu olmaktadır (Hökelekli, 

2005:267). 

Piaget’nin zihin geliĢimi teorisine göre ergenliğin hemen öncesinde kiĢi, zihinsel 

geliĢimin son aĢaması olan soyut iĢlemler dönemine girmiĢ olmaktadır. Çocuk 

düĢüncesi daha çok Ģimdiki zamanla sınırlı olduğu halde ergen geleceği de 

hesaplayabilir. Geleceğe yönelik soyut biçimde düĢünebilir, varsayımlar ortaya atarak 

çeĢitli ihtimaller üzerinde akıl yürütebilir. Bir meselenin farklı yönlerini düĢünerek 

sınayabilir (Certel, 2003:169). 

DüĢünce bu dönemde “varsayımlı-tümdengelimli” (hypothetico deductive) bir nitelik 

kazanır. Ergen, bir faraziyeye dayanarak, onun gerçeklikle olan bağı ile uğraĢmadan 

akıl yürütebilir. Ergenin zihni, duyular üstü bir alanda, gerçeklikten ayrılmıĢ iĢaretler 

üzerinde iĢlem yapabilir (Hökelekli, 2005:267).  

ġüphesiz dini Ģuurun uyanıĢı yalnızca zihin geliĢimi ile sınırlı bir olgu olmayıp, bütün 

bir ruhi yapının iĢleyiĢine bağlı olmaktadır. Bir yandan da duygu ve heyecan 

hayatındaki geliĢmelerin ayrı bir önemi vardır. Bu dönemde duygu hassasiyeti ve 

kapasitesi de zirveye ulaĢmaktadır. Bu durum, bazı ruhi karıĢıklık ve düzensizliklerin 

de sebebi olmaktadır. Ruhi yapının iĢleyiĢ düzenini bozan duygusal karıĢıklıklar, aynı 

zamanda çocuklukta yaĢanan fakat tam olarak dıĢa vurulamayan dini duyguları da açık 

Ģuur seviyesine çıkartır (Hökelekli, 2005:268).  

Zihin gücünün artmasıyla ergen, kendisini ilgilendiren konulardan biri olarak dini 

meseleler üzerinde düĢünür ve dini inançlarını gözden geçirir. Çocukluk döneminde 

kendisine telkin edilen ve kolayca kabul ettiği dini bilgileri, ilk ergenlik dönemi 

boyunca zaman zaman yeniden düĢünür. Bu, dini uyanıĢın baĢlamasıyla, dini Ģuurlu 

bir biçimde benimseyip özümseyerek kendine maletmek üzere, inançlarını fikri planda 
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ciddi olarak ele alınıĢıdır. Bu süreçte genç, dindeki bazı hususlara kuvvetle sarılırken, 

bazı hususlarda Ģüphe edebilir (Certel, 2003:169). 

Ruhun duygusal derinliğinden hız alan bu dini arzu ve arayıĢ, zihin geliĢiminin 

yardımıyla Ģuurlu bir dini uyanıĢı hazırlar. Bu bakımdan, asıl anlaĢılan ve kavranılan 

bir dini hayat 12-13 yaĢlarında görülmeye baĢlar. Bu yaĢlardan sonra yetiĢkinler 

seviyesinde bir dini inanç ve anlayıĢ geliĢmektedir. Onun için bu yaĢlara, “dini uyanıĢ 

ve geliĢim” yaĢları olarak bakılabilir (Hökelekli, 2005:268).  

Daha önce Allah’ı insana ait modeller içinde düĢünen çocuk, ergenlik döneminde, 

insana benzeyen bir Allah düĢüncesinden tamamen kurtulur. Tek, benzeri olmayan, 

değiĢmeyen, bütün kainatın yaratıcısı, her yerde hazır, canlı ve ölümsüz bir Allah 

düĢüncesine ulaĢır (Peker, 1993:106). 

12-13 yaĢlarındaki çocuklarda Allah tasavvuru iyice ruhanileĢmiĢtir. Genel olarak 

ergenlikte Allah Ģekilsiz, cisimsiz, hiçbir Ģeye benzemez, soyut ve manevi bir tarzda 

algılanmaktadır. Fakat bu konudaki güçlükler bütünüyle sona ermiĢ değildir. Bazı 

ergenler, Allah’ın varlığı konusunda uzun düĢünce denemelerine giriĢirler; zihnin 

sebeplilik ilkesinin onların ulaĢtırdığı sonuç, Allah’ın varlığı ve yaratıcılığına olan 

inançlarında bir canlanma ve güçlenme olsa bile “Zorunlu Varlık” (Vacibü’l-Vücud) 

kavramı henüz onlar için kolay anlaĢılır bir Ģey değildir (Hökelekli, 2005:269).  

Ergenliğin asıl bunalımlı safhasına girmeden önceki bir-iki yıl içerisinde dini ilginin 

yüksek bir seviyesi yaĢanır. Ġbadetleri yerine getirme, camiye ve cemaate katılma, 

helal-haram, günah-sevap gibi konulara karĢı ilgi ve duyarlılıkta belirgin bir artıĢ 

müĢahede edilir. Fakat bu “saadet devri” çok sürmez ve ergenliğin kendine has 

bunalımlarının baĢ göstermesiyle, din de bundan nasibini alır (Hökelekli, 2005:269). 

b) Dini Şüpheler ve Bunalım Dönemi (14-18 Yaş) 

Din psikolojisinde Ģüphe, apaçıklık ve kesinlik arzusunun önceki inançla ya da 

sebepleri karĢılıklı ve denk olan iki inancın birbiriyle çatıĢması sonucunda ortaya çıkan 

kararsız, sabit olmayan ruh hali olarak tanımlanır. ġüpheden Ģuurlu imana veya kararlı 

inançsızlığa geçiĢ, Ģartlara ve duruma göre mümkün iki geliĢme yoludur (Bahadır, 

2010:13). 
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Bu dönemde bedensel geliĢme yanında zihinsel yönden de geliĢen ergen, çocukluk 

çağındaki pasif halinden sıyrılıp kendini ilgilendiren konularda bir oranda bağımsız 

düĢünmeye baĢlar. Dini konular da ergeni ilgilendiren konular arasında yer aldığından, 

bunlar üzerinde de düĢünür ve inançlarını gözden geçirir. Dini emirler ve yol 

göstermeler karĢısında kendi durumunu tayin eder, vaziyet alır. Küçüklüğünde ana 

babasından duyduğu ve olduğu gibi kabul ettiği telkinleri ilk ergenlik çağı boyunca 

zaman zaman yeniden düĢünür ve dinin bazı noktalarına çok daha Ģiddetle sarılırken 

bazı noktalar hakkında da Ģüphe etmeye baĢlar. ġüphe ergenlik döneminin ana 

problemlerinden birisidir (Peker, 1993:107). 

Gencin dini yaĢayıĢında doğan Ģüpheler, bir taraftan zihninin olgunlaĢması ve her 

Ģeyin gerçek sebebini öğrenmek hususundaki kuvvetli istek ve arzusundan ileri 

gelmektedir (Pazarlı, 1972:50). 

Dini Ģüphe sürecine girmiĢ olan ergen, bu konuyla ilgili gizli ya da açık ilk tepkilerini 

anne-babasına karĢı ortaya koymaya baĢlar. Çünkü bir taraftan onların düĢünce ve 

davranıĢlarının sınırlarını keĢfetmiĢ, diğer taraftan da “kendini ifade güdüsü” 

etkinliğini arttırmıĢtır. Anne-babaya yöneltilen tenkitçi tutum, kısa bir süre sonra 

büyüklere saygı ve itaati emreden dine ve genel olarak otoriteyi ifade eden her olguya 

karĢı yaygınlaĢır (Bahadır, 2010:14). 

ArkadaĢlık iliĢkilerinin geliĢmesi ve bir "atıf grubu" içerisinde bir araya toplanan 

ergenlerin kendilerine has bir alt kültür ve değerler sistemi geliĢtirmeleriyle birlikte, bu 

otoriteye isyan eğilimleri daha da güç ve destek bulur (Hökelekli, 2005:270). 

Ergeni Ģüpheye sevk eden çeĢitli faktörler vardır. Özellikle zekanın geliĢmesi ve 

muhakeme kabiliyetinin artması, çocukluk yıllarında tereddütsüz kabul edilen dini 

inançlar üzerinde düĢünmeye yol açar. Ayrıca okulda öğrenilen müspet ilimlerin 

bazıları da dini inançlarıyla çeliĢik olabilir. Bu yeni bilgilerin ıĢığı altında çocukluk 

inançları yeniden ele alınır. Okuduğu çeĢitli dersler ve kitaplar, bu konuda birçok 

farklı görüĢlerin olduğunu anlamasını sağlar (Peker, 1993:107).  

ArkadaĢları ve çevresi ile kendi inançları arasında pek çok farklılıkların bulunduğunu 

tespit eden ergen, kendi inançlarına karĢı Ģüpheci bir yaklaĢım geliĢtirerek onları 

tenkide tabi tutar (Bahadır, 2010:14). ġüpheler önce ibadet Ģekilleri üzerinde toplanır. 

Camiye gitmek, günde beĢ vakit namaz kılmak, anlamadığı dilden Kur’an okuyup dua 
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etmek, ağır çalıĢma günlerinde oruç tutmak gibi. Sonraları dinin muhtevasından 

Ģüphelenilmeğe baĢlanır. Allah’ın ve insanın mahiyeti, günah, ölümden sonra hayat, 

kaza ve kader gibi (Peker, 1993:107). 

Ergenlerin dini geliĢimleri içerisinde "dini Ģüpheler" belirgin bir özellik olarak 

kendilerini ortaya koyarlar. Batı ülkelerinde yapılan araĢtırmalar, erkek ergenlerin 

%75, kızların ise %50 dolaylarında bir oranda bu iman Ģüphelerini yaĢadıklarını ortaya 

koymaktadır. Mısır’da yapılan bir araĢtırmaya göre ise, Müslüman erkek ergenlerin 

%27’si kızların ise %21’i böyle bir Ģüphe krizi yaĢamıĢlardır (Hökelekli, 

2005:271,272). Hökelekli’nin yönettiği bir çok anket ve mülakat çalıĢmaları sonunda 

Türkiye’de dini Ģüphe tecrübesi geçirdiğini ifade eden ergenlerin %30 dolaylarında 

olduğunu tespit edilmiĢtir (Bkz. Hökelekli, 1988: 73-83). 

Dini inançlar kendisine ne kadar anlamlı ve değerli görünürse, onlar hakkında soru 

sormak, baĢkalarıyla bunları tartıĢmak ergene o kadar cesaret verir. Bununla birlikte 

ergenlerin birçoğu toplum hayatının mevcut Ģartları ve günlük olaylarla, okulda 

öğrendiği bazı bilimsel teorileri, dini inanç ve anlayıĢla bağdaĢtırmakta büyük güçlük 

çeker. Bu durum onlarda dini Ģüphe ve kararsızlık eğilimlerini ortaya çıkarır 

(Hökelekli, 2005:271). Ergenlik dönemi dini Ģüphelerin ardındaki önemli nedenlerden 

biri de, dini konulardaki bilgisizlik ya da yanlıĢ bilgilenmelerdir. Yapılan bir 

araĢtırmada demokratik bir ortamda yeterince ve doğru bilgilenen ergenlerde dini 

Ģüphe oranı, diğerlerine göre çok daha düĢük bulunmuĢtur (Bahadır, 2010:15). 

Bazı araĢtırmacılara göre, Ģüphe etmek normal hatta iyi bir Ģeydir. ġüphe dönemi 

geçirmeyenler ya geri zekalıdır veya çocukluklarında son derece baskılı bir din eğitimi 

almıĢ kiĢilerdir. Ancak dini Ģüpheyi sırf zihni gücün geliĢmesiyle açıklamak yanlıĢtır. 

Çünkü zeka düzeyi normal, hatta yüksek olan pek çok ergen vardır ki hiç bir zaman 

Ģüpheye düĢmezler.
 
Onlar çocukluk döneminin dini inanıĢını devam ettirirler. Bu 

durum daha ziyade, çocuğun küçük yaĢlardan itibaren aldığı eğitimle ve ailede 

öğrendikleriyle okuldan ve arkadaĢlarından edindiği bilgilerin farklılık derecesiyle 

iliĢkilidir (Peker, 1993:107,108). Dini Ģüpheler, bu tecrübeyi yaĢayan ergenlerin 

hepsinin imanı üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmezler. Uygun Ģartlar altında 

bu Ģüphelerin, dini saflaĢtırıcı ve daha Ģuurlu bir dindarlığı ele geçirmeye yönlendirici 

etkileri vardır (Hökelekli, 2005:273). 
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Ergenlerde dini Ģüphe ve çatıĢmaların doğmasında etkili olan faktörleri Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: 1- Bağımsızlık duygusunun uyanmasıyla, her türlü otoriteyi 

reddeden isyankar eğilimin geliĢmesi; yetiĢkinlere olan güvenin sarsılması. 2- Cinsi 

güdülerin doğuĢu ve suçluluk duygusunun belirmesi; nefsani arzuların dini ahlak ku-

rallarına karĢı ayaklanması. 3- Hayatın anlamsızlığı, mantıksızlığı duygusunun güçlü 

etkisi. 4- Din eğitimi yetersizliği sebebiyle, uygunsuz ve baĢarısız bir dini sosyalleĢme 

ortaya çıkması. 5-
 
Günlük hayat olayları ve bazı bilimsel teorilerle dini inanç ve 

öğretiler arasında bir uzlaĢmazlık ve çeliĢki görülmesi. 6-
 

Dindarların ve din 

görevlilerinin bazı tutum ve davranıĢları. 7-
 

Dini konularda bilgi eksikliği ve 

rehbersizlik (Hökelekli, 2005:272,273). 

Bağımsızlık ihtiyacıyla birlikte "tenkitçi düĢünce" de geliĢir. Okulun ve arkadaĢların 

etkisi, ana-baba etkisinden öne geçer. Öğrenim hayatı içerisinde biri diğerinden çok 

farklı olan inanma, düĢünme ve yorumlama biçimleri, ergenin tenkitçi düĢüncesinin 

geliĢmesine büyük katkıda bulunur. Bu arada dini inançlarının anlamını ve dini 

gerçeklerin mahiyetini de zihinsel olarak anlamak ve bunları yaĢanan hayatla 

bağdaĢtırmak ister. Akılla ispatlanabilir olmayan her Ģeyin karĢısında bir tenkit ve 

güvensizlik tutumu gösterir (Hökelekli, 2005:271).  

Ergenlik, her yönden geçici bir "bunalım" dönemidir. Ġmanla ilgili Ģüphe, kararsızlık 

ve çatıĢmalar insan hayatında en çok bu dönemde kendilerini gösterirler. Geleneksel 

dini kalıplan tenkit ve değerlendirmeye tabi tutarak Ģahsi bir din anlayıĢına ulaĢma, 

genel olarak bu bunalımlı safhayı izler (Hökelekli, 2005:270). 

Ergende dini bir bunalım doğmasına yol açan faktörlerin, onun bedeni ve ruhi 

geliĢimiyle doğrudan ilgili olduklarını tespit etmek mümkündür. Ergenliğin 

baĢlangıcında benliğin ve Ģuurun uyanması ve zihin geliĢiminin en üst basamağa 

ulaĢması, bunalımı hazırlayan Ģartların baĢlangıcını oluĢturur. Zihin geliĢimi sonucu 

güç ve kapasite yönünden artan düĢünce faaliyeti, ergende bir "bağımsızlık ve 

güçlülük" duygusunun uyanmasına yol açar. O artık kendisini yetiĢkinlerin seviyesinde 

hissetmeye baĢlar (Hökelekli, 2005:270).  

Ergenlerin duygu ve heyecan hayatının olgunlaĢmaya baĢlaması ve ergenlik 

bunalımının yatıĢmasına bağlı olarak, 17-18 yaĢlarına doğru iman Ģüphelerinin de 

yavaĢ yavaĢ yatıĢtığını müĢahede etmek mümkündür. Dini Ģüpheler eğer daha ileri 
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yaĢlara kadar devam ederlerse, bu ciddi bir duruma iĢarettir ve genellikle duygusal 

olmayıp, fikridirler (Hökelekli, 2005:272). 

c) Günahkarlık, Pişmanlık, Adalet Duyguları (14-18 Yaş) 

Heyecanların en yüksek düzeye çıktığı ilk ergenlik yıllarında gençler, her ne kadar dini 

konularda Ģüphe gösterseler ya da dini toptan reddetseler bile dini suçluluk ve 

günahkarlık duygularından kendilerini arındıramazlar. Ergendeki suçluluk ve 

günahkarlık duygusunun en önemli sebebi, cinsiyet güdüsünün uyanıp hızla geliĢme-

sine bağlı olarak ortaya çıkan ahlaki sorunlardır (Certel, 2003:172).  

Bir yandan son derece Ģiddetli cinsi arzular, diğer yandan idealist eğilimler çoğu 

zaman ergende çatıĢmalara yol açar. ÇatıĢmanın çok Ģiddetli bir hal alması ergeni 

bazen, bir sataĢma tutumuna kadar varan kural, otorite ve dini değerlere karĢı koyma 

durumuna sevk eder. Kendisini suçlu hisseden ergen, bir yalnızlığın içine sürüklenir. 

Sıkıntılıdır, gerçekten kaçar ve kendi içine kapanır (Hökelekli, 2005:275). 

Ġnsanların ahlaki konularda en hassas oldukları çağ, ilk ergenlik yıllarıdır. Bu çağda 

özellikle adalet duygusu oldukça geliĢmiĢ durumdadır. Ergen, ana babasının ve 

çevredeki yetiĢkinlerin davranıĢlarını ahlaki açıdan eleĢtirel bir bakıĢla görmeye baĢlar 

(Armaner, 1980:101-102) 

Eğer bir kimse, dürüst olmadığı halde dürüstlük taslayarak birtakım kiĢisel çıkarlar 

sağlama yoluna giderse, genç bu gibi durumları hayretle karĢılar ve ahlak ölçüleriyle 

bağdaĢtıramaz. Özellikle, bu tür hareketlerin din adamlarından veya kendini dindar 

gösteren kimselerden gelmesi, gencin ruhunda dine karĢı Ģüphenin doğmasına yol açar. 

ĠĢte ilk ergenlik döneminde gençler büyüklerin özellikle bu tür davranıĢlarına karĢı 

çıkarak, kendi vicdanları doğrultusunda hareket ederler. Doğru bildiği yoldan yürümek 

ve öylece hareket etmek, ergen için bir onur sorunudur (Peker, 1993:108). 

Gençlerin, gerek kendi içlerindeki hızlı değiĢimin doğurduğu çalkantılar ve gerekse 

eğitim öğretim zaruretleri, okul ve çevrenin kısıtlayıcı etkileri dolayısıyla dini 

görevlerini gereği gibi yerine getirememeleri de onların yaĢadığı suçluluk duygularının 

bir diğer kaynağıdır. Her ne kadar bağımsızlık duygusunun uyanmasıyla birlikte dini 

görev ve Allah’a karĢı borç duygusunda bir azalma, dini pratikleri yerine getirmeden 



 16 

büyük ölçüde uzaklaĢma eğilimleri güçlenmekte ise de ergenlerin birçoğu yine de dini 

hassasiyetlerini korumaktadırlar (Hökelekli, 2005:276,277). 

Ülkemizde daha önceki yıllarda lise ve dengi okul öğrencilerinin sorunlarını tespit 

amacına yönelik bir araĢtırmada en yüksek oranda gençlerin %81’inin dini görevlerini 

yerine getiremedikleri için üzüldükleri tespit edilmiĢtir (Hökelekli, 2005:276,277). 

KiĢinin gerek kendisinin gerekse baĢkalarının davranıĢlarını iyi ve kötü açısından 

değerlendiren iç kontrol gücü olan ve çocukluk döneminde oldukça az geliĢmiĢ 

bulunan vicdan, ilk ergenlik döneminde hızla geliĢerek hassas bir hal alır. Çevrenin 

doğruyu kendisinin bulması yönündeki beklentileri, onda bir iç kontrol gücü olarak 

vicdanın geliĢmesini hızlandırır (Certel, 2003:172). 

d) Tövbe ve Dini Konularda Durulma (18-21 Yaşlar) 

Ergenliğin son dönemi, genellikle 15-17 yaĢından baĢlayıp 21 yaĢın sonuna kadar 

sürer. Bu dönemde de bedensel ve zihinsel geliĢmeler devam eder. Ancak ergenliğin 

ilk dönemine göre bu dönemde kiĢinin daha olgunlaĢtığı, duygu ve heyecanlardaki 

taĢkınlıkların azaldığı, dengeli olma halinin arttığı ve yetiĢkinlerle iliĢkilerde 

düzelmeler olduğu görülür. Bu dönemde kiĢi, problemlerini daha gerçekçi olarak 

karĢılamakta ve daha az duygusal bir tutumla sorunlarını çözmeğe çalıĢmaktadır. Bu 

nedenle çevresine daha iyi uyum sağlamakta, katı ve duygusal tutumlarını bırakarak 

hoĢ görülü ve rasyonel bir anlayıĢı benimsemektedir (Peker, 1993:108). 

Ergenlik dönemi gençlerin dini yaĢantısıyla ilgilenen bilim adamlarının en çok 

dikkatini çeken hususlardan biri de, bu dönemde görülen "dine dönüĢ" olaylarıdır. Bu 

alandaki araĢtırmaların öncüsü olan Stanley Hall’in tespitlerine göre dine dönüĢ 

olayları daha-çok 16-17 yaĢlarında gerçekleĢmektedir (Certel, 2003:173). 

On iki yaĢından önce din saf bir Ģekilcilik iken, bu yaĢtan itibaren din duygusu, sevgi 

duygusuna paralel olarak bir geliĢme göstermektedir. Star-buck’un tespitlerine göre 

ise, dine dönüĢ olaylarının doruk noktasına ulaĢtığı yaĢlar 12, 16 ve 19’dur. 12 yaĢında 

buluğun baĢlamasıyla birlikte çevrenin telkinlerine karĢı büyük bir duyarlılık belirir; 

16 yaĢında fizik ve zihin coĢkunluğu son noktasına varır; nihayet 19. yaĢ akli bir 

kararlılık içinde olgunluk çağını getirir (Hökelekli, 2005:277). 
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Gençler büyük bir dini potansiyele sahiptirler;  onlardaki dini canlılık ve arayıĢı 

besleyen duygusal olduğu kadar zihinsel güdüler vardır. Bununla birlikte yine bu 

dönemde, dini arzu ve arayıĢları çatıĢmaya dönüĢtüren bazı eğilimler de aynı zamanda 

geliĢmektedir. Bu dönemde kendisini gösteren, cinsellik, bağımsızlık gibi güdülerin 

yanı sıra, "katı akılcılık" ve "iradecilik", kendi benliğini en üstün tutma eğilimleri, tam 

bir dini bağlanmaya engel olabilmekte, böylece ergen dini bakıĢ açısına kapalı 

kalabilmektedir. Her Ģeye rağmen, bu zıt eğilimlerin, Ģüphe, kararsızlık hatta geçici 

inkar durumlarının yaĢandığı olumsuz bir devreden sonra, gencin yeniden dine dönüĢ 

yapmasını hazırlamaları bakımından, olumlu sonuçlara yol açmaları da mümkün 

olabilmektedir (Hökelekli, 2005:277).  

Din konusunda da gittikçe Ģüphecilikten sıyrılarak dini inançlarda kararlılık görülmeye 

baĢlar. Ancak din konusundaki problemler henüz tam bir çözüme kavuĢmamıĢtır. Bazı 

gençler, çocukluktaki dini inançları ile geniĢlemiĢ bilgilerini bağdaĢtıramazlar ve dini 

ya tamamen reddeder veya bazı noktalarını reddedip bazı noktaların kabul ederek 

inançlarını sürdürürler. Büyük bir çoğunluğu ise, hayatlarında dinin yerini, ihtiyacını 

duyar ve daha önceki inançlarını olduğu gibi ya da çok az değiĢikliğe uğratarak 

benimserler (Peker,1993:109). 

Ergenliğin son döneminde bu noktaya gelinirken, okunan dersler, arkadaĢlar arasında 

dini konularda yapılan tartıĢmalar ve onların dini tutum ve davranıĢları, kiĢinin zihni 

yönden olgunlaĢması, ders dıĢı okunan kitaplar, bazı öğretmenlerin Ģahsi etkileri, 

çevreden gelen etkiler, dindarların ve din adamlarının tutumları ve benzerleri en çok 

etkili faktörlerdir. Ailenin etkisi bu dönemde görülmekle beraber, azalmıĢ durumdadır 

(Peker,1993:109). 

Özellikle çocukluk döneminde sağlıklı bir dini geliĢim gösteren gençlerin, geçici bir 

kararsızlık ve bunalım devresinden sonra, dini inanç ve değerlerini Ģuurlu olarak 

yeniden keĢfetmeleri ve onlara kuvvetle bağlanmaları, çoğu zaman karĢılaĢılan olay-

lardandır (Hökelekli, 2005:277). 

Bazı gençler de, aileden aldıkları dini inanç ve değerleri, geleneksel kalıpları içerisinde 

olduğu gibi ya da çok az bir değiĢime uğramıĢ olarak devam ettirirler. Yine bu 

dönemde gençlerden çok az da olsa bir kısmı, dini tamamen reddederek ilgisiz, dinsiz 

veya agnostik (bilinemezci) olurlar. Ancak gençler arasında din karĢıtı ya da dine 
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tamamen ilgisiz olanların, diğerlerine oranı oldukça düĢüktür. Ülkemizde üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan araĢtırmalar, din karĢıtı ya da dine ilgisiz olanların 

oranının % 4 ile % 20 arasında değiĢtiğini göstermektedir. Batı’da yapılan 

araĢtırmalarda gençlerin %90’da fazlasının Allah’a inandığını göstermektedir (Certel, 

2003:174). 

Ergenliğin sonlarına doğru çatıĢmaların Ģiddeti azalır ve yavaĢ yavaĢ bir kiĢilik 

değiĢimi baĢlar. Ergen, çocukluktan beri kendisi için huzur kaynağı olmuĢ olan dini 

inançlarına yeniden sarılır. Dine dönüĢ, farklı eğilimler arasında kararsız kalmıĢ olan 

ergene kendi birliğini ve Allah’ta var olmanın delilini verirken, aynı zamanda Ģiddetli 

sevgi, mükemmellik ve yorum ihtiyacını tatmin etmeye imkan verir. Böylece, derin bir 

seziĢle varlığını hissettiği Allah, ergenin iç fırtınasını dindirir. Dini değerler 

çerçevesinde hayatını yönlendirmeye çalıĢan ergende bir rahatlama, yatıĢma, sevinç ve 

güven duygusu geliĢir. Ruhi güç ve fonksiyonlar uyumlu bir Ģekilde ergende 

bütünleĢme imkanı bulurlar (Hökelekli, 2005:280). 

Bu devrede, din ile ilgili kesin tercihler ve kararlar kendilerini açıkça gösterirler. 

Gençlerin bir bölümü, dini bunalıma yol açan çatıĢma süreci içerisinde, çocukluk 

inançlarından çok farklı olarak, dini değerler dünyasını yeni baĢtan kurarlar. Bir 

bölümü, aileden aldıkları dini inanç ve değerleri geleneksel kalıpları içerisinde olduğu 

gibi ya da çok az değiĢiklikle sürdürürler. Gençlerin bir bölümü de bu dönemde dini 

bütünüyle reddederek ilgisiz, dinsiz veya bilinemezci (agnostik) olurlar (Hökelekli, 

2005:280, 281). 

1.2.2. Ergenlerde Dua ve İbadet Psikolojisi 

Dua, temel dini duygu ve tutumlardan birisidir. Dua etmeyen dindar insan 

düĢünülemez. Duanın birçok fonksiyonu vardır. Zorluklarla baĢa çıkma, karakter 

geliĢimine katkı sağlama, Allah’la iletiĢim kurma ve yalnız olmadığının bilincine 

varma bunlardan bazılarıdır. Ergenlerin dua ve ibadet psikolojileri de onların dini 

tutumlarını göstermesi açısından çok önemlidir. 

Ġnanan insan, dualar, ibadetler, ayin ve dini törenlerle Allah’a yakınlaĢmaya çalıĢır. 

Allah’a güven ve bağlılık temeli üzerinde, derin bir minnettarlık duygusu ve dini 

vazife Ģuurunun ifadesi ve göstergesi olarak anlam kazanan çok değiĢik uygulamalar, 

dini hayatın ayrılmaz bir boyutudur. Dua ve ibadet, insan ve Allah arasında iman bağı 
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ile kurulan iliĢkiyi tanımlayan ve dıĢa yansıtan uygulamalar bütünüdür. Dini hayat, bu 

uygulamalar sayesinde kuvveden fiile geçer (Hökelekli, 2005:211). Yani ibadet, ferdin 

Cenabı Hakk’a hem Ģükran borcunu ödemek, hem de kendi bağlılığını ve sevgisini 

göstermek için yaptığı fiil ve davranıĢlardır (Pazarlı, 1972:189). 

Duygu ve düĢünceleri ifade etmenin en kapsayıcı ve derin manaları taĢıyıcı olanı 

sembolik anlatımdır. Soyut gerçekliklerin en fazla dile getirildiği bir alan olan din 

alanında, kiĢi doğrudan görüp algılayamadığı Yüce Varlıkla ancak dua ve ibadetlerle 

sembolik bir iliĢki içerisine girerek yakınlaĢabilir. Kutsalla bu tarz bir iliĢki aynı 

zamanda bireysel ve toplumsal dayanıĢma sağlayan, birey için tedavi edici önemi olan 

pratiklerdir (Hayta, 2006:142). Ġbadetler her an Allah’la ilgi kurma vasıtasıdır. 

Benliğimizin Allah’a yabancılaĢmasını ve O’nu unutmamızı ibadetler önlerler (Hayta, 

2006:145). 

Ergen, duayı bir alıĢkanlık haline getirebildiği ölçüde, duanın onun karakterine olumlu 

bir etki yapma düzeyi yükselir. Bazı ergenler, inkarcı bir tutum sergileyip dua 

etmeyebilirler ancak var oluĢlarının bazı yıkıntı anlarında, varlığını inkar ettikleri 

AĢkın varlığa dua etmekten de kendilerini alıkoyamazlar. Öte yandan, yine inançsız 

ergenlerdeki, derin sefalet ve ümitsizlikleri besleyen iç baskılar, onların Ģuurlarında 

devamlı olarak aĢkın varlığa çağrıda bulunur. Ergenler, kendilerinin içinde 

bulundukları bu duruma ĢaĢırıp zaman zaman kendilerini ikiye bölünmüĢ 

hissedebilirler. Çünkü kendilerini hem inançsız olarak görürler, hem de bilinçlerinde, 

aĢkın varlık önünde yalvaran, konuĢmayı açığa vuran ikinci bir Ģahsın gizli varlığını 

hissederler (Koç, 2003:384). 

Dua, “Ġnsanla Allah arasında bir haberleĢme ya da iletiĢim” olarak tanımlanabilir. 

GörünüĢte bu haberleĢme tek yönlü gibidir, fakat duada, sadece dua eden tarafından 

anlaĢılabilecek bir yol ile Allah’ın buna cevap vereceği beklentisi ve umudu vardır. 

Konusu ne olursa olsun dua, insanın içinde kendisini muhtaç ve arzulu olarak gördüğü, 

hatta birçok kimsenin kendi iradesine aykırı olarak, orada Allah’ı insanın ihtiyacını 

karĢılayacak durumda olan varlık olarak kabul ettiği ve Allah’ın kendisini iĢittiğine 

inanıp güvendiği, açıkça denk olmayan bir iliĢki içerisindeki iletiĢimdir (Hökelekli, 

2005:212). Duada asıl olan, bireyin AĢkın varlıkla özel bir iletiĢim kurmasıdır. Zaten 

duanın ergen üzerindeki psikolojik etkisi de buradan kaynaklanır (Koç, 2003:377). 



 20 

Dua, ani bir ihtiyaç hissinden ve duaya istidatlı olmaktan zuhur etmesine rağmen 

feragat teklifsiz dostluk vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu teslimiyet “senin iraden 

gerçekleĢecektir” ifadesinde ima edilmiĢtir. Biz ancak arzularımızdan vazgeçtiğimizde, 

Tanrı’dan bizim için O’nun dilediği Ģeyleri istediğimizde en derin duygu ile dua 

ederiz. Diğer bir deyiĢle, ilahi iradenin içimize güç vermesini bizim teslimiyetimiz 

mümkün kılar (Hughes, 2004:172). 

Dini hayatın ve manevi yükselmenin en yüksek prensibi kendinden feragat ve Tanrı’ya 

teslimiyet prensibidir. Kendimizi ancak Tanrı’da kaybettiğimiz zaman gerçekten 

kendimizi buluruz, kurban taĢına kendimizi yatırmak, gibi. Bunu manevi hayatın temel 

kanunu diye isimlendirebiliriz. Zira bu ruhlarımızın her cihetinde ve her fiilinde 

görülür (Hughes, 2004:172). 

Dua bizzat kendiliğinden kendi etkinliğinin prensibini elde tutmadığı için, güç ve 

kuvveti elde bulunduran yüce bir varlığa baĢvurur. Duayı büyü ve büyüsel 

uygulamalardan, batıl inançlardan ayıran en önemli özellik de buradadır. Büyü ve batıl 

inanç türü uygulamalarda, duada ki Allah’ın kudretine atfedilen birinci derecedeki 

önem yerini, doğrudan uygulamanın kendisine bırakmaktadır (Hökelekli, 2005:213).  

Goodwin Watson ise, dini ayinlerin ergenlik dönemindeki gençler üzerinde yaptığı 

farklı etkilerle ilgili olarak gerçekleĢtirdiği bir araĢtırmada; dini ayin sırasında yoğun 

ve acıklı bir tarzda icra edilen dini musikinin, ergenler üzerinde çok farklı tarzda huĢu 

uyandırdığını tespit etmiĢtir (Koç, 2003:383). 

Duanın mutlak belli bir Ģekli olması gerekmez. Sesli ya da sessiz, belli bir formüle 

göre ya da insani durumun gerektirdiği yerde serbest ve sade ifadelerle yapılabilir. 

BelirlenmiĢ formüllerden uzak, en basit kelimelerle ifade edilmiĢ bile olsa, içten 

geldiği Ģekilde, Allah’ın yüce kudretine olan samimi inanç ve saf bir niyetle yapılan 

dua, dinin objektif bakıĢ açısına uygun düĢen bir davranıĢtır. Bununla birlikte, çoğu 

insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarını tam olarak ifade edebilecek dil ve elveriĢliliğe 

sahip değildir. Bu sebeple, önceden belirlenmiĢ formüllere göre dua yapmak daha 

yaygın bir davranıĢ olarak kendisini gösterir (Hökelekli, 2005:214).  
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Duanın Ergenler Üzerindeki Fonksiyonları 

Dua etmenin bütün insanlar üzerinde çok önemli psikolojik etkileri vardır. Dua 

etmenin en faydalı olduğu yaĢ gruplarından birisi de ergenlerdir. Duanın ergenler 

üzerinde özel bir önemi vardır. Din psikologlarının bu konudaki tespitlerini aĢağıdaki 

ara baĢlıklar altında kategorize edebiliriz.   

Dua etmeyen ergen yoktur, denebilir. Ancak yetiĢkinlerle iletiĢimleri esnasında bu 

durumlarını açıklamaktan çekinebilirler. Ergenlerin %90-95’i çeĢitli sebeplerle sürekli 

veya ara sıra dua eder ve yarısından fazlası da ettikleri dualardan psikolojik anlamda 

fayda görürler (Koç, 2003:381). 

Yapılan araĢtırmalarda; ergenlerde, aĢkın varlığın kendi yaptıkları duaları duyduğuna 

ve bu duaları cevaplandırdığına inananların düzeyi %85 olarak tespit edilmiĢtir. Ancak 

bu oran, ergenliğin ilerleyen dönemlerinde düĢebilir. Yine Batıda, ergenlik döneminde 

duanın psikolojik etkisinin süreciyle ilgili yapılan bir araĢtırmada; ergenlerin yaĢlarının 

ilerledikçe yaptıkları duanın etkilerinin azaldığı ve bu sebeple de ergenlerin 12-13 

yaĢları arasında %35’inin; 14-15 yaĢları arasında %29’unun; 16-17 yaĢları arasında ise 

%19’unun istek ve temennilerinin yerine getirileceğine inandıkları tespit edilmiĢtir 

(Koç, 2003:382). 

Bu bağlamda ergenlerin duaya baĢvurma sebepleri ile ilgili yapılan araĢtırmalarda, 

birçok farklı sebebin varlığı ortaya çıkarılmıĢtır. Beekman, 19-20 yaĢ arasındaki kız 

öğrencilerin ne gibi dualar ettiklerini araĢtırmıĢ ve bulgularını; çocukluktan getirilen, 

Ģahsi temenniler için yapılan, af dilemek için, suçluluk hissiyle yapılan, tehlike 

anlarında bütün insanların korunması için yapılan ve sevilen hastaların iyileĢmesi için 

yapılan dualar diye beĢ kategoride toplamıĢtır (Koç, 2003:382). Dua ve ibadetin genel 

olarak bütün insanlar özel olarak da ergenler üzerinde birçok fonksiyonu vardır. ġimdi 

bunlardan bazılarını ele alalım. 

Dua ve İbadetin Kişilik Gelişimine Katkı Sağlaması 

Ġbadetler genellikle kiĢilik ve karakteri düzenleyici ve dengeleyici sistemler olarak da 

anlaĢılabilir. Ġbadetler bilinçli bir Ģekilde yapıldığında, kiĢiliğin gerek içe ve gerekse 

dıĢa dönük yönünün geliĢmesine yardımcı olurlar (Hayta, 2006:143). 
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Duanın, kiĢilik geliĢimine paralel olarak bireyin ahlak ve karakteri üzerinde de oldukça 

müspet etkileri vardır. W. James, duayı, bireylerdeki ahlaki ve fiziksel sağlığın 

vazgeçilmez bir unsuru olarak görür. A. Carrel ise, sık sık yapılan duanın, bireyin 

karakterini olgunlaĢtırdığını ifade eder. Öte yandan, düzenli olarak dua eden 

ergenlerde görev ve sorumluluk bilinci artar, bunlara karĢın kıskançlık ve kötülük 

eğilimleri azalır, baĢkaları hakkında besledikleri iyilik ve yardımseverlik duyguları da 

artar. Konuyla ilgili olarak fikri ve zihni geliĢimi eĢit olan bireyler üzerinde yapılan 

araĢtırmalarda; ara sıra da olsa dua edenlerin, hiç etmeyenlere göre daha yüksek 

karaktere ve ahlaki değerlere sahip oldukları tespit edilmiĢtir (Koç, 2003:384). 

Analitik psikolojinin kurucusu Jung’a göre, dini tecrübeyi yaĢayan bireyler, bunalımlı 

durumlardan korunur ve kiĢisel geliĢmelerinde de oldukça baĢarılı olurlar. ABD’de 

konuyla ilgili 10.000 kiĢi üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucunda; dini inanca sahip 

olan veya kiliseye devam edenlerin sağlam bir kiĢiliği sahip oldukları tespit edilmiĢtir. 

Ġbadet sayesinde geliĢen, bütünleĢen ve sağlam bir benliğe sahip olan ergen, 

zorluklarla mücadele gücünü de kazanır ve hayatın problemleri karĢısında kolay kolay 

sarsılmayıp umutsuzluğa kapılmaz (Koç, 2003:386). 

Dua ve İbadetin Kimlik Kazandırması 

Din, ergene bir yaĢam tarzı sunduğundan ergen, dinin, yaĢam tarzıyla ilgili sunduğu 

bilgilerden yararlanarak hayat anlayıĢını oluĢturmaya çalıĢır. Yani din, ergene hazır bir 

hayat felsefesi sunarak, onun kimlik sorununu çözümlemede önemli bir referans 

kaynağıdır. Ġbadetler aracılığıyla ergenin vicdanında netleĢen “kendi kendini 

denetleme sistemi,” onun kiĢilik ve kimlik geliĢiminde önemli bir unsurdur. Bu 

anlamda ibadetler, ergenin kiĢilik ve karakterini düzenleyici ve dengeleyici sistemler 

olarak ele alınabilir. Bir bütün olarak bakıldığında ibadetler, hayatın güçlüklerine 

katlanma, benliği geliĢtirme ve kendini aĢma gibi durumlarla sonuçlanan, psikolojik 

bir olgunlaĢmayı sağlayan itici birer güç olarak değerlendirilebilirler (Koç, 2003:385). 

Ergenlerin, günahlarını affettirme ümidi, gelecek kaygısı, sevdikleri bir kimsenin 

ölümünden dolayı hissettikleri üzüntü, hastalık, tehlike durumlarında güvenlik isteği 

gibi birçok nedenle dua ettikleri bilinmektedir (Arıcı, 2006:535).  

Yapılan araĢtırmalar sonucu, ergenlerin dua ve ibadet karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarında, cinsiyet faktörünün önemli olduğu görülmüĢtür. Batıda konuyla ilgili 
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yapılan sosyal empirik araĢtırmalar, kadınların erkeklerden daha çok dua ettiklerini 

ortaya koymuĢtur. Gerçekte bu durum geniĢ anlamda cinsiyet farklılığıyla ilgili olsa 

bile, aynı zamanda bireylerin dindarlık seviyeleriyle de yakından ilgilidir. Konuyla 

ilgili Ellison ve Taylor’un (1996) yaptıkları bir alan araĢtırmasında da, kadınların 

erkeklerden üç kat daha fazla dua ettikleri saptanmıĢtır (Koç, 2003:381). 

Ergenlerde dua ve ibadetin bazı olumsuz yönleri de olabilir. Bu bağlamda Ģu tespitler 

yapılmıĢtır: Ergen dua ettikten sonra, isteklerinin yerine getirilmediğini görünce hayal 

kırıklığına uğrayabilir. Hatta isyan eder, dini Ģüpheleri artar. Ergen ümitsizliğe kapılır. 

Bazı ergenler de, hiçbir Ģey yapmadan, sadece dua eder, çözümü Allah’tan bekler, 

pasif bir kiĢilik geliĢtirebilir (Arıcı, 2006:536). 

Dua ve İbadetin Stresten Kurtulmada Kolaylık Sağlaması 

Ġbadetler günümüzün en önemli ruhsal hastalığı sayılan gerilim ve strese karĢı da 

yararlı görülmektedir (Hayta, 2006:147). Dua bilindiği gibi bir kurtuluĢ ve güçlüklere 

karĢılık önemli bir sığınma, rahatlanma ve yaĢam sevincini yenileme fonksiyonlarını 

içerir (Hayta, 2006:172). 

Stres ile baĢa çıkmada, kiĢinin kendisini ve Ģartları çok yönlü tanıması, değiĢimlere 

karĢı esnek olması önemlidir. Dua ve ibadetler sayesinde ergen, derin yönlerini, 

sınırlarını, kaynaklarını keĢfeder. Kendisi hakkında farkındalığı artar (Arıcı, 

2006:537). Duanın, stres ve depresyon riskini azalttığı birçok araĢtırma ile ortaya 

konulmuĢtur. Yaparel’in araĢtırmasında; 17-22 yaĢ grubundaki gençlerde dua davranıĢı 

arttıkça, kaygıda bir düĢüĢ tespit edilmiĢtir (Arıcı, 2006:537). 

Ergenin stresten kurtulmasının temel Ģartı, aĢkın varlığa tam olarak teslim 

olabilmesidir. Bu psikolojik durum her zaman kolayca elde edilebilecek bir yapıda 

değildir. Bunun gerçekleĢebilmesi için ruhun açılabilmesi gerekir. Bu noktada dindeki 

dua ve ibadeti, bu açılmayı sağlayan iki unsur olarak değerlendirmek mümkündür. Öte 

yandan dua ile ibadeti, her ne kadar birbirinden ayırmak mümkün görünmese de 

ibadette, dıĢ etkenlerden soyutlanma ve aĢkınla baĢ baĢa kalma söz konusudur. Böyle 

bir durum da, ergenin ruhunu aĢkın bir varlığa açılmaya hazır hale getirir. Bu 

psikolojiye sahip olan ergen, duayla da teslimiyetini tamamlamıĢ olur. Dua ve ibadet, 

bir anlamda ruhun yıkanmasıdır. Bu hali yaĢayan ergen, stresten uzak kalır (Koç, 

2003:391). 
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Dua genel olarak insanın ruhi faaliyetlerine bir güç ve canlılık sağlamaktadır. James 

bunu, kiĢinin ister içinde, isterse dıĢında olsun gizli bir enerjinin faaliyete geçmesi 

olarak yorumlar. Yani, dua vasıtasıyla Allah’la kurulan iliĢki ve iletiĢim sayesinde 

Ġlahi enerjinin etkisi, ruhun ihtiyaçlarını karĢılamaya, korkularını yatıĢtırmaya ve bu 

yolla dıĢ dünyayı değiĢtirmeye koyulmaktadır (Öcal, 2006:273). 

 Psikoloji literatüründe baĢta Freud olmak üzere dine karĢı olan psikologlar, kendi 

görüĢlerini haklı çıkarmak için, dini inançların birey üzerindeki zararlarından 

bahsetmiĢlerdir... Buna karĢın, Jung baĢta olmak üzere dine ve dini inanca olumlu 

bakan psikologlar da olmuĢtur. Bu bağlamda Jung’un, Fromm’un ve Maslow’un 

üzerine önemle vurgu yaptıkları nokta, dini inanç ve ritüellerin insan psikolojisi 

üzerinde oldukça önemli rollerinin olduğu yönündedir. Jung’a göre; ibadet ve duanın, 

bireyin günlük hayatında çok önemli bir yeri vardır. O, bu dini ritüellerin, her Ģeyden 

önce bireyin ruhi ve manevi sağlığının korunmasında vazgeçilmez unsurlar olduğunu, 

bu bağlamda dini inanç, dua ve dini törenlerin, bireyi bilinçdıĢının tehlikelerine karĢı 

koruduğunu ifade etmiĢtir (Koç, 2003:391). 

Dua ve İbadetin Psikolojik Rahatsızlıklara Karşı Fayda Sağlaması 

Duanın çok yönlü psikolojik etkileri, gerek teorik gerekse tecrübi gözlemler 

seviyesinde açıklığa kavuĢmuĢ olan bir husustur. Dua, insanın duygularını, algılarını, 

davranıĢlarını, ruhi ve bedeni sağlığını, hatta maddi olayları değiĢikliğe uğratan etkiler 

yapabilmektedir. Bir baĢka deyiĢle, dua bir tür zihni ve uzvi değiĢiklikten ibarettir. 

Ancak, dua eden kimsenin elde edeceği psikolojik değerlerin, bütünüyle o kiĢinin 

inancına bağlı bulunmakta olduğu da bir gerçektir. Samimi inanç sürdüğü tüm duanın 

etkisi kesin ve mutlaktır (Hökelekli, 2005:227). Duanın gerçek değeri, dua fiiliyle 

teselli bulmadadır; böylece insan iradesi Allah’ın iradesine uyar. Ġnsanın umut ve 

tasasının değiĢmesi ve yüceltilmesi yoluyla insanın Allah’ın iradesine tam uymasıyla 

son bulan duanın mucizevi gücü vardır (Hökelekli, 2005:228). 

Duanın, ergen üzerindeki iyileĢtirici etkisi, ergenin inanç derecesine bağlıdır. Yani 

içtenlik düzeyi yüksek bir inanç beslediği sürece ergen, duanın etkisini daha çok 

hisseder. Ġnanç düzeyinin yanında duanın psikolojik etkisi, keyfiyeti ve devamıyla da 

orantılıdır (Koç, 2003:391). 
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Dini inanç ve ibadetlerin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri lise 

öğrencileri üzerindeki araĢtırmada da açıkça görülmektedir. Lise 2 öğrencilerinin % 

71.8’i, dini inanç ve ibadetlerin ruh sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini 

belirtmiĢlerdir. Aynı Ģekilde; “günlük hayatınızdaki kiĢisel, ruhsal ve toplumsal 

sorunlarınızla baĢ etmede dini inanç ve değerlerinizin size güç verdiğini hissediyor 

musunuz?” sorusuna öğrencilerin % 75.6’sı olumlu cevap vermiĢlerdir (Hökelekli, 

2006:22). 

Ergen yalnız kaldığında, derdini baĢkalarıyla paylaĢmadığı zaman kaygılanır ve 

problemleri bir kısır döngü içinde gittikçe büyüdüğü için psikolojik bunalıma girebilir. 

Ancak böyle durumlarda ergen, baĢkalarına anlatamadığı problemlerini AĢkın’a 

anlatarak ve hem de çözümünü O’ndan bekleyerek hayatın zorlukları karĢısında yalnız 

olmadığını, daima yardıma müracaat edebileceği bir yaratıcısının olduğunu hatırlayıp 

manevi bir güç kazanabilir. Bu anlamda hastalıklar, trafik kazaları, tabii felaketler, 

baĢarısızlıklar vb. karĢısında yalnızlık ve çaresizlik içinde kıvranan ergen için dua, bir 

imdat ve yardım çağrısıdır. Çünkü ergen kendini güçsüz, iradesini zayıf hissettiğinde 

bir teselli ve himaye arar. ĠĢte böyle durumlarda dua, ergen için bir umut kaynağı olup 

onun umutsuzluğa düĢmesini engelleyebilir (Koç, 2003:393). 

Duanın psikolojik yararının en çok belirginleĢtiği zaman ise, kiĢinin hasta ya da 

muhtaç olmadığı vakitlerde de dua etmesidir. Hasta ve muhtaç iken yapılan d1ua ve 

ibadet mum ıĢığı ise, genç ve güçlü iken yapılan dua, güneĢ değerinde bir anlam taĢır. 

Böyle bir insanın duası hayranlık ve saygı uyandırmalıdır. Çünkü bu kiĢi kulluk bilinci 

içindedir ve gelecek zorluklara da Ģimdiden manevi yatırım yapıyor demektir (Tarhan, 

2009:103). 

 Dua anında yaĢanan hislerle ilgili bulguların değerlendirildiği bir alan araĢtırmasında; 

deneklerin önemli bir bölümünün dua esnasında veya duadan sonra kendilerinde bir 

hafifleme hissettikleri ve huzur duydukları tespit edilmiĢtir. Yine aynı araĢtırmada; her 

ne sebeple olursa olsun, dua etmek suretiyle stres dolu bir yaĢantıdan kurtulmak 

isteyenlerin çoğunlukta olduğu ve stres karĢısında dua edenlerin büyük çoğunluğunun 

ettikleri duanın faydasını gördükleri ifade edilmiĢtir (Koç, 2003:393). 

Duanın gerek uzvi gerekse ruhi birtakım hastalıkları tedavi edici gücü ve özelliği 

öteden beri bilinmektedir. Birçok din psikologu, duanın mükemmel bir tedavi vasıtası 
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olduğunu belirlemiĢ bulunmaktadır. Esasen “inanç tedavisi”, günümüzde bazı 

doktorların baĢvurmadan edemedikleri bir yöntem haline gelmiĢ görünmektedir. 

Vergote, duada psikanalitik tedaviye benzer bir yol izlendiğini öne sürer (Hökelekli, 

2005:231).  

Uzvi rahatsızlıkların tedavisinde de duanın, Ģifa ile sonuçlanan olumlu etkiler meydana 

getirdiği, bilimsel gözlemlere dayalı olarak ileri sürülebilmektedir. Esasen, her türlü 

hastalığın tedavisinde, gerek hasta gerekse hekim açısından önem taĢıyan hususların 

baĢında, Ģüphesiz ki, “hastanın maneviyatını güçlendirme ve moralini yükseltme” 

gelmektedir. Birçok ağır vakalarda, inançlı ya da tecrübeli hekimler, hastalarına 

öncelikle dua etmelerini tavsiye etmektedirler (Hökelekli, 2005:232). Ġbadetine düĢkün 

ve düzenli Ģekilde dua eden insanların, daha seyrek hasta oldukları ve 

hastalandıklarında hastanede kalma sürelerinin daha az olduğu ortaya çıkmıĢtır 

(Tarhan, 2009:102). 

Dua ve ibadet terapisinin bir takım psikolojik rahatsızlıklara karĢı iyi sonuçlar verdiği 

göz önünde bulundurulursa, dini hayatları ve ibadetleriyle umut tazeleyerek hayatın 

anlamını yakalayan ergenlerin, Ģiddetli sıkıntı, öfke, stres ve kaygı durumları ile 

olumsuz düĢünce değiĢimlerini daha az yaĢayıp, ruh sağlığı açısından, hayatın belki de 

en zor dönemi olarak değerlendirilen, yaĢadıkları bu yılları daha az sıkıntılarla 

aĢabileceklerini söylemek mümkündür (Koç, 2003:396).   

Dua ve İbadetin Ferdin Toplumsallaşma Sürecine Katkısı 

Ġbadet ve duanın insana verilen peĢin bir ücreti vardır: Yalnız olmadığını hissetmek… 

Ġbadetin kiĢisel yararının yanında, sosyal alanda da faydaları vardır. Yalnız sosyal 

alanda kendisine ibadet edilen gücün nasıl tanımlandığı önemlidir. Doğa dinlerinde 

veya yeryüzü tanrısı olan dinlerde, ibadetin beklenen faydası sınırlıdır. Aklın 

onaylamadığı bir ibadet, geçici bir teselli anlamına gelir. Sağlıklı bir ibadet ve dua, 

akla dayanan ve kalbi duyguların onayladığı bir inanç sisteminden sonra olursa 

anlamlıdır (Tarhan, 2009:101). 

Ġbadet pratikleri toplumsal kontrolü sağlayarak insanları toplumun kuralları çizgisinde 

tutmaya yardım eder. Ġbadet kiĢinin bilinci içinde içselleĢerek vicdan dediğimiz bir 

tarzda iĢler (Hayta, 2006:146). 
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Dinin ibadet boyutu kiĢinin çaresizliğe, düzensizliğe ve ümitsizliğe karĢı koymasını 

sağlar. Ġçsel doygunluk sağlayarak denge oluĢturur ve kiĢide çok yönlü açılımlar 

yaparak onu yalnızlıktan kurtarır ve toplumsallaĢtırır (Hayta, 2006:147). 

Din, çocuk ve gençlerin dini değerleri benimsemesi, dini gruba uyum sağlayabilmesi 

için ibadetler öngörür. Ġbadet, bilgi ve örnekle gerçekleĢir. Bu ibadet ve örnek 

davranıĢları yerine getiren genç, dini hayata uyum sağlar (Kılavuz, 2006:256). 

Dua ve İbadetin Ümidi Beslemesi ve Hayatın Zorluklarıyla Başa Çıkma 

Becerisini Arttırması 

Ġbadetlerin benliği geliĢtirici ve zorluklara dayanma gücünü arttırıcı fonksiyonu 

sayesinde geliĢmiĢ, bütünleĢmiĢ, sağlam bir benliğe ve kiĢilik yapısına sahip olabilen 

mü’min, zorluklarla mücadele ruhu kazanmakta, hayatın birtakım güçlükleri karĢısında 

yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılma tehlikesini göğüsleyebilmektedir (Kimter, 

2006:226). Dua, bir istek ya da dileğin ortaya konulmasıdır. Bu istek ve dileği 

canlandıran ise umuttur (Kimter, 2006:228). 

Umut insan için bir yaĢam enerjisidir. KiĢinin umutlu olması, hayata, olaylara, 

insanlara karĢı iyimser bir bakıĢ açısı sergilemesi, olumsuzluklar ve zorluklar 

karĢısında yıkılmadan dimdik ayakta durabilmesidir (Kimter, 2006:229). Ergen için 

dua etmek, yaĢamı nasıl yaĢaması gerektiğinin cevabını arama; kendini, sorunlarını, 

baĢa çıkma becerilerini keĢfetmek üzere sonsuz güç sahibi Allah’la iletiĢime geçmenin 

bir göstergesidir. Yapılan araĢtırmalarda, ergenlerin dini pratiklerinin eksik ama dua 

etme sıklığının yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Arıcı, 2006:531). 

Dini inanç, ibadet ve dua pratiğini yerine getirme durumları, geleceğe dair iyimser bir 

bakıĢ açısına sahip olmaları, yani ümitvar olmaları üzerinde son derece etkili 

olmaktadır (Kimter, 2006:247). Allah’la kurulan derin ve samimi bir iliĢki olan dua, 

ergenin direnme ve dayanma, güçlüklerle baĢa çıkma gücünü arttırabilir. Böylece dua, 

gencin umutsuzluğa düĢmesini engelleyen bir baĢa çıkma mekanizması olarak 

değerlendirilebilir (Arıcı, 2006:540). 

Ġnsanoğlunu yaratan, onun ruh ve beden yapısını en iyi Ģekilde bilen Allah Teala, 

gönderdiği kutsal kitaplarda peygamberlerinin ve O’na iman eden Ģahsiyetlerin gençlik 

dönemlerinde baĢlarından geçen ibretli hadiseleri anlatarak sonraki mü’minlere çarpıcı 
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örnekler vermiĢtir. Hz. Adem’in oğullarından baĢlayarak, Hz. Ġbrahim, Hz. Yusuf ve 

Hz. Musa gibi peygamberlerin, Ashab-ı Kehf gibi inançlı grupların ve Hz. Meryem 

gibi seçilmiĢ ve özenle yetiĢtirilmiĢ bir peygamber annesinin gençlik çağlarında 

baĢlarından geçenler anlatılmaktadır (Ay, 2003:34). Ayetlerdeki gençlerin hepsinin 

ortak paydası, Allah Teala ile olan samimi bağlarıdır diyebiliriz. Yine diğer bir ortak 

özellik ise Allah Teala’ya dua ve niyazda son derece gayretli oluĢlarıdır (Ay, 2003:34). 

1.3. Türkiye’de Kur’an Öğretimi 

Ġslam inancına göre Kur’an, Allah’ın vahiy yoluyla son elçisi Hz. Muhammed’e 

gönderdiği son ilahi kitaptır ve dinin temel kaynağıdır. Bu nedenle Kur’an öğretimi, 

ilk vahyin geliĢiyle baĢlamıĢ, günümüze kadar kesintisiz devam etmiĢtir (Koç, 

2005:15). Peygamberimiz, kendisine vahyedilen ayetleri derhal vahiy katiplerine 

yazdırır ve bunlar ayrıca müslümanlara tebliğ edilirdi. Müslümanlar da gelen vahyi 

öğrenip yazarlar ve ezberlemeye çalıĢırlardı. Böylece hem yazı ile hem de ezberleme 

yoluyla Kur’an öğretimi gerçekleĢmiĢ oluyordu. Hz. Peygamber daha Mekke’de iken, 

ashaptan Erkam’ın evinde bizzat Kur’an öğretimine baĢlamıĢtır. Aynı Ģekilde, 

hicretten iki yıl önce, Birinci Akabe Bey’atini müteakip, Mus’ab b. Umeyr’i, Kur’an 

öğretmeni olarak Medine’ye göndermiĢtir (Çetin,1985:97). 

Hz. Peygamber ve Ondan sonraki dört halife döneminde en önemli görevlerin 

verilmesinde ilk aranan Ģart, Kur’an’ı okuyup anlamada sahip olunan maharetti. Ashap 

ve tabiin devirlerinde her müslümanın birinci derecede görevleri arasında Kur’an 

okumayı öğrenmek ve öğretmek yer alıyordu (IĢık, 2000:68) 

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkedeki bütün eğitim-

öğretim kurumları, dolayısıyla medreseler de Maarif Vekaleti’ne devredilmiĢtir. Aynı 

yılın Mayıs ayında Maarif Vekaleti tarafından yayınlanan bir genelge ile medreseler 

kapatılmıĢ, bunların yerine, yüksek din uzmanları yetiĢtirmek üzere Darülfünun’da bir 

Ġlahiyat Fakültesi, imamlık ve hatiplik görevlerini yerine getirecek elemanlar 

yetiĢtirmek üzere de 29 merkezde Ġmam Hatip Mektebi açılmıĢtır (Koç, 2005:17). 

Öğretimde birliği sağlamayı hedefleyen bu kanunun uygulanıĢ biçimi; din eğitiminin 

zarar görmesine sebep olmuĢtur. Gerek Daru’l Fünun Ġlahiyat Fakültesi ve gerekse 

sonradan açılan Ġmam-Hatip Mektepleri, öğrenci azlığı gerekçe gösterilerek 

kapatılmıĢtır. Bu iki kurumun kapatılmasıyla, Kur’an öğretimi yapılabilecek kurumlar 
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olarak geriye sadece Kur’an Kursları kalmıĢtır. Her ne kadar Maarif Vekaleti 430 

sayılı kanuna dayanarak bu kurumları da denetimi altına almak istemiĢse de o zamanın 

Diyanet ĠĢleri Reisi Rıfat Börekçi bu kurumların kendi emrinde kalmasını sağlamıĢtır ( 

Bkz. Jaschke, 1972: 75-76).  

Cumhuriyet döneminde resmi olarak Kur’an Kursları, ilk defa 2 Nisan 1341 (1925) 

tarihinde 50 milletvekilinin müĢterek imzasıyla verilen bir önerge ile gündeme 

gelmiĢtir. Buna göre Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bünyesinde Kur’an hafızı yetiĢtirmek 

üzere 10 kiĢi için bütçeye tahsisat konulması istenmiĢ ve bu istek kabul edilerek, 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bütçesine “Huffaz Muallimleri” için tahsisat konulmuĢtur. 

Böylece 1925 yılında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı’na 10 adet Kur’an muallimi kadrosu 

verilmiĢ ve aynı yıl 9 Kur’an Kursu açılarak bu kurslar resmen eğitim-öğretime 

baĢlamıĢtır (Koç, 2005:18). 1932 yılında 9 kurs binasında, 9 öğretmen ve 232 

öğrencisi ile Kur’an öğretimi yapılmıĢtır. Kur’an Kurslarının sayısı her geçen yıl artıĢ 

göstermiĢtir. Tek parti döneminde bu artıĢ fazla görülerek 1941-1942 yılında 65’e 

ulaĢan Kurs sayısı, 1943-1944 yılında 38’e düĢürülmüĢtür (Bkz. Jaschke, 1972: 75-

76).  

1932-1933 öğretim yıllarında sayıları 9 olan Kur’an Kurslarında 232 öğrenci 

okumakta iken 1934-1935 öğretim yıllarında kurs sayısı 19, öğrenci sayısı 256; 1940-

1941 öğretim yıllarında kurs sayısı 56, öğrenci sayısı 1.689; 1941-1942 öğretim 

yıllarında kurs sayısı 65, öğrenci sayısı 1.763; 1945-1946 öğretim yıllarında kurs sayısı 

61, öğrenci sayısı 2.765 olmuĢtur (Koç, 2005:18). 

Çok partili sisteme geçilmesiyle birlikte halkın arzu ve istekleri doğrultusunda 

belirlenen politikalar sonucunda, Kur’an Kurslarının sayısı yeniden hızla artmaya 

baĢlamıĢ, 1949-1950 yılında 127’ye ulaĢmıĢtır. 1932-1937 yılları arasında resmi olarak 

sadece 16 adet Kur’an Kursunun açılmasına izin verildiği ülkemizde, gayri resmi 

yollarla gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan Kur’an öğretimi, insanların takibata uğramasına, 

suçlu duruma düĢmelerine yol açabilmiĢtir (Ay, 2005:5). 1948 yılında Ġlköğretim 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 10 ay süreli Ġmam Hatip Kursları açılmıĢ ancak bu 

kurslar uzun ömürlü olmamıĢ ve 1949 yılı sonuna kadar ancak 50 kiĢiye diploma 

verebilmiĢtir (Koç, 2005:19). 
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1949-1950 öğretim yılında ülke genelindeki Kur’an Kursu sayısı 127, öğrenci sayısı 

8.706,1980-1981 öğretim yılında kurs sayısı 2.610, öğrenci sayısı 67.816;1989-1990 

öğretim yılında ise kurs sayısı 4.714, öğrenci sayısı 165.416 olmuĢtur. 1990 yılında 

günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeni bir Kur’an Kursları Yönetmeliği hazırlanmıĢ ve 

bu yönetmelik, 16.11.1990 gün ve 20697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Bundan sonraki sayısal geliĢmeler Ģöyledir:1990-1991 öğretim 

yılında kurs sayısı 4.998, öğrenci sayısı 164.367; 1996-1997 öğretim yılında kurs 

sayısı 5.241, öğrenci sayısı 180.831’e ulaĢmıĢtır (Koç, 2005:19,20). 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bünyesinde yer alan Kur’an kursları, vatandaĢın isteğe bağlı 

din eğitimi ihtiyacını karĢılamak amacıyla baĢvuracağı yegane kurumlardır (Aydın, 

2008:80). Bu kursların gayesi Kur’an Kursları ile Yurt ve Pansiyon Yönetmeliğinde; 

a) Arzu eden vatandaĢlara Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun olarak, yüzünden okumayı 

öğretmek, b) Kur’an’ı Kerim’i doğru bir Ģekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvit, 

tashih-i huruf ve tali) uygulamalı olarak öğretmek, c) Ġbadetler için gerekli sure, ayet 

ve duaları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek, d) Hafızlık 

yaptırmak, e) Ġslam Dini’nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Peygamberimizin hayatı 

ve örnek ahlakı hakkında özlü bilgiler vermek olarak belirlenmiĢtir. Kur’an Kursları 

Öğretim Programı’nda, Kur’an’ı Kerim dersi haftada 18 saat, itikat dersi haftada 1 

saat, ibadet dersi haftada 3 saat, ahlak dersi haftada 1 saat, siyer dersi haftada 1 saat 

olmak üzere toplam 24 saat olarak yer almaktadır (Bkz. DĠB, Kur’an Kursları Öğretim 

Programı). 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġstatistiklerini incelediğimiz zaman 1997 yılında Ġlköğretimin 

zorunlu ve kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasından sonra öğrenci sayısında ve Kur’an 

Kurslarının niteliklerinde değiĢiklikler olmuĢtur. 1997-1998 öğretim yılında öğretime 

açık kurs sayısı 4.890’a, öğrenci sayısı 177.120’ye, 1998-1999 öğretim yılında 

öğretime açık kurs sayısı 3.705’e, öğrenci sayısı 160.073’e, 1999-2000 öğretim yılında 

öğretime açık kurs sayısı 3.498’e, öğrenci sayısı ise 108.642 inmiĢtir (Koç, 2005:20).  

2002-2003 öğretim yılında öğretime açık kurs sayısı 3.664’e, öğrenci sayısı 108.928’e, 

öğretici sayısı kadın 3.210, erkek 1574, toplam 4.784, 2003-2004 öğretim yılında 

öğretime açık kurs sayısı 3.811’e, öğrenci sayısı 109.124’e, öğretici sayısı kadın 3.602, 

erkek 1789, toplam 5.391, 2004-2005 öğretim yılında öğretime açık kurs sayısı 

4.322’ye, öğrenci sayısı 155.285’e 2006-2007 öğretim yılında öğretime açık kurs 
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sayısı 5.654’e, öğrenci sayısı 172.283’e öğretici sayısı kadın 2.731, erkek 1102, toplam 

3.833 olmuĢtur (DĠB, Ġstatistikleri, 2003-2007:119,117, 87,88). 

Son üç yıldaki Kur’an Kursu sayısı ve öğrencileriyle ilgili istatistiki veriler ise 

aĢağıdaki Ģekildedir:  

Eğitim Öğretim  

Yılı 

Açık Kur’an 

Kursu 

Sayısı 

Kur’an Kurslarına Katılan 

Öğrenciler 

Bay Bayan Toplam 

2007-2008 7036 21934 228039 249973 

2008-2009 7977 23015 245721 268738 

 2009-2010 8696  25137  272110  297247 

(Bkz.file:///I:/din-egitimi-dairesi-baskanligi---icerik-uzun-sureli-kur-an-

kurslari-131.aspx.htm) 

Bir ülkede dindarlığın ölçüsü, o ülkede düzgün Kur’an okuyanların sayısıyla doğru 

orantılıdır. Ġslam kültürü demek Kur’an kültürü demektir (IĢık, 2000:69). 

Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler, tatil mevsiminde ve yaz aylarında açılmıĢ 

olmasına rağmen kurslara %85 gibi yüksek bir oranda kendi arzularıyla katılmaktadır. 

Bu açıdan öğrencilerin eğitimle ilgili motivasyon sorunları bulunmamaktadır (BaĢkurt, 

2007:260). Öğrencilerin daha çok kimin teĢvikiyle kurslara katıldıkları yönündeki 

tespitler Hasan Öztürk’ün yapmıĢ olduğu araĢtırmada %73,87, Sinan Cırık’ın yaptığı 

araĢtırmada %85, Ahmet Koç’un yaptığı araĢtırmada %61,4 oranında “kendi 

isteğimle” Ģeklinde belirlenmiĢtir (BaĢkurt, 2007:165). 

Ġrfan BaĢkurt’un yaz Kur’an kursları öğrencileri ile yaptığı araĢtırma sonuçlarına göre 

%80’i Kur’an’ı öğrenme amaçlı kurslara katılmıĢlardır. Bu veriler aynı zamanda 

velilerin görüĢünü de yansıtmaktadır. Çünkü velilerin büyük arzusu, çocuklarının 

Kur’an okumayı öğrenmeleridir. Zira halkımız, Kur’an okuma ile dini öğrenmeyi eĢ 

değerde tutmaktadır. Ayrıca halkımız öldükten sonra arkalarından dua edecek ve 

Kur’an okuyacak evlatlar yetiĢtirmek istemektedirler (BaĢkurt, 2007:167). 

Öğrencilerin yaz Kur’an Kurslarına geliĢlerindeki birinci önceliklerinin “Kur’an’ı 

yüzünden okumayı öğrenme” olmaktadır. Öğrencilerin bu yöndeki öncelikleri diğer 

araĢtırmalarda da aynı yöndedir (BaĢkurt, 2007:166,167).  
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1.4. Dini Açıdan Kur’an Okuma Kavramı 

Ġslam dinine göre Kur’anı Kerim, ilahi bir kitaptır ve Allah tarafından Hz. 

Muhammed’e vahyedilmiĢtir. Bir müslüman Kur’an okurken, psikolojik açıdan; 

Allah’dan gelen bu ilahi vahyi okuduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla vahiy, Allah’la 

kurulan en güvenilir iletiĢim aracıdır. Ġslamiyet’e göre sadece Hz. Muhammed’e değil 

diğer bazı peygamberlere de ilahi kitap ya da suhuflar gelmiĢtir. 

Kitap inancı da Ġslam’ın iman esaslarından biridir. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e 

kadar gelip geçmiĢ bütün peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için Allah’tan 

aldıkları vahyi insanlara bildirmesi, bu münasebetle Allah’ın onlara gönderdiği gerek 

kitap, gerekse sabiteler (suhuf) olarak ne varsa hepsi kitaplara iman kapsamına 

girmektedir. Ancak Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin ve onlara verilen kitapların 

sayısı bellidir. Diğer peygamberler ve kitaplar hakkında fazla bilgimiz yoktur. Bir 

Müslüman’ın Kur’an dıĢında kalan kitaplara, tahrif edilmiĢ olmaları nedeniyle 

bugünkü halleriyle değil, Allah’tan nasıl gönderilmiĢse öylece, orijinal halleriyle 

inanma gereği vardır (ġentürk 2008:35). 

Ġlahi kitaplar, Allah’la kulları arasındaki iletiĢimin sağlanması, kulun Allah’ın emir ve 

yasaklarına göre hayatını düzenleyebilmesi, O’nun sevdiği, razı olduğu bir kiĢi 

olabilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü onlar, kulun dinini yaĢayabilmesi için 

gerekli olan temel bilgi kaynağıdır. Bu bilgi (vahiy), Müslüman’ın dini hayatının 

esasını teĢkil eder, onu tam bir itminan ve huzur içinde dini hayatını yaĢamaya ve 

düzenlemeye yöneltir (ġentürk, 2008:35). 

Yüce Allah, kainatın sonsuz geniĢliği içinde bir zerre hükmünde olan insanı muhatap 

alıyor, böylece ona pek yüksek bir mevki veriyor. Ona katından bir mesaj, bir mektup 

gönderiyor. Bu mektupta ona iltifatlar, teselliler, müjdeler, yerine göre 

karĢılaĢabileceği tehlikelere karĢı uyarmalar, ibretli olaylar, okumaya doyamayacağı 

cazip ayrıntılar, tatlı sürprizler var. Yapacağı iĢler hakkında komutanından günlük 

emir alan bir asker gibi kul, Kur’an okuyarak Rabb’inin talimatını alır. Annesine, 

babasına hasret bir asker, onlardan gelen mektubu, arada bir tekrar okuyarak teselli 

bulduğu gibi kul da, Ģefkatli Rabb’inin iltifat, teselli ve uyarı dolu kitabını okumalıdır 

(Yıldırım, Zaman gazetesi, 23 Nisan 2010).  
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Bir Müslüman, Allah’a nasıl inanması gerektiğini, nasıl kulluk yapacağını O’nun 

göndermiĢ olduğu kitaplardan öğrenecektir. Dolayısıyla bir Müslüman, Kur’an’ı 

okurken, Rabb’inin ondan ne istediğini; ne yaparsa, nasıl yaparsa O’nun rızasını ve 

sevgisini kazanacağını düĢünerek okuyacaktır. Bu anlayıĢla okunan Kur’an, kulun 

Allah’la iletiĢimini sağlar, inanç ve duygu bağını güçlendirir (ġentürk 2008:36). 

“Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku” ( Müzzemmil 73/4). 

Kur’an’ın açık ve düzgün bir Ģekilde, tane tane ve yavaĢ yavaĢ, manası üzerinde 

düĢünerek okunması kastedilmektedir. Bu Ģekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve 

manalarını düĢünmeye daha elveriĢli olduğu için Yüce Allah böyle okunmasını 

emretmiĢtir (Kur’an Yolu V, 2007: 486). 

Ve Kur’an’ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için 

gelmiĢ olur; kim de saparsa ona de ki: «Ben sadece uyarıcılardanım.» ( Neml 27/92). 

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah 

için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler” ( Fatır 

35/29). 

Sözlükte “kitabı okumak, takip etmek, ardından gitmek, tabi olmak ve uymak” 

anlamlarına gelen tilavet, ıstılahta, Kur’an’ı usulüne uygun olarak okumak demektir… 

Tilavet Kıraatten daha özeldir. Her tilavet kıraattir, fakat her kıraat tilavet değildir. 

Tilavette, ittiba, bildirme ve duyurma anlamı da vardır (Karagöz, 2006:662,663). 

Kur’an’ı Kerim hız bakımından, üç tarzdan birisiyle okunur: a) Tahkik ve Tertil. 

Tahkik; kıraatin hız bakımından en yavaĢ icra Ģeklidir. Bu çeĢit okuyuĢa yakın bir de 

tertil tarzı vardır. Tertil; Kur’an’ı tane tane, yavaĢ yavaĢ okumaya denir. Bu tarz 

okuyuĢ, tahkikten biraz daha hızlıdır. Tahkik ile okuyuĢta öğretim, tertil ile okuyuĢta 

okunanı düĢünüp anlama gaye edinilmelidir (Çetin, 2009:325). b) Hadr; Kur’an’ı 

Kerim’i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle, en hızlı okuyuĢ Ģeklidir. c) Tedvir; 

Tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuĢtur (Karaçam, 1984:187,188). 

Ġslam dinine göre Kur’an okumanın dini ibadetler açısından da çok büyük önemi 

vardır. Ġslamiyet’in en önemli ibadetlerinden olan namaz’da bir miktar Kur’an okumak 

mutlaka gereklidir. 
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Sözlükte “okumak” anlamına gelen kıraat, “Kur’an okumak demektir (Ġlmihal 

I,2006:241). Namazın farzlarından biri de kıraattir, yani Kur’an okumaktır. Kur’an 

okumadan kılınan namaz sahih değildir. Bu itibarla namaz sahih olacak kadar Kur’an 

öğrenmek farzdır (ġentürk ve Yazıcı, 2009:45). 

Namazda Kur’an, kıyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda 

okunması gereken asgari miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. 

Namazın asıl iskeletini oluĢturan ve biçimini veren kıyam, rükû ve secde gibi 

rükünlere nispetle kıraat, namazın zait rüknü olarak kabul edilir. Bu yüzden, kıyam, 

rükû, secde ve son oturuĢ, gerek cemaatle namaz kılarken gerekse tek baĢına namaz 

kılarken terk edilmediği halde, kıraat, imama uyan kiĢiden düĢer (Ġlmihal, I, 

2006:241). 

Namaz kılanın kendisi iĢitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur’an-ı Kerim 

ayetlerinden bir miktar okunması, namazın bir rüknü olarak farzdır. Kendisi 

duyamayacak kadar bir sesle okuyuĢ kıraat değildir. Ancak imama uyan kimse bu 

kıraatten müstesnadır, bu kimse Kur’an okumaz (Bilmen,1992:129). 

Kıraat nafile namazların, vitir namazının ve iki rek’atlı namazların bütün rek’atlarında 

dört veya üç rek’atlı farz namazların ise herhangi iki rek’atında olması farzdır. Ancak 

dört veya üç rek’atlı farz namazlarda kıraatin ilk iki rek’atte bulunması vacip 

hükmündedir (Döndüren, 2009:302). Ġkinci rek’attan sonraki rek’at veya rek’atlarda 

Fatiha sûresini okumak Hanefi imamlardan yapılan bir rivayete göre vacip, diğer bir 

rivayete göre ise sünnettir (Ġlmihal, I, 2006:241). 

Namazda kıraatın farz olan miktarı, Ebû Hanife’ye göre, her rek’atta kısa da olsa bir 

ayettir. Böyle bir ayet okununca bu farz yerine getirilmiĢ olur. Fakat Ebû Yusuf’a, 

Ġmam Muhammed’e ve Ebû Hanife’den baĢka bir rivayete göre bu miktar kısa üç ayet 

veya böyle üç ayet miktarı uzun bir ayettir. Ġhtiyata uygun olan bu görüĢtür (Döndüren, 

2009:302-303). 

Bir harften veya bir kelimeden ibaret olan "Nun" ve "Müdhammetan" ayetlerinin 

okunması, sahih olan görüĢe göre, ittifakla yeterli olmaz. Çünkü bu miktar kıraet 

sayılmaz. Bir ayet-i kerimeden baĢkasını okumaya gücü yetmeyen kimse, o ayet-i 

kerimeyi Ġmam-ı Azam’a göre bir rekatta bir defa okur, üç kez okumaz. Ġki imama 
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göre, üç kez tekrarlar. Fakat üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez 

tekrarlaması iki Ġmama göre de caiz değildir (Bilmen,1992:129). 

Kıraat konusundaki bu kurallar, Hanefi mezhebinde, imam olan için ve tek baĢına 

kılan için söz konusudur. Ġmama uyan kiĢinin kıraat yükümlülüğü yoktur; kılman 

namaz açıktan (cehri, aĢikare) okunan namaz ise imamı dinler, değilse susar (Ġlmihal, 

I, 2006:242). 

Kur’an Okumayla İlgili Dini Prensipler 

Ġslam dinine göre Kur’an okuma çok önemli bir prensip olduğundan dolayı, Kur’an 

okuma, ezberleme ve dinlemeyle ilgili de birçok prensip belirlenmiĢtir. Bunlar bize 

Kur’an okuma psikolojisini tahlil bağlamında önemli açılımlar sağlamaktadır. 

Kur’an okuyan abdestli olmalı, edebli ve sakin bir Ģekilde durmalı. Ġster ayakta isterse 

oturarak kıbleye yönelmelidir. BaĢını önüne eğmeli, bağdaĢ kurarak veya yaslanarak 

oturmamalıdır. Aynı zamanda mütekebbir bir Ģekilde de oturmamalıdır. Kur’an 

okumak için, en faziletli ve uygun hal, namazda ayakta iken ve camide okumaktır. 

Amellerin en faziletlisi bu Ģekilde okumaktır. Eğer yatağında uzandığı ve abdestsiz 

olduğu halde ezberinden Kur’an okursa, yine fazileti varsa da, ayakta iken, namazda 

ve camide okuması kadar fazileti yoktur (Gazali, I, 19?:781). 

Her müslümana, namazı caiz olacak kadar Kur’an-ı Kerim’den ezberlemek bir farz-ı 

ayn’dır. Fatiha sûresi ile diğer bir sûreyi ezber etmek de vaciptir; bununla farz da 

yerine getirilmiĢ olur. Kur’an-ı Kerim’in diğer kısımlarını ezberlemek de, 

müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. Kur’an-ı Kerim’i namaz dıĢında Mushaf’a 

bakarak okumak, ezber okumaktan daha faziletlidir. Çünkü böyle yapmakla okuma 

ibadeti ile Mushaf’a bakma ibadeti toplanmıĢ olur (Bilmen,1992:226). 

Kur’an’ın okunması ibadettir. Onu sırf okumak, okuyana Allah katından ücret ve 

sevap kazandırır. Bu da meĢru ibadetten bir çeĢit sayılır. Kur’an’dan bir Ģey okumadan 

namaz gerçekten kılınmıĢ olmaz. Hiçbir zikir, hiçbir dua, hiçbir söz onun yerine 

geçemez. (KarakaĢ, 2005:16) 

Kur’an kıraatı bir ibadet olması yönünden, kalp huzuru, huĢu ve ihlas isteyen bir 

mevzudur. Buna binaen Ģayet bir kimse yüzünden okumakla ezbere okumak arasında 

bir fark görmüyorsa, yüzünden okumayı tercih etmeli. ġayet ezbere veya yüzünden 
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okurken, hangisinde daha fazla kalp huzuru ve ihlas hissediyorsa, onu seçmelidir. 

(Karaçam, 1984:104) 

Kur’an-ı Kerim’i namaz dıĢında da kıbleye yönelerek ve güzel elbise giyerek taharet 

üzere okumak müstahabdır. BaĢlarken "Eûzü Besmele"yi okumak da müstahabdır. 

Kur’an-ı ayda bir defa hatmetmek iyidir. Senede bir, kırk günde bir, haftada bir 

hatmedilmesini tercih edenler de vardır. Üç günden az bir zamanda hatmedilmesi 

müstahab değildir. Çünkü böyle az bir zaman içinde Kur’an’ın manalarını düĢünmek 

mümkün olamaz. Tecvidi bile gözetilemez (Bilmen,1992:127). 

Kur’an’ı Kerim’i ders için okuyup dinlemek baĢkadır, ibadet maksadıyla, sevap 

kazanmak için okuyup dinlemek baĢkadır. Birinde duyular birinci planda çalıĢmakta, 

akıl egemenliğini sürdürmektedir, diğerinde ise duygular ön plana geçmekte, bütün 

vücüdumuz iĢe karıĢarak adeta aklın ötesine varılmaktadır.(Bilgin, 2004:151) 

Peygamber Efendimiz (sas)’in iĢaret buyurduğu üzere, "Kur’an okuyan, Rabb’i ile 

münacat ettiğinin bilincinde olmalıdır.". O’nun, kendisini özel randevu ile huzuruna 

kabul buyurduğunu hep hatırında tutarak, böyle bir nasibin gerektirdiği saygı, ihtimam 

içinde, hep O’nun huzurunda bulunduğunu düĢünerek okumalı. Bu Ġlahi kelamın 

tercümanı Peygamber Efendimiz’in de huzurda bulunduğunu tasavvur etmeli. Bir an 

için, bu buyruğun tek muhatabının kendisi olduğunu düĢünerek bu talimatı, Sahibi’nin 

büyüklüğüne göre, O’ndan almalı (Yıldırım, Zaman gazetesi, 23 Nisan 2010).  

“Kuran okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin” ( 

A’raf 7/204). 

Kur’an okunduğu sırada müslüman ona ilgisiz kalmayacak, kulak verip dikkat 

kesilecek, saygıyla ve ilgiyle dinleyecektir; çünkü o, her Ģeyden önce Allah’ın 

sözüdür, onda konuĢan Allah’tır. Anlamları üzerine düĢünüp kavrayabilmek ve 

sonuçta rahmet ve bereketinden yararlanabilmek için de onu yoğun bir dikkatle 

dinlemek gerekmektedir (Kur’an Yolu II, 2007:654). 

Kur’an-ı Kerim’i dinlemek bir farz-ı kifayedir. Bununla beraber baĢka bir iĢle 

uğraĢmakta olan kimselerin yanında Kur’an ayetlerinin sesli olarak okunması uygun 

değildir. Bu durumda Kur’an-ı dinlemeyenler değil, okuyanlar günah iĢlemiĢ olur. 

Kur’an-ı Kerim’i okumak, nafile ibadetten ve aĢikare okumak, gizli okumaktan ve 
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dinlemek de okumaktan daha faziletlidir. Yeter ki, iĢte gösteriĢ bulunmasın. Bir kimse 

yürürken veya bir iĢ görürken Kur’an okuyabilir. Yeter ki bu durum, Kur’an’ın gafletle 

okunmasına sebebiyet vermiĢ olmasın (Bilmen,1992:127). Hiçbir vakitte Kur’an 

okumak mekruh değildir, namaz kılınması nehyedilmiĢ vakitler bile olsa (Karaçam, 

1984:149). 

Kur’an-ı Kerim’i güzel sesle ve tecvid kurallarına uyarak okumak, müstahabdır. Bir 

hadis-i Ģerifde Ģöyle buyrulmuĢtur: "Her Ģeyin bir süsü vardır. Kur’an’ın süsü de, güzel 

sestir". Fakat tecvide aykırı Ģekilde ses yükseltip alçaltmalar ve nağme yapmalar caiz 

değildir. Kelimeleri değiĢtiren bir okuyuĢ, ihtilafsız haramdır. Kur’an-ı Kerim’i 

okuyup öğrenmiĢ olan kimse, sonra Kitab’dan okuyamayacak derecede unutacak olsa 

günahkar olur. Kur’an-ı Kerim’i okumak bir ibadet olduğu gibi, baĢkasına da öğretmek 

pek büyük bir ibadettir (Bilmen,1992:127). 

Osman Ġbni Affan’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ģöyle buyurdu: “Sizin en 

hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” Buhari, Fezailü’l-Kur’an 21. 

Ayrıca bk. Ebû Davud, Salat 349; Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an 15; Ġbni Mace, 

Mukaddime (Nevevi, 2006:96) 

Kur’an’ı öğrenen ve öğreten kimse ümmetin en hayırlıları arasında yer alır. Kur’an’ı 

öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen, onun tilavetini öğrenip öğretmektir. Her 

müslüman Kur’an öğretim ve eğitimine gereken değeri vermelidir (Nevevi, 2006:98). 

Arapça Dışında Kur’an Okuma Konusu 

Kıraatin namazda farz olması, Kur’an’ın tanımında mana ve lafız ayırımın veya böyle 

bir ayırımın yapılıp yapılamayacağını da gündeme getirmiĢtir. Fakihlerin çoğunluğu 

böyle bir ayırıma gerek görmezken Ebû Hanife’nin Kur’an tanımında manaya öncelik 

verdiği, lafzı da bu anlamın kalıpları olarak gördüğü bilinmektedir. Ancak bu tartıĢma 

namazdaki kıraat rüknünün ifa Ģekline iliĢkin olup, bütün fakihlere ve Ġslam 

bilginlerine göre -ibadetin biçimi haricinde-, Kur’an’ın anlamının öncelikli olduğu, 

onu okumaktan ziyade anlamanın ve içeriğiyle ilgili tefekkürün ana gayeyi teĢkil ettiği 

kuĢkusuzdur (Ġlmihal, I, 2006:242). 

Ebû Hanife’den baĢka bütün müctehidlere göre Arapça ezberleyip okuyabilen 

kimselerin namazda Kur’an’ı asıl dilinden okumaları farzdır. Hanefi mezhebine göre 
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Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kimseler öğreninceye kadar namazda 

Kur’an’ı kendi dillerinde okuyabilirler. Ebû Hanife’ye göre dili dönenlerin bile 

namazda Kur’an’ı kendi dillerinde okumaları halinde okuma farzı yerine gelmiĢ olur; 

ancak Kur’an asıl dilinden okunmadığı için mekruh sayılır. Hanefi mezhebi bu konuda 

Ebû Hanife’nin görüĢüne uymamıĢ; onun bu görüĢten vazgeçtiği de rivayet edilmiĢtir. 

"Namazda, kıraat rüknü yerine getirilirken Kur’an’dan olmayan yani Arapça 

Kur’an’da bulunmayan bir kelime okunursa namaz bozulur." (Ġlmihal, I, 2006:243). 

Kur’an okumak sünnet, dinlemesi farzdır. Okurken acele etmemeli, anlamını 

bilmiyorsak dahi, lafızların fonetiğine dikkat edip bize verdiği mesajı algılamaya 

çalıĢmalıyız. Çünkü Kur’an’ın fonetiğinde müjde verici ve uyarıcı/korkutucu 

ayetlerdeki ton ve vurgular farklıdır. Hiç okuma yazma bilmeyen bir çoban dahi bunu 

fark edebilir. Kur’an okumak bir ibadettir. Çünkü lafzı da kutsaldır. Bu yüzden 

namazda baĢka dilden ayet okunamaz. Her gün mutlaka az veya çok -asgari çeyrek 

cüz- Kur’an okumakta ve güvenilir bir meal veya tefsirden okuduğumuzun anlamı 

üzerinde tefekkür etmemizde fayda vardır (Bulaç, Zaman gazetesi, 23 Nisan 2010).  

Namazda önemli olan ibadet Ģuurudur. Okuduğunun manasını da bilmek ve namazda 

bunu düĢünmek isteyenler, okuyacakları Kur’an’ın namazdan önce mealini okurlar, 

manasını buradan anlarlar, namazda Kur’an’ı asıl dilinden okurken bu mana ve içerik 

üzerinde düĢünebilirler. Ancak namazın Ģekli açısından daha önemli ve gerekli olan, 

manayı anlamak ve düĢünmek değil, ibadet bilinciyle belli bir biçim ve davranıĢın 

yerine getirilmesidir. Kaldı ki, dini ayin ve törenlerin hemen bütün din ve inanıĢlarda 

belli bir sembolizm ve biçimsellik içerdiği bilinmektedir. Hatta ibadetin haz ve 

gizeminin biraz da bu biçimde saklandığı söylenebilir (Ġlmihal, I, 2006:243). 

Kur’an’dan zevk almak için Arapçasının ne ifade ettiğini anlamak Ģart değil. Din 

dediğimiz Ģey esasen duygudur, histir. Ġnsanlar Kur’an dinlerken anlamını bilmedikleri 

halde neden hisleniyorlar, gözyaĢı akıtıyorlar? Çünkü o metinle Allah’ın kendilerine 

hitap ettiğini hissediyorlar. Kur’an okumanın o bağı kurduğunu düĢünüyorlar (Köse, 

Zaman gazetesi, 23 Nisan 2010).  

Kur’an kursu öğrencileriyle yaptığım mülakatta, daha önce Türkçe Kur’an okuduğunu 

söyleyen öğrenci duygularını Ģöyle ifade etmektedir: Türkçe okumak farklı 

arapçasından okumak çok çok daha farklı, daha güzel. Türkçe’den okurken rabbimin 
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kelamı olarak bakmamıĢtım Ģu an bakabiliyorum. Farklı bir dilde, ne demek istediğini 

anlamıyorsun ama fark etmeden sana bir rahatlık ve huzur veriyor (KiĢisel görüĢme, 

14 Ağustos 2009). 

İçinden Kur’an Okuma 

Bir yazıyı hiç ses çıkarmadan ve dili dahi kıpırdatmadan okumak mümkündür ve buna 

Türkçe’de "içinden okumak veya sessiz okumak" denildiği gibi "gözüyle süzmek" de 

denilir. EzberlenmiĢ herhangi bir metni mesela bir Ģiiri dili hareket ettirmeden ve ses 

çıkarmadan tekrarlamak ise "içinden okumak" olarak adlandırılmaz, belki "içinden 

geçirmek, zihinden tekrar etmek" denir; fakat anlam olarak içinden okumaya yakındır. 

Bir yazıyı fısıltı ile kendisi veya yakınında bulunanların duyabileceği bir tonla 

okumaya "alçak sesle okumak", bu Ģekilde bir iki kiĢinin duyabileceği bir sesle konuĢ-

maya ise "fısıldamak, fısıltı ile konuĢmak, alçak sesle konuĢmak" denilir (Ġlmihal, I, 

2006:243). 

Hiç kuĢkusuz kiĢi, Kur’an okurken en azından kendisi duyacak kadar sesli okumalıdır. 

Çünkü okumak, harfleri biri diğerinden ayırt edilecek bir sesin kesiĢmesinden ibarettir. 

Bu nedenle ses lazımdır. Sesin en azı da kendisinin duyacağı kadardır. Eğer kiĢi kendi 

duyacak kadar bile sesli okumazsa, o vakit namazı sahih değildir. BaĢkasına duyuracak 

derecede sesli okumaya gelince, bir yönden güzel, diğer bir yönden de mekruhtur. 

Kur’an’ı baĢkasına duyurmayacak derecede gizli okumanın güzel olduğuna Ģu hadis-i 

Ģerif delalet eder: Gizli okuyuĢun aleni okuyuĢtan üstünlüğü, gizli sadakanın açıkça 

verilen sadakadan üstünlüğü gibidir. (Gazali, I, trs:788). 

Namazda kıraatin cehri yapılmasının anlamı, baĢkalarının duyacağı ses tonuyla 

okumak demektir. Buna açıktan okumak veya yüksek sesle okumak denilmektedir. 

Kur’an’ı açıktan okumanın anlamı belli olduğu için bu konuda görüĢ ayrılığı 

olmamıĢtır. Fakat hafi okuyuĢun anlamı ve tanımlanması konusunda farklı görüĢler 

bulunmaktadır. Fakihler ezberlenmiĢ olan Fatiha sûresinin ve diğer sûrelerin namazda 

dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkarmaksızın zihinden tekrarlanmasını okuma (kıraat) 

saymamıĢlardır; yani böyle yapmakla, namazın rüknü olan kıraatin yerine getirilmiĢ 

olmayacağını söylemiĢlerdir (Ġlmihal, I, 2006:243).  

Hiç ses çıkarmamakla birlikte harfleri diliyle düzeltmenin okuma sayılıp 

sayılmayacağı ise tartıĢmalıdır. Dilin hareketinin okuma sayılmayacağını söyleyenlere 
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göre kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartmak ve 

niteliklerini uygulamak suretiyle kıraat etmek en doğrusudur. Kimi alimler ise, 

ezberdeki bir sûreyi ses çıkarmadan fakat dili hareket ettirerek tekrarlamanın okuma 

sayılacağını söylemiĢlerdir. Bu konuda kesin bir ölçü getirmek zor olduğu için namaz 

kılan kiĢi, kendisi hangi durumda daha fazla huĢu ve kalp huzuru duyuyorsa o Ģekilde 

davranmalı; baĢkalarıyla birlikte toplu olarak namaz kılınan yerlerde baĢkalarının huĢu 

ve kalp huzurunu ihlal edecek Ģekildeki okumalardan kaçınmalıdır. Genellikle açıktan 

okumanın alt sınırı, bir baĢkasının iĢitebileceği derecede yüksek sesle okumak 

Ģeklinde, gizli okumanın üst sınırı ise en fazla kendi iĢiteceği Ģekilde okumaktır 

(Ġlmihal, I, 2006:244). 

Ġçinden okuma yerine, Mushaf-ı ġerif’e bakarak tane tane hafifçe sesli okuma daha 

makbul ve daha sevaptır. Zira bu durumda hafızadan baĢka, göz ve kulak da iĢe dahil 

olur, onlar da hisselerini alır (Yıldırım, Zaman gazetesi, 23 Nisan 2010). Gizlice 

okumak riya ve gösteriĢten daha uzak olduğu için, riya ve gösteriĢten korkan bir kimse 

için gizli okumak daha efdaldir. Eğer kiĢi riya ve gösteriĢten korkmuyor, sesli 

okuyuĢuyla da baĢka birisini namazında ĢaĢırtmıyorsa onun için sesli okumak daha 

efdaldir (Gazali, trs:790). 

Namaz kılarken, kendi iĢiteceği kadar okumalıdır. Evde kendi baĢına okurken sessiz 

veya evdekilerin duyacağı kadar bir sesle kıraat edilmelidir. Kur’an okurken kimseyi 

rahatsız etmemelidir (Karaçam, 1984:108). 

Mülakat yaptığım öğrencilere Kur’an’ı sesli mi sessiz mi okuduklarını sorduğumda; 

genellikle Kur’an’ı sesli okuduklarını belirttiler. Sesli okuma nedeni olarak da farklı 

cevaplar verdiler:  Kur’an’ın bir ahengi olduğundan sesli okumak daha rahatlatıyor, 

daha güzel oluyor, cesaretim yerine geliyor, sessiz okuduğumda okuyormuĢ gibi 

hissetmiyorum, sesli okuduğumda daha fazla manevi duygularım artıyor, sesli 

okuduğumda kendimi daha iyi verebiliyorum sessiz okurken dikkatim daha çabuk 

dağılıyor, sesli okumada Kur’an içime iĢliyor. (KiĢisel GörüĢme, 14 Ağustos 2009). 

Abdestsiz Kur’an Okuma Konusu 

Kur’an okuma bağlamında üzerinde en fazla durulan konulardan birisi de abdestsiz 

Kur’an okumanın caiz olup olmadığıdır. Bu konuda farklı yorumlar vardır. Kur’an-ı 

Kerim’e el sürmek için abdestli bulunmak gerekir. Bir ayetin kağıt, deri, duvar veya 
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bir nakit para üzerinde yazılı olması da, elle tutma bakımından aynı hükme tabidir 

(Döndüren, 2009:198). Kur’an-ı Kerim’i elle tutmak için abdest almak farzdır. Ezbere 

Kur’an okumak için alınan abdest ise menduptur (Yavuz, 1979:55; Akseki, 1973:126). 

“Ona ancak temizlenenler dokunabilir” (Vakıa 56/79) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

tarafından yayınlanan ilmihale göre; “Abdestsiz kimsenin, Kur’an’a dokunması ve onu 

elle tutması caiz görülmez. Abdestsiz olarak mushaf’a bakarak veya ezberden Kur’an 

okumak ise caizdir” (Ġlmihal I, 2006:196). Temiz olanlar kimlerdir? Mana yönünden 

mi, cismani yönden mi ona dokunulmaz? ĠĢte bu hususlarda görüĢ farkı vardır.  

Ġbn-i Abbas (R.A.)dan yapılan rivayete göre, Kur’an’a meleklerden baĢkası dokunmaz. 

Kur’an henüz kağıd üzerine iĢlenmeden önce Levh-i Mahfuz’dan alınıp Hazret-i 

Peygamber’e getirilinceye kadar görevli meleklerden baĢkası ona dokunamaz. O halde, 

«mutahharûn»dan murad, görevli meleklerdir ki hepsi de tertemiz arınmıĢ 

mahlûklardır. Hz. Enes, Mücahid, Ġkrime, Said bin Cübeyr, Dahhak ve Süddi de bu 

görüĢtedirler (Yıldırım, II, 19?: 51-54). 

Kur’an’ı Kerim’e abdestsiz el sürülmez. Fakat ayrı bir kap veya kılıf ile tutulabilir. 

Abdestsiz bir kimse ezbere Kur’an okuyabilir. Üzerinde elbise yeni ile Kur’an tutmak 

mekruhtur. Çocuklar abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i tutabilirler, çünkü mükellef 

değildirler. Ancak Kur’an’ı abdestli olarak tutmaya alıĢtırmak iyi olur (ġentürk ve 

Yazıcı, 2009:95). Abdestsiz olan kimse kalem gibi Ģeyle Kur’an-ı Kerim sayfalarını 

çevirebilir (ġentürk ve Yazıcı, 2009:96). 

“O’na ancak temiz olanlar dokunabilir” Bu temizliği, daha ziyade maddi anlamda 

anlamak mümkünse de, manevi anlamda da anlamak mümkün. Nasıl?.. sen içindeki art 

niyeti, kötü düĢünceleri ve fikirleri çıkar, halis ve temiz niyetlerle bu Kur’an’a yanaĢ, 

bu Kur’an sana tesir edecektir (Baloğlu, 2007:116). 

Bu rivayetlerden çıkarılan fıkhı hükümler: 1. Cumhura göre abdestsiz Kur’an’a el 

sürülmez. Cünüp kimse de süremez. Hz. Ali, Ġbn-i Mes’ud, Sa’d bin Ebi Vakkas, Said 

bin Zeyd, Ata’, Zühri, Nahai, Hammad, Ġmam Malik, Ġmam-ı ġafii ve selef-i 

salibinden bir çoğunun mezhebi budur. 2. Ġmam Malik’e göre, kılıf içinde veya yastık 

üzerinde bile olsa, Kur’an’a, abdestsiz ve cünüp kimse el dokunduramaz. 3. Ġmam Ebû 

Hanife’ye göre, kılıf içinde olan veya yastık gibi bir Ģey üzerinde bulunan Kur’an’ı 

abdestsiz olarak kılıfıyla veya altındaki yastığıyla birlikte kaldırmakta bir beis yoktur. 
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Bunun gibi üzerinde örtü bulunan Mushafa örtü üzerinden el dokundurmakta bir beis 

yoktur. 4. Hakem, Hammad ve Davud bin Ali’ye göre, Mushafi abdestsiz olarak 

taĢımakta veya ona el dokundurmakta bir beis yoktur (Yıldırım, II, 19?: 51-54). 

1.5. Psikolojik Açıdan Okuma Kavramı 

Okuma, kavramının psikolojik boyutu da vardır. Okuma, insanlarda konuĢma, 

öğrenme ve düĢünme kavramlarıyla yakından ilgilidir. Ġnsanlarda okuma; öğrenme 

yollarından birisidir. Okuma, konuĢmanın değiĢik bir boyutudur. Dolayısıyla 

okumanın; dil, kültür ve düĢünceyle de yakın iliĢkileri vardır. Bizler içinde yetiĢtiğimiz 

kültürün dilini konuĢur, o dili okur ve bu bağlamda da düĢünürüz. Esasen bu durum 

psikolojik bir süreci de ifade etmektedir. 

KonuĢma sırasında bütün ruhsal süreçler, hatta insan bütün olarak harekete 

geçmektedir. En basit konuĢma eyleminin meydana gelebilmesi için, insanın bütün 

kabiliyetlerinin ve güçlerinin iĢbirliği yapması ve beraberce etkili olması gerekiyor… 

Böylece dil bilimi, ruh bilgisi ile ikili bir iliĢki içindedir: Ondan sadece - ruhsal 

faaliyetin özelliğinin, dil yapılarının biçimini ve etkisini anlaĢılır hale sokmasıyla- ıĢık 

almakla kalmaz, kendisi de gizli kalmıĢ ve doğrudan doğruya algılanması mümkün 

olmayan ruhsal süreçleri sonuçlarında, yani iĢte o dil ifadelerinde gösterecek 

durumdadır (Porzig, I, 1990:183). 

Gerek hayvan, gerekse insanlar tüm hayatları boyunca, doğuĢtan getirdikleri 

yeteneklerle bir takım beceri ve bilgiler kazanırlar. Bazı beceriler, organizmanın 

doğuĢuyla ortaya çıkar. Civcivlerin doğar doğmaz yürümeleri gibi. Bazısı ise 

organizma belli bir olgunluk dönemine eriĢtikten sonra belirir. Nitekim, çocukların 

yürüyebilmeleri için ortalama bir yaĢlarında olmaları gerekir. Çoğu bilgi ve becerilerin 

kazanılması ise, hem belli bir olgunluğa eriĢmeyi hem de eğitimi gerektirir (ġen, 

1992:131).  

KonuĢmayı biz açık ve gizli konuĢma diye ikiye ayırabiliriz. Ġnsanın kendi kendine iç 

konuĢması da çok önemlidir. Neticede her iki konuĢma Ģekli de okumayla yakından 

ilgilidir: Fakat insanın kendi kendisiyle konuĢması olayı, bizim baĢka ve son derece 

önemli bir bilgi edinmemize yardımcı olur. Genellikle insanın kendi kendisiyle 

konuĢmaları sesli değildir, hatta fısıltıyla da olmaz, tamamen iç konuĢma, “düĢünülen” 

söz olarak cereyan eder. Fakat bunun yanında dil bakımından tam anlamıyla bir biçime 
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sahiptirler. Kendi kendisiyle konuĢmayan, buna karĢılık sözü yazıya geçirmek isteyen 

birisinin de, ister bir mektup, isterse bir kitap yazıyor olsun, kalemi kullanmaya 

baĢlamadan önce cümlesini kafasında tamamlamıĢ olması gerekir. Eğer insan 

mesleğinin erbabı ise, cümle kafasında öylesine tamamdır ki, en ufak bir ses çıkmadığı 

halde, ahengini bile duyabilir (Porzig, I, 1990:104). 

Ġnsanlarda olgunluk, biyolojik, psikolojik ve sosyal geliĢimle yakından ilgilidir. 

Eğitimde ise, okuma konusu çok önemlidir. Okuma olgusu olmadan iyi bir eğitimin 

gerçekleĢmesi neredeyse imkansız gibidir. Ġnsanların okuması; maddi ve manevi 

varlıklara verilen isimlere, daha sonra da isimlerden türetilen kavramlar üzerine bina 

edilir.  

Nesnelerin isimleri, gelenek ve görenekler, hukuk ve din gibi, atalardan kalan mirastır. 

Onlarla bu hüviyetleriyle birlikte yaĢanır, insan fikren iddialı ve titiz ise, onları 

anlamaya ve yorumlamaya çalıĢır, fakat onların doğruluğunda tereddüt gösteremez 

(Porzig, I, 1990:9). 

Bazı psikologlar, düĢünmeyi Ģöyle tanımlamaktadırlar: DüĢünme, olay ve nesnelerin 

yerini tutan semboller arasında bağ kurmaktır. Burada sembol deyiminden, hem 

hayvanların çıkardıkları sesler, hem insanların dil, mors alfabesi, duman iĢaretleri gibi 

yapma iĢaretleri anlaĢılır (ġen, 1992:159). 

Ġnsanlar nesnelerin isimlerinin neden öyle olduğunu merak etmiĢlerdir. Yani, mesela 

kadına niçin kadın, kaĢığa niçin kaĢık denmiĢtir? Bu konuda mythos’un cevabı 

hazırdır: Nesneler bu isimleri taĢıyor, çünkü ilk insan Tanrı’nın verdiği görev ve yetki 

ile onları öyle isimlendirmiĢtir. BaĢka bir yorumda da ataların bilgelikleriyle nesnelere 

isimlerini verdikleri söylenir (Bkz. Porzig, I, 1990:8). 

Yukarıdaki izahların dıĢında, nesnelerin isimleri bağlamında baĢka izahlar da 

yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Uzun süre, nesnelerin isimlerinin yorumlanması yoluyla 

onların gerçek özlerinin anlaĢılmasına çalıĢılmıĢtı. Herakleitos’un “kelimelerdeki 

sesler, isimlendirilen nesnelerin tabiatını doğrudan doğruya gösterir.” ve “kelimelerin 

birbirleri arasındaki bağlantı, dünyadaki görüntüler arasındaki bağlantı konusunda bize 

bilgi verir” Ģeklindeki iki görüĢünü de ondan daha önceki devirde bulmak mümkündür. 

Yunanlılar, Herakleitos’tan çok önce, isimlerin kendi kökleriyle, isimlendirilen 

nesnelerin mahiyeti konusunda bilgi veren iliĢkisini etymos “doğru gerçek” olarak 
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adlandırıyorlardı. Bu, geriye götürüp bağlama sanatı, “etimoloji”, yani “kelimelerin 

gerçek anlamları bilgisi” ismini buradan almıĢtır. Etimoloji kelimesine miladi tarihin 

baĢlangıcından beri belgelerde rastlamak mümkündür (Porzig, I, 1990:13). 

Ġnsanlar diğer insanları değiĢik Ģekillerde çağırırlar. Söz bunlardan birisidir. Eğer 

çağrının uzun vadeli olması isteniyorsa sözün yazıya geçirilmesi gerekir. Yazınını 

okunması ise, sözün ve çağrının devamlılığını garanti etmiĢ olur: Sözün çağırma gücü 

sadece bir inanç değildir, durmadan gördüğümüz gibi, iyilik yönünde olsun kötülük 

yönünde olsun, bir gerçektir.  Ruhu ve dünyayı dil vasıtasıyla birlik içine sokan, 

birleĢtiren halka böylece kapanıyor. Dil içinde nasıl bütün ruh gerçekleĢiyorsa, ruhun 

içinde de bütün dünya çağrılmıĢ olmaktadır. Ruh dünyaya dil hüviyetiyle egemen 

olmuĢtur (Porzig, I, 1990:238). 

Ġnsanlarda okuma, sinir hücresi, beyin gibi biyolojik yapıyla da bağlantılıdır: Normal 

Ģartlarda hemen her insanda, 20 yaĢtan sonra sinir hücresi kaybı baĢlar, günde ortalama 

50 bin sinir hücresi yok olur. Bu kayıp yaĢ ilerledikçe artar ve 60 yaĢlarından sonra 

günde, tahminen, 100 bin sinir hücresi ölür. Buna bağlı olarak da beynin ağırlığı azalır 

(Kalyoncu, Ovak, 2008:106). 

Beyin öyle kıymetli ve nazik bir organ ki, kendisine değer verilmediğini görünce 

küsüp gider. Kadrini, kıymetini bilmeyen, onu yerli yerince kullanmayanlardan 

uzaklaĢır, ya da bir baĢka ifadeyle geri alınır. Bunu, sinir fizyolojisi üzerine çalıĢanlar, 

“ya kullan, ya kaybet” ilkesiyle özetlemiĢlerdir (Kalyoncu, Ovak, 2008:107). 

Normal geliĢmesine ulaĢan, kısaca beyin dediğimiz sinir sistemimiz kullanıldığı 

takdirde diri kalır. Kullanma beyni koruyor. Okuma ve öğrenme ise sinir sitemini en 

geniĢ çapta çalıĢtıran ve koruyan bir eylem olarak karĢımıza çıkıyor. (Kalyoncu, Ovak, 

2008:108) Muhammed Ġkbal’in kıymetli eseri Cavidname’de: Hintli bilge soruyor: 

“Aklın ölümü nedir?” Cevap: “DüĢüncenin terk edilmesi!” “Kalbin ölümü nedir?” 

“Zikrin terk edilmesidir.” DüĢünce bilgisiz, bilgi ise okumasız olmuyorsa 

okuyamayanın aklı eksik olacak, aklı eksik olanın da kalbi sıkıntıya girecek demektir 

(Kalyoncu, Ovak, 2008:111). Okumamakta direnenleri orta yaĢtan sonra bekleyen 

tehlike, “demans” yani “bunama”dır! (Kalyoncu, Ovak, 2008:116). 
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1.6. Kur’an Okumanın Psikolojik Boyutları 

Kur’an okumanın psikolojik boyutları vardır. Çünkü Kur’an okumak, bireyin dini 

tecrübesiyle ilgili bir konudur. Kur’an; insanların akıllarına, duygularına, ruhlarına, 

kalplerine hitap etmekte; onların dini davranıĢlarını, duygularını, düĢüncelerini, 

iradelerini ve tutumlarını etkilemektedir.  

Kur’an, hem ifade ve üslubuyla hem de içeriğiyle okuyucuyu derinden etkiler; yerine 

göre korkutup kaygılandırır, yerine göre sevindirip ümitlendirir. Hatta ayetlerindeki 

ses-anlam uyumu dolayısıyla Kur’an, manasını anlamayanlar üzerinde bile bu etkisini 

gösterir (Kur’an Yolu IV, 2007: 611,612). 

Kur’an okumanın ve dinlemenin psikolojik boyutunu göstermesi bakımından en 

dikkate değer ayetlerden birsi de Fussilet Suresi 26. Ayetidir. Burada müĢrikler 

birbirlerine okunan Kur’an’dan etkilenmemek için gürültü yapmayı salık 

vermektedirler: “Ġnkar edenler: Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. 

Umulur ki bastırırsınız, dediler.” ( Fussılet 41/26). 

Hz. Peygamber, ayetler kendisine geldikçe bunları çoğunlukla Kabe çevresinde yüksek 

sesle insanlara okur, inanan ve inanmayan herkes onu dinlerdi.
 
Razi'nin de belirttiği 

gibi, Araplar, Kur'an'ın manasının ve sözlerinin mükemmel olduğunu biliyor; onu 

iĢiten herkes, lafızlarının güzelliğini fark ediyor, anlamlarını kavrıyor; benzersizlik, 

doğruluk ve tutarlılığına aklıyla hükmediyordu. Bu yüzden toplumsal konumlarını 

kaybedeceklerinden korkan Mekke'nin ileri gelenleri, nüfuzları altındaki insanların 

ayetleri dinlemelerini önlemek için tedbirler düĢündüler. Sonuçta adamlarından, Hz. 

Peygamber ayetleri okurken yüksek sesle Ģiirler okuyarak, ıslık çalıp el çırparak, 

anlamlı anlamsız sözler söyleyerek gürültü çıkarmalarını, yaygara koparmalarını ve 

böylece Resulullah’ın sesini bastırarak okuduğu ayetlerin anlaĢılmasını önlemelerini 

istemiĢlerdir (Kur’an Yolu, IV, 2007:704). 

Mülakat yaptığım öğrencilere Kur’an okumayı niye öğrenmek istediklerini 

sorduğumda, Kur’an dinlediklerinde etkilendiklerini belirtmeleri, sesin de insan 

psikolojisini etkilediğini göstermektedir: “Annem ramazanda teravih namazına 

götürdüğünde, camide hoĢ bir sesle Kur’an-ı Kerim okunması beni etkiledi. Kur’an 

öğrenmeye karar verdim” (KiĢisel görüĢme, 14 Ağustos 2009). “Mescitte hoca Kur’an-
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ı Kerim okuyordu çok etkilendim, heveslendim, içten okununca insanın kalbine 

dökülüyor” (KiĢisel görüĢme, 14 Ağustos 2009). 

Zümer Suresi 23. Ayeti de Kur’an okumanın psikolojik boyutunu gösteren ayetlerden 

birisidir: “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar 

okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri 

ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuĢar. ĠĢte 

bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah 

kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz” ( Zümer 39/23). 

Kur’an okumanın psikolojik ve sosyal boyutları üzerinde araĢtırma yapan Muhammed 

Kutub da, Kur’an okumanın psikolojik boyutlarına temas etmiĢtir. Kur’anı anlamak ve 

yaĢamak için okumak gerektiğini vurgulayan Kutub’un bu konudaki tespitlerinden 

bazıları Ģunlardır: Mü’minin bu yeryüzündeki yorucu seyahatında ruh yoldaĢı 

Kur’andır. Ruhunun derinliklerini aydınlatan nur, Kur’andır… Kur’anla birlikte 

yaĢamak; ruhu, öylesine duygularla dolu bir evrene götürür ki, onu ancak açık bir kalb 

ve engin bir hisle Kur’ana eĢlik edenler bilebilir ve zevkini tadabilirler (Kutub, 1990: 

25). 

Mekke dönemi terbiye ve hazırlıklar devresidir… Ġnançta terbiye… Bu terbiye; 

ürünlerini, Resulullah’ın gözü önünde, Mekke dönemi boyunca, onüç yıl eğitilmiĢ olan 

seçkin bir topluluğun ruhunda bilfiil vermiĢti. Ve böylece -Lailahe illallah- onların ruh 

derinliklerinde yeretmiĢ ve yaĢanan hayat haline gelmiĢti (Kutub, 1990: 101). 

Kur’an okumanın psikolojik açıdan motiv kavramıyla da yakından alakası vardır. 

Motiv: Canlı varlıkları aktive eden ve davranıĢları meydana getiren ve onları belirli 

hedeflere yönlendiren bir kuvvettir. Motivler canlı varlıkta zorunlu ve önemli görevleri 

meydana getirmektedirler. Bunlar, canlıyı, yaĢam ve varlığını sürdürmesi için temel ve 

zorunlu ihtiyaçlarının doyumuna sevkettikleri gibi onu, uyum içinde baĢka önemli ve 

faydalı birçok eylemleri yapmaya da itmektedir (Necati, 2004: 19).   

ÇağdaĢ psikologlar, motivleri iki ana gruba ayırmaktadırlar. Birincisi: Fizyolojik 

motivlerdir. Bunlar dokuda bir eksikliğin meydana gelmesi ve dengenin bozulması 

gibi bedenin fizyolojik ihtiyaçlarıyla ilgili motivlerdir. Bunlar ferdi, bedenin fizyolojik 

ihtiyaçlarının doyumunu sağlayacak hedeflere veya dokuda meydana gelen eksikliği 

gidermek için daha önce vücutta mevcut olan dengenin yeniden teminine matuf 
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davranıĢlara yönlendirirler. Ġkincisi: Psikolojik ve ruhsal motivlerdir. Bunlar insanın 

psikolojik ve ruhsal ihtiyaçlarıyla ilgili motivlerdir (Necati, 2004: 19). Kur’an 

incelendiğinde onun hem fizyolojik hem de psikolojik motivlere hitap ettiği açıkça 

görülmektedir.   

Kur’an psikolojisi alanında çalıĢma yapan Osman Necati’ye göre Kur’anın fizyolojik 

motiveleri; kiĢiliği korumaya yönelik ve türü sürdürmeye yönelik motiveler diye iki 

ana gruba ayrılmaktadır. Türü sürdürme motivi de; cinsiyet ve annelik motivi diye 

ikiye ayrılmaktadır. Necati’ye göre psikolojik motivler; sahiplenme, düĢmanlık, 

yarıĢma, dindarlık, bilinçaltı motivlerine ayrılmaktadır (Bkz. Necati, 2004: 20-44).  

Kur’an-ı dinlerken, ayetleri ve kelimeleri kendi anlayıĢınıza, kültürünüze, 

mezhebinize, cemaatinize, mesleğinize, cinsiyetinize, yaĢınıza, maddi durumunuza, 

nefis mertebenize, ilminize, dertlerinize vb. gibi pek çok faktöre bağlı olarak 

dinliyoruz. Tüm saflık ve arınmıĢlıkla Kur’an’a muhatap olamıyoruz. Ne kadar 

konsantre de olsak, aklımıza baĢka manalar gelir ki, insan zihninin çalıĢma biçimi 

budur (AktaĢ, 2009:84). AktaĢ, yaptığı çalıĢmada Kur’an’ı veya aslı vahiy olan duaları, 

bilinçaltının yaymıĢ olduğu dalga boyutunda kayıt altına alıp belli bir desibelde, belli 

seslerle bilinçaltına göndermek suretiyle bilinçaltını yeniden programladığını 

belirtmektedir (Bkz. AktaĢ, 2009:85). 

Bekir Karlığa’da Kur’an okuyan ve onu yaĢayan kiĢinin psikolojik yapısıyla alakalı 

olarak Ģu tespitlerde bulunmaktadır: Kur’an’ı yaĢayan kiĢi; eĢsiz bir direnme gücü 

kazanır. Baskı ve sıkıntılar karĢısında eğilip bükülmez. Onun için sinir krizleri ve 

kararsızlık söz konusu değildir. Çünkü her Ģeyin ardında saklı duran ilahi gücü bilir ve 

neticeyi ona havale eder (Karlığa, 1990: 10). 

Kur’anı yaĢayan kiĢide ihtiras olmaz. Çünkü hırs; aĢırı isteklerin ve tükenmez 

emellerin mahsulüdür. Halbuki Kur’anı yaĢayan kiĢi için bir sonuç elde etme veya 

insanlara bir Ģey sahibi olduğunu ispat etme zarureti yoktur… Kur’anı yaĢayan kiĢinin 

değersiz geçen bir anı yoktur. O, her anını değerlendirmek zorundadır. Sahibi olduğu 

en değerli Ģeylerin baĢında zaman gelir… Kur’anı yaĢayan kiĢi; ölümden korkmaz. 

Çünkü ölüm, onun için bir son değil, yepyeni bir baĢlangıçtır… Kur’anı yaĢayan kiĢi; 

aĢırı bir tutkuyla hayata sarılmaz. Çünkü bu dünyanın geçici olduğunu, her Ģeyin 

burada sonuçlanmayacağını, buranın ahirete giden yolda sadece bir durak olduğunu 
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bilir. Kur’anı yaĢayan kiĢi; ruhunu ve bedenini her türlü pislik ve kirlilikten arıtır. 

Engin bir ruh yapısına ve temiz, sağlam bir bedene sahip olmaya çalıĢır (Karlığa, 

1990: 10,11,15). 

Ġnsan yaĢamında dil öğrenmenin önemini yüceltmek için Kur’an’da ilk inen sure, 

okumaya teĢvik etmekte ve Allah’ın insan üzerindeki lütfuna iĢaret etmektedir. Çünkü 

Allah, insanın doğasına dil, okuma, ilim ve çeĢitli sanatları, hidayet ve imanı öğrenme 

kudretini var etmiĢtir. Ġnsan bilgi sahibi olmadan Allah’ın ilimle kendisini ulaĢtırdığı 

dereceye ulaĢtıramaz (Necati, 2004: 144). Allah Ģöyle buyurmaktadır: “Yaratan 

Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı alaktan (embiryondan) yarattı. Oku, Rabb’in en büyük 

kerem sahibidir. O ki, kalemle yazmayı öğretti. Ġnsana bilemediğini öğretti.” (Alak: 

96:1-5). Kur’an insandan okunmasını üzerinde düĢünülmesini, yani tedebbür 

edilmesini, anlaĢılmasını, ihlasla fikri ve ameli bir biçimde açıklanmasını istiyor. 

Kur’an, mü’min için yaĢam boyu eğitimi adeta zorunlu kılıyor (Selçuk, 2000:349). 

Kelimeler anahtardır. Bilinçaltımızda açacağı hazineler vardır. Asıllarının yazılımı 

(yaĢantı hali) bilinçaltına kodlanmıĢtır. Potansiyeldir. Ve süper bilinç safhaları ile 

sürekli irtibat halindedir. Bir etki ile açılmayı bekler. Doğru programlanan bir 

bilinçaltı, deneyimsel bilgiyi bilince yansıtır (AktaĢ, 2009:79). 

Dilde hayat vardır. KonuĢtuklarımız, söylediklerimiz bilinçaltı için tohumdur. Ve onu, 

doğru ve yanlıĢlığına bakmadan uygulamaya koyar. Bu sözlerin, bu esmaların ve bu 

ayetlerin her birinin hava zerrelerinde oluĢturduğu bir format var. Bir buton gibi 

düĢünün, bilinçaltınızdaki kapalı kapıları açan bir anahtar, hazinenin kilidini açacak bir 

anahtar (AktaĢ, 2009:101). Kur’an’da ki her bir kelime ve o kelimenin sure ile ve o 

surenin surelerle ve surelerin senle, senin biyolojinden tut psikolojik yaĢamına kadar 

ve hatta ölümünden sonraki hadiselere kadar bakan boyutu ve irtibatı var. Evrensellik, 

aslında sonsuzluk ve bütünlüktür (AktaĢ, 2009:102). 

Ġslam Peygamberi Hz. Muhammed de Kur’an okumanın psikolojik boyutlarına temas 

etmiĢtir. Ona göre Kur’an okuyan bir mü’min birçok insani fonksiyonunu 

gerçekleĢtiren bir insandır. Hz. Muhammed bu durumu Ģu benzetmeyle anlatmaktadır: 

“Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoĢ, tadı güzeldir. Kur’an okumayan 

mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münafık 
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fesleğen gibidir: Kokusu hoĢ fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münafık Ebû Cehil 

karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır” (Nevevi, V, 2006 :100). 

Allah’ın kelamı olan Kur’an’ın insanların hem iç dünyalarına ve gönüllerine hem dıĢ 

alemlerine tesiri vardır. Bu tesiri, farklılığı ve dereceleri, görülen ve hissedilen bir 

Ģeyle tasvir etmek, gerçeği en güzel tarzda anlamamıza yardımcı olur… 

Peygamberimiz’in buradaki benzetmelerinde iki özellik öne çıkarılmıĢtır: Bunlardan 

biri koku diğeri tattır. Misal verdiği Ģeyler ise ya ağaçta veya yerde biten Ģeylerdir. 

Resûl-i Ekrem ağaçta biten portakalla hurmayı mü’minlere tahsis ederken, yerde biten 

fesleğen ile Ebû Cehil karpuzunu da münafıklara ayırmıĢtır. Böylece mü’minin Ģanının 

yüceliğini, ilminin üstünlüğünü ve devamlılığını, münafığın ise alçaklığını, amelinin 

kıymetsizliğini ve hiçliğini, üstelik sürekli olmayıĢını anlatmıĢtır (Nevevi ġerh, V, 

2006:101). 

Hz. Muhammed bir baĢka sözünde, psikolojik bir durum olan kekeme insanlara Ģu 

müjdeyi vermektedir: “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren Ģerefli 

ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki 

kat sevap vardır.” (Nevevi, V, 2006:98). Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyanların iki 

sevap almalarının sebebi, biri Kur’an’ı okumalarının ecri, diğeri de çektikleri 

meĢakkatin ecridir. Burada Kur’an kıraatine bir teĢvik vardır. Kur’an’ı mükemmel 

okuyanların sevabı ise hadsiz hesapsızdır (Nevevi ġerh, V, 2006:99). 

Ġslam’ın ilk yıllarında Kur’an okuma ve dinlemenin psikolojik yönlerine iĢaret eden 

birçok olay da yaĢanmıĢtır. Cerrahoğlu, bu durumu Ģöyle ifade etmektedir: Arap 

edebiyatının Ģaheseri olan Kur’an, uslübü sayesinde kendini herkese dinletmiĢ, büyük 

küçük tefrik etmeksizin her yaĢtaki insanlara iman aĢılamıĢtı. Gönüllere hoĢ gelen 

uslübu sayesinde onun en büyük düĢmanları bile, onu dinlemekten kendilerini 

alıkoyamamıĢlardı. Hz Muhammed’i katletmeğe giden Ömer b. El-Hattabı, Hz. Ömer 

el-Faruk yapan, Umeyye b. Halef’e yerden bir avuç toprak aldırıp üzerine secde 

ettiren… Muallaka Ģairlerinden Lebid’e, el-Bakara ve Ali Ġmran surelerinin 

nüzulünden sonra “Artık bundan sonra bana Ģiir yazmak düĢmez dedirten, Kur’an’ı 

Kerim’in üslubu değil midir? (Cerrahoğlu, 1983:166). 

Kur’an musikisi de insanın ruhunu etkileyen temel yönlerden birisidir: Ġnsan, ne 

zaman Kur’an okusa, iç musikinin tesirini duyar. Kısa surelerde, süratli fasılalarda, 
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umumi olarak tasvir ve teĢhis yerlerinde bu musiki açıkça görülür (Yıldırım, 

2005:125). Kur’an’ın manalarına, o tarzda lafız kalıbı giydirilmiĢtir ki, aynı anda 

değiĢik zamanlarda ve diyarlarda yaĢayan, ilmi seviyeleri çok farklı olan bütün 

insanlara hitaba elveriĢli olur (Yıldırım, 2005:139). 

Kur’anın insanları etkilemesi sadece musikisi açısından değildir. Mana da çok 

önemlidir. Kur’an okumayı manadan ayırmamak gerekir. Aksi takdirde gerçek bir 

Kur’an okuma olayı gerçekleĢmez. ġüphesiz ki bu konu üzerinde en çok duranlardan 

birisi Mehmet Akif Ersoy’dur.   

Mehmet Akif, hayatı boyunca Kur’an’ın yolundan ayrılmamaya gayret gösteren bir 

Ģahsiyet örneğidir. Nitekim onun basılan ilk Ģiiri olduğunu bildiğimiz “Kur’an’a 

Hitap” adlı Ģiiri Kur’an’a olan sevgisinin bir ifadesidir (Ġmamoğlu, 1997:82;1996:79). 

Kur’an onun bütün hayatında yer etmiĢ ve kendi hayatını o, Kur’an’a göre tanzim 

etmiĢtir. Onsuz bir hayat Akif için hiçbir değer taĢımamaktadır (Ġmamoğlu, 1997:82). 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu ayetlerde?  

Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur„an‟ın: 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz ma‟nanın: (Ersoy, 2008:158). 

O, Kur’an’ı değerlendirirken; O’nu sadece yüzüne okumak, hatta ezberlemenin yeterli 

olmayacağını, onu anlamak ve özünü kavramak gerektiğini söylemektedir (Ġmamoğlu, 

1997:84). Gerçekte Müslümanlar okurken ve dinlerken Kur’an’ı Kerim’in lafzının 

cazibesiyle kendilerinden geçiyorlar ama ondaki derin ve ruhlara Ģifa veren manadan 

uzak kalıyorlardı (Ġmamoğlu, 1997:84). 

Ya açar Nazm-ı Celi‟lin, bakarız yaprağına;  

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 

İnmemiştir hele Kur‟an, bunu hakkıyle bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için! (Ersoy, 2008:158). 

Müslümanların Kur’an’ın toplumu ıslah eden prensiplerini bilmediklerini ya da 

uygulamadıklarını dile getirmiĢ ve ona sadece mezarlıkta okunan bir kitap, muska 

veya fal vasıtası olarak görenlere seslenmiĢtir. Müslümanları bu konuda uyararak 

yanlıĢlarından çevirmeye gayret sarf etmiĢtir (Ġmamoğlu, 1997:87;1996:79). 
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BÖLÜM 2: KUR’AN OKUMANIN ERGENLERDEKİ   

PSİKOLOJİK   ETKİLERİ 

Müslümanlar için Kur’an okumanın birçok psikolojik tezahürleri vardır. Kur’an 

okumanın ergenlik dönemi bireyleri üzerinde de önemli psikolojik etkileri vardır. Bu 

etkiler, bu araĢtırmanın temel hedefidir. Bu bağlamda gerçekleĢtirdiğimiz anket 

çalıĢmasının bulguları aĢağıdaki Ģekildedir. Anket bulgularının daha sağlıklı 

değerlendirilmesi için önce demografik ve sosyo-ekonomik veriler üzerinde durmak 

faydalı olacaktır.   

2.1. Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler  

Tablo 1:  Öğrencilerin Cinsiyet Durumu 

Cinsiyetiniz? Dağılım % Toplam  

% 

  

 Geçerli 

Kız 232 76.1 76.1 

Erkek 73 23.9 100.0 

Toplam 305 100.0  

Tablo 1’deki verilere bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin % 76.1’i bayan; % 

23.9’u erkeklerden oluĢmaktadır. 

Ġlköğretimin kesintisiz ve zorunlu olarak uygulanmaya baĢlamasından sonra ülke 

genelindeki Kur’an Kurslarının ve bu kurslarda okuyan öğrencilerin sayılarında 

dikkate değer bir azalma olduğu gibi öğrenci nitelikleri de önemli oranda değiĢmiĢtir. 

Bu azalma yerleĢim merkezine göre daha çok köy ve kasabalardaki kurslarda, 

cinsiyete göre erkek öğrencilerde, devam edilen program türüne göre de hafızlığa 

çalıĢanlarda görülmektedir
 
(Koç, 2005: 207).  

Tablo 2: Öğrencilerin Yaş Durumu 

Kaç yaĢındasınız?  Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

11-14 9 3.0 3.0 

15-18 296 97.0 100.0 

Toplam 305 100.0  



 52 

AraĢtırmamız, ergenlik dönemi bireyleriyle sınırlı olduğu için, yatılı Kur’an 

Kurslarında gerçekleĢtirildi. Bu bağlamda ankete katılan öğrencilerin yaĢ dağılımı % 3 

11-14, % 97 de 15-18 yaĢ grubunda gerçekleĢmiĢtir. Bu durum yukarıdaki süreçle de 

yakından ilgilidir. Ġlköğretim zorunlu olmadan önce, öğrencilerin büyük çoğunluğu 11-

12 yaĢlarında iken, kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulanmasından sonra Kur’an 

Kurslarında öğrenim gören öğrencilerin en küçüğünün yaĢı 14-15 olmuĢ, bunun 

yanında öğrenim çağını geçmiĢ öğrenci oranı artmıĢtır (Koç, 2005: 208). 

Tablo 3: Öğrencilerin Öğrenim Durumu 

Öğrenim durumunuz 

           nedir? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Ġköğretim 147 48.2 48.2 

Lise 100 32.8 81.0 

ĠHL 58 19.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Deneklerin öğrenim durumlarına baktığımızda, ankete katılan öğrencilerin % 48.2’ si 

ilköğretimi bitirip gelen öğrencilerden; % 51.8’i ise Ġmam Hatip Lisesi ve değiĢik 

Liseleri bitirmiĢ ya da açık lise son sınıfta okuyan öğrencilerden oluĢmaktadır. 

Tablo 4: Öğrencilerin Hafızlık Durumu  

Hafız mısınız? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Evet 59 19.3 19.3 

Hayır 246 80.7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin % 19.3’ü hafızlığını bitirmiĢ ya da bitirmek üzere olan 

öğrencilerden oluĢurken; çoğunluğu % 80.7’si hafız olmayıp Kur’an-ı Kerimi 

yüzünden okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır.  

Tablo 5: Öğrencilerin Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı 

      Nerede 

oturuyorsunuz? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Köy 79 25.9 25.9 

Ġlçe 161 52.8 78.7 

Ġl 65 21.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Örneklemimizin ikamet yerleri incelendiğinde, % 52.8’i ilçe’de oturan öğrencilerden 

oluĢmaktadır. Bu oran en yüksek orandır. Bunu % 25.9’la köy’de oturan öğrenciler 
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takip etmektedir. En düĢük oran ise % 21.3’le il’de oturan öğrencilerdir. Bu durum 

Kur’an kurslarına eğilimin ilçe ve köylerde daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Tablo 6: Öğrencilerin Ailelerinin Gelir Durumu 

Ailenizin Gelir 

      Düzeyi? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

DüĢük 18 5.9 5.9 

Orta 164 53.8 59.7 

iyi 112 36.7 96.4 

Çok iyi 11 3.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

Örneklem grubumuzun çoğunluğunun ailesinin gelir düzeyi % 53.8 ile orta düzeyde 

iken; % 36.7’ si iyi; % 5.9’ u düĢük; % 3.6’ sı ise çok iyi durumdadır. Bu durum 

yapılan diğer anketlerle de paralellik arzetmektedir. Nitekim, Mehmet E. Ay’ın 

“Türkiye’de Kur’an Kursları” çalıĢmasında; Kur’an Kursu öğrenci ailelerinin 

ekonomik durumunu Ģöyle tespit etmiĢtir: Öğrencilerin % 49,8’i orta halli; % 31,6’sı 

iyi; % 13,4’ü fakir; % 3.1’i çok fakir; % 2,1’i ise zengin ailenin çocuklarıdır (Ay, 

2005:28). Bu durum, Türkiye’de Kur’an kurslarına eğilimde orta kesimin daha fazla 

ilgi gösterdiğini göstermektedir.  

Mehmet E. Ay da bu durumu Ģöyle yorumlamaktadır: Bu tablonun oluĢmasında, 

ülkemiz insanlarının genellikle “orta direk” olarak adlandırılan kesimden teĢekkül 

etmesi önemli bir rol oynamaktadır. Ġkinci faktör olarak da Kur’an Kursları’nı 

ilkokuldan sonra gidilebilecek en uygun eğitim kurumu olarak gören köyde yaĢayan 

vatandaĢların, genellikle gelir düzeyi düĢük Anadolu insanları olmaları zikredilebilir 

(Ay, 2005:28). Ayrıca bazı araĢtırmalarda, bu konuda halkın, kısa yoldan bir meslek 

sahibi olarak gelir getirici bir yönü olması bakımından din görevliliğine yöneldiği 

ifade edilmektedir ( Ay, 2005:29). 

Tablo 7: Annelerin Öğrenim Durumu 

Annenizin öğrenim 

durumu nedir? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

 Geçerli 

ilkokul 255 83.6 83.6 

ortaokul 39 12.8 96.4 

lise 8 2.6 99.0 

ĠHL 2 .7 99.7 

üniversite 1 .3 100.0 

Toplam 305 100.0  
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Örneklem grubumuzun annelerinin öğrenim durumları incelendiğinde % 83.6 ile 

ilkokul mezunları çoğunluğu oluĢtururken; % 12.8’i ise ortaokul mezunlarından 

oluĢmaktadır. Lise mezunu olanlar % 2.6, imam hatip lisesi mezunu olanlar % 1; 

üniversite mezunu olan ise sadece % 0.3’tür.  

DĠE’nin 2000 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelinde okuryazar olmayan kadınların 

oranı % 27, ilkokul mezunu olanların oranı % 45, ortaokul ve yüksekokul mezunu 

olanların oranı ise %5.3, lise mezunu olanların oranı ise % 12.5’tir 

(http://www.die.gov. tr/tkba/t099.xls). 2006 yılı verilerine göre, Türkiye’de 25-64 yaĢ 

arası kadınların % 77’sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında. Türkiye'de zorunlu 

temel eğitime dahil olmayan her 5 çocuktan 4’ü kız. Türkiye’de 25-64 yaĢ arası kadın 

nüfusunun % 77’sinin eğitim seviyesinin ilköğretim ve altı düzeyde olduğu, bu 

nüfusun ancak % 8’inin yükseköğretime gidebildiği belirlendi. Türkiye’deki erkeklerin 

% 67’sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında. Türkiye’de erkeklerin yüzde 21’i 

ortaöğretim, yüzde 12’si yükseköğretim mezunu (www.kalitelihayat.com/.../turkiyede-

kadınların-egitim-durumu-15176.htm). 

Bu açıdan anketimize baktığımızda Kur’an kursuna gelen öğrencilerin annelerinin 

eğitim durumu ortaokul mezunları dıĢında Türkiye genelinin altında olduğu 

görülmektedir. 

 Tablo 8: Babaların Öğrenim Durumu 

Babanızın öğrenim 

durumu nedir? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

ilkokul 158 51.8 51.8 

ortaokul 60 19.7 71.5 

lise 49 16.1 87.5 

imam hatip 

lisesi 

10 3.3 90.8 

üniversite 28 9.2 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumları incelendiğinde, ilkokul 

mezunu % 51.8 ile çoğunluğu oluĢtururken; % 19.7 si ortaokul; % 16.1’i lise; % 3.3 

imam hatip lisesi; % 9.2 ile üniversite mezunları oluĢturmaktadır. Ġmam hatip lisesi 

mezunu olanların oranının az olması dikkat çekici bir durumdur. 

http://www.die.gov/
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DĠE’nin 2000 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelinde okuryazar olmayan erkeklerin 

oranı % 7, ilkokul mezunu olanların oranı % 50, ortaokul % 11, lise % 16 ve 

yüksekokul mezunu olanların oranı ise % 10’dur (BaĢkurt, 2007:160). Bu sonuçlara 

göre Kur’an kursuna gelen öğrencilerin babalarının eğitim durumlarının Türkiye 

ortalamalarına yakın olduğu görülmektedir. Buna göre, genel olarak Kur’an kursuna 

gelen öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyinin; orta ve ortanın altında olduğu 

görülmektedir. 

2.2. Evlerdeki Kur’an ve Tefsir Sayıları 

 Tablo 9: Evlerdeki Kur’an Adedi 

Evinizde kaç adet 

Kur’an-ı Kerim 

         var? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Bir 10 3.3 3.3 

Iki 26 8.5 11.8 

Üç 44 14.4 26.2 

dört 53 17.4 43.6 

BeĢ ve 

üstü 

172 56.4 100.0 

Toplam 305 100.0  

Evlerdeki Kur’an-ı Kerim adetlerine baktığımızda %56.4 ile beĢ ve üstü çoğunluğu 

oluĢturmaktadır. % 17.4 dört adet; % 14.4 üç adet; % 8.5 iki adet; % 3.3 bir adet. 

Sıralamaya baktığımızda yüzdeler çoktan aza doğru sıralanmakta ve en azı % 3.3 ile 

bir adet seçeneği olarak görülmektedir. Bu da örneklem grubunun anne ve babaları 

Kur’an-ı Kerim okumayı bilmese de (Bkz. annelerde % 12.8, Tablo 11; babalarda % 

21.6, Tablo 12) evlerinde Kur’an-ı Kerim bulundurduklarını göstermektedir.  

Evlerin çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim adedinin beĢ ve üstü olması, evlerde yaĢayan 

bireylerin kendilerine ait değiĢik boylarda Kur’an bulundurduklarını göstermektedir. 

YaĢlı olanlar büyük yazılı Kur’an okumayı tercih ederken gençler daha küçük 

boyutlarda Kur’an okumayı tercih etmektedirler. Aile bireylerinin çoğunluğunun 

kendilerine ait Kur’an’ın bulunması, belli zamanlarda okuduğunu da göstermektedir. 
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Tablo 10: Evlerdeki Tefsir Adedi 

Evinizde kaç adet 

Kur’an tefsiri 

vardır? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Bir 76 24.9 24.9 

Iki 51 16.7 41.6 

Üç 36 11.8 53.4 

dört 6 2.0 55.4 

BeĢ ve 

üstü 

17 5.6 61.0 

Hiç 119 39.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin evlerindeki tefsir adedine baktığımızda % 24.9 bir adet, % 

16.7 iki adet, % 11.8 üç adet, % 5.6 beĢ ve üstü, % 2.0 dört adet, % 39.0 ise evlerinde 

hiç tefsir bulunmadığı görülmektedir. Evlerinde tefsir bulunanlar toplam % 61’le 

çoğunluğu oluĢturmaktadır. Bu da Kur’an’ı Kerim’i anlamak için mealin yeterli 

olmayıp tefsire ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

2.3. Ailelerin Kur’an Okuma Durumları  

Tablo 11: Annelerin Kur’an Okuma Düzeyi 

Annenizin Kur’an 

okuma düzeyi  

        nedir? 

Dağılım % 
Toplam 

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
39 12.8 12.8 

Az bilir 54 17.7 30.5 

Orta 

düzeyde 

147 48.2 78.7 

Çok iyi 

bilir 

58 19.0 97.7 

Hafız 5 1.6 99.3 

vefat 

etti 

2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Örneklem grubumuzun annelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine baktığımızda  

%12.8’i Kur’an-ı Kerim’i hiç bilmiyor, % 17’si az biliyor, % 48’i orta düzeyde, % 

19’u çok iyi biliyor, % 1.6’sı hafız, % 0.7’si vefat etmiĢtir. Buna göre çoğunluk orta 

düzeyde okumayı bilirken, hafız olanların sayısının az olduğu görülmektedir.  
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Tablo 12: Babaların Kur’an Okuma Düzeyi 

Babanızın Kur’an 

okuma düzeyi 

nedir? 

Dağılım    % 
Toplam 

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
66 21.6 21.6 

Az bilir 75 24.6 46.2 

Orta 

düzeyde 
80 26.2 72.5 

Çok iyi 

bilir 
63 20.7 93.1 

Hafız 11 3.6 96.7 

vefat etti 10 3.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Örneklem grubumuzun babalarının Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine baktığımızda, 

% 21.6’sı hiç bilmiyor, % 24.6’sı az biliyor, % 20.7’si çok iyi biliyor, % 3.6’sı hafız, 

% 3.3’ü vefat etmiĢtir. Bu tabloyu annelerle kıyasladığımızda babaların hiç bilmeme 

ve az bilme oranı daha yüksek görülmektedir; çok iyi bilme ve hafız olma seçeneğinde 

ise, babalar biraz daha önde görülmektedir.  

Tablo 13: Anneannelerin Kur’an Okuma Düzeyi 

Anneannenizin 

Kur’an okuma 

düzeyi nedir? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
72 23.6 23.6 

Az bilir 83 27.2 50.8 

Orta 

düzeyde 
66 21.6 72.5 

Çok iyi 

bilir 
19 6.2 78.7 

Hafız 1 .3 79.0 

vefat 

etti 
64 21.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin anneannelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine 

baktığımızda hiç bilmeyenler % 23.6, az bilenler % 27.2, orta düzey bilenler % 21.6, 

çok iyi bilenler % 6.2’dir. Hafız olanlar  % 0.3,  % 21’de vefat etmiĢtir. Anneanneler 

ile annelerin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerini kıyasladığımızda, anneannelerde 

(%27,2) Kur’an-ı Kerim’i okumayı bilmeyenlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. 
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Annelerin hiç bilmeme oranı % 12.8’dir. Bu durum Türkiye’de kadınlar arasında 

Kur’an okuma oranının gitgide arttığını göstermektedir.  

Tablo 14: Dedelerin Kur’an Okuma Düzeyi 

Dedenizin Kur’an 

okuma düzeyi 

nedir? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
47 15.4 15.4 

Az bilir 48 15.7 31.1 

Orta 

düzeyde 
49 16.1 47.2 

Çok iyi 

bilir 
37 12.1 59.3 

Hafız 5 1.6 61.0 

vefat etti 119 39.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin dedelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine 

baktığımızda % 15.4’i okumayı hiç bilmiyor, % 15.7’si az biliyor, % 16.1’i orta 

düzeyde biliyor, % 12.1’i çok iyi biliyor, % 1.6’sı hafız, % 39’u vefat etmiĢtir. 

Dedelerin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeyleri anneannelere göre daha yüksek 

görülmektedir.  

Tablo 15: Babannelerin Kur’an Okuma Düzeyi 

Baba annenizin 

Kur’an okuma 

düzeyi nedir? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
79 25.9 25.9 

Az bilir 51 16.7 42.6 

Orta 

düzeyde 
63 20.7 63.3 

Çok iyi 

bilir 
25 8.2 71.5 

vefat etti 87 28.5 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin babaannelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine 

baktığımızda % 25.9’u okumayı hiç bilmiyor, % 16.7’si az biliyor, % 20.7’si orta 

düzeyde biliyor, % 8.2’si çok iyi biliyor, hiç hafız yok, % 28.5’si vefat etmiĢtir.  
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Tablo 16: Büyükbabaların Kur’an Okuma Düzeyi 

Büyük babanızın 

(babanızın babası) 

Kur’an okuma 

düzeyi nedir? 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Hiç 

bilmez 
47 15.4 15.4 

Az bilir 45 14.8 30.2 

Orta 

düzeyde 
38 12.5 42.6 

Çok iyi 

bilir 
25 8.2 50.8 

Hafız 13 4.3 55.1 

vefat etti 137 44.9 100.0 

Toplam 305 100.0  

Ankete katılan öğrencilerin büyükbabalarının Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine 

baktığımızda % 15.4’ü okumayı hiç bilmiyor, % 14.8’i az biliyor, % 12.5’i orta 

düzeyde, % 8.2’si çok iyi biliyor, % 4.3’ü hafız, % 44.9’u vefat etmiĢtir. Büyük 

babaların Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeyleri babaannelere göre daha yüksek oranda 

görülmektedir. Babaannelerde hiç hafız görülmezken dedelerde hafızlık oranı annelere 

ve babalara göre daha yüksek görülmektedir. 

Yukarıdaki tablolara dikkat edildiğinde, bu kuĢaktaki erkeklerin Kur’an-ı Kerim’i 

okuma düzeylerinin bayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Anne ve baba 

kuĢağında ise; annelerle kıyasladığımızda babaların hiç bilmeme ve az bilir oranı daha 

yüksek; çok iyi bilir ve hafız seçeneğinde babalar biraz daha önde görülüyor. Bu 

durum, Kur’an-ı Kerim’i öğrenme merakının son zamanlarda bayanlarda daha fazla 

olmasıyla nispeten açıklanabilir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkan yardımcılarından ve Kur’an Kurslarından sorumlu ġevki 

Aydın’ın Ģu ifadesi de bu durumu doğrular niteliktedir: “Son yıllarda Kur’an 

Kurslarında yepyeni bir olgu gözlenmektedir: Öğrencilerin yaklaĢık % 95’i kız ve 

kadınlardan oluĢmaktadır” (Aydın, 2008:101). 

2.4. Kur’ana Saygı Tutumları 

Dini tutum, kiĢinin dinle ilgili düĢünce, duygu ve davranıĢlarını belirleme tarzıdır. 

Yani kiĢinin dine dair bilgi ve inançları (zihni unsur), dinin bütününden ya da herhangi 

bir esasından hoĢlanması ve hoĢlanmaması (duygu unsuru) ve dinle ilgili davranıĢları, 
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yani lehte ve aleyhteki bir takım faaliyetleri (davranıĢ unsuru) onun dini tutumunu 

oluĢturur (Peker, 1993:88). 

Dini tutumların oluĢmasında baĢta aile grubunun büyük etkisi olur. Ailedeki bireylerin 

dini tutum ve davranıĢları çocuğu kuvvetle etkileyerek, onun dini tutumlarında 

belirleyici bir rol oynar. Çocuk da benzer tutumlara sahip olur. Her ne kadar yaĢ 

ilerledikçe çocuğun dini tutumlarında değiĢikler olursa da çocukluk dönemindeki 

tutumların izlerine her zaman az çok rastlamak mümkündür (Peker, 1993:95). 

 Tablo 17: Evlerde Kur’anın Bulunduğu Yerler 

Evinizde Kur’an 

nerede durmaktadır? 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

duvarda asılı 10 3.3 3.3 

kütüphanede 133 43.6 46.9 

televizyonun 

üstünde 

3 1.0 47.9 

yüksek bir 

yerde 

141 46.2 94.1 

diğer 18 5.9 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim’in evlerde yüksek bir yerde durması % 46.6 oranı ile birinci sırada yer 

alırken, kütüphanede durması % 43.6 ile ikinci sırada yer almaktadır. %3.3 duvarda 

asılı, televizyonun üzerinde seçeneği % 1’dir. Diğer seçeneğini iĢaretleyenlerin % 

5.9’u çoğunluğu; her odada, ulaĢabileceğimiz her yerde diye yazarken buzdolabının 

üzerinde, masamızın üzerinde gibi yerler yazanlar da mevcuttur. Bu durum Kur’an-ı 

Kerim’in sık sık okunduğu izlenimini vermektedir. 

Tablo 18: Abdestsiz Kur’an Okuma Konusundaki Düşünceler 

 Size göre abdestsiz Kur’an okunur mu?  

  okunabilir okunamaz 
dokunmadan 

okunabilir 
Toplam 

Kız 
  

19 46 167 232 

8.2% 19.8% 72.0% 100.0% 

Erkek 
  

12 19 42 73 

16.4% 26.0% 57.5% 100.0% 

Toplam 
  

31 65 209 305 

10.2% 21.3% 68.5% 100.0% 

 DF:2 Ki-kare:6.410 p= ,041 
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Örneklem grubumuzda erkek ve kızlar arasında abdestsiz Kur’an okunup 

okunamayacağı konusunda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir. Buna göre Ki-kare değeri 

olan ,041<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, kızlar ve erkeklerin abdestsiz 

Kur’an okuma düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur. Kızlarda abdestsiz 

Kur’an okunabileceğini düĢünenler % 8.2’i iken, erkeklerde %16.4’tür. Okunamaz 

diye düĢünen kızlar % 19.8 iken erkekler %26’dır. Kızların çoğunluğu % 72’si 

dokunmadan okunabilir diye düĢünmektedir. Erkeklerde ise bu oran % 57.5’tir. 

Kız-erkek ayırımı yapmaksızın genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına 

baktığımızda; Kur’an-ı Kerim’in abdestsiz olarak okunabileceğini düĢünenler % 10.2, 

okunamaz diye düĢünenler % 21.3, dokunmadan okunabilir diye düĢünenler ise % 68.5 

ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır. 

“Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa 56/79) Ayetinden hareketle, Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yayınlanan ilmihale göre; “Abdestsiz kimsenin, Kur’an’a 

dokunması ve onu elle tutması caiz görülmez. Abdestsiz olarak mushaf’a bakarak veya 

ezberden Kur’an okumak ise caizdir.” (Ġlmihal I, 2006:196) Bu bilgileri derste öğrenen 

ve okuyan öğrencilerin çoğunluğunun yukarıdaki görüĢü benimsediği gözlenmektedir. 

Namaz gibi bir kısım dini görevleri yerine getirmek için abdest almaya gerek vardır. 

Bu görevlerden her birinin yapılması, abdestin bir sebebidir. Abdestsiz bir kimse 

namaz kılamaz, tavaf edemez, bir mahfaza içinde olmaksızın Kur’an’ı tutamaz. 

Bunları yapmak haramdır. Fakat Kur’an-ı Kerimi ezber olarak veya karĢıdan mushaf’a 

bakarak abdestsiz okuyabilir (Bilmen,1992:80). 

“O’na ancak temiz olanlar dokunabilir” (Vakıa 56/79). Bu temizliği, daha ziyade 

maddi anlamda anlamak mümkünse de, manevi anlamda da anlamak mümkün. Nasıl? 

Sen içindeki art niyeti, kötü düĢünceleri ve fikirleri çıkar, halis ve temiz niyetlerle bu 

Kur’an’a yanaĢ, bu Kur’an sana tesir edecektir (Baloğlu, 2007:116). AraĢtırma 

amacıyla abdestsiz Kur’an okunabileceğini savunanlar da vardır: Ġbadet maksadıyla 

Kur’an okunursa elbette ki bu abdestle olacaktır. Ama düz okuduk. Burada herhangi 

bir Ģey öğrenmek için baktık. Burada, herhangi bir abdeste gerek yoktur (Baloğlu, 

2007:118). 
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Tablo 19: Başörtüsüyle Kur’an Okuma Konusundaki Düşünceler 

Size göre baĢörtüsü 

takmadan Kur’an 

okunur mu?  

Dağılım   % 
Toplam  

% 

Geçerli 

okunabilir 10 3.3 3.3 

okunamaz 283 92.8 96.1 

diğer 12 3.9 100.0 

Toplam 305 100.0  

BaĢörtüsü takmadan Kur’an okunabilir diyenler % 3.3 iken okunamaz diye düĢünenler 

% 96.1 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır. Diğer seçeneğini iĢaretleyen % 3.9’u ise 

okunabilir ama saygısızlık olur, düĢüncesindedirler. Bu veriler Kur’ana saygı 

konusundaki tutumu göstermesi açısından önemlidir.  

Tablo 20: Kur’an Olan Odada Şarkı Söylenme Durumu 

 
  

Kur’an olan odada şarkı söylenmez.  

 
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
  

85 48 48 28 23 232 

36.6% 20.7% 20.7% 12.1% 9.9% 100.0% 

Erkek 
  

24 6 26 12 5 73 

32.9% 8.2% 35.6% 16.4% 6.8% 100.0% 

            Toplam 
  

109 54 74 40 28 305 

35.7% 17.7% 24.3% 13.1% 9.2% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:11.573 p= ,021 

Örneklem grubumuzda erkek ve kızlar arasında Kur’an olan odada Ģarkı söylenip 

söylenemeyeceği konusunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Buna göre; Ki-kare 

değeri olan  ,021<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle Kur’an olan 

odada Ģarkı söylenmez, düĢüncesi arasında, anlamlı bir farklılık mevcuttur. 

Cinsiyet farkı ile Kur’an olan odada Ģarkı söylenmez çapraz tablosuna baktığımızda, 

Kızların toplam % 57.3’ü Ģarkı söylenemeyeceğini düĢünürken; erkeklerin toplam % 

41.1’i aynı düĢüncede görülmektedir. Bu durum; kızların bu konuda Kur’ana daha 

saygılı bir tutum içinde olduklarını göstermektedir. 

Kız-erkek ayırımı yapmaksızın genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına 

baktığımızda; Kur’an-ı Kerim olan odada Ģarkı söylenmez düĢüncesinde olanlar % 

53.4, kararsız olanlar % 24.3, Ģarkı söylenebilir diye düĢünenler ise % 22.3 
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oranındadır. Çoğunluğun Ģarkı söylenemez düĢüncesinde olması Kur’an-ı Kerime olan 

saygıdan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 21: Kur’an Olan Odada Televizyon İzleme Durumu 

Kur’an olan odada 

televizyon seyredilmez 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
93 30.5 30.5 

Fikrime uygun 62 20.3 50.8 

Kararsızım 83 27.2 78.0 

Fikrime aykırı 49 16.1 94.1 

Fikrime çok  

aykırı 
18 5.9 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim olan odada televizyon izlenilmeyeceğini düĢünen toplam % 50.8, 

kararsız olanlar % 27.2, seyredilebilir diye düĢünenler % 22 oranındadır. ġarkı 

söylenemez düĢüncesi ile kıyaslandığında % 7 civarında bir azalma görülmektedir. Bu 

durum televizyon seyretmenin bu kesim tarafından günlük normal bir davranıĢ olarak 

görülmesiyle izah edilebilir.  

2.5. Deneklerin Kur’an Okuma Sıklığı 

Tablo 22: Kur’an Okuma Sıklığı: Her gün 

Kur’an-ı Kerimi her gün 

okurum. 
Dağılım     % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
171 56.1 56.1 

Fikrime uygun 94 30.8 86.9 

Kararsızım 35 11.5 98.4 

Fikrime  aykırı 4 1.3 99.7 

Fikrime çok  

aykırı 
1 .3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim’i her gün okuduğunu söyleyenler toplam % 86.9, kararsız olanlar % 

11.5, her gün okumayanlar ise % 1.6’dır. Her gün okumanın yüksek çıkması 

deneklerin Kur’an kursu öğrencisi olmalarıyla izah edilebilir. Bununla birlikte 

kararsızlar ve aykırı düĢünenler göz önüne alındığında her gün Kur’an okumayan ya 

da okumayı düĢünmeyenler de % 13’e yakın bir oranı teĢkil etmektedir. 
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Tablo 23: Kur’an Okuma Sıklığı: İki-Üç Günde Bir 

Kur’an-ı Kerimi iki üç 

günde bir okurum 
Dağılım    % 

Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
34 11.1 11.1 

Fikrime uygun 60 19.7 30.8 

Kararsızım 49 16.1 46.9 

Fikrime  aykırı 88 28.9 75.7 

Fikrime çok  

aykırı 
74 24.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim’in iki üç günde bir okunması gerektiğini düĢünenler toplam % 30.8, 

kararsız olanlar % 16.1, iki üç günde bir okumanın uygun olmadığını düĢünenler % 

53.2 dir. Bu tablo yukarıdaki verilerle karĢılaĢtırıldığında % 54 civarında bir kesimin 

her gün Kur’an okuduğu ya da okunması gerektiğini düĢündüğü görülmektedir. Bu 

oran aĢağıdaki tablolarla karĢılaĢtırıldığında ise daha da yukarılara çıkmaktadır. 

 Tablo 24: Kur’an Okuma Sıklığı: Haftada Bir 

 Kur’an-ı Kerimi haftada bir okurum.  

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
  

8 15 28 82 99 232 

3.4% 6.5% 12.1% 35.3% 42.7% 100.0% 

Erkek 
  

12 5 9 21 26 73 

16.4% 6.8% 12.3% 28.8% 35.6% 100.0% 

Toplam 
  

20 20 37 103 125 305 

6.6% 6.6% 12.1% 33.8% 41.0% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:15.691 p= ,003 

Cinsiyete göre Kur’an-ı Kerimi haftada bir okurum düĢüncesinde, Ki-kare değeri 

,003<0.05 olduğundan dolayı anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Erkekler haftada bir 

Kur’an okumanın uygun olduğunu % 23.2’si düĢünürken, kızlarda aynı düĢüncede 

olanlar %9.9’dur. Kızlar haftada bir Kur’an okumanın uygun olmadığını %78 oranında 

düĢünürken, erkeklerden bu oran % 64.4’tür. Netice itibarıyla erkeklerin, haftada bir 

Kur’an okumayı kızlara göre daha uygun bulduklarını görmekteyiz.  

Kur’an-ı Kerim’i her gün, iki üç günde bir ve ayda bir okumada ise, (p>0.05) 

olduğundan dolayı, cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 
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Kız-erkek ayrımı yapılmaksızın genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına 

baktığımızda; Kur’an-ı Kerim’in haftada bir okunmasını % 13.2’si olumlu bakarken % 

12.1’i kararsız, %74.8’i haftada bir okunmasına olumsuz bakmaktadır. Büyük 

çoğunluğun, haftada bir okunmasını az bulduğunu görmekteyiz.   

Tablo 25: Kur’an Okuma Sıklığı: Ayda Bir ve Kandil Gecelerinde 

Kur’an-ı Kerimi ayda 

bir ve kandil 

gecelerinde okurum. 

Dağılım     % 
Toplam  

% 

Geçerli 

  

  

Fikrime çok 

uygun 
11 3.6 3.6 

Fikrime 

uygun 
13 4.3 7.9 

Kararsızım 19 6.2 14.1 

Fikrime  

aykırı 
80 26.2 40.3 

Fikrime çok  

aykırı 
182 59.7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim’in ayda bir ve kandil gecelerinde okunmasına % 7.9’u olumlu 

bakarken % 6.2’si kararsız, % 85.9’u olumsuz bakmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in her gün 

okunması gerektiğini düĢünenler (% 86.9) ile ayda bir ve kandil gecelerinde 

okunmasına olumsuz bakanların yüzdesinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim okuma sıklığı azaldıkça olumsuz düĢünenlerin yüzdesinde artma 

görülmektedir. Bu da Kur’an-ı Kerim okuyan ergenlerin, mümkün olduğu kadar diğer 

insanların da sık sık Kur’an okuması gerektiğini düĢünmelerinden kaynaklanmaktadır. 

2.6. Kur’an Okumanın Duygu ve Düşünce Boyutları 

Duygu, içinde haz ve elem unsuru bulunan her çeĢit ruhsal olaylardır (Pazarlı, 

1972:92). Din duygusu, ilahi bir kuvvetin varlığından kaynaklanan düĢünce, tasavvur 

ve hareketlerin insanda uyandırdığı duygudur. Bu duygu, insanı ilahi varlıkla temasa 

getirir ve ona yöneltir. Din duygusu, diğer duygulardan kapsamlı ve birbirinden farklı 

bir çok duyguyu içine alan önemli bir duygudur (Peker, 1993:62). 

Din duygusu, tek bir duygu Ģekli olmayıp, dini konular karĢısında kiĢide beliren 

duyguların genel adı olmaktadır (Hökelekli, 2005:138). 
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Tablo 26: Üzüntülü ve Sıkıntılı Anlarda Kur’an Okunması 

 Kur’an-ı Kerimi üzüntülü ve sıkıntılı anlarımda okurum.  

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
  

61 61 37 34 39 232 

26.3% 26.3% 15.9% 14.7% 16.8% 100.0% 

Erkek 
  

11 14 22 16 10 73 

15.1% 19.2% 30.1% 21.9% 13.7% 100.0% 

Toplam 
  

72 75 59 50 49 305 

23.6% 24.6% 19.3% 16.4% 16.1% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:12.007 p= ,017 

Ki-kare değeri ,017<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde kızlar ve erkekler 

arasında anlamlı bir fark mevcuttur. Tabloda kızlar’ın % 52.6’sının Kur’an-ı Kerimi 

üzüntülü ve sıkıntılı anlarda okuduğu görülürken, erkekler de bu oran % 34.3’tür. 

Erkeklerde kararsız olanların daha fazla olduğunu görmekteyiz (% 30.1). Bu da 

kızların üzüntü ve sıkıntıları anında Kur’an okumayı erkeklere göre daha çok tercih 

ettiklerini ortaya koymaktadır. Erkekler sıkıntılı anlarını farklı Ģekillerde geçiĢtirmeye 

çalıĢıyor olabilirler. Çünkü toplumumuzda erkekler daha özgür hareket 

edebilmektedirler.  

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda; Kur’an-ı Kerimi üzüntülü 

ve sıkıntılı anlarında okuyanlar % 48.2, kararsız % 19.3, üzüntülü anlarında okumayı 

düĢünmeyenler % 32.5’tür. 

Öğrencilerle yaptığım mülakatta, niçin ve hangi zamanlarda Kur’an okuyorsunuz, 

sorusuna verilen cevaplarda; sıkıntılı anlarında Kur’an okumadaki psikolojik 

duygularını Ģöyle ifade etmiĢlerdir: “Kur’an okuduğumda rahatlıyorum, canım 

sıkıldığında moralim bozulduğunda ilk gidecek mercii Kur’an-ı Kerim oluyor. 

Okuyunca sıkıntım gidiyor, rahatlıyorum. Kasvetim gidiyor, mutlu oluyorum” (KiĢisel 

GörüĢme, 14 Ağustos 2009). “Çok sıkıntılı günler yaĢadım. Kur’an-ı Kerim okuyunca 

insan rahatlıyor, ferahlıyor baĢka bir Ģey düĢünmüyor. Kur’an-ı Kerim’e odaklanınca 

psikolojik olarak birisiyle konuĢuyor gibi oluyorum” (KiĢisel GörüĢme, 14 Ağustos 

2009). “Bir Ģey olduğu zaman hemen Kur’an-ı Kerim okurum, çok rahatlatıyor” 

(KiĢisel GörüĢme, 13 Ağustos 2009). “Çocukken okuyunca mutluluk oluyordu ama 

Ģimdi daha farklı. Üzüntülüysem, üzgünsem beni çok rahatlatıyor, psikolojik olarak 
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Allah’ın eseriyle baĢ baĢa olduğumu hissediyorum” (KiĢisel GörüĢme, 14 Ağustos 

2009). 

Tablo 27: Başarılı Anlarda Allah’a Şükür Olarak Kur’an Okunması  

 
Kur’an-ı Kerimi istediğim başarıları elde ettiğim zamanlarda 

Allah’a şükür olsun diye okurum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
52 73 45 26 36 232 

22.4% 31.5% 19.4% 11.2% 15.5% 100.0% 

Erkek 
22 20 6 15 10 73 

30.1% 27.4% 8.2% 20.5% 13.7% 100.0% 

Toplam 
  

74 93 51 41 46 305 

24.3% 30.5% 16.7% 13.4% 15.1% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:9.541 p= ,049 

Ki-kare değeri olan ,049<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyet ile 

Kur’an-ı Kerimi baĢarılı anlarda Allah’a Ģükür olarak okuma, düĢüncesi arasında 

anlamlı bir farklılık mevcuttur. Tabloya baktığımızda Erkeklerin % 57.5’inin; kızların 

% 53.9’unun baĢarılı anlarında Kur’an okuduğunu görmekteyiz. Erkeklerin % 34.2 si 

olumsuz düĢünürken kızlarda bu oran %26.7’dir. Tabloya baktığımızda, kızlar ve 

erkeklerin çoğu baĢarılı anlarında Kur’an okumayı tercih ederken, kızlarda kararsız 

olanların fazla olduğu, erkeklerde ise olumsuz düĢünenlerin fazla olduğu 

görülmektedir. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda ise; Kur’an-ı Kerimi istediği 

baĢarıları elde ettiği zamanlarda Allah’a Ģükür olsun diye okuyanlar % 54.8, kararsız 

olanlar % 16.7, baĢarılı anlarında okumayanların ise % 28.5 olduğunu görmekteyiz. 

DüĢünce zihnin en kompleks faaliyetlerinden biridir. DüĢünce, herhangi bir objeye, 

olaya, görüĢe, kanaate, inanca vs. zihinsel yönden derinliğine yapılan bir yaklaĢım 

veya zihnin bu olaylar üzerinde deruni bir meĢguliyetidir (Peker, 1993:48). 

Dini hayatın en temel unsurlarından birisi dini düĢüncedir. Çünkü dinin muhatabı olan 

insan düĢünen bir varlıktır (Certel, 2003:95). KiĢi, imana konu olan Ģeyler üzerinde 

düĢünüp zihinsel planda tatmin olarak bir hükmü kabul ve tasdik etmekte ya da red ve 

inkar etmektedir. DüĢünce ve zihinsel tatmin, kiĢiyi Allah’a imana ve dini kabule 
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götüren zihinsel bir motivasyon olmakla kalmayıp, dine inanıp bağlanan kiĢilerde de 

dini yaĢayıĢın temel öğelerinden biri olmaya devam eder (Certel, 2003:96). 

Tablo 28: Kur’an Okumak Ruhu Temizler İnancı 

Kur’an-ı Kerim 

okuduğumda ruhumun 

temizlendiğini 

hissediyorum 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
191 62.6 62.6 

Fikrime 

uygun 
88 28.9 91.5 

Kararsızım 22 7.2 98.7 

Fikrime  

aykırı 
2 .7 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okunduğunda ruhunun temizlendiğini düĢünenler % 91.5, kararsız 

olanlar % 7.2, olumsuz düĢünenler ise sadece % 1.4. Bu durum, ergenlerin büyük 

kısmının Kur’an okuduğu anlarda ruhunun temizlendiğini tecrübe ettiğini 

göstermektedir. Bu durum Kur’an okumanın psikolojik tezahürleri bağlamında dikkate 

değer noktalardan birisidir. 

Tablo 29: Kur’an Okumak Nazar, Büyü ve Kötü Cinlere Karşı Korur İnancı 

Kur’an okuduğumda 

kendimin nazar, büyü, 

kötü cin gibi Ģeylere karĢı 

korunduğuna 

inanıyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
149 48.9 48.9 

Fikrime uygun 115 37.7 86.6 

Kararsızım 26 8.5 95.1 

Fikrime  aykırı 7 2.3 97.4 

Fikrime çok  

aykırı 
8 2.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğunda kendini nazar, büyü, kötü cin gibi Ģeylere karĢı 

korunduğuna inananlar % 86.6, kararsız olanlar % 8.5, aykırı bulanlar ise % 4.9. Bu 
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durum, ergenlerin çoğunun Kur’anı korunmak amacıyla da okuduklarını 

göstermektedir. 

Tablo 30: Kur’an Okumak İnsanı Allah’a ve Resulüne Daha Çok Sevdirir 

Duygusu 

Kur’an okuduğumda 

Allah ve Resulünün 

beni daha çok sevdiğini 

hissediyorum 

Dağılım   % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
203 66.6 66.6 

Fikrime 

uygun 
77 25.2 91.8 

Kararsızım 22 7.2 99.0 

Fikrime  

aykırı 
3 1.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an okuduğunda Allah ve Resulünün kendisini daha çok sevdiğini hissedenler % 

91.8, kararsız % 7.2, aykırı düĢünenler sadece % 1.0, fikrime çok aykırı seçeneği ise 

hiç iĢaretlenmemiĢtir. Bu durum, ergenlerin Kur’an okuyarak Allah ve Resulüyle 

manevi bir bağ kurduklarını göstermektedir. 

Ġlk ergenlik çağındaki kız veya erkek zaman zaman baĢkalarından uzaklaĢıp, kendi ile 

baĢ baĢa kalmak ister. Anne-babanın ve arkadaĢlarının beraber olma isteğini reddedip 

yalnız kalmayı, hayallerinde düĢüncelerinde kendi iç dünyasında olmayı arzu edebilir. 

Ondaki bu duygusal yalnızlık, onun Allah sevgisine ulaĢmasına yardımcı olabilir. 15-

16 yaĢlarındaki kız ve erkekler için Allah en yakın sırdaĢtır (Certel, 2003:173). 

Tablo 31: Kur’an Okumak Allah’la Olan Bağları Güçlendirir Duygusu 

 
Kur’an-ı Kerim okuduğumda Allah’la olan bağlarımın 

güçlendiğini hissediyorum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 
  

Kız 
169 47 15 0 1 232 

72.8% 20.3% 6.5% .0% .4% 100.0% 

Erkek 
  

37 27 8 1 0 73 

50.7% 37.0% 11.0% 1.4% .0% 100.0% 

Toplam 
  

206 74 23 1 1 305 

67.5% 24.3% 7.5% .3% .3% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:15.421 p= ,004 
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Ki-kare değeri olan, 004<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okuma ve Allah ile olan bağ, arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur. 

Kur’an-ı Kerim okuduğunda Allah’la olan bağlarının güçlendiğini hisseden kızlar % 

93.1, erkekler de ise bu oran % 87.7’dir. Erkeklerin biraz daha kararsız olduğu 

görülmektedir. 

Kız-erkek ayrımı yapmaksızın genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına 

baktığımızda ise; Kur’an-ı Kerim okuduğunda Allah’la olan bağlarının güçlendiğini 

hisseden % 91.8, kararsız % 7.5, Allah’la olan bağlarının güçlendiğini hissetmediğini 

düĢünenlerin % 0.6 olduğunu görmekteyiz. 

Ergen yalnız kaldığında, derdini baĢkalarıyla paylaĢmadığı zaman kaygılanır ve 

problemleri bir kısır döngü içinde gittikçe büyüdüğü için psikolojik bunalıma girebilir. 

Ancak böyle durumlarda ergen, baĢkalarına anlatamadığı problemlerini AĢkın’a 

anlatarak ve hem de çözümünü O’ndan bekleyerek hayatın zorlukları karĢısında yalnız 

olmadığını, daima yardıma müracaat edebileceği bir yaratıcısının olduğunu hatırlayıp 

manevi bir güç kazanabilir (Koç, 2003:393). 

Ġnsan kutsal kabul ettiği bir Ģeyle karĢılaĢtığında herhangi bir iradi çaba sarf etmeden 

duygusal bir iletim içine girmektedir. Ġnanan insanın kutsal kitapla iletiĢim kuramama 

gibi bir kaygısı olmamaktadır. Kutsal kabul ettiği kitaba kendini açabilmekte, onun 

verdiği mesajı içinde hissedebilmektedir (Özdoğan, 2000:307). 

Tablo 32: Kur’an Okumak Özgüveni Artırır Duygusu 

Kur’an-ı Kerim 

okumak kendime olan 

güven duygularımı 

arttırmıyor 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
31 10.2 10.2 

Fikrime 

uygun 
31 10.2 20.3 

Kararsızım 36 11.8 32.1 

Fikrime  

aykırı 
78 25.6 57.7 

Fikrime çok  

aykırı 
129 42.3 100.0 

Toplam 305 100.0  
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Kur’an-ı Kerim okumak kendime olan güven duygularımı arttırmıyor % 20.4, kararsız 

% 11.8, güven duygusunu arttırdığını düĢünenler % 67.9’dur. Bu durum; ergenlerin 

Kur’an okuduklarında yaklaĢık % 68 oranında özgüven kazandıklarını göstermektedir. 

 Tablo 33: Kur’an Okumak İslam Ümmetine Mensubiyeti Güçlendirir Duygusu 

Kur’anı Kerim okumak 

benim Islam ümmetine 

mensubiyet duygu-

larımı güçlendiriyor. 

Dağılım     % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
159 52.1 52.1 

Fikrime 

uygun 
108 35.4 87.5 

Kararsızım 36 11.8 99.3 

Fikrime  

aykırı 
1 .3 99.7 

Fikrime çok  

aykırı 
1 .3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’anı Kerim okumanın Ġslam ümmetine mensubiyet duygularını güçlendirdiğini 

düĢünenler % 87.5, kararsız % 11.8, mensubiyet duygularını güçlendirdiğini 

düĢünmeyenler ise % 0.6. Bu durum da Kur’an okumanın ergenlerde yaklaĢık % 88 

oranında Ġslam ümmetine mensubiyeti güçlendirdiğini göstermektedir. 

Tablo 34: Kur’an Okumak Emniyet Duygusunu Geliştirir İnancı 

Kur’an-ı Kerim 

okuduğumda kendimi 

daha çok emniyette 

hissediyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
202 66.2 66.2 

Fikrime 

uygun 
83 27.2 93.4 

Kararsızım 17 5.6 99.0 

Fikrime  

aykırı 
1 .3 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğunda kendini daha çok emniyette hisseden % 93.4, kararsız % 

5.6, emniyette hissetmeyen % 1. Bu oran ergenlerin kendini nazar, büyü, kötü cin gibi 
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Ģeylere karĢı korunduğuna inananların oranıyla (% 86.6) karĢılaĢtırıldığında daha 

yüksek görülmektedir. Bu durum emniyet duygusunun kötülüklere karĢı daha geniĢ bir 

duygu olarak algılanmasıyla izah edilebilir. 

Öğrencilerle yaptığım mülakatlarda neden Kur’an okuyorsunuz, sorusuna verilen 

cevaplarda da emniyet duygusunu görmekteyiz: “Kur’an okuyunca, kendimi daha 

huzurlu ve güvende hissediyorum. Evde, evden çıkarken, ailemle, yatarken okuyorum” 

(KiĢisel görüĢme, 12 Ağustos 2009). Mülakatta günlük hayatınızda ne zaman Kur’an 

okursunuz sorusuna ise; “Her gün yatarken ve korktuğum zamanlar okuyorum” 

(KiĢisel görüĢme, 14 Ağustos 2009). “Yasin suresini Kur’an-ı Kerim’in kalbi olduğu 

için sık sık okuyorum, okuyunca korunduğumu hissediyorum, rahatlıyorum (KiĢisel 

görüĢme, 14 Ağustos 2009). Denekler bu ve benzer cevaplar vererek, Kur’an 

okuduklarında korundukları düĢüncesini ortaya koymuĢlardır. 

Freud’a göre bir gerçekliğe sahip olmasa da dinin insan hayatında etkin bir rolü vardır. 

Çünkü din gibi bir güce tutunmak hayatın tehlikelerine karĢı insanın korkularını 

dindirmektedir (Ayten, 2006:33). 

Tablo 35: Kur’an Okumak Psikolojik Olgunluk Kazandırır Duygusu 

Kur’an-ı Kerim 

okumanın beni 

psikolojik olarak 

olgunlaĢtırdığını 

hissediyorum 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
140 45.9 45.9 

Fikrime 

uygun 
101 33.1 79.0 

Kararsızım 49 16.1 95.1 

Fikrime  

aykırı 
10 3.3 98.4 

Fikrime çok  

aykırı 
5 1.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumanın psikolojik olarak olgunlaĢtırdığını hisseden % 79, kararsız 

% 16.1, olgunlaĢtırdığını düĢünmeyen % 4.9. Kur’an okumanın psikolojik olgunluk 

kazandırdığını düĢünen % 79’luk oran, özgüven kazanma oranıyla (% 68) 

karĢılaĢtırıldığında daha yüksek görülmektedir. Bu da psikolojik olgunluğun özgüvene 

göre daha genel bir kavram olmasıyla izah edilebilir. 
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Tablo 36: Kur’an Okumak Sorumluluk Duygularını Geliştirir İnancı 

Kur’an-ı Kerim 

okumak benim 

sorumluluk 

duygularımı 

geliĢtirmiyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
29 9.5 9.5 

Fikrime 

uygun 
31 10.2 19.7 

Kararsızım 45 14.8 34.4 

Fikrime  

aykırı 
91 29.8 64.3 

Fikrime çok  

aykırı 
109 35.7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumanın sorumluluk duygularını geliĢtirdiğini düĢünenler % 65.5, 

kararsız % 14.8, sorumluluk duygularını geliĢtirmediğini düĢünenler % 19.7. Bu 

soruda sorumluluk duygusu kasıtlı olarak genel tutulmuĢtur. Dini, milli vb. duygularla 

sınırlandırılmamıĢtır. Bu durum deneklerin kararsızlık oranını yükseltmiĢtir. 

Tablo 37: Kur’an Okumak Sinirleri Yatıştırır Duygusu  

 Kur’an-ı Kerim okumak sinirlerimi yatıştırıp beni rahatlatıyor.  

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
135 65 26 5 1 232 

58.2% 28.0% 11.2% 2.2% .4% 100.0% 

Erkek 
  

27 31 14 1 0 73 

37.0% 42.5% 19.2% 1.4% .0% 100.0% 

Toplam 
  

162 96 40 6 1 305 

53.1% 31.5% 13.1% 2.0% .3% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:11.562 p= ,021 

Ki-kare değeri olan ,021<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okuma ve sinirlerin yatıĢmasına etkisi düĢüncesi, arasında anlamlı bir 

farklılık mevcuttur. Cinsiyete göre, Kur’an-ı Kerim okumanın sinirlerini yatıĢtırıp 

rahatlattığını düĢünen kızlar % 86.2, erkekler % 79.5. Kur’an-ı Kerim okumanın, 

erkeklere göre kızların sinirlerini daha iyi yatıĢtırdığını görmekteyiz. Bu durum sıkıntı 

anlarında Kur’an okuma sonucuyla da paralellik arzetmektedir. 
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Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda, Kur’an-ı Kerim okumanın 

sinirlerini yatıĢtırıp rahatlattığını düĢünenler % 84.6, kararsız % 13.1, rahatlattığını 

düĢünmeyenler % 2.3’tür. 

Tablo 38: Kur’an Okumak Kötülüklerden Korur Duygusu 

Kur’an okuduğumda 

kötülüklerden 

korunduğumu 

hissediyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
188 61.6 61.6 

Fikrime 

uygun 
98 32.1 93.8 

Kararsızım 15 4.9 98.7 

Fikrime  

aykırı 
2 .7 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğunda kötülüklerden korunduğunu hisseden % 93.8, kararsız % 

4.9, korunduğunu hissetmeyenler % 1.4. Bu netice, kendini daha çok emniyette 

hissetme oranıyla (% 93.4) paralellik arzetmektedir. 

Kur’an kursu öğrencileriyle yaptığım mülakatta, Kur’an okumayı yeni öğrenmiĢ bir 

öğrenci, Kur’an okurken hissettiği duygularını Ģöyle ifade etmiĢtir: “Herkesin özellikle 

yakın çevremdeki arkadaĢlarımın Kur’an öğrenmesini o duyguyu tatmalarını isterim. 

Buraya gelmeden önce sığınağımız müziklerimiz, kitaplarımız, filmlerimizdi. Kur’an-ı 

Kerim okurken baĢka bir dünya derler ya aynen ona sürüklüyor beni. Kötülüklerden 

koruyor gibi geliyor bana. Müzik dinlediğimde eğlenceli vakit geçiriyor sonra baĢ 

ağrısı çekiyordum. Kur’an-ı Kerim öyle değil, okuduğumda rahatlama oluyor” (KiĢisel 

görüĢme, 14 Ağustos 2009). 
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Tablo 39: Kur’an Okumak Ahlaki Duyguları Geliştirir Düşüncesi 

Kur’an-ı Kerimi 

okumak ahlaki duygu-

larımı kuvvetlendiriyor 

Dağılım % 
Toplam 

% 

Geçerli 

  

Fikrime çok 

uygun 
192 63.0 63.0 

Fikrime 

uygun 
90 29.5 92.5 

Kararsızım 20 6.6 99.0 

Fikrime  

aykırı 
1 .3 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerimi okumanın ahlaki duyguları kuvvetlendirdiğini düĢünen % 92.5, 

kararsız % 6.6, olumsuz düĢünen % 1. Kur’an okumanın en önemli psikolojik 

tezahürlerinden birisi de ahlaki davranıĢları desteklemesidir. Bu sonuç bunun 

göstergelerinden bir tanesidir.  

Ahlaki davranıĢın esaslarından pek çoğu dinden gelmektedir. Din ahlaki hayatımızın 

yegane kaynağı değildir, ama en büyük kaynaklarından biridir (Güngör, 2000:115). 

Tablo 40: Kur’an Okumak Kişisel Hayatı Anlamlandırır Düşüncesi 

Kur’an-ı Kerim 

okumak hayatıma 

anlam katıyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
162 53.1 53.1 

Fikrime 

uygun 
113 37.0 90.2 

Kararsızım 26 8.5 98.7 

Fikrime  

aykırı 
2 .7 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumak hayatıma anlam katıyor diye düĢünenler % 90.2, kararsız % 

8.5, hayatına anlam kattığını düĢünmeyenler % 1.4. Ergenlerin % 90 civarında bir 

kısmı Kur’an okumanın hayata anlam kattığını düĢünmektedir. Bu durum Kur’an 

okumanın önemli psikolojik tezahürlerinden birisidir. 
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Hayatın anlamı kavramından, genel manada var olmanın anlamı, insanın bu anlamı 

öğrenip kavrayabilmesi, buna uygun yaĢaması ve kiĢisel hayatında sahip olduğu anlam 

kastedilmektedir. Dolayısıyla anlamlı hayat, hem insanın Ģahsi dünyasının, hem de 

içinde bulunduğumuz varlık aleminin anlamlı olması demektir (Akıncı, 2005:10). 

Din öğretiminin amacı, insanların hayatlarında bir anlama sahip olmalarını sağlayarak 

bu dünyadaki varlığı izah etmede bir ön çatı ya da temel vazifesi görmektir (Akıncı, 

2005:16). Ġnançlar hayatı yorumlayarak hayatın anlamı konusunda insanın zihnini 

aydınlatır. Dine ait değerler ise bu doğrultuda davranıĢ geliĢtirme konusunda 

belirleyici durumdadır. Bu açıdan dinden gelen ilkeler ve yorumlar anlam arayıĢında 

büyük ölçüde rehberlik etmektedir(Akıncı, 2005:12). 

Frankl’a göre, hayatta anlamın kalmaması durumunda varoluĢsal boĢluk (existential 

vacuum) oluĢur. Bu durum, hayatın yaĢamaya değer görülmemesi sonucunda geliĢen 

son noktadır. VaroluĢsal boĢluk anlam isteminin engellenmesi durumunda ortaya çıkar 

(Ayten, 2006:132). 

Tablo 41: Kur’an Okumak Hayata Olumlu Bakma Alışkanlığı Kazandırır 

 
Kur’an-ı Kerim okumak hayatın anlamı üzerinde olumlu 

düşünmemi sağlıyor. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
116 80 34 1 1 232 

50.0% 34.5% 14.7% .4% .4% 100.0% 

Erkek 
  

22 41 7 2 1 73 

30.1% 56.2% 9.6% 2.7% 1.4% 100.0% 

Toplam 
  

138 121 41 3 2 305 

45.2% 39.7% 13.4% 1.0% .7% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:16.237 p= ,003 

Ki-kare değeri olan ,003<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle, 

Kur’an-ı Kerim okumanın hayatın anlamı üzerinde olumlu düĢünmelerini sağladığı 

düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0.05). Kur’an-ı Kerim okumanın 

hayatın anlamı üzerinde olumlu düĢünmesini sağladığını düĢünen kızlar % 84.5, 

erkekler % 86.3; kararsız kızlar % 14.7, erkekler % 9.6; olumsuz düĢünenler kızlar % 

0.8, erkekler % 4.1’dir. Fikrime çok uygun seçeneği ile fikrime uygun seçeneği hemen 

hemen ters orantılıdır. 



 77 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda,  Kur’an-ı Kerim okumanın 

hayatın anlamı üzerinde olumlu düĢünmesini sağladığını düĢünenler %84.9, kararsız 

%13.4, olumsuz düĢünenler %1.7. 

Değerler ve inançlar, hayatı anlayıp yorumlamada ve davranıĢların Ģekillenmesinde 

rehberlik eder. Böylelikle insan, hayata ve olaylara karĢı bir bakıĢ geliĢtirmiĢ olur 

(Akıncı, 2005:11). Din, ergene bir yaĢam tarzı sunduğundan ergen, dinin, yaĢam 

tarzıyla ilgili sunduğu bilgilerden yararlanarak hayat anlayıĢını oluĢturmaya çalıĢır. 

Yani din, ergene hazır bir hayat felsefesi sunarak, onun kimlik sorununu çözümlemede 

önemli bir referans kaynağıdır (Koç, 2003:385).  

 Hayata anlam verme, insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. Ġnsan, içinde yaĢadığı 

evreni, evrendeki konumunu, nereden gelip nereye gittiğini, nasıl yaĢaması gerektiğini 

sorgulamadan yaĢayamaz (Akıncı, 2005:21). 

Tablo 42: Kur’an Okumak Sonsuzluk Duygusu Kazandırır Düşüncesi  

Kur’an-ı Kerim okumak 

bana sonsuzluk 

duygusu kazandırıyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
136 44.6 44.6 

Fikrime 

uygun 
75 24.6 69.2 

Kararsızım 61 20.0 89.2 

Fikrime  

aykırı 
14 4.6 93.8 

Fikrime çok  

aykırı 
19 6.2 100.0 

Toplam 305 100.0   

Kur’an-ı Kerim okumak bana sonsuzluk duygusu kazandırıyor diye düĢünenler % 

69.2, kararsız % 20, kazandırmadığını düĢünenler % 10.8. kararsızların sayısı bu 

soruda diğerlerine kıyasla daha fazladır. Bunun sebebi, soruda geçen sonsuzluk 

duygusunun deneklerin birçoğu tarafında tam anlamıyla anlaĢılamaması olarak izah 

edilebilir. 
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2.7. Kur’an Okumanın Sosyal Tezahürleri 

Tablo 43: Kur’an Okuyanlara Sosyal Çevre Daha Saygılı Bakar Düşüncesi 

Kur’an okuyanlara 

çevremdekilerin daha 

saygılı bakması beni 

onu okumaya teĢvik 

ediyor. 

Dağılım   % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
113 37.0 37.0 

Fikrime 

uygun 
95 31.1 68.2 

Kararsızım 60 19.7 87.9 

Fikrime  

aykırı 
30 9.8 97.7 

Fikrime çok  

aykırı 
7 2.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Çevremdekilerin Kur’an okuyanlara daha saygılı bakması beni teĢvik ediyor % 68.2, 

kararsız % 19.7, teĢvik etmediğini düĢünenler ise % 12.1. Kur’an okumayı bilmenin 

toplumda elbette bir saygınlığı vardır. Fakat insanlar Kur’anı sosyal saygı kazanmak 

için değil de Allah rızası için okurlar. Bu soruda kararsız ve teĢvik etmiyor diyenlerin 

oranının nispeten yüksek çıkması bu durumlar ilgilidir. 

Gencin içinde bulunduğu çevre, anne baba, arkadaĢ, köy veya mahalle çevresi, onun 

dine yöneliĢi üzerinde etkili olur (Peker, 1993: 106). Mülakat yaptığım öğrencilere, 

neden Kur’an okumayı öğrendiklerini sorduğumda, sebepler arasında çevrenin etkisi 

de görülmektedir:  

Mübarek gecelerde arkadaĢlarım Kur’an-ı Kerim okuyordu, ben sadece dua 

edebiliyordum. Okuyamadığım için kendimde bir stres hissediyordum. Kur’an 

öğrenmeye karar verdim (KiĢisel görüĢme, 13 Ağustos 2009). Harflerde bir güzellik 

görüyordum. ArkadaĢlarımdan okuyanlar olunca çevremdekiler takdir ediliyordu. Ben 

okuyunca da insanların niye hoĢuna gitmesin diye düĢündüm (KiĢisel görüĢme, 14 

Ağustos 2009). Çevremde bu kız Kur’an-ı Kerim okumayı biliyor, diye düĢünmeleri 

beni mutlu ediyor. Kendimi daha bilgili hissediyorum. (KiĢisel görüĢme, 12 Ağustos 

2009). 
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Tablo 44: Kur’an Okumak İnsanı Sosyal Çevresine Daha Çok Sevdirir Düşüncesi  

 
Kur’an okuduğumda ailemin ve sosyal çevremin beni daha çok 

sevdiğini düşünüyorum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
66 54 52 27 33 232 

28.4% 23.3% 22.4% 11.6% 14.2% 100.0% 

Erkek  
32 23 5 8 5 73 

43.8% 31.5% 6.8% 11.0% 6.8% 100.0% 

Toplam 
  

98 77 57 35 38 305 

32.1% 25.2% 18.7% 11.5% 12.5% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:15.226 p= ,004 

Ki-kare değeri olan ,004<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okuma ve sosyal çevrenin etkisi düĢüncesi arasında anlamlı bir 

farklılık mevcuttur. Kur’an-ı Kerim okuduğunda ailesinin ve sosyal çevresinin 

kendisini daha çok sevdiğini düĢünenler kızlar % 51.7, kararsız olanlar % 22.4, 

olumsuz düĢünenler % 25.8; erkekler de ise Kur’an-ı Kerim okuduğunda çevrenin 

kendilerini daha çok sevdiğini düĢünenlerin oranı % 75.3 olduğunu görmekteyiz. 

Burada ön kabüllerimiz belki kızların sosyal beklentisinin daha yüksek olacağı 

yönündeydi fakat oran erkeklerde daha yüksek çıkmıĢtır. Bu durum günümüz ergen 

erkeklerin Kur’an Kursuna gitmeyi pek istemediği ve dolayısıyla da ailelerin onları 

daha çok teĢvik ettikleri Ģeklinde izah edilebilir. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda ise; Kur’an-ı Kerim 

okuduğunda ailesinin ve sosyal çevresinin kendisini daha çok sevdiğini düĢünenler % 

57.4, kararsız olanlar % 18.7, olumsuz düĢünenler % 24 olduğunu görmekteyiz. 

Tablo 45: Kur’an Okumak Günlük İşleri Olumlu Yönde Etkiler İnancı 

Kur’an-ı Kerim 

okuduğumda günlük 

iĢlerimin daha olumlu 

gittiğine inanıyorum. 

Dağılı

m 
   % 

Toplam  

% 

Geçerli 

  

  

Fikrime çok 

uygun 
153 50.2 50.2 

Fikrime uygun 113 37.0 87.2 

Kararsızım 34 11.1 98.4 

Fikrime  aykırı 5 1.6 100.0 

Toplam 305 100.0  
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Kur’an-ı Kerim okuduğunda günlük iĢlerinin daha olumlu gittiğine inanan % 87.2, 

kararsız % 11.1, olumlu gittiğini düĢünmeyenler % 1.6, fikrime çok aykırı seçeneği hiç 

iĢaretlenmemiĢtir. Bu durum Kur’an okumanın ergenlere günlük hayattaki iĢleriyle 

baĢa çıkmada önemli bir motivasyon sağladığını göstermektedir. 

Tablo 46: Kur’an Okumak Sosyal Yalnızlığı Giderir Düşüncesi 

Kur’an-ı Kerim 

okuduğumda sosyal açıdan 

yalnız olmadığımı 

hissediyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
130 42.6 42.6 

Fikrime uygun 106 34.8 77.4 

Kararsızım 50 16.4 93.8 

Fikrime  aykırı 15 4.9 98.7 

Fikrime çok  

aykırı 
4 1.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğunda sosyal açıdan yalnız olmadığını hisseden % 77.4, kararsız  

% 16.4, olumsuz düĢünen % 6.2. Bu durum ergenlerde Kur’an okumanın % 77 

oranında sosyalleĢmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu sosyalleĢme Kur’an 

kurslarındaki diğer arkadaĢlarıyla olabileceği gibi bu çevrede yapılan sosyal 

programlarlarla da ilgilidir. 

“DıĢlandığınızda Kur’an-ı Kerim açıp okuduğunuzda, Allah bana yardım eder diye 

düĢünüyorsunuz. Her zaman bir umudunuz, tutunacağınız bir dalınız oluyor, ona 

sarılabiliyorsunuz. Okuyana ne mutlu, yalnız kalmıyor” (KiĢisel görüĢme, 13 Ağustos 

2009). 

Tablo 47: Kur’an Okumak Sosyal Olgunluk Sağlar Düşüncesi 

 
Kur’an-ı Kerim okumanın beni sosyal açıdan olgunlaştırdığını 

düşünmüyorum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
22 21 41 54 94 232 

9.5% 9.1% 17.7% 23.3% 40.5% 100.0% 

Erkek 
  

2 9 16 29 17 73 

2.7% 12.3% 21.9% 39.7% 23.3% 100.0% 

Toplam 
  

24 30 57 83 111 305 

7.9% 9.8% 18.7% 27.2% 36.4% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:14.401 p= ,006 
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Ki-kare değeri olan ,003<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle, 

Kur’an-ı Kerim okumanın sosyal açıdan olgunlaĢtırdığı düĢüncesi arasında anlamlı bir 

farklılık mevcuttur (p<0.05). Kur’an-ı Kerim okumanın sosyal açıdan olgunlaĢtırdığını 

düĢünen kızlar % 63.8, erkekler % 63; burada fikrime çok aykırı seçeneğinde 

aralarında önemli bir fark var. Kızlar, erkeklere göre Kur’an’ın sosyal açıdan 

olgunlaĢtırdığına daha kararlı cevap vermiĢtir (Kızlar % 40.5, Erkekler % 23.3). 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda,  Kur’an-ı Kerim okumanın 

sosyal açıdan olgunlaĢtırdığını düĢünenler %63.6, kararsız %18.7, olgunlaĢtırdığını 

düĢünmeyenler %17.7. OlgunlaĢtırmayacağını düĢünen %18’lik kesimin devam 

ettikleri Kur’an kurslarına yeterince intibak edemediklerini de düĢünebiliriz. Ayrıca bu 

kurslarda yeteri kadar sosyal faaliyet yapılmadığını da düĢünebiliriz. 

Tablo 48: Kur’an Okumak Hayatla Mücadele Gücü Verir Düşüncesi 

Kur’an okumak bana 

hayatla mücadelede 

cesaret veriyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
144 47.2 47.2 

Fikrime 

uygun 
107 35.1 82.3 

Kararsızım 50 16.4 98.7 

Fikrime  

aykırı 
4 1.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumanın hayatla mücadelede cesaret verdiğini düĢünenler % 82.3, 

kararsız % 16.4, cesaret verdiğini düĢünmeyenler % 1.3, fikrime çok aykırı seçeneği 

hiç iĢaretlenmemiĢtir. Bu sonuç da benzer sorularla karĢılaĢtırıldığında paralellik 

arzetmektedir. Buna göre Kur’an okumanın psiko-sosyal tezahürlerinden birisi hayatla 

baĢa çıkma becerisini desteklemesidir. 

Dine dönüĢ, farklı eğilimler arasında kararsız kalmıĢ olan ergene kendi birliğini ve 

Allah’ta var olmanın delilini verirken, aynı zamanda Ģiddetli sevgi, mükemmellik ve 

yorum ihtiyacını tatmin etmeye imkân verir. Böylece, derin bir seziĢle varlığını 

hissettiği Allah, ergenin iç fırtınasını dindirir. Dini değerler çerçevesinde hayatını 

yönlendirmeye çalıĢan ergende bir rahatlama, yatıĢma, sevinç ve güven duygusu 

geliĢir (Hökelekli, 2005:280). 
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Güven ve cesaret duygularının yok olması gibi birçok insanı bunalıma ve psikolojik 

hastalıklara iten birtakım problemlerin aĢılması konusunda, bir dine ve yüce bir varlığa 

inanmanın yapıcı etkisi olmaktadır. Dinlerin ortaya koyduğu Ģekilde, Allah’ın yarattığı 

ve onun kontrolü altındaki bu evrene güvenme, diğer varlıklara da güven duymaya 

sebep olacaktır. Böylelikle insan, yaĢaması için gerekli olan güven ve cesareti 

kazanmıĢ olacaktır (Akıncı, 2005:15). 

Tablo 49: Kur’an Okumak Mutlu Bir Aile Kurmaya Yardım Eder Düşüncesi 

 
Kur’an-ı Kerim okudukça gelecekte mutlu ve huzurlu bir aile 

kuracağıma olan inancım artıyor. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
107 69 37 16 3 232 

46.1% 29.7% 15.9% 6.9% 1.3% 100.0% 

Erkek 
  

24 40 7 1 1 73 

32.9% 54.8% 9.6% 1.4% 1.4% 100.0% 

Toplam 
  

131 109 44 17 4 305 

43.0% 35.7% 14.4% 5.6% 1.3% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:16.622 p= ,002 

Ki-kare değeri olan ,002<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okumanın mutlu ve huzurlu aile kurmaya etkisi düĢüncesi arasında 

anlamlı bir farklılık mevcuttur. Kur’an-ı Kerim okudukça gelecekte mutlu ve huzurlu 

bir aile kuracağını düĢünen erkeklerin oranı % 87.7;  kızların oranının ise % 75.8 

olması dikkat çekicidir. Ön kabullerimiz kızların oranının daha yüksek olacağı 

yönündeydi. Toplumumuzda, ailelerin huzursuz olduğu durumlarda, genellikle 

kadınlar mağdur olmaktadır. Bu durum, bayanların daha duygusal olmaları nedeniyle, 

mutlu aile kurma konusuna erkeklere göre daha temkinli yaklaĢmasıyla izah edilebilir. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda ise, Kur’an-ı Kerim 

okudukça gelecekte mutlu ve huzurlu bir aile kuracağına olan inancı artan % 78.7, 

kararsız % 14.4, olumsuz düĢünen % 6.9’dur. 
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Tablo 50: Kur’an Okumak Eve Bereket ve Huzur Getirir Düşüncesi 

Kur’an-ı Kerim okudu-

ğumda evimize bereket 

ve huzur geliyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
201 65.9 65.9 

Fikrime 

uygun 
87 28.5 94.4 

Kararsızım 12 3.9 98.4 

Fikrime  

aykırı 
5 1.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğunda evine bereket ve huzur geldiğini düĢünenler % 94.4, 

kararsız % 3.9, olumsuz düĢünenler % 1.6, fikrime çok aykırı seçeneği hiç 

iĢaretlenmemiĢtir. Bu durum da Kur’an okumanın psiko-sosyal tezahürlerinden 

birisidir. Kur’an okuyan ergenlerin % 95’e yakın kesimi evlerindeki huzur ve 

bereketin Kur’an okumayla iliĢkili olduğunu düĢünmektedir.  

Tablo 51: Kur’an Okumak İslami Bir Kimlik Kazandırır Anlayışı 

Kur’an-ı Kerim 

okumak bana Islami bir 

kimlik kazandırıyor. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
164 53.8 53.8 

Fikrime 

uygun 
99 32.5 86.2 

Kararsızım 34 11.1 97.4 

Fikrime  

aykırı 
7 2.3 99.7 

Fikrime çok  

aykırı 
1 .3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumak bana Ġslami bir kimlik kazandırıyor % 86.2, kararsız % 11.1, 

kimlik kazandırmadığını düĢünenler % 2.6. Bu soru da benzer sorularla 

karĢılaĢtırıldığında paralellik arzetmektedir. 

Ġslami açıdan bakıldığında modern görüĢün aksine genç, bir yetiĢkinle hayatın bütün 

alanlarında aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Çünkü Ġslam genci, geliĢimsel olarak 

asgari insani donanıma sahip bir birey olarak görür. Dolaysısıyla dini hak ve 
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sorumluluklar açısından hiçbir hususta onu bir yetiĢkinden ayrı tutmaz (Gündüz, 

2003:54). 

Ġslam’ın gence karĢı bu tutumu, kiĢisel, toplumsal, dini ve ahlaki görev ve 

sorumluluklar açısından gencin çok kısa sürede kendini yetiĢkinliğe hazırlamasında 

önemli bir motivasyon unsuru olur. Sözde değil, dini, hukuki ve sosyal alanda gerçekte 

diğer yetiĢkinlerle aynı hak ve sorumluluklara sahip olmak, gençlik döneminin önemli 

karakteristiklerinden sayılan kimlik karmaĢası veya kimlik bunalımının yaĢanmaması 

ve gencin kısa sürede kendi kimliğini bulması açısından büyük önem arz eder 

(Gündüz, 2003:54-55). 

2.8. Kur’an Okumanın Psikolojik ve Biyolojik Sağlığa Etkileri 

Tablo 52: Kur’an Okumak Psikolojik Hastalıklara Şifadır Düşüncesi 

Kur’an okumanın manevi 

hastalıklara Ģifa olduğunu 

düĢünüyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
242 79.3 79.3 

Fikrime uygun 47 15.4 94.8 

Kararsızım 11 3.6 98.4 

Fikrime  aykırı 2 .7 99.0 

Fikrime çok  

aykırı 
3 1.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumanın manevi hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler % 94.7 ile 

büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır. Kararsız olanlar % 3.6, manevi hastalıklara Ģifa 

olmadığını düĢünenler ise % 1.7 gibi çok az bir orandır.  

Yunus Suresi 57. Ayeti Kur’anın manevi alanda Ģifa kaynağı olduğu Ģöyle ifade 

edilmektedir: “Ey insanlar! ĠĢte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olana bir Ģifa ve 

inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an ) geldi.” (Yunus Suresi 

10/57). Kur’an, insanlara öğüt vermekte, onları aydınlatmakta; her insanın gönül 

dünyasına hitap ederek oradaki manevi ve ahlâki bozuklukları tedaviye yönelmekte, 

insanın iç dünyasını arındırmasını, doğru inanç ve güzel hasletler kazanmasını 

sağlayıcı hükümler getirmektedir (Kur’an Yolu III, 2007:114). 
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Tablo 53: Kur’an Okumak Biyolojik Hastalıklara Şifadır Düşüncesi 

 
Kur’an okumanın bedeni hastalıklara şifa olduğunu 

düşünmüyorum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 
  
  

Kız 
  

35 17 25 32 123 232 

15.1% 7.3% 10.8% 13.8% 53.0% 100.0% 

Erkek 
  

4 10 1 23 35 73 

5.5% 13.7% 1.4% 31.5% 47.9% 100.0% 

Toplam 
  

39 27 26 55 158 305 

12.8% 8.9% 8.5% 18.0% 51.8% 100.0% 

  DF:4 Ki-kare:22.255 p= ,000 

Ki-kare değeri olan ,000<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okumanın, bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢüncesi arasında 

anlamlı bir farklılık mevcuttur. Kur’an-ı Kerim okumanın bedeni hastalıklara Ģifa 

olduğunu düĢünenler erkekler % 79.4, kızlar %66; Ģifa olmadığını düĢünen erkekler % 

19.2, kızlar %22.4; kararsız olanların oranı erkekler % 1.4, kızlar % 10.8. Tabloyu 

incelediğimizde Kur’an okumanın bedeni hastalıklara Ģifa olacağı düĢüncesi 

erkeklerde kızlara göre daha fazladır. Ayrıca kızların daha fazla kararsız kaldığını 

görmekteyiz.  

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda, Kur’an-ı Kerim okumanın 

bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler % 69.8 ile büyük çoğunluğu 

oluĢturmaktadır, Ģifa olmadığını düĢünenler % 21.7, kararsız olanların oranı % 8.5. 

Ġsra Suresi 82. Ayeti Kur’anın genel olarak bir Ģifa kaynağı olduğunu ifade etmektedir: 

“Biz, Kur’an’dan öyle bir Ģey indiriyoruz ki o, müminler için Ģifa ve rahmettir; 

zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır” ( Ġsra 17/82). Müfessirler genellikle Kur’an’ın 

Ģifa ve rahmet oluĢunu manevi anlamda açıklamıĢlardır. Kur’an’ın Ģifa oluĢu, öncelikle 

manevi anlamdadır; ancak tıbbi tedavi ile birlikte veya tıbben tedavi imkânının 

kalmadığı durumlarda Kur’an’ın bedeni ve psikolojik hastalıklar konusunda Ģifa verici 

tesirinin olabileceği yolunda yorumlar da yapılmaktadır. (Kur’an Yolu III, 

2007:114,115). 
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Tablo 54: Kur’an Okumak Psikolojik Hastalıklara Şifadır Tecrübesi 

 Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklarıma şifa olsun diye okurum.  

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
68 83 35 24 22 232 

29.3% 35.8% 15.1% 10.3% 9.5% 100.0% 

Erkek 
  

15 23 15 16 4 73 

20.5% 31.5% 20.5% 21.9% 5.5% 100.0% 

Toplam 
  

83 106 50 40 26 305 

27.2% 34.8% 16.4% 13.1% 8.5% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:9.583 p= ,048 

Ki-kare değeri olan ,048<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle, 

Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklara Ģifa olsun diye okuma düĢüncesi arasında anlamlı 

bir farklılık mevcuttur (p<0.05). Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklara Ģifa olsun diye 

okuyan kızlar % 65.1, erkekler % 52; kararsız olan kızlar % 15.1, erkekler % 20.5; 

okumayı uygun görmeyenler ise kızlar % 19.8, erkekler % 27.4’tür. Genel olarak 

frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda, Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklara Ģifa 

olsun diye okuyanlar % 62.0, kararsız olanlar % 16.4, okumayı uygun görmeyenler ise 

% 21.6. 

Bu verileri Tablo 52 deki verilerle kıyasladığımızda Kur’an-ı Kerim okumanın manevi 

hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler % 94.7 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktaydı. 

Buna göre % 32.7’lik kısmın Kur’an okumanın manevi hastalıklara Ģifa olduğuna 

inandığı halde bunu uygulamadığını görmekteyiz. 

Tablo 55: Kur’an Okumak Biyolojik Hastalıklara Şifadır Tecrübesi 

 
Kur’an-ı Kerimi bedeni rahatsızlıklarıma şifa olsun diye 

okurum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
71 91 46 15 9 232 

30.6% 39.2% 19.8% 6.5% 3.9% 100.0% 

Erkek 
  

14 32 10 11 6 73 

19.2% 43.8% 13.7% 15.1% 8.2% 100.0% 

Toplam 
  

85 123 56 26 15 305 

27.9% 40.3% 18.4% 8.5% 4.9% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:10.977 p= ,027 
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Ki-kare değeri olan ,027<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle, 

Kur’an-ı Kerimi bedeni rahatsızlıklara Ģifa olsun diye okuma düĢüncesi arasında 

anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0.05). Kur’an-ı Kerimi bedeni rahatsızlıklarına Ģifa 

olması için okuyan kızlar % 69.8, erkekler % 63; aykırı düĢünen kızlar % 10.7, 

erkekler % 23.3. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda, Kur’an-ı Kerimi bedeni 

rahatsızlıklarına Ģifa olması için okuyanlar % 68.2, kararsız % 18.4, aykırı düĢünenler 

% 13.4. Ergenlerin, Kur’an okumanın bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünme (% 

69.8) ve okuma (% 68.2) yüzdelerinin birbirine çok yakın olması hem düĢünüp hem 

uyguladıklarını göstermektedir. 

2.9. Kur’an Okumanın İbadet Boyutu 

Tablo 56: Kur’an Okumanın Bir İbadet Olduğuna İnanç 

Kur’an-ı Kerim 

okumanın bir ibadet 

olduğuna inanıyorum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
253 83.0 83.0 

Fikrime uygun 41 13.4 96.4 

Kararsızım 4 1.3 97.7 

Fikrime  aykırı 2 .7 98.4 

Fikrime çok  

aykırı 
5 1.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumanın bir ibadet olduğunu düĢünenlerin sayısı % 96.4 ile büyük 

çoğunluğu oluĢturmaktadır. Ġbadet olmadığını düĢünenlerin sayısı ise % 2.3 tür. 

Kararsız olanlar ise % 1.3 tür. 

Kur’an-ı Kerim’i okumak bir ibadet olduğu gibi, baĢkasına da öğretmek pek büyük bir 

ibadettir. Bir hadis-i Ģerifde Ģöyle buyrulmuĢtur: "Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenip 

baĢkalarına da öğreteninizdir..." (Bilmen,1992:127) 

Kur’an okumanın ibadet boyutu üzerinde Elmalı Hamdi Yazır’ın biraz farklı yorumları 

vardır: Kur’an okumak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, vakıf 

yapmak, köle azat etmek ve benzeri Ģeyler niyete bağlı olmayan ameller hem yakınlık, 
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hem itaattır, ibadet değildir. Fakat namaz, oruç, zekat, hac ve cihad gibi yapılmasında 

niyet Ģart olan ameller hem ibadet, hem yakınlık ve hem itaattirler (Yazır, I, s.95). 

Tablo 57: Kur’an Okumak İbadetlere Dikkati Sağlar 

 
Kur’an-ı Kerimi okumak ibadetlerime daha çok dikkat etmemi 

sağlıyor. 
 

  
Fikrime çok 

uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 
 

Kız 
143 70 17 1 1 232 

61.6% 30.2% 7.3% .4% .4% 100.0% 

Erkek 
  

33 34 2 3 1 73 

45.2% 46.6% 2.7% 4.1% 1.4% 100.0% 

Toplam 
  

176 104 19 4 2 305 

57.7% 34.1% 6.2% 1.3% .7% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:15.332 p= ,004 

Ki-kare değeri olan ,004<0.05 olduğu için %5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi okumanın, ibadetlere dikkat edilmesine olan etkisi, arasında anlamlı 

bir farklılık mevcuttur. Cinsiyete göre tabloya baktığımızda, kızlar ve erkekler % 91.8 

ile ibadetlerine daha çok dikkat ettiğini düĢünürken, olumsuz düĢünen erkeklerin oranı 

% 5.5 ile kızlardan (% 0.8) ayrılmaktadır. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda,  Kur’an-ı Kerim okumak 

ibadetlerime daha çok dikkat etmemi sağlıyor diye düĢünenler % 91.8, kararsız % 6.2, 

olumsuz düĢünenler % 2’dir.  

Kur’an kursu öğrencileriyle yaptığım mülakatta, Kur’an okumak sizde ne gibi 

değiĢiklikler yaptı sorusuna: “Ġçimde ibadet duygusu baĢladı. ġu an ibadet etmeye 

daha hevesliyim, namazları tam kılıyorum (KiĢisel görüĢme, 14 Ağustos 2009). 

Allah’a ibadet etmeye heveslendim artık namazdan kaçmıyorum (KiĢisel görüĢme, 12 

Ağustos 2009). gibi, ifadelerle ibadetlere dikkat konusundaki değiĢimlerini dile 

getirmiĢlerdir.  
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2.10. Kur’anı Anlayarak Okuma Tutumu 

Tablo 58: Kur’anı Meal ve Tefsiriyle Birlikte Okuma Daha Faydalıdır Düşüncesi 

Kur’an-ı Kerimi meal 

ve tefsiriyle birlikte 

okumanın daha faydalı 

olduğuna inanıyorum. 

Dağılım     % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
205 67.2 67.2 

Fikrime 

uygun 
73 23.9 91.1 

Kararsızım 21 6.9 98.0 

Fikrime  

aykırı 
2 .7 98.7 

Fikrime çok  

aykırı 
4 1.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha faydalı olduğuna inanan % 

91.1, kararsız % 6.9, faydalı olduğunu düĢünmeyenler % 2. Bu durum Kur’an okuyan 

ergenlerin bir talebi olarak da değerlendirilebilir. Kur’an okuyan ergenler Kur’anı 

anlamıyla birlikte okumak istemektedirler. 

Ġstanbul’un değiĢik semtlerinde faaliyet gösteren Kur’an kurslarında öğrenim gören 

245 öğrenciyle yapılan alan araĢtırmasında Kur’an kursları müfredatında seçmeli 

derslerin yer almasını istemektedirler. Kur’an’ın Türkçe meali en çok istenen dersler 

arasındadır. Büyük bir çoğunluğun Kur’an-ı Kerim mealini okumak isteyiĢleri oldukça 

olumlu bir arayıĢtır (Ayhan, 2004:524). 

Kur’an kursu öğrencileriyle yaptığım mülakatta, anlamıyla Kur’an okuyan bir öğrenci 

duygu ve düĢüncelerini Ģöyle ifade etmiĢtir: “Anlamıyla Kur’an okuduğumda 

etrafımdaki her Ģey bir ayet oluyor, hayatın her anını Ģükürle geçirmek gerektiğini 

anlıyorum. Anlamını okudukça ĢaĢırıyorum subhanallah diyorum. Hiçbir Ģeyden 

haberimiz yok, herkese meal okumayı tavsiye ederim” (KiĢisel görüĢme, 12 Ağustos 

2009). Kur’an okumayı yeni öğrenmiĢ bir öğrenci ise düĢüncelerini Ģöyle ifade 

etmektedir: “Okuduğum hiç bir kitaba benzemiyor. Bu yaĢıma kadar birçok kitap 

okudum. Kur’an-ı Kerim farklı, insanın okudukça okuyası geliyor, bıkmıyor. 

Anlasaydık elimizden hiç düĢmezdi. Anlamadan bile elimizden düĢmüyor, mutlu 

oluyoruz” (KiĢisel görüĢme, 14 Ağustos 2009). 
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 Tablo 59: Deneklerin Eğitim Düzeyi ve Kur’anı Anlayarak Okuma Düşüncesi 

 
Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha 

faydalı olduğuna inanıyorum. 
 

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok 

aykırı 
Toplam 

Öğrn. 
duru
mu 
 

Ilköğretim 
81 45 17 1 3 147 

55.1% 30.6% 11.6% .7% 2.0% 100.0% 

Lise 
79 17 3 0 1 100 

79.0% 17.0% 3.0% .0% 1.0% 100.0% 

IHL 
45 11 1 1 0 58 

77.6% 19.0% 1.7% 1.7% .0% 100.0% 

Toplam 
  

205 73 21 2 4 305 

67.2% 23.9% 6.9% .7% 1.3% 100.0% 

 DF:8 Ki-kare:23.758 p= ,003 

Eğitim düzeyi ile Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okuma iliĢkisi Ki-kare 

değeri ,003<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde iki değiĢken arasındaki 

anlamlılık oranı yüksektir. Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha 

faydalı olduğunu düĢünen Ġlköğretim mezunları % 85.7, Lise mezunları % 96, ĠHL 

mezunları % 96.6’dır. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha 

faydalı olduğu düĢüncesinde artma görülmektedir. 

2.11. Ölmüş İnsanların Ruhuna Kur’an Okuma Tutumu 

Tablo 60: Ölmüşlerin Ruhuna Kur’an Okuma Tecrübesi 

 Kur’an-ı Kerimi ölmüşlerin ruhuna okurum.  

  
Fikrime 

çok uygun 
Fikrime 
uygun 

Kararsızım 
Fikrime 
aykırı 

Fikrime 
çok aykırı 

Toplam 

Cins. 

Kız 
  

89 93 21 17 12 232 

38.4% 40.1% 9.1% 7.3% 5.2% 100.0% 

Erkek 
  

22 20 7 13 11 73 

30.1% 27.4% 9.6% 17.8% 15.1% 100.0% 

Toplam 
  

111 113 28 30 23 305 

36.4% 37.0% 9.2% 9.8% 7.5% 100.0% 

 DF:4 Ki-kare:16.875 p= ,002 

Ki-kare değeri olan ,002<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle 

Kur’an-ı Kerimi ölmüĢlerin ruhuna okuma düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık 

mevcuttur. Kızlar’ın % 78.5’i ölmüĢlerin ruhuna Kur’an okuduğunu belirtirken, 



 91 

erkeklerde bu oran % 57.5. erkeklerin % 32.9 ölmüĢlerin ruhuna Kur’an okuma fikrine 

olumsuz bakarken kızlarda bu oran % 12.5’tir. Erkekler kızlara göre ölmüĢlerin ruhuna 

Kur’an okunmasına daha olumsuz bakmaktadırlar. Bu bayanların daha duygusal 

olmasından, bazı modernist hocalarının Kur’an’ın ölmüĢler için değil de yaĢayanlar 

için indirilmiĢ olduğu görüĢüne vurgu yapmalarından kaynaklanabilir. 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda,  Kur’an-ı Kerimi 

ölmüĢlerin ruhuna okuyan % 73.4, kararsız olanlar % 9.2, ölmüĢlerin ruhu için 

okunmasını uygun görmeyenler ise % 17.3’tür. Uygun görmeyenlerin oranının da 

yüksek olduğunu düĢünmekteyiz. 

Ölenler için en çok okunan Yasin Suresi’nin 70. ayeti, "Kur’an, yaĢayan, diri insanları 

uyarmak için gönderildi." buyurur. Bunu esas aldıktan sonra, bu bilinçle Kur’an 

okumadan, hatim yapmadan sevap ve ecir hasıl olur. Okuyan kimse okumadan hasıl 

olan nuru, sevabı ölenlerin ruhlarına da ulaĢtırmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz edebilir. 

Onların da istifade edeceklerine dair hadis-i Ģerif vardır. Keza bazı ayetleri okuyarak, 

onların feyzi, bereketi hürmetine hastalıklara Ģifa istenebilir, bazı matlupları 

gerçekleĢtirmesi Cenab-ı Hak’tan istenebilir (Yıldırım, Zaman, 23 Nisan 2010).  

2.12. Yaşlı İnsanların Kur’an Okumalarıyla İlgili Kanaatler 

Tablo 61: Yaşlı İnsanlar Niçin Daha Çok Kur’an Okur 

 Size göre yaşlılar niçin daha çok Kur’an okur?  

  
Daha fazla 

vakitleri 
olduğu için 

Kur’anın 
anlamını 
daha iyi 

bildikleri için 

Cennete 
gitmek 

için. 

Ölüm 
korkusundan 

dolayı 
Diğer: Toplam 

Cins. 

Kız 
  

51 27 14 108 32 232 

22.0% 11.6% 6.0% 46.6% 
13.8

% 
100.0% 

Erkek 
  

14 7 27 21 4 73 

19.2% 9.6% 37.0% 28.8% 5.5% 100.0% 

Toplam 
  

65 34 41 129 36 305 

21.3% 11.1% 13.4% 42.3% 
11.8

% 
100.0% 

 DF:4 Ki-kare:47.391 p= ,000 

Ki-kare değeri olan ,000<0.05 olduğu için % 5 anlamlılık seviyesinde, cinsiyetle, 

yaĢlıların daha çok Kur’an okuma nedeni arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur 
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(p<0.05). Erkekler, yaĢlıların cennete gitmek için fazla Kur’an okuduklarını 

düĢünürken (% 37.0); Kızlar ise çoğunlukla, yaĢlıların ölüm korkusundan dolayı fazla 

Kur’an okuduklarını düĢünmektedir (% 46.6). 

Genel olarak frekans ve yüzde dağılımlarına baktığımızda,  yaĢlıların daha fazla 

Kur’an-ı Kerim okuma nedeni olarak ilk sırada % 42.3 ile ölüm korkusundan dolayı 

seçeneği; % 21.3 daha fazla vakitleri olduğu için; % 13.4 cennete gitmek için; % 11.1 

Kur’an’ın anlamını daha iyi bildikleri için, yer almaktadır. Diğer seçeneğine; Allah 

rızası için okurlar, yaĢları ilerlediği için daha aklı baĢında olurlar, seçeneklerin hepsi 

geçerlidir, nedenini bilmiyorum ve benzeri cümleler yazılmıĢtır. 

2.13. Sevap ve Öbür Dünya Bağlamında Kur’an Okunması 

Tablo 62: Kur’anı Cennete Girmek İçin Okurum Anlayışı 

Kur’an-ı Kerimi cennete 

girmek ve oradaki 

derecemin yüksek olması 

için okurum 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
121 39.7 39.7 

Fikrime uygun 106 34.8 74.4 

Kararsızım 48 15.7 90.2 

Fikrime  aykırı 21 6.9 97.0 

Fikrime çok  

aykırı 
9 3.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerimi cennete girmek ve oradaki derecesinin yüksek olması için okuyan % 

74.4, kararsız %15.7, aykırı düĢünen % 9.9. Kararsızların oranının nispeten yüksek 

çıkması ihlas bağlamında düĢünülebilir.     
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Tablo 63: Kur’anı Sevap Kazanmak İçin Okurum Anlayışı 

Kur’an-ı Kerimi 

sevaplarımın artması 

için okurum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
97 31.8 31.8 

Fikrime 

uygun 
131 43.0 74.8 

Kararsızım 42 13.8 88.5 

Fikrime  

aykırı 
25 8.2 96.7 

Fikrime çok  

aykırı 
10 3.3 100.0 

Toplam 305 100.0   

Kur’an-ı Kerimi sevaplarının artması için okuyanlar % 74.8, kararsız olanlar % 13.8, 

aykırı düĢünenler % 11.5. Burada da ihlas bakıĢ açısının etkili olduğu düĢünülebilir. 

Bazı öğrenciler Kur’anı sadece Allah rızası için okuduğundan dolayı sevap beklentisi 

içinde bile olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 64: Kur’anı Şefaatçi Olması Ümidiyle Okuma Anlayışı 

Kur’an-ı Kerimi bana 

ahirette Ģefaatçi olacağı 

ümidiyle okurum. 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
173 56.7 56.7 

Fikrime 

uygun 
86 28.2 84.9 

Kararsızım 29 9.5 94.4 

Fikrime  

aykırı 
10 3.3 97.7 

Fikrime çok  

aykırı 
7 2.3 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerimi ahirette Ģefaatçi olacağı ümidiyle okuyanlar % 84.9, kararsız % 9.5, 

aykırı düĢünenler % 5.6. ġefaat konusunda oran biraz daha yükselmiĢtir. Bu durum 

yukarıdaki ihlas bakıĢ açısının denekler üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Yukarıdaki bağlamda Hz. Muhammed Ģöyle buyurmuĢtur: “Kur’an okuyunuz. Çünkü 

Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara Ģefaatçi olarak gelecektir” (Müslim, 

Müsâfirin 252). 
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Tablo 65: Kur’an’ı Günahların Affedilmesi Ümidiyle Okuma Anlayışı 

Kur’an-ı Kerim-i 

günahlarımın affı için 

okurum 

Dağılım    % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
142 46.6 46.6 

Fikrime 

uygun 
119 39.0 85.6 

Kararsızım 23 7.5 93.1 

Fikrime  

aykırı 
19 6.2 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim-i günahlarının affı için okuyan % 85.6, kararsız % 7.5, aykırı 

düĢünenler % 6.9. Ergenlerin % 86’ya yakın bir kesiminin Kur’anı günahların affı için 

de okuduğu görülmektedir. Bu durum ergenlerin içinde yaĢadıkları psikolojik 

çatıĢmalar bağlamında önemlidir. 

Gençlerin, gerek kendi içlerindeki çalkantılar ve gerekse eğitim öğretim zaruretleri, 

okul ve çevrenin kısıtlayıcı etkileri sebebiyle dini görevlerini gereği gibi yerine 

getirememeleri de onların suçluluk duygusu yaĢamalarında etkili olan baĢka bir 

faktördür (Hökelekli, 2005:276). 

Tablo 66: Kur’an Okumanın Günahlara Karşı Frenleme Tecrübesi  

Kur’an-ı Kerim 

okumak beni günahlara 

karĢı frenliyor. 

Dağılım % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
177 58.0 58.0 

Fikrime 

uygun 
97 31.8 89.8 

Kararsızım 26 8.5 98.4 

Fikrime  

aykırı 
3 1.0 99.3 

Fikrime çok  

aykırı 
2 .7 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okumak beni günahlara karĢı frenliyor % 89.8, kararsız % 8.5, 

günahlara karĢı frenlemediğini düĢünenler % 1.7. Bu sonuç Kur’an okumanın ergenleri 

yaklaĢık % 90 oranında günahlara karĢı frenlediğini göstermektedir. Delikanlılık 
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çağını yaĢayan ergenlerin böyle bir tecrübe yaĢaması, Kur’an okumanın psikolojik 

tezahürleri bağlamında önemli bir sonuçtur.  

Tablo 67: Kur’an Okumak Öbür Dünyayla İlgili Sorulara Cevap Verir Anlayışı 

Kur’an-ı Kerim okudu-

ğumda ahiret hayatıyla 

ilgili soru ve duyguları-

ma cevaplar buluyorum 

Dağılım % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
171 56.1 56.1 

Fikrime 

uygun 
90 29.5 85.6 

Kararsızım 38 12.5 98.0 

Fikrime  

aykırı 
3 1.0 99.0 

Fikrime çok  

aykırı 
3 1.0 100.0 

Toplam 305 100.0  

Kur’an-ı Kerim okuduğumda ahiret hayatıyla ilgili soru ve duygularıma cevaplar 

buluyorum diye düĢünenler % 85.6, kararsız %12.5, cevap bulamadığını düĢünenler % 

2. Kur’an okumak, ergenlerin % 86 civarında öbür dünya ile ilgili sorularına cevap 

vermektedir. Bu cevapların alınamaması durumunda ergenlik döneminin çok daha 

buhranlı geçebileceği öngörülebilir. 

2.14. Dini Şüphelerin Giderilmesi Bağlamında Kur’an Okunması 

Tablo 68: Kur’an Okumak Dini Şüpheleri Gideriyor Tecrübesi 

Kur’an-ı Kerim 

okumak benim dini 

Ģüphelerimi gideriyor. 

Dağılım % 
Toplam  

% 

Geçerli 

Fikrime çok 

uygun 
157 51.5 51.5 

Fikrime 

uygun 
108 35.4 86.9 

Kararsızım 29 9.5 96.4 

Fikrime  

aykırı 
6 2.0 98.4 

Fikrime çok  

aykırı 
5 1.6 100.0 

Toplam 305 100.0  

 Kur’an-ı Kerim okumanın dini Ģüphelerini giderdiğini düĢünenler % 86.9, kararsız % 

9.5, olumsuz düĢünenler % 3.6. Bu sonuç da yukarıdaki sonuçlarla paralellik 
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arzetmektedir. Kur’an okuyan ergenlerin yaklaĢık % 87’si dini Ģüphelerinin 

giderildiğini düĢünmektedir. Bu da Kur’an okumanın önemli psikolojik sonuçlarından 

birisi olarak kabul edilebilir.  

Ergenlik, her yönden geçici bir "bunalım" dönemidir. Ġmanla ilgili Ģüphe, kararsızlık 

ve çatıĢmalar insan hayatında en çok bu dönemde kendilerini gösterirler. Geleneksel 

dini kalıplan tenkit ve değerlendirmeye tâbi tutarak Ģahsi bir din anlayıĢına ulaĢma, 

genel olarak bu bunalımlı safhayı izler (Hökelekli, 2005:270). 

2.15. Verilerin Karşılaştırılması 

Ailelerin Öğrenim Durumu 

Örneklem grubumuzun annelerinin öğrenim durumları incelendiğinde % 83.6 ile 

ilkokul mezunları çoğunluğu oluĢtururken; üniversite mezunu olan ise sadece % 

0.3’tür. Kur’an kursuna gelen öğrencilerin annelerinin eğitim durumu ortaokul 

mezunları dıĢında Türkiye genelinin altında olduğu görülmektedir (Türkiye genelinde 

okuryazar olmayan kadınlar % 27, ilkokul mezunu % 45; yüksekokul mezunu % 

5.3’tür). 

Ankete katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumları incelendiğinde, ilkokul 

mezunu % 51.8 ile çoğunluğu oluĢturmaktadır. Ġmam hatip lisesi mezunu olanların 

oranının az olması (% 3.3) dikkat çekici bir durumdur. Kur’an kursuna gelen 

öğrencilerin babalarının eğitim durumlarının Türkiye ortalamalarına yakın olduğu 

görülmektedir (Türkiye genelinde okuryazar olmayan erkekler % 7, ilkokul mezunu % 

50, yüksekokul mezunu % 10’dur). Buna göre, genel olarak Kur’an kursuna gelen 

öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyinin; orta ve ortanın altında olduğu görülmektedir. 

Evlerdeki Kur’an ve Tefsir Sayıları 

Evlerdeki Kur’an-ı Kerim adetlerine baktığımızda % 56.4 ile beĢ ve üstü çoğunluğu 

oluĢturmaktadır. Bir adet seçeneğinin % 3.3 olduğu görülmektedir. Bu da örneklem 

grubunun anne ve babaları Kur’an okumayı bilmese de (Bkz. annelerde % 12.8, Tablo 

11; babalarda % 21.6, Tablo 12) evlerinde Kur’an-ı Kerim bulundurduklarını 

göstermektedir. Evlerin çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim adedinin beĢ ve üstü olması, 

evlerde yaĢayan bireylerin kendilerine ait değiĢik boylarda Kur’an bulundurduklarını 

göstermektedir. 
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Ankete katılan öğrencilerin evlerindeki tefsir adedine baktığımızda (Tablo 10) 

evlerinde tefsir bulunanlar toplam % 61’le çoğunluğu oluĢturmaktadır. Bu da Kur’an’ı 

Kerim’i anlamak için mealin yeterli olmayıp tefsire ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. % 39’un ise evlerinde hiç tefsir bulunmadığı görülmektedir.  

Ailelerin Kur’an Okuma Düzeyi 

Örneklem grubumuzun annelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerine baktığımızda, 

çoğunluk orta düzeyde okumayı bilirken, hafız olanların sayısının az olduğu (% 1.6’sı 

hafız) görülmektedir (Tablo 11) 

Örneklem grubumuzun babalarının Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerini annelerle 

kıyasladığımızda babaların hiç bilmeme ve az bilme oranı daha yüksek görülmektedir; 

çok iyi bilme ve hafız olma seçeneğinde ise, babalar biraz daha önde görülmektedir 

(Tablo 12).  

Anneanneler ile annelerin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeylerini kıyasladığımızda, 

anneannelerde (% 27.2) Kur’an okumayı bilmeyenlerin daha fazla olduğunu 

görüyoruz. Annelerin hiç bilmeme oranı % 12.8’dir. Bu durum Türkiye’de kadınlar 

arasında Kur’an okuma oranının gitgide arttığını göstermektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin dedelerinin Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeyleri 

anneannelere göre daha yüksek görülmektedir. Aynı Ģekilde büyük babaların Kur’an-ı 

okuma düzeyleri babaannelere göre daha yüksek oranda görülmektedir. Babaannelerde 

hiç hafız görülmezken dedelerde hafızlık oranı annelere ve babalara göre daha yüksek 

görülmektedir. 

Yukarıdaki tablolara dikkat edildiğinde, bu kuĢaktaki erkeklerin Kur’an-ı Kerim’i 

okuma düzeylerinin bayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Anne ve baba 

kuĢağında ise; annelerle kıyasladığımızda babaların hiç bilmeme ve az bilir oranı daha 

yüksek; çok iyi bilir ve hafız seçeneğinde babalar biraz daha önde görülüyor. Bu 

durum, Kur’an-ı Kerim’i öğrenme merakının son zamanlarda bayanlarda daha fazla 

olmasıyla nispeten açıklanabilir. 
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Kur’ana Saygı Tutumları 

Kur’an-ı Kerim’in evlerde yüksek bir yerde bulunması Kur’an-ı Kerim’e olan saygıyı 

gösterirken diğer seçenekler ise sık sık okunduğu izlenimini vermektedir (Tablo 17). 

Örneklem grubumuzda erkek ve kızlar arasında abdestsiz Kur’an okunup 

okunamayacağı konusunda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir. Kızlarda abdestsiz Kur’an 

okunabileceğini düĢünenler % 8.2’i iken, erkeklerde %16.4’tür. Okunamaz diye 

düĢünen kızlar % 19.8 iken erkekler %26’dır. Kur’an-ı Kerim’in abdestsiz olarak 

dokunmadan okunabilir, diye düĢünenler % 68.5 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır. 

Kızların çoğunluğu % 72’si dokunmadan okunabilir diye düĢünmektedir. Erkeklerde 

ise bu oran % 57.5’tir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yayınlanan ilmihale göre; 

“Abdestsiz kimsenin, Kur’an’a dokunması ve onu elle tutması caiz görülmez. 

Abdestsiz olarak mushaf’a bakarak veya ezberden Kur’an okumak ise caizdir.” 

(Ġlmihal I, 2006:196). Bu bilgileri derste öğrenen ve okuyan öğrencilerin 

çoğunluğunun yukarıdaki görüĢü benimsediği gözlenmektedir. 

BaĢörtüsü takmadan Kur’an okunabilir diyenler % 3.3 iken okunamaz diye düĢünenler 

% 96.1 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır (Tablo 19). Bu veriler Kur’ana saygı 

konusundaki tutumu göstermesi açısından önemlidir.  

Kur’an-ı Kerim olan odada Ģarkı söylenmez düĢüncesinde olanlar % 53.4, Ģarkı 

söylenebilir diye düĢünenler ise % 22.3 oranındadır. Çoğunluğun Ģarkı söylenemez 

düĢüncesinde olması Kur’an-a olan saygıdan kaynaklanmaktadır. Cinsiyet farkı ile 

Kur'an olan odada Ģarkı söylenmez çapraz tablosuna baktığımızda (Tablo 20), kızların 

Kur’an’a daha saygılı bir tutum içinde oldukları görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim olan odada televizyon izlenilme durumuna baktığımızda 

izlenemeyeceğini düĢünen toplam % 50.8, seyredilebilir diye düĢünenler % 22 

oranındadır (Tablo 21). ġarkı söylenemez düĢüncesi ile kıyaslandığında % 7 civarında 

bir azalma görülmektedir. Bu durum televizyon seyretmenin bu kesim tarafından 

günlük normal bir davranıĢ olarak görülmesiyle izah edilebilir.  

Deneklerin Kur'an Okuma Sıklığı 

Kur’an-ı Kerim’i her gün okuduğunu söyleyenler toplam % 86.9’dur. Her gün 

okumanın yüksek çıkması deneklerin Kur’an kursu öğrencisi olmalarıyla izah 
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edilebilir. Bununla birlikte kararsızlar ve aykırı düĢünenler göz önüne alındığında her 

gün Kur’an okumayan ya da okumayı düĢünmeyenler de % 13’e yakın bir oranı teĢkil 

etmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in haftada bir okunmasına ise % 74.8’i olumsuz bakmaktadır. Büyük 

çoğunluğun, haftada bir okunmasını az bulduğunu görmekteyiz. Cinsiyete göre 

baktığımızda ise erkeklerin, haftada bir Kur’an okumayı kızlara göre daha uygun 

bulduklarını görmekteyiz. 

Kur’an-ı Kerim’in ayda bir ve kandil gecelerinde okunmasına ise % 85.9’u olumsuz 

bakmaktadır. Kur’an’ın her gün okunması gerektiğini düĢünenler (% 86.9) ile ayda bir 

ve kandil gecelerinde okunmasına olumsuz bakanların yüzdesinin birbirine çok yakın 

olduğu görülmektedir. Kur’an okuma sıklığı azaldıkça olumsuz düĢünenlerin 

yüzdesinde artma görülmektedir. Bu da Kur’an okuyan ergenlerin, mümkün olduğu 

kadar diğer insanların da sık sık Kur’an okuması gerektiğini düĢünmelerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Kur’an Okuma Anlarındaki Duygu Modları 

Tablo 26’da kızlar’ın % 52.6’sının Kur'an-ı Kerimi üzüntülü ve sıkıntılı anlarda 

okuduğu görülürken, erkekler de bu oran % 34.3’tür. Bu da kızların üzüntü ve 

sıkıntıları anında Kur’an okumayı erkeklere göre daha çok tercih ettiklerini ortaya 

koymaktadır. Erkekler sıkıntılı anlarını farklı Ģekillerde geçiĢtirmeye çalıĢıyor 

olabilirler. Çünkü toplumumuzda erkekler daha özgür hareket edebilmektedirler.  

Tablo 27’ye baktığımızda, kızlar ve erkeklerin çoğu baĢarılı anlarında Kur’an okumayı 

tercih ederken, kızlarda kararsız olanların fazla olduğu, erkeklerde ise olumsuz 

düĢünenlerin fazla olduğu görülmektedir. 

Kur’an Okumanın Duygu ve Düşünce Boyutları 

Kur’an-ı Kerim okunduğunda ruhunun temizlendiğini düĢünenler % 91.5 ile büyük 

çoğunluğu oluĢturmaktadır (Tablo 28). Bu durum, ergenlerin büyük kısmının Kur’an 

okuduğu anlarda ruhunun temizlendiğini tecrübe ettiğini göstermektedir. Bu durum 

Kur’an okumanın psikolojik tezahürleri bağlamında dikkate değer noktalardan 

birisidir. 
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Kur’an-ı Kerim okuduğunda kendini nazar, büyü, kötü cin gibi Ģeylere karĢı 

korunduğuna inananlar % 86.6 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır (Tablo 29). Bu 

durum, ergenlerin çoğunun Kur’anı korunmak amacıyla da okuduklarını 

göstermektedir. 

Kur'an okuduğunda Allah ve Resulünün kendisini daha çok sevdiğini hissedenler 

%91.8, fikrime çok aykırı seçeneği ise hiç iĢaretlenmemiĢtir (Tablo 30). Bu durum, 

ergenlerin Kur’an okuyarak Allah ve Resulüyle manevi bir bağ kurduklarını 

göstermektedir. 

Kur'an-ı Kerim okuduğunda Allah'la olan bağlarının güçlendiğini hisseden % 91.8’dir. 

Cinsiyetle Kur'an okuma ve Allah ile olan bağ arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur. 

Erkeklerin biraz daha kararsız olduğu görülmektedir (Tablo 31). 

Ergenlerin Kur’an okuduklarında yaklaĢık %68 oranında özgüven kazandıklarını 

görmekteyiz (Tablo 32). Kur’an okumanın ergenlerde yaklaĢık % 88 oranında Ġslam 

ümmetine mensubiyet duygusunu güçlendirdiği görülmektedir (Tablo 33). 

Kur'an-ı Kerim okuduğunda kendini daha çok emniyette hisseden % 93.4’tür (Tablo 

34). Bu oran ergenlerin kendini nazar, büyü, kötü cin gibi Ģeylere karĢı korunduğuna 

inananların oranıyla (% 86.6) karĢılaĢtırıldığında daha yüksek görülmektedir. Bu 

durum emniyet duygusunun kötülüklere karĢı daha geniĢ bir duygu olarak 

algılanmasıyla izah edilebilir. 

Kur’an okumanın psikolojik olgunluk kazandırdığını düĢünen % 79’luk oran (Tablo 

35), özgüven kazanma oranıyla ( % 68) karĢılaĢtırıldığında daha yüksek 

görülmektedir. Bu da psikolojik olgunluğun özgüvene göre daha genel bir kavram 

olmasıyla izah edilebilir. 

Kur'an-ı Kerim okumanın sorumluluk duygularını geliĢtirdiğini düĢünenler % 65.5, 

kararsız % 14.8’dir (Tablo 36). Bu soruda sorumluluk duygusu kasıtlı olarak genel 

tutulmuĢtur. Dini, milli vb. duygularla sınırlandırılmamıĢtır. Bu durum deneklerin 

kararsızlık oranını yükseltmiĢtir. 

Kur'an-ı Kerim okumanın sinirlerini yatıĢtırıp rahatlattığını düĢünen kızlar % 86.2, 

erkekler % 79.5’tir. Kur'an okumanın, erkeklere göre kızların sinirlerini daha iyi 
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yatıĢtırdığını görmekteyiz (Tablo 37). Bu durum sıkıntı anlarında Kur’an okuma 

sonucuyla da paralellik arzetmektedir. 

Kur'an-ı Kerim okuduğunda kötülüklerden korunduğunu hisseden % 93.8’dir (Tablo 

38). Bu netice, kendini daha çok emniyette hissetme oranıyla (% 93.4) paralellik 

arzetmektedir. 

Kur'an-ı Kerim okumanın ahlaki duyguları kuvvetlendirdiğini düĢünen % 92.5’tir 

(Tablo 39). Kur’an okumanın en önemli psikolojik tezahürlerinden birisi de ahlaki 

davranıĢları desteklemesidir. Bu sonuç bunun göstergelerinden bir tanesidir.  

Ergenlerin %90 civarında bir kısmı Kur’an okumanın hayata anlam kattığını 

düĢünmektedir (Tablo 40). Bu durum Kur’an okumanın önemli psikolojik 

tezahürlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim okumanın hayatın anlamı üzerinde olumlu 

düĢünmesini sağladığını düĢünenler % 84.9’dur (Tablo 41). 

Kur'an-ı Kerim okumak bana sonsuzluk duygusu kazandırıyor diye düĢünenler % 69.2, 

kararsız % 20’dir (Tablo 42). Kararsızların sayısı bu soruda diğerlerine kıyasla daha 

fazladır. Bunun sebebi, soruda geçen sonsuzluk duygusunun deneklerin birçoğu 

tarafında tam anlamıyla anlaĢılamaması olarak izah edilebilir. 

Kur’an Okumanın Sosyal Tezahürleri 

Kur'an okuyanlara sosyal çevrenin daha saygılı bakması teĢvik ediyor diye düĢünen % 

68.2, kararsız % 19.7’dir (Tablo 43). Kur’an okumayı bilmenin toplumda elbette bir 

saygınlığı vardır. Fakat insanlar Kur’anı sosyal saygı kazanmak için değil de Allah 

rızası için okurlar. Bu soruda kararsız ve teĢvik etmiyor diyenlerin oranının nispeten 

yüksek çıkması bu durumlar ilgilidir. 

Kur’an-ı Kerim okuduğunda ailesinin ve sosyal çevresinin kendisini daha çok 

sevdiğini düĢünenler kızlar % 51.7 iken erkeklerde bu oran %75.3’tür (Tablo 44). 

Burada ön kabüllerimiz belki kızların sosyal beklentisinin daha yüksek olacağı 

yönündeydi fakat oran erkeklerde daha yüksek çıkmıĢtır. Bu durum günümüz ergen 

erkeklerin Kur’an Kursuna gitmeyi pek istemediği ve dolayısıyla da ailelerin onları 

daha çok teĢvik ettikleri Ģeklinde izah edilebilir. 
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Kur'an-ı Kerim okuduğunda günlük iĢlerinin daha olumlu gittiğine inanan % 87.2’dir. 

Fikrime çok aykırı seçeneğinin, hiç iĢaretlenmemiĢ olduğunu görmekteyiz (Tablo 45). 

Bu durum Kur’an okumanın ergenlere günlük hayattaki iĢleriyle baĢa çıkmada önemli 

bir motivasyon sağladığını göstermektedir. 

Kur'an-ı Kerim okuduğunda sosyal açıdan yalnız olmadığını hisseden % 77.4’tür 

(Tablo 46). Bu durum ergenlerde Kur’an okumanın %77 oranında sosyalleĢmeye 

yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu sosyalleĢme Kur’an kurslarındaki diğer 

arkadaĢlarıyla olabileceği gibi bu çevrede yapılan sosyal programlarlarla da ilgilidir. 

Kur'an-ı Kerim okumanın sosyal açıdan olgunlaĢtırdığını düĢünenler % 63.6’dır. 

OlgunlaĢtırmayacağını düĢünen % 18’lik kesimin devam ettikleri Kur’an kurslarına 

yeterince intibak edemediklerini de düĢünebiliriz. Ayrıca bu kurslarda yeteri kadar 

sosyal faaliyet yapılmadığı da düĢünebilinir. Cinsiyetle, Kur'an okumanın sosyal 

açıdan olgunlaĢtırdığı düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (Tablo 47). 

Kızlar, erkeklere göre Kur’an’ın sosyal açıdan olgunlaĢtırdığına daha kararlı cevap 

vermiĢtir (Kızlar % 40.5, Erkekler % 23.3). 

Kur'an-ı Kerim okumanın hayatla mücadelede cesaret verdiğini düĢünenler % 82.3 

(Tablo 48), fikrime çok aykırı seçeneği hiç iĢaretlenmemiĢtir. Bu sonuç da benzer 

sorularla karĢılaĢtırıldığında paralellik arz etmektedir. Buna göre Kur’an okumanın 

psiko-sosyal tezahürlerinden birisi hayatla baĢa çıkma becerisini desteklemesidir. 

Kur’an okumak mutlu bir aile kurmaya yardım eder düĢüncesinde olanlar % 78.7’dir. 

Cinsiyetle Kur'an okumanın mutlu ve huzurlu aile kurmaya etkisi düĢüncesi arasında 

anlamlı bir farklılık mevcuttur (Tablo 49). Kur'an okudukça gelecekte mutlu ve 

huzurlu bir aile kuracağını düĢünen erkekler % 87.7;  kızlar ise % 75.8 olması dikkat 

çekicidir. Toplumumuzda, ailelerin huzursuz olduğu durumlarda genellikle kadınlar 

mağdur olmaktadır. Bu durum, kızların mutlu aile kurma konusuna, daha temkinli 

yaklaĢmasıyla izah edilebilir. 

Kur'an-ı Kerim okuduğunda evine bereket ve huzur geldiğini düĢünenler % 94.4’tür. 

Fikrime çok aykırı seçeneği, hiç iĢaretlenmemiĢtir (Tablo 50). Bu durum da Kur’an 

okumanın psiko-sosyal tezahürlerinden birisidir. Kur’an okuyan ergenlerin %95’e 

yakın kesimi evlerindeki huzur ve bereketin Kur’an okumayla iliĢkili olduğunu 

düĢünmektedir.  
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Kur'an-ı Kerim okumak bana Ġslami bir kimlik kazandırıyor % 86.2’dir (Tablo 51). Bu 

soru da benzer sorularla karĢılaĢtırıldığında paralellik arzetmektedir. 

Kur’an Okumanın Psikolojik ve Biyolojik Sağlığa Etkileri 

Kur’an-ı Kerim okumanın manevi hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler % 94.7 ile 

büyük çoğunluğu oluĢturmaktadır (Tablo 52). Kur’an-ı Kerim okumanın bedeni 

hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler % 69.8’dir. Cinsiyetle Kur'an okumanın, bedeni 

hastalıklara Ģifa olduğunu düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur 

(Tablo53). Kur’an okumanın bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünenler erkekler % 

79.4, kızlar % 66’dır. Tabloyu incelediğimizde Kur’an okumanın bedeni hastalıklara 

Ģifa olacağı düĢüncesi erkeklerde kızlara göre daha fazladır. Ayrıca kızların daha fazla 

kararsız kaldığını görmekteyiz.  

Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklara Ģifa olsun diye okuyanlar %62’dir. Bu verileri 

Tablo 52 deki verilerle kıyasladığımızda Kur’an okumanın manevi hastalıklara Ģifa 

olduğunu düĢünenler % 94.7 ile büyük çoğunluğu oluĢturmaktaydı. Buna göre % 

32.7’lik kısmın Kur’an okumanın manevi hastalıklara Ģifa olduğuna inandığı halde 

bunu uygulayıp tecrübe etmediğini görmekteyiz. Cinsiyetle, Kur'an-ı manevi 

hastalıklara Ģifa olsun diye okuma düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur 

(Tablo 54). Kur’an-ı manevi hastalıklara Ģifa olsun diye okuyan kızlar % 65.1, erkekler 

% 52’dir. 

Kur’an-ı Kerimi bedeni rahatsızlıklarına Ģifa olması için okuyanlar % 68.2’dir. 

Ergenlerin, Kur’an okumanın bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünme (% 69.8) ve 

okuma (% 68.2) yüzdelerinin birbirine çok yakın olması hem düĢünüp hem 

uyguladıklarını göstermektedir. Cinsiyetle, Kur'an-ı bedeni rahatsızlıklara Ģifa olsun 

diye okuma düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (Tablo 55). Kur’an-ı 

Kerimi bedeni rahatsızlıklarına Ģifa olması için okuyan kızlar % 69.8, erkekler % 63; 

aykırı düĢünen kızlar % 10.7, erkekler % 23.3. 

Kur’an Okumanın İbadet Boyutu 

Kur’an-ı Kerim okumanın bir ibadet olduğunu düĢünenlerin sayısı % 96.4 ile büyük 

çoğunluğu oluĢturmaktadır (Tablo 56). Kur'an okumak ibadetlerime daha çok dikkat 

etmemi sağlıyor diye düĢünenler % 91.8’dir. Cinsiyetle Kur'an okumanın, ibadetlere 
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dikkat edilmesine olan etkisi, arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (Tablo57). 

Kızlar ve erkekler % 91.8 ile ibadetlerine daha çok dikkat ettiğini düĢünürken, 

olumsuz düĢünen erkeklerin oranı % 5.5 ile kızlardan (% 0.8) ayrılmaktadır. 

Kur’anı Anlayarak Okuma Tutumu 

Kur'an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha faydalı olduğunu düĢünenler 

% 91.1’dir (Tablo 58). Bu durum Kur’an okuyan ergenlerin bir talebi olarak da 

değerlendirilebilir. Kur’an okuyan ergenler Kur’anı anlamıyla birlikte okumak 

istemektedirler. 

Eğitim düzeyi ile Kur'an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okuma düĢüncesi 

arasındaki anlamlılık oranı yüksektir (Tablo 59). Kur'an-ı meal ve tefsiriyle birlikte 

okumanın daha faydalı olduğunu düĢünen Ġlköğretim mezunları % 85.7, Lise 

mezunları % 96, ĠHL mezunları %96.6’dır. Eğitim seviyesi yükseldikçe Kur'an-ı meal 

ve tefsiriyle birlikte okumanın daha faydalı olduğu düĢüncesinde artma görülmektedir. 

Ölmüş İnsanların Ruhuna Kur’an Okuma Tutumu 

Kur’an-ı Kerimi ölmüĢlerin ruhuna okuyan % 73.4, ölmüĢlerin ruhu için okunmasını 

uygun görmeyenler ise %17.3’tür. Uygun görmeyenlerin oranının yüksek olduğunu 

düĢünmekteyiz. 

Cinsiyetle Kur'an-ı ölmüĢlerin ruhuna okuma düĢüncesi arasında anlamlı bir farklılık 

mevcuttur. Kızlar’ın % 78.5’i ölmüĢlerin ruhuna Kur’an okuduğunu belirtirken, 

erkeklerde bu oran % 57.5’tir (Tablo 60). Erkekler kızlara göre ölmüĢlerin ruhuna 

Kur’an okunmasına daha olumsuz bakmaktadırlar. Bu bayanların daha duygusal 

olmasından, bazı hocalarının Kur’an’ın ölmüĢler için değil de yaĢayanlar için 

indirilmiĢ olduğu görüĢüne vurgu yapmalarından kaynaklanabilir. 

Yaşlı İnsanların Kur’an Okumalarıyla İlgili Kanaatler 

YaĢlıların daha fazla Kur’an-ı Kerim okuma nedeni olarak ilk sırada % 42.3 ile ölüm 

korkusundan dolayı seçeneği yer almaktadır. Cinsiyetle, yaĢlıların daha çok Kur'an 

okuma nedeni arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (Tablo 61). Erkekler, yaĢlıların 

cennete gitmek için fazla Kur’an okuduklarını düĢünürken (% 37.0); Kızlar ise 
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çoğunlukla, yaĢlıların ölüm korkusundan dolayı fazla Kur’an okuduklarını 

düĢünmektedir (%46.6). 

Sevap ve Öbür Dünya Bağlamında Kur’an Okunması 

Kur’an-ı cennete girmek ve oradaki derecesinin yüksek olması için okuyan % 74.4, 

kararsız % 15.7’dir (Tablo 62). Kararsızların oranının nispeten yüksek çıkması ihlas 

bağlamında düĢünülebilir.           

Kur’an-ı sevaplarının artması için okuyanlar % 74.8, kararsız olanlar % 13.8’dir 

(Tablo 63). Burada da ihlas bakıĢ açısının etkili olduğu düĢünülebilir. Bazı öğrenciler 

Kur’anı sadece Allah rızası için okuduğundan dolayı sevap beklentisi içinde bile 

olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.  

Kur’an-ı ahirette Ģefaatçi olacağı ümidiyle okuyanlar % 84.9, kararsız % 9.5’tir (Tablo 

64). ġefaat konusunda oran biraz daha yükselmiĢtir. Bu durum yukarıdaki ihlas bakıĢ 

açısının denekler üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Ergenlerin % 86’ya yakın bir kesiminin Kur’anı günahların affı için de okuduğu 

görülmektedir (Tablo 65). Bu durum ergenlerin içinde yaĢadıkları psikolojik 

çatıĢmalar bağlamında önemlidir. 

Tablo 66’daki veriler, Kur’an okumanın ergenleri yaklaĢık % 90 oranında günahlara 

karĢı frenlediğini göstermektedir. Delikanlılık çağını yaĢayan ergenlerin böyle bir 

tecrübe yaĢaması, Kur’an okumanın psikolojik tezahürleri bağlamında önemli bir 

sonuçtur.  

Kur’an okumak, ergenlerin % 86 civarında öbür dünya ile ilgili sorularına cevap 

vermektedir (Tablo 67). Bu cevapların alınamaması durumunda ergenlik döneminin 

çok daha buhranlı geçebileceği öngörülebilir. 

Kur’an okuyan ergenlerin yaklaĢık % 87’si dini Ģüphelerinin giderildiğini 

düĢünmektedir (Tablo 68). Bu da Kur’an okumanın önemli psikolojik sonuçlarından 

birisi olarak kabul edilebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ergenlik insan hayatının en önemli geliĢim dönemlerinden birisidir. Bu dönemde 

yaĢanan dini tecrübeler çok önemlidir. Ergenin dinle olan münasebetleri onun 

gelecekteki hayatını derinden etkilemektedir. Bu iliĢkilerin sağlıklı bir çizgide gitmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde, dinle bağlantılı psikolojik sorunların ortaya çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. 

Ġnsan hayatında her dönemin kendine özgü dini özellikleri vardır. Bebekliğin, 

çocukluğun, ergenliğin, geçliğin, yetiĢkinliğin, yaĢlılığın karakteristik dini özellikleri 

vardır. Buluğa erme, dinde sorumluluğun baĢlangıç iĢareti olarak kabul edilmiĢtir. Bu 

durum, bu dönemin önemini daha da arttırmaktadır. Ergen, din nazarında yetiĢkin kiĢi 

statüsünde yer alır; o artık dinin emir, yasak, görev ve kuralları çerçevesinde 

davranıĢlarının sorumluluğunu yüklenmiĢ birisidir.   

Freud’a göre bir gerçekliğe sahip olmasa da dinin insan hayatında etkin bir rolü vardır. 

Çünkü din gibi bir güce tutunmak hayatın tehlikelerine karĢı insanın korkularını 

dindirmektedir. Jung da dinin tamamıyla insana özgü ve içgüdüsel bir durum olduğunu 

savunmuĢtur. Ayrıca, Tanrıya bağlanmayan bir bireyin dünyanın fiziksel ve ahlaki 

kıĢkırtıcılığına kendi kaynaklarıyla direnemeyeceğini, böyle bir ortamda dinin zor 

zamanlarda sığınılacak bir “güven kapısı” iĢlevi gördüğünü ifade etmiĢtir. 

Ergenlik, din psikologlarına göre her açıdan geçici bir bunalım dönemidir. Ġmanla ilgili 

Ģüpheler, kararsızlıklar ve çatıĢmalar insan hayatında en çok bu dönemde kendilerini 

gösterirler. Ergeni Ģüpheye sevk eden çeĢitli faktörler vardır. Özellikle zekanın 

geliĢmesi ve muhakeme kabiliyetinin artması, çocukluk yıllarında tereddütsüz kabul 

edilen dini inançlar üzerinde yeniden düĢünülür. Ayrıca okulda öğrenilen pozitif 

ilimlerin bazıları da dini inançlarıyla çeliĢkiler oluĢturabilir. Bazı araĢtırmacılara göre, 

Ģüphe etmek normal hatta iyi bir Ģeydir.  

Dua, temel dini duygu ve tutumlardan birisidir. Dua etmeyen dindar insan 

düĢünülemez. Duanın birçok fonksiyonu vardır. Zorluklarla baĢa çıkma, karakter 

geliĢimine katkı sağlama, Allah’la iletiĢim kurma ve yalnız olmadığının bilincine 

varma bunlardan bazılarıdır. Ergenlerin dua ve ibadet psikolojileri de onların dini 

tutumlarını göstermesi açısından çok önemlidir. Psikologlara göre, dua etmeyen ergen 

yoktur, denebilir. Din, ergene hazır bir hayat felsefesi sunarak, onun kimlik sorununu 
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çözümlemede önemli bir referans kaynağıdır. Ġbadetler aracılığıyla ergenin vicdanında 

netleĢen “kendi kendini denetleme sistemi,” onun kiĢilik ve kimlik geliĢiminde önemli 

bir unsurdur. 

Ġslam dinine göre Kur’anı Kerim, ilahi bir kitaptır ve Allah tarafından Hz. 

Muhammed’e vahyedilmiĢtir. Bir müslüman Kur’an okurken, psikolojik açıdan; 

Allah’dan gelen bu ilahi vahyi okuduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla vahiy, Allah’la 

kurulan en güvenilir iletiĢim aracıdır. Sözlükte “okumak” anlamına gelen kıraat, 

“Kur’an okumak” demektir. Namazda bir miktar Kur'an okumak gerekir. Namazda 

Kur'an, kıyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. 

AraĢtırmamızdaki temel varsayımımız; Kur’an okumanın ergenlik dönemi bireyleri 

üzerinde psikolojik etkiler oluĢturduğudur. Bu varsayımımız teorik ve emprik verilerle 

doğrulanmıĢtır. Buna göre, Kur’an okumanın psikolojik boyutları vardır. Çünkü, 

Kur’an okumak, bireyin dini tecrübesiyle ilgili bir konudur. Kur’an; insanların 

akıllarına, duygularına, ruhlarına, kalplerine hitap etmekte; onların dini davranıĢlarını, 

duygularını, düĢüncelerini, iradelerini ve tutumlarını etkilemektedir. 

Diğer varsayımlarımız ve ulaĢtığımız sonuçlar aĢağıdaki Ģekildedir: 

* Ergenler Kur’an’ı Kerim’e karĢı yüksek bir saygı duymaktadırlar. AraĢtırma 

sonuçlarına göre bu varsayımımız destek görmektedir. Tablo:17-21 incelendiğinde 

ergenlerin Kur’an’ı Kerim’e saygılı bir tutum içerisinde olduklarını görmekteyiz.  

* Ergenler, Kur’an’ı Kerim’i baĢarılı oldukları anlarda, üzüntü ve sıkıntılı anlarından 

daha fazla okumaktadırlar. Ġnsanların büyük çoğunluğunun, genellikle çaresizlik ve 

mahrumiyet anlarında Allah’a yalvarıp yakardıkları müĢahede edilmektedir 

(Hökelekli, 2005:221). Kur’an’ı Kerim’de insana bir zarar dokunduğu zaman, 

baĢlarına bir sıkıntı geldiği zaman Allah’a yalvardıkları, kurtulup nimete 

kavuĢtuklarında ise Allah’ı unutarak kendilerinin bunları elde ettiği gibi insanların 

çeliĢkili tutumları anlatılmaktadır (Bkz. Zümer,49; Lokman,32; Ankebut,65; 

Yunus,12). Kur’an-ı Kerim okuma konusunda da ergenlerin aynı tutum içerisinde 

olacağı düĢüncesiyle yazdığımız varsayımımızın, araĢtırma bulgularımıza göre 

(Tablo:26,27) destek görmediği anlaĢılmaktadır. Cinsiyete göre de farklılık 

görülmektedir. Veriler, kızların üzüntü ve sıkıntı anında Kur’an okumayı erkeklere 

göre daha çok tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. 
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* Ergenler; kötülüklerden korunma, kendini emniyette hissetme duygularıyla da 

Kur’an’ı Kerim okumaktadırlar. AraĢtırma sonuçlarına göre (Tablo:29,34,38) 

varsayımımız tam desteklenmektedir.  

* Kur’an’ı Kerim okumak, ergenlerin Allah ile olan bağlarını güçlendirmektedir. 

AraĢtırma bulgularına göre (Tablo:30,31) varsayımımız tam desteklenmektedir.  

* Kur’an’ı Kerim okumak, ergenlerde ahlaki duyguları geliĢtirmektedir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre varsayımımız tam destek görmektedir. Tablo:39 incelendiğinde, 

ergenlerin Kur’an’ı Kerim okumanın ahlaki duygularını kuvvetlendirdiği düĢüncesinde 

olduğu görülmektedir. 

* Kur’an’ı Kerim okuma, ergenlerin hayata olumlu bakma alıĢkanlığını ve hayatla 

mücadele gücünü kuvvetlendirmektedir. AraĢtırma bulgularına göre (Tablo:41,48) 

varsayımımız desteklenmektedir.  

* Ergenlerin Kur’an’ı Kerim okumasında, sosyal çevre de etkilidir. AraĢtırma 

bulgularına göre (Tablo:43,44) varsayımımız desteklenmektedir. Diğer varsayımlara 

göre oranın düĢük olması ergenlerin Kur’an’ı sosyal saygı kazanmak için değil de 

Allah rızası için okuma düĢüncesinden kaynaklanabilir. 

Kur’an okuduğunda ailesinin ve sosyal çevresinin kendisini daha çok sevdiğini 

düĢünen erkek ergenlerde oran kızlara göre daha yüksektir. Bu durum günümüz ergen 

erkeklerin Kur’an Kursuna gitmeyi pek istemediği ve dolayısıyla da ailelerin onları 

daha çok teĢvik ettikleri Ģeklinde izah edilebilir. 

* Kur’an’ı Kerim okumak maddi ve manevi hastalıklara Ģifadır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre varsayımımız destek görmektedir. Tablo:52-55 incelendiğinde ergenlerin 

Kur’an’ı Kerim okumanın maddi ve manevi hastalıklara Ģifa olduğu düĢüncesinde 

oldukları görülmektedir. 

* Kur’an’ı Kerim okuyan ergenler, ibadetlerine daha dikkat etmektedir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre varsayımımız tam desteklenmektedir (Tablo:57).  

* Kur’an’ı Kerim’i meal ve tefsiriyle okumak daha faydalıdır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre varsayımımız tam desteklenmektedir (Tablo:58). Eğitim seviyesi yükseldikçe 
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Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha faydalı olduğu 

düĢüncesinde artma görülmektedir (Tablo:59). 

* Ergenler, Kur’an’ı Kerim’i ölmüĢlerin ruhuna da okumaktadırlar. AraĢtırma 

sonuçlarına göre varsayımımız kızlar tarafından tam desteklenirken erkekler de bu 

oran düĢüktür (Tablo:60). Erkeklerin ölmüĢlerin ruhuna Kur’an okuma oranının 

kızlara göre daha düĢük olması, bayanların daha duygusal olmasından, bazı 

hocalarının Kur’an’ın ölmüĢler için değil de yaĢayanlar için indirilmiĢ olduğu 

görüĢüne vurgu yapmalarından kaynaklanabilir. 

* Kur’an’ı Kerim okumak ergenlerin dini Ģüphelerini gidermekte ve onların öbür 

dünya ile olan bağlarını güçlendirmektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre varsayımımız 

destek görmektedir. Tablo:62-68 incelendiğinde ergenlerin Kur’an’ı Kerim’i öbür 

dünya bağlamında da okudukları görülmektedir.  

* Kur’an okumak ergenlik dönemi bireylerinin dini duygu, düĢünce ve tutumlarını 

olumlu yönde etkilemektedir.  

Kur’an okumak, ergenleri daha çok olumlu yönde etkilemektedir. Böylesi önemli bir 

psikolojik faktörün, daha kapsamlı araĢtırılıp ona göre bir okuma programının 

uygulanması gerektiğini düĢünüyoruz. Ayrıca okumanın anlamayla paralel bir Ģekilde 

gitmesi gerekir. Kur’anı anlayarak okuma konusuna daha fazla önem verilmelidir.    
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EKLER 

 

Ek-1: Anket Formu 

 

YÜZÜNDEN KUR’AN-I KERİM OKUMANIN PSİKOLOJİK BOYUTLARI 

 

Bu ankette “Yüzünden Kur’an-ı Kerim Okumanın Ergenlik Dönemi Bireyleri 

Üzerindeki Etkileri” araĢtırılmaktadır. Lütfen isminizi yazmadan size en uygun gelen bir 

seçeneği iĢaretleyiniz. Anket sonuçları sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. 

Yardımlarınızdan ötürü çok teĢekkür ederim. 

 

SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Din Psikolojisi Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

Elif KILIÇ 

  

1- Cinsiyetiniz. 

 Kız                                                                   Erkek 

 

2- YaĢınız.  

 11-14                                       15-18                           ………   

 

3- Öğrenim durumunuz. 

 Ġlköğretim               Lise               ĠHL              

 

4- Hafız mısınız? 

 Evet                                         Hayır 

 

5- Nerede oturuyorsunuz? 

 Köy                                        Ġlçe                Ġl 

 

6- Ailenizin Aylık gelir düzeyi. 

 DüĢük           Orta           Ġyi                            Çok Ġyi           

 

7- Annenizin öğrenim durumu nedir? 

 Ġlkokul           Ortaokul            Lise             Ġmam Hatip Lisesi            

Üniversite 

 

8- Babanızın öğrenim durumu nedir? 

 Ġlkokul           Ortaokul            Lise             Ġmam Hatip Lisesi            

Üniversite 

 

9-Evinizde kaç adet Kur’an-ı Kerim var? 

 Bir.                Ġki.                             Üç.                   Dört.                                 BeĢ ve 

üstü.  

 

10- Evinizde Kur’an-ı Kerim nerede durmaktadır? 

 Duvarda asılı.   Kütüphanede.   Televizyonun üstünde.    Yüksek bir yerde.     Diğer: 

………. 

 

11-Evinizde kaç adet Kur’an tefsiri vardır? 

 Bir.                   Ġki.                   Üç.                   Dört.          BeĢ ve üstü.        Hiç 
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12- Annenizin Kur’an okuma düzeyi nedir? 

 Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde          Çok Ġyi Bilir          Hafız      

Vefat Etti 

 

13- Babanızın Kur’an okuma düzeyi nedir? 

 Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde          Çok Ġyi Bilir          Hafız     Vefat 

Etti 

 

14- Anneannenizin Kur’an okuma düzeyi nedir? 

 Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde          Çok Ġyi Bilir          Hafız     Vefat 

Etti 

 

15- Dedenizin (annenizin babası) Kur’an okuma düzeyi nedir? 

 Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde          Çok Ġyi Bilir          Hafız     Vefat 

Etti 

  

16- Baba annenizin Kur’an okuma düzeyi nedir? 

  Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde         Çok Ġyi Bilir          Hafız     Vefat 

Etti 

 

17- Büyük babanızın (babanızın babası) Kur’an okuma düzeyi nedir? 

 Hiç Bilmez          Az Bilir          Orta Düzeyde          Çok Ġyi Bilir          Hafız     Vefat 

Etti 

 

18- Size göre abdestsiz Kur’an okunur mu? 

 Okunabilir.                                     Okunamaz.                          Dokunmadan okunabilir.   

 

19- Size göre baĢörtüsü takmadan Kur’an okunur mu?    

 Okunabilir.                                     Okunamaz.                         Diğer……………  

 

20- Kur’an olan odada Ģarkı söylenmez. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

21- Kur’an olan odada televizyon seyredilmez. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

22- Size göre yaĢlılar niçin daha çok Kur’an okur? 

 Daha fazla vakitleri olduğu için.  Kur’anın anlamını daha iyi bildikleri için.   Cennete 

gitmek için.  

 Ölüm korkusundan dolayı.                   Diğer:…………………………………  

 

23- Kur’an-ı Kerim okumanın bir ibadet olduğuna inanıyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

24- Kur’an okumanın manevi hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünüyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   
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25- Kur’an-ı Kerimi her gün okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

26- Kur’an-ı Kerimi iki üç günde bir okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

27- Kur’an-ı Kerimi haftada bir okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

28- Kur’an-ı Kerimi ayda bir ve kandil gecelerinde okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

29- Kur’an okumanın bedeni hastalıklara Ģifa olduğunu düĢünmüyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

30- Kur’an-ı Kerimi üzüntülü ve sıkıntılı anlarımda okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

31- Kur’an-ı Kerimi ölmüĢlerin ruhuna okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

32- Kur’an-ı Kerim okuduğumda ruhumun temizlendiğini hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

33- Kur’an-ı Kerimi istediğim baĢarıları elde ettiğim zamanlarda Allah’a Ģükür olsun diye 

okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

34- Kur’an okuduğumda ailemin ve sosyal çevremin beni daha çok sevdiğini düĢünüyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

35- Kur’an-ı Kerimi manevi hastalıklarıma Ģifa olsun diye okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

36- Kur’an okuduğumda kendimin nazar, büyü, kötü cin gibi Ģeylere karĢı korunduğuna 

inanıyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

37- Kur’an-ı Kerimi sevaplarımın artması için okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   
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38- Kur’an-ı Kerimi bana ahirette Ģefaatçi olacağı ümidiyle okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

39- Kur’an-ı Kerimi bedeni rahatsızlıklarıma Ģifa olsun diye okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

40- Kur’an-ı Kerimi cennete girmek ve oradaki derecemin yüksek olması için okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

41- Kur’an okuduğumda Allah ve Resulünün beni daha çok sevdiğini hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

42- Kur’an-ı Kerim-i günahlarımın affı için okurum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

43- Kur’an-ı Kerim okumak bana Ġslami bir kimlik kazandırıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

44- Kur’an-ı Kerim okumak beni günahlara karĢı frenliyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

45- Kur’an okuyanlara çevremdekilerin daha saygılı bakması beni onu okumaya teĢvik ediyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

46- Kur’an-ı Kerim okuduğumda Allah’la olan bağlarımın güçlendiğini hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

47- Kur’an-ı Kerim okumak kendime olan güven duygularımı arttırmıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

48- Kur’anı Kerim okumak benim Ġslam ümmetine mensubiyet duygularımı güçlendiriyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

49- Kur’an-ı Kerim okuduğumda günlük iĢlerimin daha olumlu gittiğine inanıyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

50- Kur’an-ı Kerim okuduğumda kendimi daha çok emniyette hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   
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51- Kur’an-ı Kerim okumanın beni psikolojik olarak olgunlaĢtırdığını hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

52- Kur’an-ı Kerim okumak benim sorumluluk duygularımı geliĢtirmiyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

53- Kur’an-ı Kerim okumak sinirlerimi yatıĢtırıp beni rahatlatıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

54- Kur’an-ı Kerim okuduğumda kötülüklerden korunduğumu hissediyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

55- Kur’an-ı Kerim okumak bana hayatla mücadelede cesaret veriyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

56- Kur’an-ı Kerim okuduğumda sosyal açıdan yalnız olmadığımı hissediyorum.  

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

57- Kur’an-ı Kerim okudukça gelecekte mutlu ve huzurlu bir aile kuracağıma olan inancım 

artıyor.  

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

58- Kur’an-ı Kerim okumak benim dini Ģüphelerimi gideriyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

59- Kur’an-ı Kerim okumak hayatın anlamı üzerinde olumlu düĢünmemi sağlıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

60- Kur’an-ı Kerim okumanın beni sosyal açıdan olgunlaĢtırdığını düĢünmüyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.    Fikrime Uygun.    Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

61- Kur’an-ı Kerim okuduğumda evimize bereket ve huzur geliyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

62- Kur’an-ı Kerimi meal ve tefsiriyle birlikte okumanın daha faydalı olduğuna inanıyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

63- Kur’an-ı Kerimi okumak ahlaki duygularımı kuvvetlendiriyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   
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64- Kur’an-ı Kerimi okumak ibadetlerime daha çok dikkat etmemi sağlıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

65- Kur’an-ı Kerim okumak hayatıma anlam katıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

66- Kur’an-ı Kerim okuduğumda ahiret hayatıyla ilgili soru ve duygularıma cevaplar 

buluyorum. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   

 

67- Kur’an-ı Kerim okumak bana sonsuzluk duygusu kazandırıyor. 

 Fikrime Çok Uygun.     Fikrime Uygun.   Kararsızım.    Fikrime Aykırı.    Fikrime Çok 

Aykırı.   
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ÖZGEÇMİŞ 

 

1975 yılında Zonguldak’ta doğdu. Ġlk tahsilini Zonguldak’ta, orta ve lise tahsilini 

Konya’da tamamlayarak 1991 yılında Konya Ġmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen 

Adapazarı Merkez Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursu öğreticiliği görevine devam 

etmektedir. 

 




