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Baz Ö renme Kuramlar ve Din Ö retimi
smail Sa lam
Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi
Özet
itimbilimciler öteden beri ö renmenin nas l gerçekle ti i
konusunda fikir üretmeye çal
lard r. Bilimsel çal malar
“ö renme” üzerine yo unla nca ortaya “ö renme kuramlar ”
km r ve bu süreç devam etmektedir. “Organizma” ve “bilgiye”
dair elde edilen her yeni bilimsel veri, ö renme kuramlar
konusunda yeni yakla mlar beraberinde getirmektedir. Din
retimini bu çal malardan ba ms z dü ünemeyiz. Öyle ise
renme kuramlar ba lam nda ortaya konan sonuçlar , din
retiminde kullanman n yollar aranmal r. te bu makalede
baz ö renme kuramlar n din ö retimi aç ndan nas l
de erlendirilece i üzerinde durulmaktad r.

Abstract
Some Learning Theories and Teaching of Religion
Pedagogs have tried to produce ideas on how learning comes
about for many years. When the academic researches focused on
“learning”, it brought about “learning theories” and this process
is going on. Every new scientific finding on “organism” and
“knowledge” put some new approaches to learning theories into
scene. We can not consider teaching of religion detached from
this. So, we need to find out the way of using the results of the
researches on learning theories in the field of teaching of religion.

Here it is discussed how we can take advantages of some
learning theories in the teaching of religion.
Anahtar Kelimeler:
renme Kuramlar , Din Ö retimi, Din
itimi, E itim, Ö renme.
Key Words: Learning Theories, Teaching of Religion, Religious
Education, Education, Learning.

Giri
renme insan hayat n vazgeçilmez bir parças r. Hayat
devam ettirmek ve daha kaliteli bir hayat ya amak için ö renmeye
ihtiyaç vard r. Do umdan ölüme kadar insan hep bir eyler
renmek durumundad r. Neyin, kime, nerede, nas l ö retilece i,
bilim insan n hep gündeminde olmu tur. Bu sorular n cevab
ara rma, zamanla özel bilim alanlar n do mas na neden
olmu tur.
E itim
Bilimi
ve
onun
alt dallar
Ö renme
Psikolojisi/E itim Psikolojisi bu sorulara cevap arayan bilim
dallar ndand r. Yap lan çe itli ara rma ve deneyler neticesinde
ortaya ö renme kuramlar ç km r. Her kuramc , ileri sürdü ü
tezini konuya yakla m tarz na göre temellendirmeye çal
r. Her
zaman cevab aranan soru, ö renmenin nas l gerçekle ti idir.
Asl nda ö renme kuramlar n her biri, bu soruyu farkl aç lardan
cevapland rmaya çal maktad r. nsan n do as , bilginin mahiyeti,
kayna
ve i levi gibi konulardaki felsefi yakla mlar, ö renme
kuramlar n ekillenmelerinde etkili olan en önemli unsurlard r.
Gün geçtikçe ö renme kuramlar na yeni eklemeler ve yorumlar
yap lmaktad r. Bu durum ö renmenin karma k bir yap arz
etmesinden ve çe itli bilimsel sonuçlara ula ma neticesinde insan n
farkl
yönlerinin
anla lmas ndan
kaynaklanmaktad r.
Bu
kuramlar n s fland lmas nda da farkl yakla mlar mevcuttur1.
1

Ö renme kuramlar n çe itlerini
u
ekilde s ralayabiliriz: “Piaget’nin
Genetik Epistemoloji Kuram , Guthrie’nin Biti iklik Kuram , Skinner’ n
Edimsel Ko ullanma Kuram , Miller’in Bilgi lem Kuram , Gagné’in Ö renme
Ko ullar Kuram , Vygotsky’nin Sosyal Geli im Kuram , Bruner’in Yap
Kuram , De Bono’nun Etrafl Dü ünme Kuram , Rogers’ n Deneyimci
renme Kuram , Paivio’nun kili Kodlama Kuram , Gardner’in Çoklu Zeka
Kuram , Lave’ n Durumlu Ö renme Kuram , Bransford’un Ba la k Ö renme
Kuram ”.
Bu kuramlar; “Davran
, Bili sel, Duyu sal, Nörofizyolojik Temelli Ö renme
Kuramlar ”
eklinde s fland labildi i gibi; “A. Davran
Kuramlar:
renmenin nas l gerçekle ti ine odaklan rlar, sonuç odakl r ki bunlar:1.
Klasik ko ullanma (Pavlov) 2. Biti ik kuramlar (Watson, Guthrie) 3. Ba
kuram (Thorndike) 4. Edimsel ko ullanma (Skinner), B. Bili sel A rl kl Davran
Kuramlar olup süreç odakl rlar, bunlar da: 1. aret ö renme
(Tolman) 2. Sosyal ö renme (Bandura), C. Bili sel Kuramlar: Ö renmenin
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“Pozitivist de erler dizisini temel alan nesnelci görü e dayananlar” ve
“pozitivizm ötesi de erler dizisini temel alan yap
görü e
dayananlar” eklindeki s fland rma da bunlardan biridir. Nesnelci
görü ü temel alanlar içerisinde “davran
” ve” bili sel” kuramlar
say lmaktad r. Bunlar n ikisinin de, “bilginin nesnel gerçekli e dayal
olmas ve bilen ki iden ba ms z olmas ” ilkesine sahip olmalar ayn
kategoride yer almalar n gerekçesi olarak gösterilir. Yap
görü e
dâhil edilen kuramlarda ise temel özellik; bilginin toplumsal ve
bireysel olarak yap land lan öznel gerçekli e dayanmas r. Bu
nedenle birey ve bilgi ayr yerlerde de il iç içe durmaktad r. Bu
durumda birey, bilgi elde etme sürecinde aktif ve bu süreci yöneten
ki idir, dolay yla herhangi bir arac n olmas na gerek yoktur, ama
bilgi i leme sürecini h zland
lar, yani kolayla
lar olabilir2.
renme kuramlar n felsefi temellerinin irdelenmesi ve belki
“Din E itimi Felsefesi” aç ndan de erlendirilmesi gerekli bir durum
olmakla beraber3, bu çal man n s rlar d ndad r. Bu çal mada
ras ile “Klasik artlanma, Operant (Edimsel) artlanma, Bili sel
renme ve Sosyal Ö renme Kuramlar
” k saca ele al p tan tt ktan
sonra, din ö retiminde bunlardan nas l yararlan laca ndan
bahsetmeye çal aca z. Ancak konuya geçmeden önce “ renme”
üzerinde durmak, ö renmenin ne olup ne olmad
aç kl a
kavu turmak faydal olacakt r.
renmenin herkesçe kabul edilen bir tarifinden bahsetmek
çok güç4 olsa da, birçok tarifin yap ld
görmekteyiz. Bunlardan
baz lar
öylece s ralamak mümkündür:

2

3

4

zihindeki olu umuna odaklan rlar: 1. Gestalt kuram (Wertheimer, Köhler,
Kofka) 2. Bilgi-i lem kuram , D. nsanc l (Hümanistik) Kuramlar: Ö renmenin
nas l daha iyi olabilece ine odaklan rlar: 1. htiyaçlar Hiyerar isi (Maslow) 2.
Benlik Kuram (Rogers), E. Nörofizyolojik Kuram ki; Beyin temelli ö renme
modeli” eklinde de s fland ld
görmekteyiz. Geni bilgi için bkz.
Senemo lu, Nuray, Geli im Ö renme ve Ö renim, 11. Bask , Gazi Kitapevi
Yay nlar , Ankara 2005, s. 93 vd; Ayd n, Ayhan; Geli im ve Ö renme
Psikolojisi, 2. bs., stanbul 2000, s. 187 vd; Cücelo lu, Do an, nsan ve
Davran , Remzi Kitabevi, 8. bs., stanbul 1998, s. 140 vd).
Bkz. Özdamar, Nilgün, Ö renme Kuramlar (çevrimiçi)
http://nilgunozdamar.blogspot.com/2007/03/renme-kuram.html
(25.05.2009).
Bu konudaki tart malar için bkz. erifi, Hadi, “Modern E itim Felsefesi
Kar
nda slam E itim Felsefesi”, Nakib el-Attas, slami E itim ( çinde),
Endülüs Yay nlar , stanbul, 1991, s. 121-137. Ayr ca dini geli im ve insanda
dini davran n olu umunda etkisi olan faktörler hakk nda geni bilgi için
bkz. Karaca, Faruk; Dini Geli im Teorileri, DEM Yay nlar , stanbul 2007.
Bkz. Arkonaç, Sibel Ay en; Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa, 2. bs.,
stanbul 1998, s. 151.
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“Belirli sitüasyonlarda, tekrarlara (hayat tecrübelerine) ve
takviyeye ba olarak davran ta meydana gelen ve kal
k süresinin
artlara göre farkl la
de ikliklere ö renme denir.”5
“Ya ant sal deneyimler yoluyla davran larda olu an kal
rakan de imlere ö renme denir.”6

ve iz

“Tekrar ya da ya ant sonucu davran ta meydana gelen
oldukça devaml de ikliklere ö renme denir.”7
Yukar daki tarifler incelendi inde, üzerinde durulan baz ortak
noktalar n oldu u görülür. Bunlardan birincisi; davran ta baz
de ikliklerin meydana gelmesidir ki, bu de iklik iyi yönde ya da
kötü yönde olabilir. kincisi ise tekrar ya da ya ant sonucu meydana
gelen bir de iklik olmas r. Böylece olgunla ma, büyüme vb. istek
meydana gelen de ikliklerin ö renme olmad
ortaya ç kar.
Dikkat çeken noktalardan üçüncüsü ise, meydana gelen de ikli in
devaml k göstermesidir. Dolay yla devaml k arz etmeyen, bir
anda meydana gelen; güdü, yorgunluk veya fizyolojik uyum gibi
kaynaklara ba
olan k sa süreli de iklikler, ö renme kavram
nda tutulur8.
Yukar daki aç klamalar do rultusunda din ö retimi; ö renme
ilkelerine dayanan ve din alan na dahil olan konular n ö retim
faaliyeti olarak tarif edilebilir. Ailede, okulda, camide veya ba ka bir
ortamda bireye dini bilgi ve davran kazand rma faaliyetleri, din
retimi içerisinde mutala edilebilir9.
imdi baz ö renme kuramlar ndan, din ö retiminde nas l
yararlan laca na dair de erlendirmelere geçebiliriz.
A. Klasik artlanma Kuram
Bu kuram, klasik bir artlanmayla, dene e, tepki vermesini
retme temeline dayanmaktad r. Klasik artlanma kuram , Ivan
5
6
7

8
9

Ar k, . Alev, Ö renme Psikolojisine Giri , stanbul 1995, s. 64.
Ayd n, Ayhan; age, s. 186.
Morgan, T. Clifford; Psikolojiye Giri (Çev. Hüsnü Ar ve ark.), 8. bs., Ankara
1991. s. 77; Ayr ca ba ka ö renme tan m ve de erlendirmeleri için bkz.
Ba aran, . Ethem, E itim Psikolojisi, Ankara 1994, s. 246-247.
Bkz. Morgan, age., s. 77.
Ö retim ve e itim kavramlar birbiriyle s
irtibat olan ve bazan de birbirleri
yerine kullan lan kelimelerdir. Bu durum din ö retimi ve din e itimi
kavramlar
da etkilemektedir. Yayg n olan kullan ma göre; ö retim, planl
programl e itim çal malar n gerçekle mesini ifade ederken, e itim;
insanlar n davran lar nda belli amaçlar do rultusunda de iklik olu turma
süreci olarak ele al nmaktad r. Geni bilgi için bkz: Ayd n, Mehmet Zeki, Din
retiminde Yöntemler, Nobel Yay n Da
m, Ankara 2004,s. 1 vd.; Sa lam,
smail, Çocuk ve badet, Dü ünce Kitabevi Yay nlar , stanbul 2003, s. 203.
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Pavlov bir köpe e uygulad deney sonucu ortaya koymu tur. Pavlov
bu deneyinde, köpe in yiyecek gibi do al uyarandan farkl , zil çalma
veya lamba yakma gibi uyaranlara kar da tepki verip, tükürüklü
salg
salg lay p salg lamad
ara rm r10. Normal olarak bir
et parças gören köpe in a
sulan r ve salya ç karmaya ba lar.
Burada et uyaran, salyan n ç kmas ise tepkidir. Köpe in bu ekilde
salya ç karmas do al olup, bir arta ba
olmad ndan, bu tepkiye
arts z tepki denmektedir.
er köpe e her et verili inde bir de zil çal rsa, köpek zil
sesine de al r. Bir ba ka kez yaln z zil çald nda, köpe in yine
salya ç karmas ise artl tepkidir.
te bu tepki ö renilmi bir
tepkidir11. Dolay yla klasik artlanmada; bir arts z uyaran (et) ve
arts z tepkiden (salya), bir de artl uyaran (zil sesi) ve artl
tepkiden (salya) bahsetmek mümkündür.
Din ö retimi aç

ndan bu kuram de erlendirildi inde;12

renmenin en basit anlamda bir uyaran-tepki e lemesi
oldu undan hareketle, uyaranlar n bireyin beklenti ve gereksinimleri
do rultusunda olmas na dikkat edilmelidir. Nitekim bahsi geçen
klasik artlanma deneyinde, dene i, artl uyarana kar davran
geli tirmeye sevk eden arts z uyaran olan “et”, dene in beklenti ve
gereksinimlerine uygun dü mü tür. Burada dene e verilen et,
itimcilerin ö retimde üzerinde durduklar , ö rencinin beklenti ve
gereksinimlerine uygun dü en nesne ve davran larla (ödül) beraber
dü ünüldü ünde baz
sonuçlara var labilir. Nitekim yap lan
çal malarda, din ö reticileri çocuklarla ili kilerinde onlar n sosyal,
psikolojik
veya
fizyolojik
ihtiyaçlar
gidermeye
yönelik
uygulamalara ba vurmalar n olumlu yönde katk
oldu u tespit
edilmi tir13. Öyle ise din ö retiminde verimli sonuç elde etmek için
retici ile ö renci aras nda “güzel sözlerle övgü/takdir, sevgi ve ilgi,

10

11

12

13

Klasik artlama Kuram ve Pavlov’un deneyleri hakk nda geni bilgi için bkz.
Ar k, age., s. 75 vd.; Morgan, age., s. 81 vd.; Arkonaç, age., s. 152 vd.;
Atkinson, Rita L. ve ark., Psikolojiye Giri I (Çev. Kemal Atakay ve ark.),
stanbul 1995, s. 267 vd.; Cücelo lu, Do an, age, s. 140 vd.; Ayd n, age., s.
188 vd.; Ba aran, E itim Psikolojisi, s. 241-242; Baymur, Feriha; Genel
Psikoloji, 8. bs. stanbul 1989, s. 155 vd.
Ba aran, E itim Psikolojisi, s. 241; Ayr ca bkz. Ba aran, . Ethem, Psikoloji,
Ankara1978, s. 89-91; Arkonaç, age., s. 153-154.
Klasik artlama Kuram ’n n e itim aç ndan yorumu için bkz. Ayd n, age., s.
194,195.
Yap lan bir ara rmada mükâfat n ö renciler üzerinde %90 gibi yüksek bir
oranda olumlu katk
oldu u tespit edilmi tir. Geni bilgi için bkz. Ay,
Mehmet Emin, Din E itimi ve Ö retiminde Mükâfat ve Ceza, Uluda
Üniversitesi Bas mevi, Bursa 1993, s. 126
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arzu ve isteklere olumlu yakla ma, hediyele me” gibi uygulamalara
yer verilmelidir diyebiliriz14.
Söz konusu deneyde organizman n zil sesine tepki vermesi
tekrar ve peki tirmeler sonucunda ortaya ç kt ndan, bireye
retilmek istenen tepkiyi elde etmek için, hem uyaranlara, hem de
retilmek istenen bilgiyle/davran la ilgili tekrar ve peki tirmelere
belli aral klarla yer verilmelidir. Gerek ailede gerekse e itim
kurumlar nda, üzerinde durulan din ö retimi konular nda bilginin
elde edilmesi ve davran n tamamen yerle mesi için, bireyin tekrar
yapmas na f rsat verilmelidir. Nitekim haf zl k sisteminde ve
periyodik tekrarlanan ibadetlerde bu f rsat n ne kadar gerekli oldu u
anla lmaktad r.
Bireyin içerisinde bulundu u ö renme ortam nda, ö reticinin
ve ö rencinin bütünüyle kontrolünde olmayan uyaranlar bulunabilir.
Bu tür uyaranlar da çocuklarda istenen ve istenmeyen tepkilerin
meydana gelmesine sebep olabilir. Dolay yla mümkün oldukça,
evrensel do rular çerçevesinde ve din ö retiminin felsefesine uygun
tepki
türleri
do uracak
nitelikte
ö renme
ortamlar n
olu turulmas na özen gösterilmelidir. Ancak hedef, vücudun
mikroplara kar
savunma refleksi geli tirdi i gibi, bireyin de
olumsuz uyaranlara kar temkinli davran geli tirmesini sa lama
olmal r.
Burada dikkat çekilmesi gereken di er bir konu ise; anne-baba,
retmen veya di er ki ilerin, küçük ya larda çocuklara klasik
artlama yoluyla olumsuz dini davran kazand rd klar r. Ayr ca bu
ekilde küçükken edinilen davran lar n sonradan ortadan
kald lmas oldukça zordur15. Çocuklar n yersiz ekilde Allah ve
cehennem ile korkutularak büyütülmelerini buna örnek olarak
gösterebiliriz. Yine çocuklar
ibadetlere al
rken,
iddete
ba vurularak çocuk ile ö retici veya din aras ndaki duygusal ba n
zedelenmesi ve as l ödülün Yarat
n ho nutlu unu elde etme
oldu u hedefine bireyin ta namamas , onar lmas güç olumsuz
davran lar n olu mas
beraberinde getirmektedir.
Rehber durumunda olan ö retici, bireyin negatif genellemeler
yaparak din ö retiminde yanl sonuçlara varmas na kar tedbirli
14
15

Ay, age, s. 127. Sa lam, age, s. 212 ve 229. 265.
Akbaba, S., Psikolojik Dan ma ve S f Ortam nda Ö renme Psikolojisi,
Atatürk Üniversitesi Yay nlar , Erzurum, 1995.
Klasik artlama Kuram aç ndan genelle tirmenin olumsuz sonuçlar ile
ilgili yap lan deney öyledir: 11 ayl k Albert isimli çocuk beyaz bir tav anla
korkusuzca oynarken, iddetli bir gürültüyle beraber beyaz bir s çan n yan na
sal nmas sonucu korkmaktad r. Beyaz s çan di er beyaz ve tüylü nesnelerle
genelle tirdi inden bu tür nesnelerden de korkmaktad r (bkz. Ayd n, Age., s.
84).
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olmak durumundad r. Bir baban n ya ad
çarp
ekilde özetlemektedir:

u olay bu durumu

“Vaktiyle 5-6 ya lar ndaki çocu umu zaman zaman camiye
götürüyordum. Çocu un camiye ve cemaate al mas için bu çok
önemli bir tecrübe idi. Yine bir gün çocu umla beraber camiye gittik.
Namaz esnas nda çocu um biraz sa a sola bakt ve gezindi. Asl nda
bir çocuk için bu davran
gayet tabii bir davran
idi. Fakat
cemaatten bilinçsiz biri bu davran ndan dolay çocu a bir tokat
vurdu ve azarlad . Çocuk rencide oldu ve çok üzüldü. te o gün bu
gündür çocuk büyüdü yeti kin oldu, fakat bir daha camiye ayak
basmad . Bu ac tecrübeyi ya am
bir baba olarak, hem cami
cemaatinin hem de çocu unu camiye götürecek babalar n çok dikkatli
olmalar
tavsiye ediyorum.”16
Yine söz gelimi “dersine çal an ö renci s navda ba ar not
al r” genellemesini zihnine yerle tiren bir ö renci, hastal k gibi bir
nedenle gerekli notu alamad nda, gerekli ay rt etme ö renmelerini
gerçekle tirmi olarak, nas l bir davran geli tirmesi konusunda
haz rl kl olmal r17. nsan iradesinin d nda geli en olaylar
kar
nda, nas l tav r geli tirilmesini ö renmek/ö retmek zaten din
retiminin hedeflerinden birisidir.
B. Operant (Edimsel) artlanma Kuram
Operant artlanmada önce davran meydana gelir, arkadan bu
davran
peki tirerek dene e ö reten ödül (peki tireç) gelir. Klasik
artlanmada ise, önce uyaran, arkadan tepki gelmekte idi18.
Operant artlanmay , B. F. Skinner çe itli deneyler yaparak
kuram haline getirmi tir. Yap lan deneylerin birinde, Skinner kutusu
denen özel haz rlanm bo bir kutunun içerisine b rak lan aç bir
farenin, geli i güzel dola rken, kutuda bulunan bir pedala basmas
sonucu yiyece e kavu mas temin edilir ve zamanla farenin karn
doyurabilmek için pedala basmay ö rendi i görülür19. Hatta farenin
sadece
k yand nda pedala basman n gerekli oldu unu, ö renip
renemeyece i denenir ve
k yand
esnada fare pedala bas nca
16
17

18

19

Sa lam, age, s. 223.
Klasik
arlaman n e itim ö retimde kullan
nda hatal davran lar n
sonuçlar hakk nda geni bilgi için bkz. Dizmen, Ferhat, Farkl Okul
Programlar ndaki Lise Ö rencilerinin Kendini Açma Davran lar n
ncelenmesi, Yay mlanmamm
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2006, s. 98.
Klasik artlama Kuram ile Operant artlama Kuram aras ndaki farklar için
bkz. Morgan, age., s. 86.
Operant artlama ve deneyler için bkz. Atkinson, age., s. 277 vd.; Cücelo lu,
age, s. 144 vd.; Morgan, age., s. 86 vd.; Ayd n, age, s. 196 vd.; Baymur, age.,
s. 160 vd.; Ba aran, Psikoloji, s. 243.
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yiyecek verilir, k yanmad nda bassa da yiyecek verilmez. Sonuçta
farenin karn
doyurabilmek için k yand nda gelip pedala bast
görülür.
te farenin
görünce gelip pedala basarak yiyece e
kavu mas , bir ö renmedir. Bu durumda, ortaya konan davran
ay rt edici uyaran olan
kla kontrol edilebilmektedir20. Operant
artlanmada pedala basma davran
“edim”, yiyece e kavu ma ise
ödül/peki tireçtir. Devreye sokulan
ksa, ay rt edici uyaran
konumundad r21.
Bu kuram din ö retimi aç
söylenebilir:

ndan de erlendirdi imizde unlar

Sözgelimi evde anne-baba veya okulda ö retmen, çocuk din
retimi hedeflerine uygun söz ve davran larda bulundu unda,
bunu fark etmeli ve peki tirilmesi için uyaranlara (ödül, övgü vs.)
ba vurulmal r. Ayn
ekilde üzerinde durulan ve çocuktan
beklenen olumlu davran lara ayk
k meydana geldi inde de, ho
kar lanmad
ve fark edildi ini çocu a hissettirmek gerekir.
Çünkü gerek e itimde, gerekse hayat n di er alanlar nda
erdemli/hedef davran
ortaya koyanla koymayan n fark edilmesi
temel bir ilkedir. Bu ilkenin olmad
yerde disiplinsizlik22 olur ve
hayat /ö renmeyi olumsuz yönde etkiler. Din ö retiminin bu
olumsuzluktan etkilenmemesi için, özellikle yeti me dönemindeki
çocuklar n davran lar fark edilmeli ve ö retici/rehber durumunda
olan ki i umursamaz bir duruma dü memelidir. Ancak bu fark
edi lerin ortaya ç karaca
netice, ki ide öz-denetim olu mas
sa lamak olmal r.
Yapm
oldu umuz
bir
ara rmada, %44
oran nda
kendili inden
gerçekle en
dini
bir
davran ,
fark
edilip
mükâfatland ld nda alt ay sonra %96’ya ula
r23. Ö le ise
bireyin ö renme giri imleri, yerinde ve zaman nda uygun
20
21

22

23

Atkinson, age., s. 279.
Operant artlaman n masallar vas tas yla e itim ö retimde kullan lmas ve
sonuçlar hakk nda geni bilgi için bkz.; Dökmen, Üstün; Grimm ve Türk
Masallar ndaki davran
Modellerinin Operant artlama ve denetim Oda
Aç ndan ncelenmesi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/517/6447
.pdf (02.08.2009).
Burada bahsedilen disiplin; bireyin kendisini iyile tirmesi, düzeltmesi (özdenetim, self-discipline) anlam na gelmektedir. Çünkü disiplin, bireyin
kendisini belirli ihtiyaçlara, isteklere uyarlamas amac yla öz-denetimle
çabalar
geli tirmesini yans r. Di er bir ifade ile disiplin, düzenli bir
davran için gerekli ko ullar olu turmakt r. Öyle ise disiplin, moral ve birlik
duygusunu geli tiren yöntemleri kullanmak suretiyle bir grup içerisinde
bireysel denetimi ve düzeni sürdürmeyi belirleyen bir araç olarak görülmelidir
(bkz: Megginson, Leon C., Personal and Human Resources Administration,
Ontario, 3th Ed., Irwin-Dersey Limited, 1977, s. 469-470).
Söz konusu çal ma hakk nda geni bilgi için bkz. Sa lam, age, s. 264 vd.
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peki tireçlerle desteklenmelidir24. Din ö retiminde verimli sonuç elde
etmek için, ö retici bu konuda geç kalmamal r. Ayr ca peki tireçler
bireyin beklenti ve gereksinimleri paralelinde olmal r. Aksi
durumda, peki tireçler birey taraf ndan anlams z bulunabilir25. Bu
da arzu edilen hedefe ula may engeller.
C. Bili sel Ö renme Kuram
Daha önce inceledi imiz klasik artlanma kuram ve operant
artlanma kuram , ö renmeyi, uyar
ile davran aras nda bir ba
kurmak
eklinde aç klamakta idi. Ancak baz
psikologlar,
renmenin aç klanmas için “uyar -davran ” kal plar n yeterli
olmad
dü ünerek, ö renmeyi zihinsel süreçler içerisinde
incelerler26.
Bili sel ö renme kuram na göre, insanlar bir problem
durumunda, ö renmeyi özgün dinamikleri ile gerçekle tirirler.
renme, ön bilgilerin yeni ba lant lar kazanmas , probleme ili kin
bilgilerin depolanmas ve uygun çözüm seçeneklerinin belirlenmesi
eklinde, üç temel bili sel süreç içinde olu ur. Bili kavram ndan;
duyu organlar n ald
girdilerin, alg ve bellek süreçlerinde
lenerek ç kt ya dönü türülmesi kastedilir27. Di er bir ifade ile
dünyay ve çevrede olup bitenleri anlamaya yönelik insan zihninin
yapt
bir faaliyet olan bili ; d tan al nan uyar lar n alg lanmas ,
elde edilen bilgilerin bellenmesi ve hat rlanmas ile zihinsel ürünlerin
kalite ve mant k yönünden de erlendirilmesi faaliyetlerini içeren
zihinsel icraatt r28.
Yukar daki tariflerden de anla laca
gibi bili sel ö renme
kuram na göre, organizma sürekli aktif haldedir. Klasik ve operant
artlanma kuramlar nda oldu u gibi, organizma ö renme için pasif
bir ekilde sadece d ar dan gelen uyaranlar bekleme durumunda
de ildir29.
Yap lan bili sel ö renme deneylerinde ö renmenin, yer ö renme
ve kavrama yoluyla ö renme eklinde gerçekle ti i görülür30. Dört
empanzenin saklanan yiyecekleri bulmalar
deneyinde, üç
24

25

26

27
28
29
30

Cebeci, Suat, Ö renme ve Ö retme Süreçlerinde Dinî leti im, z Yay nc k,
stanbul, 2003, s. 112–114.
Bkz. Fidan, Nurettin ve ark., E itime Giri , Ankara ts., s. 181; Ayd n, age., s.
204-206.
Bkz. Atkinson, age., s. 295 vd., Cücelo lu, age., s. 162-165; Morgan, age., s.
99-104; Ba aran, Psikoloji, s. 244-245; Fidan, age., s. 181-186.; Arkonaç,
age., s. 176-179; Ayd n, age., s. 206 vd.
Ayd n, age., s. 207.
Fidan ve ark., age., s. 182
Ayd n, age.,s. 207.
Morgan, age.,s. 100-102.
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empanze yiyecekleri bulamazken, önceden yiyeceklerin nereye
sakland
gören di er empanzenin hiçbir yeri aramadan direkt
yiyece i bulmas , yer ö renmenin gerçekle ti ine örnek gösterilir31.
Kafeste bulunan empanzenin elle ula amayaca mesafede bulunan
bir yiyece e, sopalar yard
yla ula may ba armas veya boyu
yetmedi i için sand klar üst üste koyarak as
olan yiyece e
ula may ba armas deneyleri de, kavrama yoluyla ö renmenin
gerçekle ti inin göstergesi olarak kabul edilir32.
Bili sel
ö renme
kuram
din
de erlendirildi inde unlar söylenebilir:

ö retimi

aç

ndan

Bireyin, bili sel bir kavramay gerektiren konunun ö retiminde
problem ve çözüm yollar
alg lama ekli çok önemlidir. Ö renilecek
eyin ne i e yarayaca
n anla lmas , parçalar aras ndaki ili kinin
mant ki bir düzlem içerisinde anlam bulmas ve çözüme yönelik
ipuçlar n yönlendirici olmas n görülmesi, büyük öneme sahiptir.
Bireyin bu unsurlar rahat ve kolay alg lamas , ö renmenin etkin
olmas
sa layacakt r.
Din, bireyin kendisiyle, ailesiyle, yak n ve uzak çevresiyle,
bütün canl ve cans z varl klarla, hatta Yarat ile bar k ve anlaml
ili ki kurmas
temin eden bir sistemdir. Dolay yla din ö retimi
konular aras nda yer alan bilgiler ve onlardan elde edilmek istenen
davran lar, bu bütüncül hedefin parçalar niteli indedir. Din
retiminde
ö retici
durumunda
olan
herkesin,
ö renci
konumundaki bireyin ya
ve bilgisi seviyesini dikkate alarak, bu
temel hedefe ta ma gayretinde olmas gereklidir. Bu hedeften kopuk
din ö retimi faaliyetleri verimli olmad
gibi, birçok ele tiriye de
maruz kalmaktad r.
renilecek bilginin niteli ine göre, uygun çevresel ortam n
olu turulmas yan nda, ö rencinin ruhsal yap
da dikkate
al nmal r. Ayr ca ö renci, ö rendi i bilginin kendisine ne tür yarar
getirdi ini anlamal ve kavramal r ki, onun güdülenmesi ve
ba ar dan ba ar ya ko mas temin edilebilsin33.
Bireyin ö renece i eyi kavramas na ve ö renme ya ant lar
aras ndaki ili kileri kendisinin ke fetmesine zemin haz rlanmas , din
retimini daha etkili ve kal
k lar. Bunun için de ö rencinin aktif
olarak ö retimde rol almas sa lanmal r. Ö retilecek konunun
durumuna göre, geçmi ya ant lardan elde edilen, zihinde haz r
bulunan birikimden istifade edilmeli ve yeni ö renilenler onlar n
üzerine in a edilmelidir.
31
32

33

Morgan, age., s. 100.
Morgan, age., s. 102-103; Atkinson, age., s. 295-297; Fidan, age., s. 184;
Ayd n, age., s. 210-212.
Bkz. Fidan, age., s. 186.
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D. Sosyal Ö renme Kuram
Baz psikologlar, ö renmenin ne sadece klasik ve operant
artlanmayla, ne de sadece bili sel kuramla aç klanamayaca ndan
hareketle,
sosyal
ö renme
kuram
üzerinde
çal malar
yo unla
rlar. Bu konuda deneysel ara rmalar yapan ilk
psikologlar, Thorndike, Miller, Dollard ve Watson olmas na kar n,
sosyal ö renmeyi sistematik bir kuram ekline getiren psikolog
Bandura’d r. Bandura ö renmeyi üç temel kavram içerisinde inceler.
Bunlar taklit, gözlem ve model almad r34. Ayr ca Bandura insan n
sosyal ö renmesinin, laboratuarda denek olarak kullan lan
hayvanlar n ö renmesiyle ayn tutulmayaca
söyler. Çünkü
insanlar n hayvanlardan farkl olarak, bilgi ve tecrübelerini
birbirlerine do rudan aktarabilme kabiliyetleri vard r. Thorndike’nin
laboratuar ndaki tecrübesiz kedi, problemin çözümünü ke fetmek
zorundad r35. Çünkü tecrübeli kedinin, bu konuda bildiklerini
oturup di erine anlatma ans yoktur. Oysaki insan bir ömür boyu,
kendinden önceki insanlar n biriken tecrübelerini ve ke fettiklerini,
yeniden ke fetmeye gerek duymadan ö renme ans na sahiptir36.
Bireyin sosyal ö renmelerinde etkin üç kavram olan taklit,
gözlem ve model alma konusunu izah etmek gerekirse unlar
söylenebilir:
Taklit, gözlem ve model alma, bireyin ba ka bir bireyden veya
toplumdan sosyal ö renme aç ndan kazan mlar sa lamas nda iç içe
girmi kavramlard r37. Bunlar, adeta sosyal ö renmedeki kazan
n
bütünleyici parçalar gibidirler. Bu konuda Miller ve Dollad’ n,
çocuklar üzerindeki deneyleri dikkat çekicidir. Küçük çocuklar n,
kendilerinden büyük çocuklar n davran lar
gözlemleyerek tekrar
ettikleri do ru edimler (i lemler) ödüllendirilmi tir. Al nan sonuçta,
davran edinmede (ö renmede) ödüllendirme yoluyla peki tirmenin
genellenmi taklitle sonuçland
görülmü tür38. Ba ka bir ifade ile
küçük çocuklar n; gözlem, taklit ve model alma yoluyla peki tireçler

34

35

36
37

38

Bandura, A., On Paradims and Recyled Ideologies, Cognitive Theory and
Research 2, 79-103, 1978, (naklen) Ayd n, age, s .212-213.
Rosenberg, M.S., Cognitive Structure and Attitudinal Alfect, Journal of
Abnormal and Social Psychology, 53. 367-72.546, 1956, (naklen) Ayd n, age,
s. 213.
Arkonaç, age., s. 348.
Taklit, gözlem ve model alman n, din ö retimindeki yeri hakk nda geni bilgi
için bkz: K lavuz, M. Akif, “Ergenlerde Özde le me ve Din E itimi”, Gençlik
Din ve De erler Psikolojisi (içinde Editör: Hayati Hökelekli), Ankara Okulu
Yay nlar , Ankara 2000, s. 209 vd.; Sa lam, smail, Okulöncesi E itimde
Taklit Etkinlikleri ve Din E itimi Aç ndan De erlendirilmesi, Uluda
Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Say 9, Bursa 2000, s. 557–564.
Ayd n, age., s. 213.
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vas tas yla, büyük çocuklar n olumlu davran lar
anla lm r.

ö rendikleri

Bandura ise sosyal ö renmenin hem gözlem, taklit ve
peki tirme süreçlerine, hem de probleme özgü durumsal ve çevresel
de kenlerin bili sel olarak çözümlenmesine dikkat çeker. Ayr ca bir
davran n taklit edilebilmesinin birtak m psiko-sosyal faktörlere
ba oldu unu belirtir. Bu faktörler;
— Davran n sonunda bireyin olumlu
peki tireçler almas ve bireyin güdülenme düzeyi,

ya da

olumsuz

— Do rudan veya dolayl olarak ya ant lar sonucu, elde edilen
tecrübelerin olu turdu u bili sel yap ve emalar,
— Bireyin benlik alg
belirleyen duygusal ya ant larla elde
edilen izlenimler ve bireyin içerisinde bulundu u psikolojik duygu
durumlar ,
— Davran
taklit edilen bireyin sosyal statüsü ve sayg nl k
derecesi, eklinde s ralanabilir39.
Sosyal
ö renme
kuram
din
de erlendirdi imizde u yorumlar yap labilir:

ö retimi

aç

ndan

Çocuklar, davran lar na yön veren duygusal, bili sel ve
devinsel yeterlik ve özelliklerin birço unu, yeti kinleri gözlemleyerek
edinirler. Buna göre çocuk sevgi, efkat ve sayg gözlemleme
imkân na sahipse ve bunlar taklit etti inde peki tireç al yorsa, bu
davran lar ö renir. E er çocuk iddet ve sald rganl k gözlemleme
durumundaysa, yeti kinler bu tür davran
ortaya koyuyorlarsa,
çocuk bu davran lar taklit ederek problemini çözmeyi ö renir40.
Dolay yla yeti kinlerin/ö reticilerin din ö retiminin hedefleri ile
örtü en erdemli ve bilinçli davran lar ortaya koyma sorumluluklar
vard r41. Sosyal çevre ve bas n-yay n gibi ileti im kurumlar /araçlar
için de ayn sorumluluk bilincinden bahsedilebilir.

39

40
41

Bandura, A., Social Foundation of Thought and Action, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1986, p. 209; Senemo lu, age, s. 221; Ayd n, age, s. 214.
Arkonaç, age., s. 350-352; Ayd n, age., s. 218-219.
Geni bilgi için bkz. Rousseau, J. Jacques, Emil Yahut Terbiyeye Dair (Çev. H.
Z. Ülken-A. R. Ülgener-S. Güzey) 6. bs. stanbul 1966, s. 252; Armaner, N.–A.
Zeki Ökmen, Din E itimi ve Ö retiminde Metodik Bilgiler, stanbul, 1960, s.
15; Armaner, Neda, nanç ve Hareket Bütünlü ü Bak
ndan Din Terbiyesi,
stanbul 1967, I, 89; Gazali, yhau Ulumi’d-Din, stanbul, 1321, c. I, s. 57;
Özcan, A. Osman, Din ve Ahlâk E itiminde Ailenin Rolü, Kubbealt Akedemi
Mecmuas , Say . 4, 1985, s. 13; Alt nta , Hayrani, Çocukluk Devresinde
Ailede Din E itimi, T1DES, Ankara 1981, s. 255; Yavuz, K., Çocukta Dinî
Duygu ve Dü üncenin Geli mesi, s. 46; Ay, M. Emin, Ailede ve Okulda deal
Din E itimi, s. 18-19; Ay, M. Emin, Ailede Verilecek Din E itiminde Genel
Prensipler, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi 2, stanbul 1996, s. 319-320;
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Birey kendine model ald
yeti kinin/ö reticinin sadece
davran tarz
de il, karakter ve ki ili ini de model al r. Sab r,
özgüven, kararl k, ya ama sevinci, karamsarl k, çekingenlik gibi iyi
ve kötü, ortaya konan bütün özelliklerin birey taraf ndan ö renilip
özümsenece i
yeti kinin/ö reticinin
akl ndan
hiçbir
zaman
kmamal r. Atalar
z bu durumu “s çandan do an, da arc k
keser”, “e ri sopan n gölgesi düz olmaz” özdeyi leriyle dile getirerek
sosyal ö renmenin önemini vurgulam lard r.
Sosyal ö renmenin gerçekle mesinde güdüleme önemli bir role
sahiptir. Bireyi, istenen davran
veya bilgiyi ö renmeye haz r hale
getirmek önemlidir. Bunu ba arabilmek için, onun içsel duygu ve
bilinç durumunu tan mak ve ona göre hareket etmek gerekir. Ancak
her ki iden ayn oranda ba ar beklemek ve birbirleriyle k yas
yapmak güdüleme ve ö renme ba ar
dü ürebilir42. Din
retiminde ba ar
yakalamak için, bu hususlar atlamamak
gerekir.
Sosyal ö renmede bili sel süreçler de önemli oldu undan;
alg lama, hat rda tutma ve geri ça rma tekniklerini bilerek ve
bunlar kullanarak din ö retimi gerçekle tirilmelidir. Ö retimde
uygun say , simge ve semboller ile görsel ve i itsel uyaranlar
kullan larak, bireyin bili sel süreçlerinin ba ar
bir
ekilde
lemesine f rsat tan nmal r. Bunun için din ö retimi konular na
yönelik materyal geli tirme ve bunlar ö retimde kullanma yoluna
gidilmelidir.
Bütün bu say lanlarla beraber birey; gözlemleme, taklit ve
model alma yoluyla birtak m davran lar ö renmenin yan nda, kendi
öz yeterlik ve yarat
k kabiliyetine göre, alternatif davran lar
üreterek bunlar geli tirmek isteyebilir. Bu noktada e itimci, bireyin
özgüvenini destekleyici ve yol gösterici tav r tak narak, onun kendi
kendini gerçekle tirmesine imkân tan mal r43. Sözgelimi baz
kültürel ve yerel motiflere bürünmü dinî tutum ve davran lar n
ayn
ki iden isteme yerine, çevresel ve insanî boyutta
potansiyellerin gerçekle mesine f rsat tan nmal r. Çünkü önemli
olan, kazan lan tutum ve davran n dinin temel ilkeleriyle
örtü mesidir.

42
43

Bayraktar, slâm E itiminde Ö retmen Ö renci Münasebetleri, s. 40-43, 158163; Özbek, Bir E itimci Olarak Hz. Muhammed, s. 210-217.
Arkonaç, age., s. 354-358; Ayd n, age., s. 220; Cebeci, age, s. 109-110.
Bkz. Ayd n, age., s. 219-220.
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Sonuç
Din
ö retimi
genel
ö retimin
ilkelerinden
ba ms z
dü ünülmez. Hangi felsefi temele dayan rsa dayans n, ortada elde
edilmi somut veriler varsa, bunu al p incelemek ve de erlendirmek
söz konusudur. Söz gelimi “Nörofizyolojik Kuramda” beynin yap ve
leyi i incelenmekte, ö renme faaliyeti gerçekle ti inde meydana
gelen kimyasal de iklikler ele al nmaktad r44. Yine yukar da
bahsetti imiz kuramlarda çe itli deneyler yap lmakta ve gözlemlenen
somut baz verilere istinaden teoriler geli tirilmektedir. Din ö retimi
yapt
rken, bütün bu verileri dikkate almak ve hangi konunun
retiminde hangi kuramdan ne
ekilde yararlan laca
veya
olumsuzluklara dü memek için nelere dikkat edilece i üzerinde
durmak, ö retimde verimi art
rol oynayacakt r. Ancak bu i leri
yaparken, var lmak istenen hedef çok önemlidir. te hangi felsefi
temelden hareket edildi i bu noktada de er kazanmaktad r.
Din ö retiminin nihai hedefini yukar da “bireyin kendisiyle,
ailesiyle, yak n ve uzak çevresiyle, bütün canl ve cans z varl klarla,
hatta Yarat
ile bar k ve anlaml ili ki kurmas
temin etme”
eklinde belirtmi tik. Dolay yla “insan, bilgi, di er canl ve cans z
varl klar”, farkl bak
aç lar na göre, farkl de er ve anlam
kazanacakt r. slam e itim felsefesinin, insana ve bilgiye bak ile
di er e itim görü lerinin bak
aras ndaki en temel fark; Allah’ n
lim” s fat n veya “Âlim” isminin bir tezahürü olarak kâinattaki
objeler aras ndaki ili kileri ibadet saik ile ara rmak, bulmak ve
bunlar Yarat ya yakla maya vesile k lmakt r. Dolay yla; objeler
aras ndaki ili kilerin ara
lmas ve bulunmas konusunda, di er
itim felsefeleri ile arada fazla bir fark oldu undan söz edilemez. Bu
yönü ile elde edilen e itim kuramlar n gözden geçirilip, irdelenip
din ö retiminde kullan lmas n faydal olaca dü ünülmelidir.
Sonuç olarak una da belirtmek gerekir ki; sadece “maddi” ve
“görünen” ili kiler üzerine in a edilecek olan ö renim teorileri,
“a n” ile ili ki kurma potansiyeline sahip olan “insan ” ve “bilgiyi”
tamamen ku atmaktan yoksun olacakt r. Bu nedenle, din ö retimi
faaliyetlerinin hedefine ula abilmesi için, dinin özünde bulunan
n boyutu da dikkate alan felsefi temellere dayanmas gereklili i
kendini göstermektedir.

44

Bkz. Senemo lu, age, s. 346–376.
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