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ÖZET

Bu araştõrma, üniversite düzeyinde din eğitim ve öğretimi alan öğrencilerin
sosyo-kültürel ve ekonomik alt yapõlarõnõ ve eğitim-öğretim sürecinde onlarda
meydana gelen kişisel gelişim, tutum ve davranõş değişikliklerini konu edinmekte-
dir. Öğrencilerin yarõdan  fazlasõnõn kõrsal kesim özelliği taşõyan yerleşim birimle-
rinden geldiği ve ekonomik olarak ise orta ve ortanõn altõnda bir gelir düzeyine
sahip ailelere mensup olduklarõ görülmüştür. Eğitim-öğretim sürecine bağlõ olarak
öğrencilerin kişisel gelişim, tutum ve davranõşlarõnda önemli derecede bir farklõ-
laşmanõn ortaya çõktõğõ saptanmõştõr. Bu değişmelerin sosyal boyutunun, cemaat
türü ilişkilerden daha çok bireyleşme yönünde bir eğilim doğrultusunda olduğu
gözlenmiştir. Kişisel gelişim açõsõndan ise, öğrencilerin dini anlama ve yorumlama
biçimlerinde büyük bir değişimin olduğu, farklõlõklarõ algõlamada ve kabullenmede
hoşgörü temelinde bir anlayõşõn ağõrlõk kazandõğõ görülmüştür.

GİRİŞ

Problem ve Amaçlar
Eğitim-öğretim, sosyal bilim araştõrmalarõnda temel bağõmsõz değiş-

kenlerden biri olarak dikkate alõnmaktadõr. Eğitimin süresi, yaygõnlõğõ ve
kalitesi, bütün sosyal ve kültürel yaşam için anlamlõ bir referans çerçevesi
oluşturur. Eğitim konusunu fonksiyonalist açõdan ele alan yaklaşõmlar ge-
nellikle iki soru üzerinde odaklanõr. Bu sorulardan ilki; �genel olarak, top-
lum için eğitimin fonksiyonlarõ nelerdir?� şeklinde ifade edilir. Bu durumda
eğitimin, toplum bireyleri arasõnda sosyal dayanõşma için dayanak teşkil
edecek ortak değerler ve davranõş biçimleri oluşturacağõ vurgulanõr. İkinci
soru ise �eğitim ve sosyal sistemin diğer unsurlarõ arasõndaki fonksiyonel
ilişkileri� üzerinde odaklanõr.1 Bu durumda eğitimin, ekonomi, aile, hukuk,
siyaset, din ve boş zamanlarõ değerlendirme gibi sosyal sistemin temel un-



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayı : 11  Yıl : 2001  (169-192 s.)

170

surlarõ arasõndaki karşõlõklõ etkileşim ve dolayõsõyla değişim olgusunun özü-
nü oluşturduğu söylenebilir. Eğitimin öncelikli amacõ, toplum bireylerinin,
toplumun yaşam biçimini oluşturan kültürünü öğrenmelerine ve böylece
toplumsallaşmalarõna birinci derecede katkõda bulunmaktõr. Eğitimden bek-
lenen ikinci amaç ise, globalleşen dünyada toplum bireylerinin evrensel de-
ğerlere ve davranõş biçimlerine uyumunda da etkili olmasõdõr.

Buradan hareketle eğitim olgusunun gerek yerel ve gerekse evrensel
düzeyde etkilerinin özellikle din alanõndaki yansõmalarõnõn gözlenmesi ö-
nemli bir konu olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu araştõrmamõzõn temel
problemi de, önemli bir din eğitimi ve öğretimi kurumunda meydana gelen
kişisel gelişme, tutum ve davranõşlarõnda ortaya çõkan değişmeleri üniversite
düzeyinde ele almaktõr. Ülkemizde üniversite düzeyinde din öğretiminin en
üst düzeyde verildiği yerler olarak, İlahiyat Fakülteleri gelmektedir. Bu ne-
denle bu fakültelerde okuyan öğrencilerin düşünce, bireysel ve toplumsal
tutum ve davranõşlarõnda görülen değişimler önem arz etmektedir. Araştõrma
alanõ olarak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi seçilmiştir.

Araştõrmanõn temel amacõ, üniversite lisans seviyesindeki ilahiyat
öğretiminin, etkili faktörleri olarak, öğretim üyesi ve öğrenci ilişkileri, öğ-
retim programlarõnõn muhtevasõ, öğretim yöntemleri, öğretim araç-
gereçlerini dikkate almakla birlikte bu süreçte kazanõlan tavõr ve tutumlarõn
tespit edilmesini öngörmektedir. Araştõrmada veri toplama aracõ olarak bi-
rinci planda anket kullanõlmõştõr. Ancak araştõrmamõz yalnõzca bir durum
tespiti olmayõp anketten alõnan rakamsal veriler araştõrmacõlarõn gözlem
konusu olan öğrencilerle doğrudan diyalog kurabilecek uygun konumlarõn-
dan dolayõ kişisel gözlem ve mülakat gibi araçlarla psiko-sosyal düzeyde
anlayõcõ-yorumlayõcõ yaklaşõm imkanlarõ devreye sokulmuştur.

Bu araştõrmada öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik alt yapõlarõ,
toplumsal tutum ve davranõşlarõndaki değişmeler ve daha genel olarak bu
öğrenimleri süresince kültürel olaylara karşõ anlamlõ bir bakõş açõsõ oluştur-
ma sürecine de işaret edilmektedir. Dinin diğer toplumsal alt kurumlarla
giderek karmaşõklaşan ve aynõ ölçüde anlamlõlõk arz eden konumunu anla-
mak açõsõndan da bu yüksek öğretim kurumlarõnõn ayrõ bir önemi vardõr. Bu
kurumlar toplumun hem örgün hem de yaygõn eğitim alanlarõnda sağlõklõ din
hizmeti verecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlamakta, bunun yanõnda yine
toplumun ihtiyacõ olan dini entelektüellerin2 yetişmesinde de etkin bir rol
oynamaktadõr.

Bununla birlikte, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin daha çok kõrsal
kökenli ailelerden gelen İHL öğrencilerinden oluşmasõ, bu öğrencilerin de
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genellikle çekingen ve içedönük bir kişilik yapõsõna sahip olmalarõ, öğretim
elemanõ-öğrenci diyaloguna da yansõmakta bunun da kendine güvensizlik,
kendini ifade edememe, cemaat tipi ilişkileri aşamama gibi problemlere ne-
den olduğu görülmektedir.3 Nitekim, bir araştõrmada diğer fakülte öğrencile-
rine nispetle İlahiyat Fakültesine gelen öğrencilerde ilk yõllarda
etnosantrizm, dogmatiklik ve ön yargõ düzeylerinin daha yüksek, buna kar-
şõlõk öz-saygõ düzeylerinin de düşük olduğu4 ortaya konmuştur. Gözlemle-
rimiz, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin genelde İHL eğitimine atfedilen ki-
şilik değerlendirmelerinin bugün belli ölçülerde değiştiği izlenimini ver-
mektedir. Bunu toplumumuzda meydana gelen genel sosyo-kültürel değiş-
me süreçleri ile de ilişkilendirmek mümkündür. Gözlemlerimiz neticesinde
ulaştõğõmõz ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde yapõlan araştõrmalarda
da varõlan ortak noktalardan biri de, bu fakülteyi isteyerek tercih etmiş o-
lanlarõn belli bir kõsmõnõn aradõğõnõ bulamamalarõ ve az sayõda da olsa iste-
mediği halde gelmiş olanlarõn ise fakültelerinden memnun olmalarõdõr. Bu
paradoksal bir durum gibi gözükmektedir.5 Bu durumun analizine ileride
değinilecektir.

İlahiyat fakültesi öğrencileri arasõnda sõnõflara göre dini değerler ve
tutumlarda bir farklõlaşmanõn varlõğõ da öngörülmektedir. Örneğin aşağõ
sõnõflarda daha çok dini pratiklere ve davranõş kalõplarõna önem verdikleri,
buna karşõlõk son sõnõflara doğru ise dindarlõğõn ahlaki boyutunun öne çõktõğõ
varsayõlmaktadõr.

Sõnõrlõlõklar
Bu araştõrma Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2001-2002 eği-

tim yõlõnda okuyan öğrencilerle sõnõrlõdõr. Araştõrmanõn örneklemi 240 kişi-
dir. Örneklemin sõnõflara ve cinsiyete göre dağõlõmõ sõnõflarõn toplam mev-
cutlarõna göre orantõlõ bir şekilde yapõlmõştõr.

Yöntem
Araştõrmamõzda birbirini tamamlayan iki yöntem kullanõlmõştõr. Bi-

rincisi öğrencilerin kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri için anket uy-
gulanmõştõr. Ankette, anne-babanõn oturduğu yer, gelir durumu, öğrenim
seviyesi, öğrencilerin mezun olduklarõ lise türü, cinsiyeti ve halen bulun-
duklarõ sõnõf bağõmsõz değişkenler olarak dikkate alõnmõştõr. Öğrencilerde
meydana gelen (dini) tutum ve davranõş değişikliğini ölçmek için kapalõ
uçlu sorularõn yanõnda açõk uçlu sorulara da yer verilmiştir. Kapalõ ve açõk
uçlu sorulara verilen cevaplar araştõrmacõlarõn gözlem ve tespitleri ile zen-
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ginleştirilerek birtakõm değerlendirmeler yapõlmõştõr. Bu değerlendirmeler
yalnõzca bir durum tespiti ile sõnõrlõ olmayõp değişkenler arasõnda bulunan
anlamlõ ilişkilerin arka palanõndaki psiko-sosyal nedenlere inilmeye çalõşõl-
mõştõr.

Bulgular
Tablo 1: Cinsiyet Dağõlõmõ

Sayõ Oran
Erkek 107 44,6
Kõz 133 55,4
Toplam 240 100,0

Tablo 1�de de görüldüğü gibi anket uyguladõğõmõz öğrencilerin top-
lam sayõsõ 240 kişidir. Bunlarõn %44,6 (107) si erkek, %55,4 (133)�ü ise kõz
öğrencilerden oluşmaktadõr. Fakültenin toplam öğrenci sayõsõ 2001-2002
öğretim yõlõ itibariyle 917�dir. Bunun 464�ü erkek, 453�ü ise kõz öğrencidir.
Anketimize katõlan 240 kişi toplam öğrenci sayõmõzõn %26,2�sine karşõlõk
gelmektedir. Ankete katõlan kõz öğrencilerin oranõnõn erkeklere göre fazla
oluşunun nedeni ise, son yõllarda Fakülteye kayõt yaptõrma hakkõ kazanan
öğrencilerin büyük çoğunluğunun kõz oluşundan kaynaklanmaktadõr.

Anketimizde 1, 2 ve 3. sõnõflardan 40�ar (%16,7) öğrenci alõnmõş, 4.
sõnõflardan ise bunlarõn 3 katõ sayõda (120) öğrenciye anket uygulanmõştõr.
Bunun nedeni ise henüz fakültenin son sõnõfõnda eski İlahiyat programõna ait
336 kayõtlõ öğrenci bulunduğundan, İlahiyat Eski programõ, İlahiyat Yeni
programõ ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümle-
rinde kayõtlõ toplam öğrenci sayõsõ 491�dir. Bu da diğer sõnõflarõn her bir
dönemin yaklaşõk 3 katõna karşõlõk gelmektedir.

Tablo 2: Sõnõflara Göre Dağõlõm

Sayõ Oran
1. Sõnõf 40 16,7
2. Sõnõf 40 16,7
3. Sõnõf 40 16,7
4. Sõnõf 120 50,0
Toplam 240 100,0

Ayrõca anketimizdeki sorulardan bir kõsmõ ile öğrencilerin Fakülte
ile ilgili tecrübelerini ifade etmeleri istenmektedir. Son sõnõflarõn bu tecrü-
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beyi daha çok yaşamõş olmalarõ nedeniyle son sõnõflardan daha fazla öğren-
ciye anket uygulanmasõ gerekmiştir.

Anketimize katõlan öğrencilerin %85�i (204) İmam-Hatip Lisesi,
%13,8�i (33) düz Lise ve %1,3 (3) ü ise diğer meslek liselerinden mezun
öğrencilerdir.

Tablo 3: Lise Türü  İle Sõnõflarõn Çapraz ilişkisi

Sõnõflar ToplamLise Türü
1.Sõnõf 2.Sõnõf 3.Sõnõf 4. Sõnõf

İHL 35 36 40 94  205
87,5% 90,0% 100,0% 78,3% 85,4%

Düz Lise 3 4 25 32
7,5% 10,0% 20,8% 13,3%

Meslek Lisesi 2 1 3
5,0% ,8% 1,3%

Toplam 40 40 40 120 240
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tablo 3�de görüldüğü gibi 1. sõnõflarõn %87,5�u, 2. sõnõflarõn %90�õ,
3. sõnõflarõn %100�ü İHL mezunu iken 4. sõnõflarõn ise %78,3�ü  İHL mezu-
nudur. Yani düz lise mezunu oranõ son sõnõflarda %21�dir. Bu farklõlõğõn
temel nedeni 1999 yõlõnda YÖK�ün yapmõş olduğu yeni bir düzenleme ile
meslek lisesi mezunlarõnõn kendi alanlarõnda bir yüksek öğretim kurumunu
tercih ettiklerinde ek puan almalarõ, farklõ bir programõ tercih ettiklerinde ise
puan kaybõna uğramalarõ ile ilgilidir. Dolayõsõyla İlahiyat Fakültelerine daha
çok İHL mezunlarõ girmeye hak kazanmaktadõr.

Tablo 4: Lise Çõkõş Yeri

Sayõ Oran
İl 128 53,3
İlçe 99 41,3
Yurtdõşõ 8 3,3
Kasaba 4 1,7
Toplam 239 99,6

Öğrencilerin mezun olduklarõ lisenin bulunduğu yerleşim birimleri
Tablo 4�de açõklanmaktadõr. Buna göre öğrencilerin %1,7�si kasaba,
%41,3�ü ilçe, %53,3�ü il ve %3,3�ü ise yurt dõşõnda bulunan bir liseden me-
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zun olmuşlardõr. Bu sonuç bize son 10 yõldõr Türkiye�de hõzlanan şehirleş-
meyi de açõkça göstermektedir. Dolayõsõyla öğrencilerin %50�den fazlasõnõn
şehir merkezli bir liseden mezun olduğu görülmektedir. Ancak olaya bir
başka açõdan bakõldõğõnda öğrencilerin hala %50 gibi bir oranõnõn kõrsal
yerleşim birimlerinden geldiği anlaşõlmaktadõr. Büyük bir ihtimalle bunlarõn
aileleri de şehirde oturmaktadõr. Yurtdõşõndaki bir liseden mezun olan öğ-
rencilerin büyük çoğunluğu Türki Cumhuriyetler, Dağõstan ve Balkanlardan
gelen öğrencilerdir. Sayõlarõ çok az da olsa Almanya�da bir liseden mezun
olan öğrenciler de mevcuttur.

Tablo 5: Coğrafi Bölge

Sayõ Oran
İç Anadolu 123 51,2
Akdeniz 35 14,6
Doğu 22 9,2
Karadeniz 19 7,9
Ege 11 4,6
Marmara 11 4,6
Güneydoğu 11 4,6
Toplam 232 100,0

Öğrencilerimizin geldikleri coğrafi bölgelere göre dağõlõmõ ise Tablo
5�de görülmektedir. Buna göre öğrencilerimizin %51,2�si İç Anadolu,
%14,6�sõ Akdeniz, %9,2�si Doğu Anadolu , %7,9�u Karadeniz, %4,6�sõ
Marmara, %4,6�sõ Ege ve %4,6�sõ Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gel-
mektedir. Fakültede farklõ coğrafi bölgelerden gelen öğrenciler genellikle
geldikleri bölgelerin belli şehirlerinde yoğunlaşmaktadõr. İç Anadolu�dan
gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kõrşehir ve
Sivas menşelidir. Akdeniz bölgesinden gelen öğrenciler ise daha çok Osma-
niye, İskenderun, Dörtyol, Kozan, Kadirli, Erdemli ve Antalya Elmalõ ilçe-
lerinden gelmektedir. Doğu Anadolu�dan gelenler ise daha çok Ağrõ, Bin-
göl, Elazõğ ve Malatya şehirlerinde yoğunlaşmaktadõr.
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Tablo 6: Ailenin İkamet Yeri

Sayõ Oran
İl 104 43,3
İlçe 72 30,0
Köy 43 17,9
Kasaba 12 5,0
Yurtdõşõ 9 3,8
Toplam 240 100,0

Anketimize katõlan öğrencilerin ailelerinin daimi ikamet yerleri
Tablo 6�da görüldüğü gibi, il merkezinde oturanlar %43,3 ile en büyük ora-
na sahiptir. İlçede ikamet edenler %30 ile ikinci sõrada yer almaktadõr. Köy
ve kasabada ikamet edenler ise %22,9 ile üçüncü sõrada gelmektedir. Öğ-
rencilerin ailelerinin 52.9�unun il dõşõnda bir yerleşim biriminde oturduğu
anlaşõlmaktadõr.

Tablo 7: Anne-Baba Eğitimi

Anne Baba
Sayõ Oran Sayõ Oran

Okuma-yazma bilmiyor 71 29,6 5 2,1
İlkokul mezunu 142 59,2 125 52,1
Ortaokul mezunu 12 5,0 36 15,0
Lise mezunu 8 3,3 32 13,3
Üniversite mezunu 6 2,5 39 16,3
Cevapsõz 1 0,4 3 1,3
Toplam 239 99,6 237 98,8
Toplam 240 100,0 240 100,0

Anketimize katõlan öğrencilerin anne ve babalarõnõn eğitim düzeyleri
ile ilgili Tablo 7 ebeveynin yarõdan biraz fazlasõnõn ilkokul mezunu olduğu-
nu göstermektedir. Yalnõz babalarõn eğitim durumu genel olarak annelerden
daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle en büyük farklõlõk okuma-
yazma bilmeyen kategorisinde ortaya çõkmaktadõr. Okuma-yazma bilmeyen
annelerin oranõ %29,6 iken babalarõn yalnõzca %2,1�i bu kategoriye gir-
mektedir. Anne eğitimi ile coğrafi bölgeler arasõnda yaptõğõmõz çapraz ilişki
neticesinde Güneydoğu Anadolu�dan gelen öğrencilerin annelerinin
%54,5�u, Akdeniz bölgesinden gelenlerin %45,7 ile ikinci sõrayõ, Doğu A-
nadolu bölgesinden gelen öğrencilerin ise %36,4 oranõ ile üçüncü sõrayõ,
%27,8 ile Karadeniz bölgesi dördüncü sõrayõ alõrken, İç Anadolu bölgesi
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%23,6 oranõ ile beşinci sõrada yer almaktadõr. Aynõ farklõlõk üniversite me-
zunu anne-baba arasõnda da görülmektedir. Annelerde üniversite mezunu
olanlarõn oranõ %2,5 iken, babalarda bu oran %16,3�tür. Ortaokul ve lise
mezunu karşõlaştõrmasõnda ise anne-baba eğitim düzeylerinde babalar lehine
%10�luk bir fark görülmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye�deki kadõn ve erkek
eğitim düzeyleri arasõndaki genel farklõlõğõn bizim örneklemimizdeki yan-
sõmasõnõ göstermektedir.

Tablo 8: Ailenin Aylõk Gelir Düzeyi

Sayõ Oran
150 nin altõ 25 10,4
150-250 68 28,3
250-500 90 37,5
500-1 milyar 44 18,3
1 milyar üzeri 7 2,9
Toplam 234 97,5
Cevapsõz 6 2,5
Toplam 240 100,0

İlahiyat öğrencilerinin geldikleri ailelerin gelir düzeyleri Tablo 8�de
de görüldüğü üzere, (2002 Nisan verilerine göre) %10,4�ü 150 milyon ve
onun altõnda, %65,8�i 150 ile 500 milyon arasõnda, %21,2�si ise 500 milyon
ve üzeri gelire sahip ailelerden gelmektedir. Gelir düzeyi 150 milyonun al-
tõndakilerin %84�ü köy, kasaba ve ilçelerde otururken, 250-500 milyon gelir
dilimindekilerin %77,8�i il ve ilçe merkezlerinde oturmaktadõr. 500-1 milyar
arasõnda geliri olanlarõn ise hemen hemen tamamõ (%93,2) il ve ilçe mer-
kezlerinde meskundur. Bu da göstermektedir ki düşük gelir seviyesinde o-
lanlar genelde kõrsal kesimde oturmaktadõr. Öte yandan Tablo 8�de ortaya
çõkan verilere göre, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerinin orta ve ortanõn
altõndaki kategorilerde yoğunlaştõğõ görülmektedir.
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Tablo 9: Aylõk Harcama

Sayõ Oran Kümülatif Oran
30-50 milyon 59 25,1 25,1
50-75 milyon 57 24,3 49,4
75-100 milyon 57 24,3 73,6
100 miyondan fazla 62 26,0 100,0
Total 235 100,0
Cevapsõz 5 00
Genel Toplam 240

Öğrencilerin aylõk harcama miktarlarõna baktõğõmõzda yarõsõ 75 mil-
yon ve aşağõsõnda harcama yaparken, diğer yarõsõ da 75 milyonun üzerinde
aylõk harcama yapabilme olanağõna sahip olduklarõ görülmektedir. Doğal
olarak bu harcama miktarlarõnõn öğrenci ailelerinin gelir düzeyleriyle yakõn-
dan ilgili olduğu anlaşõlmaktadõr.

Tablo 10: Anne-Baba Meslek Durumu

Anne Baba
Sayõ Oran Sayõ Oran

Ev hanõmõ 230 95,8 0 ,0
İşadamõ 0 ,0 4 1,7
İşçi 2 ,8 39 16,3
Memur 5 2,1 60 25,0
Esnaf-Sanatkar 2 ,8 21 8,8
Emekli 0 ,0 34 14,2
Ölü 0 ,0 7 2,9
Çiftçi 0 ,0 18 7,5
Toplam 239 99,6 216 90,0
Cevapsõz 1 ,4 24 10,0

Öğrencilerin ebeveynlerinin mesleki durumlarõna gelince, annelerin
%95,8�i ev hanõmõ, %3,1�i ise işçi, memur ve esnaf-sanatkardõr. Babalarda
ise %25 ile memur olanlar birinci sõrada yer almakta, bunu %16,3 ile işçi
olanlar, üçüncü sõrada ise %14,2 ile emekliler yer almaktadõr. %8,8�i esnaf
iken %7,5�u da tarõm ve hayvancõlõkla uğraşmaktadõr. Öğrencilerin babala-
rõnõn sosyal güvenceli mesleklerde yoğunlaşma eğilimine karşõlõk anneleri-
nin hemen hemen tamamõna yakõnõn ev hanõmõ olmasõ ait olduklarõ aile
tipolojisi hakkõnda bir fikir vermektedir.
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Tablo 11: Tercih Sõrasõ

Sayõ Oran G. Oran
1-5 101 42,1 42,3
6-10 81 33,8 33,9
11-15 40 16,7 16,7
16-Yukarõsõ 17 7,1 7,1
Toplam 239 99,6 100,0
Cevapsõz 1 ,4

Toplam 240 100,0

Öğrencilerin Üniversite tercih sõralamasõnda Erciyes Üniversitesi İ-
lahiyat Fakültesini 1-5 arasõ tercih edenler %42,1�dir. 6-10 arasõ tercih e-
denler %33,8, 11-15 arasõ tercih edenler %16,7, 16 ve yukarõsõ sõraya yer-
leştirenler ise %7,1�dir. Bu da göstermektedir ki Erciyes Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesini genelde ilk 10 tercihleri arasõna (%75,9) yerleştirmektedirler.

Tablo 12: Barõnma Yeri

Sayõ Oran G. Oran
Aile 49 20,4 20,4
Arkadaşlarla birlikte 63 26,3 26,3
Cemaat 35 14,6 14,6
Kredi Yurtlar Kur. 26 10,8 10,8
Diyanet 24 10,0 10,0
Hepsi 19 7,9 7,9
Kendi kiraladõğõ ev 9 3,8 3,8
Özel yurt 8 3,3 3,3
Cevapsõz 7 2,9 2,9
Toplam 240 100,0 100,0

Öğrencilerin öğrenimleri süresince nerede kaldõklarõ ile ilgili soruya
verdikleri yanõtlara göre (Bkz. Tablo 12) arkadaşlarõyla birlikte kiraladõklarõ
evde kalanlarõn en yüksek oranõ oluşturduklarõ görülmektedir. İkinci sõrada
aileleriyle birlikte kalanlar gelirken, üçüncü sõraya cemaat yurtlarõnda veya
evlerinde kalanlar gelmektedir. Yalnõz cemaat evlerinde kalan öğrencilerden
bir kõsmõ maddi zorunluluktan dolayõ burayõ tercih ettiklerini ifade etmişler-
dir. Resmi barõnma yerleri olan Diyanet ve Kredi Yurtlar Kurumu eşit oran-
da dördüncü sõraya yerleşmektedir. Cinsiyet ve barõnma yeri arasõnda yapõ-
lan çapraz ilişki neticesinde arkadaşlarla birlikte ev kiralayan erkek öğren-
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ciler (%36,89) kõzlara göre (%17,9) oldukça yüksektir. Ayrõca kõzlarõn
%17,9�u Diyanet Kõz yurdunda kalmaktadõrlar. Sõnõfla barõnma yeri arasõn-
da yapõlan ilişkide ise en ilginç veri, üst sõnõflara doğru gidildikçe cemaat
yurdu ve evlerinde ve Kredi Yurtlar Kurumunda barõnma oranõ düşerken,
arkadaşlarla birlikte kiraladõklarõ evde kalma oranõ da artmaktadõr. Bu da
göstermektedir ki öğrenciler yõllar geçtikçe çevreyi daha iyi tanõmakta ve
edindikleri arkadaş gruplarõ ile kendilerini daha iyi ifade edip rahat hissede-
bilecekleri ortamlarõ tercih etmektedirler. Ayrõca fakültede alõnan eğitim
düzeyinin artõşõ ile ön plana çõkan bireysellikten de söz etmek mümkün gö-
rünmektedir. Öte yandan ailenin gelir seviyesi arttõkça cemaat yurt ve evle-
rinde barõnma oranõnda bir düşüş eğilimi görülmektedir.

Tablo 13: Anne-Babanõn Dindarlõk Düzeyleri

Anne Dindarlõğõ Baba Dindarlõğõ
Sayõ Oran Sayõ Oran

Çok dindar 35 14,6 36 15,0
Dindar 155 64,6 131 54,6
Biraz dindar 44 18,3 56 23,3
İlgisiz 4 1,7 9 3,8
Cevapsõz 2 ,8 8 3,3
Toplam 240 100,0 240 100,0

Öğrencilerden ebeveynlerinin dindarlõklarõnõ, herhangi bir dindarlõk
ölçeği kullanmaksõzõn yalnõzca kendi algõlamalarõ açõsõndan değerlendirme-
leri istenmiştir. Bu değerlendirmeye göre öğrenciler annelerini babalarõndan
daha dindar görmektedirler. Dört kategoriye ayõrdõğõmõz dindarlõk derece-
lendirmesinde öğrenciler anne-babalarõnõ eşit oranda (anne %14,6, baba
%15) çok dindar kategorisinde değerlendirirken, çoğunluğu (anne %64.6,
babalar %54,6) ebeveynlerini ikinci sõrada yer alan �dindar� kategorisinde
gördükleri anlaşõlmaktadõr. İkinci sõrada �Biraz dindar� (anne 18,3, baba
23,3) gelmektedir. Üçüncü sõrada �Çok dindar� ve son sõrada ise babalarda
%3,8, annelerde ise %1,7 oranlarõ ile �Dine karşõ ilgisiz� kategorisi yer al-
maktadõr.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayı : 11  Yıl : 2001  (169-192 s.)

180

Tablo 14: Dini Pratikleri Yerine Getirme Durumu

Sayõ Oran
Tam 45 18,8
Nispeten 152 63,3
Zayõf 41 17,1
Cevapsõz 2 ,8
Toplam 240 100,0

Öğrencilere kendi dini pratiklerini yerine getirme durumlarõna ilişkin
sorulan soruya verdikleri cevaplar üç temel kategoride değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu dini pratikleri kõsmen yerine getirdiklerini
(%63,3) ifade ederken, dini pratiklerini eksiksiz yerine getirenlerle, bu ko-
nuda zayõf olanlarõn oranõ birbirine çok yakõndõr.

Tablo 15: Dini Pratikleri yerine Getirme Durumu
ile Cinsiyet İlişkisi

Cinsiyet İbadet durumu Toplam
Tam Nisbeten Zayõf

Erkek 19 59 26 104
18,3% 56,7% 25,0% 100,0%

Kõz 26 93 15 134
19,4% 69,4% 11,2% 100,0%

Toplam 45 152 41 238
18,9% 63,9% 17,2% 100,0%

Yalnõz cinsiyet ile dini pratiklerini yerine getirme arasõndaki çapraz
ilişkiye bakõldõğõnda erkeklerle kõzlar arasõnda anlamlõ bir farklõlõk görül-
mektedir. Kõzlarõn dini pratikleri yerine getirme oranõ erkeklerden daha yük-
sektir. Dini pratiklerini tam olarak yerine getirme konusunda erkeklerle
kõzlar birbirine çok yakõn çõkmõştõr. Dini pratikleri kõsmen yerine getirme
oranõ erkeklerde %56,7 iken bu oran kõzlarda %69,4 tür. Dini pratiklerde
zayõf olduğunu söyleyenlerin oranõ erkeklerde %25,00 iken bu oran kõzlarda
%11,2�dir.

Dini pratiklerini yerine getirme ile sõnõflar arasõndaki çapraz ilişki
bize göstermektedir ki, ileri sõnõflara doğru gidildikçe dini pratikleri yerine
getirme oranõnda azalma görülmektedir. Burada dini pratiklerde bir azalma-
nõn varlõğõ kolayca dinden uzaklaşma veya soğuma olarak yorumlanmama-
lõdõr. Anketimizdeki 69. soru olan  �Bu fakülteye geldikten sonra sizde ne
tür bir değişiklik oldu?� sorusuna verilen cevaplardan da anlaşõlmaktadõr ki
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fakülte eğitimi boyunca dini anlayõşta önemli bir değişmenin ortaya çõktõğõ
görülmektedir.6 Öğrenciler fakültenin ilk yõllarõnda �dindarlõk� kavramõnõ
daha çok dini pratikleri yerine getirme olarak düşünürlerken, son yõllara
doğru dindarlõk anlayõşlarõnõn kapsamõ içerisine, dini pratiklerin yanõnda
bireysel gelişme, sosyal ilişkilerde hoşgörü, sosyal ve doğal çevreyle iyi
ilişkiler içerisinde olma gibi günlük yaşamõn bütün alanlarõ girmektedir.

Tablo 16: Okuma Sõklõğõ

Sayõ Oran
Ayda bir 139 57,9
Haftada bir 71 29,6
Yõlda birkaç 28 11,7
Hiç 2 ,8
Toplam 240 100,0

Öğrencilerin ders dõşõ kitap okuma sõklõğõna gelince yarõdan fazlasõ-
nõn (%57,9) ayda en az bir kitap okuduğu veya incelediği görülmektedir.
Haftada bir kitap okuyanlarõn oranõ ise %29,6�dõr. Yõlda bir-kaç tane kitap
okuma oranõ ise %11,7�dir. Bu oranlar Türkiye�de kitap okuma alõşkanlõğõ
dikkate alõnõrsa oldukça yüksek sayõlabilir. Ayrõca fakülte kütüphanesinin
açõk raf sistemine sahip olmasõnõn da bunda etkisinin büyük olduğunu söy-
leyebiliriz.

Tablo 17: Kitap Tercihi

Sayõ Oran
Hepsi 117 48,7
Dinî 45 18,8
Edebiyatla ilgili 33 13,8
Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe 27 11,3
Tarihi, Kültürel 11 4,6
Siyasi 7 2,9
Toplam 240 100,0

Öğrencilere ders dõşõnda okuduklarõ kitaplarla ilgili soruya verdikleri
yanõtlara göre, öğrencilerin kitap okuma alõşkanlõklarõnõn oldukça yüksek
olduğu (%99) görülmüştür. Kitaplarõn türü ile ilgili olarak ise genelde her
türden kitabõ okuyanlarõn oranõ %48,7�dir. İkinci sõrada yalnõzca dini içerikli
%18, üçüncü sõrada edebiyatla ilgili %13,8, dördüncü sõrada ise psikoloji,
sosyoloji ve felsefe içerikli kitaplar yer almaktadõr. Son yõllarda özellikle
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psikoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat ve kültürel ağõrlõklõ kitaplarõn okunma
oranõ gittikçe artmaktadõr. Bunun yanõnda siyasi içerikli kitaplarõ okuyanla-
rõn oranõ %2,9 (7 kişi) en son sõrada yer almõştõr. Görünen o ki öğrencilerin
siyasal alanla olan ilgileri de oldukça zayõf olduğu görülmektedir. Fakülte
kütüphanesinden ödünç kitap alma istatistiklerine baktõğõmõzda gerek 2000-
2001 ve gerekse 2001-2002 öğretim dönemlerinde yine sosyal bilimler ala-
nõna yönelik geniş bir ilgi kendini gösterirken siyaset ile ilgili kitaplara olan
ilginin oldukça az olduğu anlaşõlmaktadõr.7

Tablo 18: Boş zamanlar değerlendirme

Sayõ Geçerli oran
Okuma 57 25,1
Okuyarak ve arkadaşlarla eğlenerek 48 21,1
Sinema, tiyatro, spor, internet vs. 47 20,7
Hepsi 31 13,7
Arkadaşlarla sohbet ederek 24 10,6
Amaçsõz bir şekilde 10 4,4
Klüp ve dernek etkinliklerine katõlarak 6 2,6
 Bir iş yerinde çalõşarak 4 1,8
Toplam 227 100,0

Öğrencilerin boş zaman aktivitelerine baktõğõmõzda, ilk iki sõrayõ
kitap okuma ve arkadaşlarõyla birlikte eğelenme alõşkanlõğõ gelmektedir. Bu
da öğrenciler için ders dõşõ boş zamanlarõ değerlendirmede beklenen bir eği-
limi ortaya koymaktadõr. Üniversite öğrencilerinin yapmalarõ beklenen klüp,
dernek etkinliklere katõlan öğrenci sayõsõnõn oldukça az olduğu görülmekte-
dir. Hiçbir amacõ olmayan öğrenci oranõ ise %4,4 tür. Ayrõca %1,8 gibi çok
düşü te olsa bir öğrenci bir iş yerinde çalõşmak zorunda olduğunu belirtmiş-
lerdir.

Tablo 19: Topluma Cemaat İçinde Yararlõ
Olunup-Olunamayacağõ

Sayõ Oran
Kõsmen 113 47,1
Hayõr 68 28,3
Evet 51 21,3
Toplam 232 96,7
Cevapsõz 8 3,3
Toplam 240 100,0
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“Topluma cemaat yapõlarõ içinde daha yararlõ olunabileceği� düşün-
cesine katõlõyor musunuz? şeklinde sorduğumuz soru �evet, kõsmen ve ha-
yõr� şeklinde üç kategoride cevaplandõrmalarõ istenmiştir. Verilen cevaplara
göre, �kõsmen yararlõ olunabileceği� en büyük oranla (%47,1) birinci sõrada
yer almõştõr. İkinci sõrada ise �hayõr� diyenlerin oranõ %28,3 gelirken, �evet�
diyenler %21,3 ile son sõrada yer almõştõr.

Tablo 20

Cemaatleşme Eğiliminin Nedenileri Sayõ Oran
Kalõp fikirler içerisinde kalõr 80 41,0
Sosyal dayanõşma ve birliktelik 53 27,2
Cemaatlerin zararlarõ yanõnda yararlarõ da
vardõr

52 26,7

Dinî eğitim veren kurumlar görevini yapamõyor 10 5,1
Toplam 195 100,0
Cevapsõz 45

Dine ve topluma cemaat yapõlarõ içinde daha yararlõ olunabileceği
düşüncesine katõlõp-katõlmama nedenlerini tespit etmek amacõyla açõk uçlu
bir soru daha soruldu. Buradan alõnan yanõtlara göre öğrencilerimizin %41�i
cemaatlerin kişileri belli kalõp yargõlar içerisine soktuğunu söyleyerek en
yüksek oranõ teşkil etmektedirler. İkinci sõrada %27,2 ile �cemaatlerin sos-
yal yardõmlaşma ve dayanõşma ve birlikteliği teşvik ettiğini� düşünmekte-
dirler. Hemen bunun ardõndan %26,7 ile �cemaatlerin zararlarõ yanõnda ya-
rarlarõnõn da olduğunu� düşünenler gelmektedir. %5,1 gibi düşük bir oranda
ki denekler de �dini eğitim veren kurumlarõn görevlerini yeterince yerine
getirmedikleri için cemaatlere ihtiyaç duyulduğunu� söylemişlerdir. Bu so-
nuçlara göre cemaatlerin koşulsuz bir şekilde yararlõ olduğunu düşünenlerin
oranõ %27,2�dir. Cevaplarõn sõnõflara göre dağõlõmõnda bu seçeneğin birinci
sõnõflar arasõnda %44,8 oranla en yüksek düzeyde iken, 2 sõnõfta en düşük
seviyesine (%19,4) inmektedir. Üçüncü sõnõftan itibaren tekrar bir yükselme
eğilimine girerek son sõnõflarda %25,7 düzeyine gelmektedir. Bu da gösteri-
yor ki alõnan eğitim neticesinde belli ölçüde bir bireyselleşme ortaya çõkar-
ken son sõnõfa doğru mezuniyet sonrasõ bir görev alamama endişesi ve kay-
gõsõ tekrar cemaatlere olan eğilimi artõrõcõ rol oynamaktadõr. Cemaatlerin
kişileri kalõp yargõlar içersinde bõraktõğõ ile ilgili cevaplarda bu durum birin-
ci sõnõfta düşük iken (%27,6), diğer sõnõflarda oldukça yüksek düzeylere (4.
sõnõflar için %42,6) erişmektedir. Ailenin gelir düzeyi bakõmõndan karşõlaş-
tõrma yapõldõğõnda ise beklenilenin aksine gelir düzeyi arttõkça cemaatlerle
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ilgili olumlu düşüncenin arttõğõ görülmektedir. Bu arada cemaatlerin kişileri
kalõp yargõlar içerisinde bõraktõğõnõ söyleyenlerin en düşük gelir dilimini
dõşarõda bõrakõrsak, ailenin gelir düzeyi arttõkça bu anlayõşa katõlma oranõ da
yükselmektedir.

Cemaat evlerinde kalanlarõn %48,6�sõ ancak cemaatlerin yararlõ ola-
bileceğini düşünürken, %8,6 da cemaatlerin yararlõ olabileceğini düşünme-
mektedirler.

Tablo 21:Topluma Cemaat İçinde Yararlõ Olunup Olunamayacağõnõn
Sõnõflar Açõsõndan Karşõlaştõrõlmasõ

SINIFLAR Evet Kõsmen Hayõr Toplam
1. Sõnõf 15

40,5%
16

43,2%
6

16,2%
37

100,0%
2. Sõnõf 2

5,1%
24

61,5%
13

33,3%
39

100,0%
3. Sõnõf 11

28,2%
18

46,2%
10

25,6%
39

100,0%
4. Sõnõf 23

19,7%
55

47,0%
39

33,3%
117

100,0%
Toplam 51

22,0%
113

48,7%
68

29,3%
232

100,0%

Cemaatlerin toplumsal ve dini gelişmeye yararlõ olabileceği anlayõşõ
ile sõnõflar arasõ yapõlan karşõlaştõrmada farklõlõklar görülmektedir. Sõnõflar
ilerledikçe �cemaatin yararlõ olacağõ anlayõşõ gittikçe azalmakta, �yararlõ
olamayacağõ� anlayõşõ ise artmaktadõr (Bkz. Tablo 21).

Tablo 22:

İlahiyattan memnun olma duru- Sayõ Oran
Memnun ama gelecek kaygõsõ var 61 52,6
Memnun 27 23,3
Pişman 11 9,5
Memnun, eğitim yetersiz 11 9,5
Memnun, uygulama sorun 6 5,2
Toplam 116 100,0

Bilindiği gibi üniversiteye başlayan öğrencilerin bir kõsmõ fakülteden
beklentilerini karşõlayamazlar ve bir memnuniyetsizlik duygusuna düşerler.
Bu durumu tespit etmek amacõyla yalnõzca son sõnõflarõn cevaplamasõ için
ankete koyduğumuz sorumuza verilen cevaplara göre İlahiyat Fakültesini
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kazanan öğrencilerin %9,5�i bu fakültede bulunmaktan �pişman olduklarõnõ�
belirtmişlerdir. %23,3�ü ise memnun olduklarõnõ belirtirken, %52,6�sõ da
�memnun olmakla birlikte gelecek kaygõsõ yaşadõklarõnõ ifade etmişlerdir.
Son yõllarda İlahiyat fakültesi mezunlarõnõn din kültürü ve ahlak bilgisi öğ-
retmeni olma şansõnõn oldukça düşük olduğuna bakõlõrsa, ilahiyat okumak-
tan pişman olanlarõn oranõnõn çok düşük olmasõ oldukça dikkate değerdir.
Kõzlar arasõnda İlahiyata geldiği için pişman olanlarõn oranõ % 3,7 iken bu
oran erkekler arasõnda %11,8 ile kõzlarõn üç katõna eş değerdedir.

Tablo 23: Memnuniyet nedeni

Sayõ Oran
İsteyerek seçmedim, ama memnunum 77 32,1
Cevapsõz 47 19,6
Umduğumu buldum 43 17,9
Arkadaşlarla kurulan iyi diyalog 27 11,3
Kendi isteğimle geldim, umduğumu bulamadõm 20 8,3
Hocalarla kurulan iyi diyalog 14 5,8
Dinimi ve kendimi tanõma fõrsatõ buldum 12 5,0
Toplam 193 80,4

Fakültede bulunmaktan memnun olduğunu ifade eden öğrencilerin a-
rasõnda en önde geleni %32,1 ile Fakülteyi istemeyerek tercih edip gelen
ama memnun olanlar oluşturmaktadõr. İkinci sõrada ise %17,9 ile Fakülteden
beklentilerini bulduğunu ifade eden öğrenciler gelmektedir. Cevapsõz kalan
%19,6 �lõk oran öğrencilerin memnuniyet konusunda bir takõm çelişkiler
içerisinde bulunduğunu göstermektedir.

Fakültede bulunmaktan hoşnut olmadõğõnõ ifade eden öğrencilerin
hoşnutsuzluk nedenlerine gelince birinci sõrayõ %15 ile �öğretim elemanla-
rõnõ bilgi açõsõndan yetersiz bulanlar� gelmektedir. Yapõlan çapraz ilişkiler
neticesinde hocalarõ yetersiz bulduklarõnõ ifade eden öğrencilerin bu konu-
daki en büyük eleştiriyi %23 ile Arapça hocalarõna yönelttikleri görülmek-
tedir. Yine en çok zorlandõklarõ dersler arasõnda %74,3 ile Arapça dersini
belirtmeleri İlahiyat Fakültesinde Arapça öğretimi ile ilgili bir sorunun ol-
duğuna işaret etmektedir. Hoşnut olmayanlarõn arasõnda gelecekle ilgili iş
kaygõsõ olanlarõn oranõ ise %11,7 dir.
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Tablo 24:

Fakülteyi Tercih Nedeni Sayõ Oran
Dini doğru öğrenmek ve öğretmek için 121 53,3
Öğretmenlik ve din hizmetleri alanõnda bir meslek
sahibi olm 34 15,0

Puan nedeni ve sõnav sistemi gereği 30 13,2
Ailemin ve çevrenin yönlendirmesiyle 26 11,5
Sõnav sistemi nedeniyle geldim, ama memnunum 16 7,0
Toplam 227 100,0

İlahiyat Fakültesini tercih nedeni öğrenciler arasõnda yukarõdaki gibi
ortaya çõkmaktadõr. Buna göre öğrencilerin en yüksek oranla %53,3�ü �dini
daha doğru bir şekilde öğrenmek ve öğretmek idealiyle, %15�,i de öğret-
menlik ve din hizmetleri alanõnda bir meslek sahibi olmak amacõyla tercih
ettiklerini söylemektedirler. Geri kalan %31,7�si de çevrenin ve sõnav siste-
minin yönlendirmesi ile İlahiyat Fakültesini tercih etmişlerdir. Öğrencilerin
%7�si de sõnav sistemi ile tercih etmek zorunda kaldõklarõnõ ama memnun
olduklarõnõ söylemektedirler.

Tablo25: Kendi Kişiliğini Değerlendirme

Sayõ Oran
Kişilik zafiyeti ve kendine güvensiz 56 34,6
Sosyal ilişkilerde zayõf 34 21,0
Dini konularda bilgi yetersizliği 27 16,7
Sorumluluk almaktan kaçõnma 23 14,2
Kendine aşõrõ güven 10 6,2
Peşin yargõlõ 8 4,9
Hepsi 4 2,5
Toplam 162 100,0
Cevapsõz 78 32,5
Toplam 240 100,0

Yaptõğõmõz ankette öğrencilerin, kendilerini özeleştiriye tabi tutmala-
rõ istenmiş, kendilerinde var olan ama beğenmedikleri özelliklerinin neler
olduğu sorulmuştur. Verilen cevaplara göre öğrencilerin %32,5�i bu soruya
cevap vermekten kaçõnõrken, %67,5�i çeşitli yönleriyle kendilerini eleştir-
mekten çekinmemiştir. Cevap veren öğrencilerin kendilerini en yoğun ola-
rak eleştirdikleri alan �kişilik zafiyeti ve kendine güvensizlik� boyutunda
olmuştur (%34,6). Bu oranõn %11,1�i erkek öğrenciler iken, %23,5�i ise
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kõzlardan oluşmaktadõr. Bu da göstermektedir ki kõz öğrencilerin kendilerine
olan güvensizlik sorunu daha yüksektir. İkinci sõrada (%21) ise sosyal iliş-
kilerde zayõf olduklarõnõ düşünenler gelmektedir. İlahiyat Fakültesinde o-
kumasõna rağmen azõmsanamayacak oranda (%16,7) öğrenci de kendilerini
dini bilgi bakõmdan yetersiz bulduklarõn düşünmektedirler. Dini konularda
bilgi yetersizliği içinde olduklarõnõ ifade eden öğrencilerin %37�si erkek
iken, %63�ü ise kõzlardan oluşmaktadõr. Bu sonuç kõzlarõn bilgi bakõmõndan
gerçekte eksik olduklarõ şeklinde anlaşõlmaya müsait ise de, aksine bu ko-
nuya olan ilgi ve taleplerinin daha yüksek olduğunu da düşünmemize imkan
vermektedir. Sõnõflara göre yaptõğõmõz çapraz ilişki, birinci sõnõfa yeni gelen
öğrenci belli ölçüde kendisini yetersiz hissederken, (%18,5), ikinci sõnõfta
almõş olduklarõ eğitim neticesinde bilgi bakõmõndan belli bir düzeye eriştik-
lerini düşünmekte (%7,4), 3. (%33,3) ve 4. sõnõflarda (%40,7) ise daha çok
şey öğrenmeleri gerektiğinin farkõna varõnca kendilerini bilgi bakõmõndan
eksik hissetmektedirler.

Tablo 26:

Mezun olduktan sonraki planlar Sayõ Oran
Öğretmenlik 64 30,3
Akademik 55 26,1
Diyanet 20 9,5
Serbest 20 9,5
Öğretmenlik ve akademik çalõşma 14 6,6
Ne iş olursa 13 6,2
Milli Eğitim veya Diyanette görev almak
istiyorum

11 5,2

Diyanette görevli 7 3,3
Yurt dõşõna gitmek 5 2,4
İyi bir anne ve eş olmak istiyor 2 ,9
Toplam 211 100,0

Öğrencilerin Fakülteden mezun olduktan sonraki mesleki gelecekle-
rini nasõl planladõklarõ öğrenmek için sorulan soruya verdikleri yanõtlar
şöyledir (Bkz. Tablo 26). Fakülteye gelen öğrencilerin öncelikli amacõ ilk ve
orta öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmaktõr. Dolayõ-
sõyla bu amaç %30,3 ile birinci sõrada yer almaktadõr. Akademik çalõşma
yapmak isteyenler %26,1 ile ikinci sõraya yerleşmektedir. Erkeklerin
%23,3�ü kõzlarõn %28,1�i akademik çalõşma yapmak istemektedirler. Diya-
nette görev almak ve serbest çalõşmak isteyenler ise %9,5 ile üçüncü sõrada
yer almaktadõr. Erkeklerin %3,3�ü ancak Diyanet�te görev yapmak isterken,
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kõzlar %14 ile daha yüksek bir orana ulaşmaktadõr. Gelir düzeyi bakõmõndan
yapõlan çapraz ilişki analizinde dikkat çekici bir farklõlaşma gözlenmiştir.
Buna göre gelir düzeyi yükseldikçe akademik ve serbest çalõşma eğiliminde
de bir artõş gözlenmiştir. Öte yandan gelir seviyesi düşük olanlarda öğret-
men olma isteği artõş göstermektedir.

Tablo 27: Görüş Değişikliği

Sayõ Oran
Evet 136 60,4
Kõsmen 78 34,7
Hayõr 11 4,9
Toplam 225 100,0
Cevapsõz 15
Genel Toplam 240

Öğrencilere Fakülte eğitimleri boyunca bilgi, düşünce ve davranõşla-
rõnda herhangi bir değişikliğin olup-olmadõğõ sorulmuştur. Verilen yanõtlara
göre öğrencilerin hemen hemen tamamõna yakõnõ (%95,1) bu boyutlarda bir
takõm değişikliklerin oluştuğunu belirtmişlerdir. Bunlarõn %60,4�ünde tam
bir değişme, %34,7�sinde de kõsmi bir değişmenin varlõğõ ifade edilmiştir.
Yalnõzca %4,9 gibi çok düşük bir oranda öğrenciler kendilerinde herhangi
bir değişikliğin olmadõğõnõ belirtmişlerdir. Sõnõflarla ilgili yapõlan çapraz
ilişki neticesinde, bunlarõn %45,5�i henüz okula yeni başlamõş ve değişikli-
ğin farkõna varacak kadar bir tecrübe süresi yaşamamõş 1. sõnõfta olan öğ-
renciler olduğu göz önüne alõnõrsa, değişikliğin olmadõğõnõ söyleyen öğrenci
sayõsõ yok denecek kadar azdõr denilebilir. Cinsiyete göre yapõlan çapraz
ilişkide değişikliğin kõzlarda erkeklere göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Tam değişme kõzlarda %64,1 iken erkeklerde %55,7�dir. Ayrõca hiç deği-
şikliğin olmadõğõnõ ifade eden erkek oranõ %7,2 iken bu oran kõzlarda
%3,1�dir. Sõnav sistemi nedeni ile İlahiyatõ tercih etmek zorunda kalan öğ-
rencilerin de %10,3�ü değişikliğin olmadõğõnõ ifade etmişlerdir.
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Tablo 28:

Ne tür bir değişiklik oldu Sayõ Oran
Kişilik, bilgi, görüş ve düşüncede değişiklik oldu 130 84,4
Daha çok okumaya ve kendimi geliştirmeye başladõm 14 9,1
Eleştirel bir düşünce yapõsõna sahip oldum 6 3,9
Dine karşõ ilgide azalma oldu 4 2,6
Toplam 154 100,0
Cevapsõz 86
Genel Toplam 240

Öğrencilerde ne tür bir değişikliğin olduğunu öğrenmek amacõyla da
açõk uçlu bir soru soruldu. Bu soruya %35,8 (86 kişi) oranõnda bir öğrenci-
nin yanõt vermediği görülmüştür. 1. sõnõf öğrencilerinin %47,5�i, (19) ikinci
sõnõf öğrencilerinin %42,5�i (17), 3. sõnõf öğrencilerinin %17,5�i (7) ve 4.
sõnõf öğrencilerinin ise %35,8�i (43) bu soruya yanõt vermemiştir. Bir kõsõm
öğrencilerin de ankette bu sorunun bulunduğu son sayfadaki sorulara cevap
vermeyi unuttuklarõ görülmüştür. Ayrõca bu sorunun açõk uçlu olmasõ nede-
niyle bir kõsõm öğrencilerin cevap vermedikleri anlaşõlmaktadõr. Öğrencile-
rin verdikleri yanõtlar tasnif edildi. Bu tasnife göre ortaya çõkan değişiklikle-
rin genel mahiyeti bilgi, görgü, kişilik, düşünce, daha çok okuma ve kendini
geliştirme, eleştirel düşünebilme yetisini kazanma, farklõlõklarõ hoşgörü ile
karşõlama, insanlara daha çok saygõ gösterme ve onlara değer verme şeklin-
de değişikliklerin olduğu vurgulanmõştõr. Bu değişiklikler arasõnda en dikkat
çekeni de, öğrencilerin dini-sosyal bilimler alanõna olan ilgisinin artmõş ol-
duğunun gözlenmesidir. Araştõrmamõzda derslerle ilgili katõ bir ayõrõm yolu-
na gitmedik. Bu konuda daha önce yapõlmõş bir çalõşmaya atõfta bulunarak
bir değerlendirme yoluna gidebiliriz. Bu çalõşmada öğrenciler gerekli ve
önemli dersler arasõnda Kuran, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku ve Arapça�yõ;
faydasõz ve hatta zararlõ olanlar arõsõnda ise Felsefe, Mantõk, Sosyoloji, Psi-
koloji vb. dersleri saymõşlardõr.8 Bugün ise, diğer dersler göz ardõ edilme-
mekle birlikte, genelde felsefe ve din bilimleri alanõna giren bu derslere ö-
nemli derecede bir yönelimin olduğunu öğrencilerde tutum ve davranõş de-
ğişikliği açõsõndan belirtmekte yarar vardõr. Öğrenciler bu konu ile ilgili
düşüncelerini; �Kişilik, bilgi, hayat görüşü ve düşüncelerim değişti. Dine
bakõş açõm ve dîn anlayõşõm değişti, olaylara çok boyutlu bakabilmeyi öğ-
rendim. Fikir taassubundan kurtuldum, eleştirel bir düşünce yapõsõna sahip
oldum. Her duyduğuma araştõrmadan inanmõyorum. Daha esnek olmayõ ve
dõş görünüşe göre değerlendirmemeyi öğrendim. Daha rahat davranõyorum,
kalõp yargõlarõm yok oldu; hayata daha olumlu bakõyorum; karşõ fikre karşõ
saygõ duymayõ ve başkalarõyla ilişkilerde dürüst, adil davranmayõ öğrendim.
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İnsanlarõ daha iyi tanõdõm, her insanõn değerli olduğunu düşünüyorum, daha
çok okumaya ve kendimi geliştirmeye başladõm, kendi benliğimin farkõna
vardõm, kendime güvenim arttõ, sosyalleştim�. gibi ifadelerle yansõtmõşlar-
dõr. En büyük değişikliğin %84,4 ile kişilik, bilgi, görüş ve düşüncelerde
olduğu görülmektedir. Sõnõflara göre yaptõğõmõz karşõlaştõrmada bu konu ile
ilgili anlamlõ bir farklõlõk gözlenmemiştir. İkinci sõrada ise %9,1 ile daha çok
okuma alõşkanlõğõ kazandõğõnõ ve kendini geliştirdiğini söyleyenler gelmek-
tedir. Düşük de olsa %2,6 (4 kişi) oranõnda öğrenci �dine karşõ ilgilerinde
bir azalma olduğunu söylemişlerdir.

Ayrõca fakültede, karşõ cinsler arasõ ilişkilerin büyük ölçüde gelenek-
sel kadõn-erkek ilişkileri düzeyinde seyretse de, son zamanlarda bu alanda
belli bir kõrõlmanõn varlõğõ da gözlenmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
Bu araştõrma 2001-2002 öğretim yõlõnda Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi öğrencilerin geldikleri sosyo-ekonomik ve kültürel alt yapõlarõnõ
ve fakülte eğitimi boyunca onlarõn kişilik, tutum ve davranõşlarõnda meyda-
na gelen değişimi gözlemek amacõyla yapõlmõştõr.

Araştõrma ampirik bir çalõşma olup, veri toplama yöntemi olarak an-
ket kullanõlmõş ve elde edilen sayõsal verilerin arkasõnda yatan psiko-sosyal
nedenlere araştõrmacõlarõn kişisel gözlem ve görüşmeleriyle inilmeye çalõ-
şõlmõş, anlayõcõ ve yorumlayõcõ değerlendirme imkanlarõ kullanõlmõştõr.

Öğrencilerin %52.9�u kõrsal kesim özelliği taşõyan yerleşim birimle-
rinden gelmiş olup, ekonomik olarak da orta ve ortanõn altõnda gelir düzeyi-
ne sahip ailelere mensupturlar. Ailelerin büyük çoğunluğunun aylõk geliri
500 milyon ve altõ olduğu görülürken aylõk geliri 500 milyonun üzerindeki-
lerin oranõ %21,2�dir.

Bu durum onlarõn harcamalarõna da yansõmaktadõr. Bu nedenle, aylõk
ortalama 100 milyon ve altõ harcama yapabilenlerin oranõ %73,6 dõr. Bu da
ailelerinin gelir düzeylerini yansõtmaktadõr.

Öğrencilerin ebeveynlerinin %50�den biraz yukarõsõ ilkokul mezunu
iken, okuma yazma bilmeyen annelerin oranõ (%29,6) oldukça yüksek çõk-
mõştõr. Buna karşõlõk yüksek öğretim yapmõş babalarõn oranõ ise %16 gibi
azõmsanamayacak bir düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin annelerinin
neredeyse tamamõ (95,6) ev hanõmõ iken babalarõ ise genelde memur, işçi ve
emeklilerden oluşmaktadõr.
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Sanõlanõn aksine, öğrencilerin İlahiyat fakültesini tercih sõralamasõn-
da genelde ilk ona yerleştirdikleri görülmüştür. Öğrenciler fakülte eğitimleri
boyunca ilk yõllarda daha çok Kredi Yurtlar Kurumu, Diyanet Yurdu ve
cemaat yurdu ve evlerinde kalõrken, zaman içerisinde buralardan ayrõlõp
arkadaş gruplarõ halinde kiraladõklarõ evlerde yaşadõklarõ görülmüştür. Bu
durum gerek zaman içerisinde yeni arkadaş gruplarõnõn devreye girmesi ve
gerekse de eğitim sürecinin artõşõna bağlõ olarak ortaya çõkan bireyleşme
eğilimi ile ilişkili bir tutum değişikliğine işaret etmektedir.

Araştõrmanõn sonucunda eğitim ve öğretim süreci içerisinde öğren-
cilerin sosyal yaşamla ilgili düşünce ve yaklaşõmlarõnda, dini tutum ve dav-
ranõşlarõnda dikkate değer bir değişimin varlõğõnõ destekleyen bulgulara
rastlanmõştõr.

Öğrencilerin ders dõşõ boş zamanlarõnda oldukça yüksek oranda kitap
okuma eğilimi içerisinde olduklarõ gözlenmiştir. Okunan kitaplarõn içeriği
ilgili tercihlerinde dini alanõn yanõ sõra edebiyat, sosyoloji, psikoloji, felsefe,
tarih ve kültürel içerikli kitaplara olan ilgilinin de oldukça yüksek çõktõğõ
görülmüştür. Bununla birlikte, siyasal alanla ilgili kitaplarõ okuma eğilimi-
nin düşüklüğü dikkat çekicidir.

Araştõrmamõzda cinsiyet temelinde kendini gösteren önemli bir fark-
lõlaşma, kõzlarõn erkeklere göre dini pratikleri yerine getirmede daha istekli
olmalarõdõr. Buna karşõlõk, dini konularda bilgilerinin yetersiz olduğunu
ifade edenlerin daha çok kõzlar olmasõ, onlarõn derslere olan ilgi, devam
durumu ve başarõlarõ göz önünde tutulursa, dini bilgide aslõnda eksik olma-
dõklarõnõ aksine bu konuya olan yüksek ilgi ve isteklerini yansõtmaktadõr.

Araştõrmamõzda sõnõf değişkenine bağlõ olarak dikkate değer deği-
şimlerin ortaya çõktõğõ bulunmuştur. Bu bağlamda özellikle yukarõ sõnõflara
doğru gidildikçe, eğitim öğretim sürecinde din ve dindarlõk kavramlarõnõn
içeriğinde ve uygulanmasõnda birtakõm değişimlerin ortaya çõktõğõ gözlen-
miştir. Din ve dindarlõk anlayõşlarõ davranõşsal boyutunun yanõnda, ruhsal ve
bilişsel gelişim, ahlaki ilkeler bütünü olarak genişlemektedir. Yine sõnõflarõn
ilerlemesine bağlõ olarak cemaatlerin himayesine ve toplum için işlevselli-
ğine olan olumlu yaklaşma eğilimi gittikçe azalmaktadõr. Burada alõnan eği-
tim ve dindarlõğõn bilgi boyutunda ortaya çõkan artõş, düşünce ve tutumlarda
kendini gösteren bireyselleşmenin etmenlerinden birini oluşturmaktadõr. Öte
yandan kendini dini konularda bilgi yetersizliği içinde görme eğiliminin
sõnõflar ilerledikçe artmasõ ilk bakõşta paradoksal bir sonuç gibi görünmekle
birlikte bu durumu bilgi boyutundaki artõşõn daha yoğun bilgi gereksinimini
teşvik etmesiyle açõklanabilir. Fakülte eğitiminden sonra ki palanlar içeri-
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sinde akademik çalõşma yapmak isteyenlerin oranõnõn %30�dan yüksek çõk-
masõ da bunun bir başka göstergesidir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, üniversite eğitim-öğretiminin yalnõzca
dindarlõğõn boyutlarõnda değil sosyo-kültürel yaşamõn diğer alanlarõnda da
birtakõm değişimlere neden olduğu bu çalõşmada da görülmüştür. Değişim-
lerin yönü ve mahiyeti daha çok cemaat türü ilişkilerden bireyselleşmeye
doğru bir kişilik gelişimi, geleneksel din anlayõşlarõnda belli ölçülürde bir
farklõlaşma, hayata ve toplumsal olaylara daha hoşgörülü bakma, dolayõsõyla
demokratik kişilik yapõsõnõ kazanma ve belli ölçülerde objektif ve eleştirel
düşünebilmeyi geliştirme şeklinde olmuştur.
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