
TÜRKİYE’DE
GENÇLERİN
DİN ALGISINA

ETKİ EDEN
FAKTÖRLER

Danışman: 

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

BEYİN FIRTINASI
20.03.2020



TÜRKİYE’DE
GENÇLERİN
DİN ALGISINA

ETKİ EDEN
FAKTÖRLER



COPYRIGHT © 2020 Bu yayının tüm hakları andcenter'a a�tt�r. ANDCENTER'�n �zn� olmaksızın 
yayının tümünün veya b�r kısmının elektron�k veya mekan�k (fotokop�, kayıt ve b�lg� depolama 
vd.) yollarla basımı, yayımı, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suret�yle 
alıntı yapılab�l�r. 

Yayına Hazırlayan

Redaks�yon

D�zg�-Tasarım

Proje Koord�nasyon Ek�b�

Araştırma Danışmanı

İzleme ve Değerlend�rme

Zel�ha Özarslan Ayata

Mehmet Em�n Sarıkaya

Mehmet Em�n Sarıkaya

Zel�ha Özarslan Ayata

Naz�fe Yılmaz

Prof. Dr. Özcan Güngör

Yusuf Yaralıoğlu

Merve B. Ç�ftç�

Büşra Ortakaya

Furkan Tümer

:

:

:

:

:

:

ANDCENTER Yayınları

Bey�n Fırtınası Ser�s�

ANDCENTER │Analyt�c D�v�n�ty Center

:

:

1

1

Ankara Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes�
 İslam� İl�mler Fakültes�, C. Blok, Kat: 3-310 

Ankara TÜRKİYE 
Tel: +90 312 9061571 | Faks: +90 312 906 29 54 

www.andcenter.org | �nfo@andcenter.org | @andcenter1

Nur� Palta



4

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

ANDCENTER-BEYİN FIRTINASI
MART-2020

ÇALIŞTAY HAKKINDA

Mart 2016 tar�h�nde kurulan Analyt�c D�v�n�ty Center tarafından 

onl�ne düzenlenen “Türk�ye'de Gençler�n D�n Algısına Etk� Eden Faktörler” 

başlıklı 1. Onl�ne Bey�n Fırtınası Toplantısı 17 Mart 2020 tar�h�nde onl�ne 

olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Zel�ha Ö. Ayata tarafından yönet�len bey�n fırtınası yarı 

yapılandırılmış başlıklar �le katılab�len �lg�l� uzman k�ş�lerle 

gerçekleşt�r�ld�. Toplantı n�hayet�nde andcenter Ed�törü Mehmet Em�n 

Sarıkaya tarafından özet hal�ne get�r�lm�ş ve Danışman Prof. Dr. Özcan 

Güngör'ün katkılarıyla b�lg�ler�n�ze saygıyla takd�m olunur.



5

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

İÇİNDEKİLER

Önsöz.......................................................................................... 6

Türk�ye'de Gençler�n D�n Algısına Etk� Eden Faktörler........................ 7

Çalıştayın Konusu................................................................................ 7

Çalıştayın Amacı.................................................................................. 7

Çalıştayın Yöntem�............................................................................... 7

Bulgu ve Yorumlar................................................................................ 8

Çağımızın Gençler�n�n Soru(n)ları....................................................... 8

Gençler�ne Konuşan Ama Anla(şa)mayan Toplum............................... 10

Çözüme Götüren Problem Üretmek..................................................... 14

Kel�meler�m�z Kültürümüzdür İsraf Ed�lmemel�................................. 16

Sosyoloj�den Uzak D�n Yorumu.......................................................... 18

İş� Ehl�ne Ver�n................................................................................... 19

D�n Magaz�n Malzemes� Değ�ld�r....................................................... 19

İlm� İle Âm�l Al�m............................................................................... 20

Ruhumuza Üflenecek B�r Nefes Olmalı D�n........................................ 21

Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın!............................................................ 22

Gençler� Çözüme Ortak Ed�n.............................................................. 23

Çağını D�kkate Alan B�r D�n D�l�......................................................... 25

Muhatabını Önemseyen B�r D�n D�l�................................................... 27

Kentleşme Ve Beraber�nde Değ�şen Toplum....................................... 28

Gençlere Ulaşmak İç�n Ekranı Kullanmak.......................................... 29

Yanlışa Yanlış Denmel�....................................................................... 31

Gençler İç�n İdeal İnsan İht�yacı.......................................................... 31

Adalet Ve L�yakate Olan İlg�............................................................... 32

Makro Planda İslam Coğrafyasının Durumu...................................... 33

D�n� Söylemlerde Irkın Ön Plana Çıkarılması.................................... 34

Sosyal Medya'dan Ver�lecek V�tam�n Takv�yes�................................ 35

Toplumu Oluşturan A�le Kurumunda D�n� Değerler�n Zayıflaması.... 36

Ahlakı B�rtakım Alanlarda, Konularda ve Davranışlarda Sınırlandırma 37

D�ne Çıkarcı Bakış................................................................................ 37

Sonuç ve Genellemeler......................................................................... 38



6

ÖNSÖZ

Dünyanın g�tt�ğ� nokta ve Türk�ye'n�n d�nam�k yapısı, bugün yen� b�r 
b�lg� tasavvurunun Türk�ye'de gel�şt�r�lmes�n� zorunlu kılmaktadır. 
Y�rm�nc� yüzyılın modernleşme teor�ler�yle Soğuk Savaş dönem�n�n s�yas� 
konjonktürü arasına sıkışmış olan Türk�ye'n�n d�n� ve s�yasal v�zyonu, 
kend� tar�h�-kültürel k�ml�ğ� ve d�n�-jeopol�t�k konumuyla uygun b�r ufka ve 
der�nl�ğe �ht�yaç duymaktadır. İht�yaç duyulan b�lg� tasavvurlarından b�r�s� 
de h�ç şüphes�z teo-stratej�k b�lg�d�r. D�n� b�lg� b�r �nanç topluluğunun 
yaşam koşulları ve şekl�n� bel�rleyen teoloj�k kaynaklara dayansa da b�rl�kte 
aynı zamanda ve toplamda d�n�n z�hn�yet oluşturucu etk�s� onun stratej�k 
araçlarla gözden geç�r�lmes�n� şart koşmaktadır.

Bu durum, Türk�ye'de İlah�yat alanında üret�len b�lg�n�n daha prat�k 
ve stratej�k odaklı değerlend�r�lerek uygulayıcılara yön göstermes� geleneğ� 
oldukça yen� olup s�stemat�k ve kurumsal olmayan b�r şek�lde �lerlemekte 
olduğu gerçeğ�yle örtüşmekted�r. Özell�kle d�n� eksenl� terör hareketler� ve 
z�hn�yet tasavvurlarının anlaşılması sorunu son zamanlarda can yakıcı 
tecrübelere sebeb�yet verd�ğ�nden konunun teo-stratej�k açıdan ele 
alınmasını gerekl� kılmaktadır. Bu geç�c� b�r durum olmakla b�rl�kte esasen 
Türk�ye �ç�n d�n� b�lg�n�n stratej�k akıl eşl�ğ�nde üret�lmes� b�r zarurett�r. 
Bundan hareketle, AND Center (Ankara merkezl� olmak üzere) tarafsız, kar 
amacı gütmeyen, özelde ülkem�z�n genelde İslam Dünyasının konuya 
�l�şk�n kaynaklarını çeş�tlend�rmey� ve İlah�yat alanının v�zyonumuza 
uygun uzmanlarının/adaylarının düşünceler�n� Türk/dünya akadem�k ve 
s�yas� çevreler�ne doğrudan yansıtab�lmey� hedeflemekted�r.

İşte bu amaçla farklı sev�yedek� öğrenc�ler�n gençler�n d�n� anlayış ve 
algılarındak� tutumları anlamaya dönük bu çalıştay yapılmış ve 
raporlaştırılmıştır. Ülkem�z�n zor günlerden geçt�ğ� düşünülen bu zaman 
d�l�m�nde bu ülken�n gençler�n�n kend� düşünceler�nden hareketle olgulu 
anlamlandırmaları değerl� ve gelecek �ç�n üm�t ver�c� olmamızı salık 
vermekted�r. 

Unutmadan, en zayıfından en güçlüsüne kadar gençl�ğ�ne m�ll� ve 
manev� değerler� aktaramayan toplumların dağılmaya mahkûm olduğunu 
bel�rtmek �st�yoruz. 

Saygılarımızla.
Çalıştay Ek�b�

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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ÇALIŞTAYIN KONUSU
Çalışma temelde gençler� anlamaya dönük ve b�zzat gençler 

tarafından d�n algısına etk� eden çoklu faktörler�n anlaşılmasını problem 

ed�nm�şt�r. 

ÇALIŞTAYIN AMACI
Çalıştayda temel amaç gençler�n d�n algısına etk� eden faktörler�n 

kurumsal, b�reysel ve d�ndarlık olgusunun çağın şartları �çer�s�nde geç�rd�ğ� 

değ�ş�mler�n sürec�n� anlamlandırmaktır. 

ÇALIŞTAYIN YÖNTEMİ
Çalıştayda yöntem serbest çağrışımlı bey�n fırtınası şekl�nde formüle 

ed�leb�l�r. Hal�yle bu yöntem�n çoklu b�r parad�gmada üret�ld�ğ� anlamına 

gelmekted�r. Konu etrafında bel�rl� temel başlıklar üzer�nden onl�ne özel 

okuma grubu öğrenc�ler�, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�n�n 

katılımları bel�rl� özgün değer n�tel�ğ�nde katkılarla oluşturulmuştur. Bey�n 

fırtınası esnasında daha önce yarı yapılandırılmış başlıklara pek çok yen� 

başlık ve düşüncen� eşl�k ett�ğ�n� �fade etmel�y�z. 
Çalışmada Mart 13-18 2020 tar�hler� arasında çoğunluğu kadın 

katılımcılardan oluşan ama erkekler�n de b�r hayl� etk�n olduğu b�r sürec�n 

sonunda tamamlanmıştır. 
Çalışmanın yoğun korona v�rüs tartışmaları dönem�ne denk gelm�ş 

olması katılımı ve der�nl�kl� görüşler�n ortaya çıkmış olmasını 

sınırlandırma n�tel�ğ� vardır. 
Çalıştayda b�lhassa d�pnot, der�n akadem�k tartışma ve görüşlere yer 

ver�lmem�ş olup b�zzat gençler tarafından doğurtmaya dönük sıcak ver�ler 

elde ed�lme yolu seç�lm�şt�r. 

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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BULGU VE YORUMLAR

ÇAĞIMIZIN GENÇLERİNİN SORU(N)LARI
D�n� tems�l merc�ler� olan daha doğrusu kend�s�n� öyle addeden 

kes�mler�n d�n d�ye katı ve tamamen formel �badetlerden oluşan b�r z�hn�yet 

sunmaları ve bunu ağır b�r yaptırım aracı olarak kullanmaları söz 

konusudur. Okuduğum b�r yazıda “Türk�ye'de gençler ate�st veya de�st 

değ�l sadece bu yaptırımı redded�yorlar,” d�yordu. Buna katılıyorum çünkü 

�zled�ğ�m b�r sokak röportajında kend�s�ne yönelt�len soruya “ben ate�st�m” 

d�yor “Allaha veya b�r yaratıcıya �nanıyor musunuz” d�ye sorulunca “evet” 

d�yor başka b�r�s� de “ben de�st�m” d�yor �k�nc� soruya da cevaben “tanrıya 

�nanmıyorum” d�yor. Yan� bu �nsanlar �ç�nde oldukları tutumu doğru 

düzgün b�lm�yor popülar�teye uyup takl�d� b�r eğ�l�m göster�yorlar. 
Yaşanan sorunlar karşısında modern�te, sekülerleşme veya 

küreselleşmeye suç yüklemek b�raz kolaya kaçmak olab�l�r. Çünkü �nsan 

nefs� yönü olan b�r varlıktır da aynı zamanda. El�m�zdek� d�n� ver�ler� bu 3 

unsuru göz önünde tutarak harmon� hal�ne get�rmek uygun olacaktır. 

İnsanın hamurunda her şeye rağmen b�r Yüce Yaratıcıya dayanma �ht�yacı 

vardır. Onların bam tel�ne dokunmak ve gençler�n yanlış d�n� algısını 

ortadan kaldırmak y�ne b�z�m onlar �ç�n yapacaklarımıza bağlıdır geçm�şten 

kopmadan bugünü göz ardı etmeden b�r d�n d�l� oluşturmak mümkündür. 
Öncel�kle güven�l�r olması gereken D�yanet g�b� kurumlarımızın 

yıpratılması karşısında kaybed�len güven�n� yen�den kazanması �ç�n 

çalışmalar yapması gerekmekted�r. D�yanet, bu ülken�n her evladına h�tap 

edeb�lmel�d�r. Bu cemaatlere mensup b�reyler �ç�n de geçerl�d�r. D�yanet, 

yen� gel�şmeler yer�ne sürekl� esk� fıkh� meseleler üzer�nde durmaktadır. Ne 

yazık k� ülkem�z�n 'büyük günah �şleyen kafir m�?' sorusundan çok '�nsanlar 

neden d�nler�n� peygamberler�n� terk ed�yorlar?' problem� üzer�nde 

tartışmalı ve bu çocuklara nasıl ulaşab�l�r�z kaygısında olmalılardır. 

Gençlerle daha çok �lg�lenmel� özell�kle bu de�zm, ate�zm, LGBT, g�b� 

örgütlere ve yapılanmalara karşı gençlere h�tap eden b�r h�tap şekl�yle 

onların bakış açıları d�kkate alınarak �st�şare ed�lmel�d�r.
Peygamber� ve peygamberl�k m�syonunu ger� plana atma 

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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teşebbüsünde değ�ş�k gruplar d�kkat çekmekted�r. Gençlere peygamber 

sevg�s� kazandırılmalı, b�z�m yumuşak karnımız olarak gördükler� Hz. 

Peygamber'�n had�sler� daha çok gündeme get�r�l�p anlatılmalıdır. Ate�st 

veya de�st gençlere ulaşmada daha yumuşak b�r üslüp terc�h ed�lmel�d�r. 

Özell�kle �mam hat�p l�se ve ortaokullarda seküler tavır ve tutumlar 

artmakta hatta bazı �mam hat�p çıkışlı b�reyler ya de�st ya da ate�st olarak 

kend�ler�n� tanımlamaktadır. Bu gençler�n d�ne yakın olmaları beklen�rken 

Kur'an- ı Ker�m ve özel�kle Arapça dersler�nden nefret etmekted�rler. 

Bunun �ç�n Kuran-ı Ker�m müfredatını çocukların zorlanmayacağı düzeyde 

ezberler� �nd�rmel� ve en alt sev�yede Arapça ver�lmel�d�r. Meslek dersler� 

hocalarının öğrenc�ler� bu derslerde aşırı zorlaması kötü sonuçlara 

sebeb�yet vereb�lmekted�r. 
Y�ne bu bağlamda ate�zm �le �lg�l� soru soran öğrenc�lere “Kur'an 

böyle yazıyor” d�ye cevap veren Meslek dersler� veya D�n öğretmenler�n�n 

varlığı rahatsız ed�c�d�r.
Bunlara ek olarak pol�t�kacılar tarafından d�n�n araçsallaştırılması, 

pol�t�kacıların s�yas� emeller� uğruna d�n� kullanarak �nsanları yanlarına 

çekmeye çalışması da d�nden rahatsız olan gençler�n artmasında öneml� 

etkenlerd�r.

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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GENÇLERİNE KONUŞAN AMA ANLA(ŞA)MAYAN 
TOPLUM

Ayrıştırıcı d�l konusunu b�zzat tecrübe etm�şt�m. Sonrasında şöyle b�r 
fik�r oluşmuştu; madem tek b�r d�n ve tek b�r peygamber ve k�tap var o 
zaman neden doğru olan şey her mecrada doğru değ�l? Bu bana �k� seçenek 
sunuyordu ya heps�n� reddet ve doğru yolu uygulamayı aramayı bırak 
hayatına bak ya da hayır madem böyle kend� yolunu kend�n kur. Sonrasında 
İslam� İl�mler okumaya karar verm�şt�m. Ama günümüz gençler�n� baz 
alırsak b�r�nc� şık daha kolay ve nefse hoş geld�ğ� �ç�n eğ�l�m b�r�nc� şıktan 
yana olmuştur bu da beraber�nde modern�te, küreselleşme ve 
sekülerleşmey� get�r�r, 2+2=4 kadar kes�nd�r bu sonuç günümüz �ç�n. Çoğu 
�nsan hayatında bell� b�r dönemlerde bu sorulara cevap arayışına g�rm�ş ve 
�lk yöneld�ğ� şey maalesef k� etrafında cemaat veya tar�kat d�ye kümelenen 
bu gruplara ya �nt�sap etmekle ya da ded�ğ�m g�b� bu tutumdan dolayı ger� 
çek�lmekle sonuçlanmıştır. Ortak bütüncül d�n d�l�n� oluşturamadığımız 
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sürece bu durum sonuçları ağırlaşarak devam edecekt�r. B�r topluluğa dah�l 
olmamak �ç�n tarafsız görünmek �st�yoruz. Özell�kle Tw�tter g�b� 
platformlar l�nç kültürünün yoğun olduğu mecralar ve buralarda fik�r beyan 
etmek korkutucu gel�yor. Çünkü haklı olarak savunmak �sted�ğ�m�z b�r şey 
ayrıştırıcı b�r üslupla b�r d�n adamının ağızından duyunca b�z de onun 
söyled�kler�n� kastetm�ş oluyoruz.  

Şuan yaşadığımız toplumda D�yanet�n, ya da okullarda ver�len D�n 
eğ�t�m�n�n gençlere h�tap ett�ğ�n� düşünmemektey�m. Ayrıca şuan k� ç�z�len 
Müslüman algısı �le her hang� b�r seküler �nsan arasında h�çb�r fark yoktur. 
Hatta ne yazık k� seküler �nsanlar daha dürüst daha güven�l�r ahlak� 
değerlere daha bağlı görüneb�lmekted�r. Öncel�kle çocuklara d�n 
dersler�nde ahlak b�lg�s�n�n c�dd� anlamda ver�lmed�ğ�n� düşünmektey�m. 
Ahlak�, m�ll� ve d�n� değerler bütünleşt�r�lerek ver�lmed�r. Zaten uymamız 
gereken tüm erdemler�n Kuran- ı Ker�m'de var olduğunu anlatmak çok zor 
olmasa gerek. Ayrıca bu b�lg�ler ver�l�rken temel stratej� gençlere karşı şu 
olab�l�r “yap ama söyleme, göster ama gözüne sokma”, fark ett�r k� b�r daha 
unutmasın. Kend� hatalarından ders çıkartmasını sağla. Pek� b�z ne 
yapıyoruz? “Yapma ama söyle göster ve gözüne sok k� unutsun”… Şuan k� 
nes�l nas�hat değ�l eğlenerek öğrenmek �st�yor. Derslerde İslam� tabular 
oynatılab�l�r. 

Yarışmalar düzenleneb�l�r. B�r koşu yarışıyla b�le Hz. Peygamber�m�z 
anlatılab�l�r.

B�r d�n� grubun sohbet�ne katılmış b�r saat boyunca peygamber 
efend�m�z�n nasıl uçtuğu, nasıl olağanüstü özell�klere sah�p olduğunun, 
kalb�n�n yıkanmasından ötürü �nsan üstü b�r metanete sah�p olması 
etrafında cereyan eden tüm olumsuz olaylara karşı tutumunun, sabrının, 
hoşgörüsünün sadece ona has olduğu yönündek� vurgulamalı b�r sohbet 
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d�nled�ğ�m ve anks�yetm�n tuttuğu geld� aklıma :)) Onu yüceltmek �ç�n bu 
tarz rasyonell�kten, b�l�msell�kten uzak (belk� de değ�ld�r b�lm�yorum) yan� 
en azından ortak gerçeklerle uyumlu olmayan şeylere �ht�yacı yoktur. Onun 
b�ze h�tap edeceğ� yönü ahlakıdır ve bu zaman üstü b�r olgudur, h�çb�r 
zaman esk�mez. Onun yaşadığı olaylara verd�ğ� tepk�ler tamamen �nsan�d�r 
ve 'tüm �nsanlar tarafından uygulanab�l�rd�r� anlatmamız gerek�rken, çok uç 
b�r şek�lde bana sunarsan "O peygamberd� o yüzden yapab�ld�" der kend�me 
değ�l çuvaldızı ucu kör �ğney� dah� batırmam tab�r� ca�zse. 

D�n� grup ve tar�katlarda buna çok sık rastladım önce böyle b�r 
peygamber z�hn�yet� oluşturup �k�nc� olarak l�derler�n� bu şek�lde sunmaya 
başlıyorlar ve bana gel�rsen sende böyle olursun peygamber g�b� yaşarsın 
ama sadece bana gel�rsen olur başka türlü asla olmaz, algısını çok 
profesyonelce yönet�yorlar. 

B�zler real�te �le uygun b�r örnek, b�r yaşam görmek �st�yoruz. Ver�len 
örnekler nas�hatler ne kadar kend� yaşamımız ve sorunlarımız �le yakın 
olursa o denl� b�ze sunulan örneğ� ben�ms�yor, anlatılan menkıbeler� 
uygulamaya, yaşamaya çalışıyoruz çünkü �nsan fıtratı gereğ� kend�nden 
olana kend�ne benzeyen� meyleder. Aks� takd�rde anlatılanlar tıpkı b�r 
b�l�mkurgu film� �zlemeye benzer; etk�len�r�z, �ç�nde yaşıyor g�b� h�sseder�z 
fakat b�l�r�z k� gerçek değ�ld�r b�ze çok uzak yaşanılması �mkânsızdır. 
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Bunun sonucu olarak ne yazık k� daha d�n� yaşayamadan b�r önyargı 
oluşmuş ve gözümüzde büyütmüş oluyoruz.

D�n�n b�r kısmı gayba �nanmaktır ve d�n tamamıyla rasyonel değ�ld�r. 
Bu sebeple k�ş�n�n yanlış d�n d�l� �le oluşturacağı sorunlar büyük yıkıma 
sebep vereb�l�r bu doğru fakat burada anlayamadığımız b�rtakım unsurlar 
meydana gel�yor. Rasyonal�st ded�ğ�m�z bu �nsanlar muska yapmaktan, fal 
bakmaktan, geleceğ� merak etmekten, mehd� beklemekten vazgeçm�yor 
fakat d�n�nden vazgeç�yor. Buradak� çel�şk� fıtr�d�r. Bu �nsanlara doğru b�r 
�let�ş�mle d�n� kabullend�reb�leceğ�m�z� görüyoruz.

D�n d�l�n�n tek olmaması bazı sorunlara yol açıyor. D�n d�l� gençler 
�ç�n ne süslü, romant�k kel�melerden �baret olmalı ne de rahatsız ed�c� 
ahkam kes�c� şek�lde olmalıdır. Sadece gençlere değ�l, tüm yaş grubuna 
h�tap edeb�lecek tek d�l “sevg� d�l�d�r.” Gençler süslü, romant�k, ş��rsel b�r 
d�l kullanılarak anlatılan d�n� gülünç bulurken, em�r k�p� �le anlatılan d�n� 
korkutucu buluyor. Ve bu yüzden d�ne karşı nötr kalıyor. 

Oysa d�n� anlatırken cezalardan önce mükafatlardan, günahlardan 
önce sevaplardan, bahsed�lse; korkutarak değ�l sevd�rerek anlatılsa; 
romant�k, ş��rsel değ�l sevg� ve şefkate dayalı b�r üslup terc�h ed�lse gençler 
d�n� ne alaya alır ne de korkunç b�r şey g�b� görür. 
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ÇÖZÜME GÖTÜREN PROBLEM ÜRETMEK
Ben nefret üzer�nden b�r d�n d�l� oluşturulup bu yolla d�n� 

değerler�m�z�n ver�ld�ğ�n� düşünmüyorum gerek b�reysel gerek de 

cemaatler�m�z olsun d�n�m�z ve kültürümüzdek� hoşgörü ve sevg� d�l�n� 

zaman zaman kullanmaktadırlar lak�n kend� �çler�ndek� b�rtakım 

uygulamaları ve �çerd�ğ� kuralları d�n� b�r vec�be, zorunluluk ve tek hak�kat 

olarak görmeler� gençler�m�z�n de d�n�m�z�n asıl şekl�n�n bu olduğunu 

algılamasına sebeb�yet vermekted�r. Eğer barındırdıkları bu yapılarının 

d�n�n zorunlu b�r vec�bes� değ�l de yorumlanmasında k� b�r farklılık olduğu 

anlatılırsa ben bu algılarının değ�şeceğ� kanaat�ndey�m.  
B�r dönem popülar�tes� olan bazı telev�zyon programları ve d�n� 

cemaatler�n; Fetö, vb. d�n� b�r ağlama mekan�zması olarak kullandı ve 

gençler artık bundan çok sıkıldı. İslam d�n� sevg� d�n�d�r. Mutluluk vermes� 

amaçlanır. Elbette k� günahlara ağlamak olağan b�r durumdur. Ancak 

sürekl� olarak d�n�n bu tarafını göstermeye çalışmak d�ne zarardan başka 

h�çb�r şey vermemekted�r. Bunun tam ters� b�r yaklaşım en bas�t hal�yle 

�badetler�m�zde olan gevşekl�ğ�m�zde b�le ödev g�b� sunulup aks� ceza oldu. 

B�r şey� sırf ödev olduğu �ç�n yaparsan en başta �lg� ve merakı götürür 
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akab�nde ver�m� düşer. Ver�m� olmayan b�r şey �nsanın şahs�yet�n� ne madd� 

ne de manev� olarak gel�şt�r�r. Halbuk� kul sevd�ğ� �ç�n eğ�l�r sevd�ğ� �ç�n 

zora göğüs gerer sevd�ğ� �ç�n zor zamanlar b�le ona haz ver�r. Çünkü sevd�ğ� 

şey� �rade etm�ş get�rd�ğ� sorumluluğu �çselleşt�rm�şt�r. Bunu ancak sevg� 

yapab�l�r. Paragrafın başında �fade ed�ld�ğ� üzere problemlere çözümler�n 

tamamen soyut kalması hayata değ�nmemes� de d�ne olan �lg�y� azaltab�l�r. 

Çünkü d�n ded�ğ�m�z şey b�rey�n ps�ko-sosyal tüm �ht�yaçlarına cevap 

vereb�len yapıda olması gerek�r. Günümüzde fıkıh ders�nde kuyunun kaç 

kova su boşaltılarak tem�zleneceğ�n� �şlemek yer�ne, b�lhassa gençler�n 

yaşadığı daha somut meseleler üzer�ne tartışıp çözüm öner�ler� gel�şt�rmek 

gerek�r. Kelam ders�nde �mamı azam �le �mam Eşar�'n�n görüşler�n� 

ezberlemek yer�ne "s�yam �k�z� olan k�ş�n�n �şled�ğ� b�r günahı hang�s� 

ödeyecek? " (staja g�den arkadaşa öğrenc�n�n b�r� sormuş) tarzında gelen 

sorulara cevap üreteb�lecek b�reyler yet�şt�r�lmel�. 
Yaşanan d�n� algılama sorunlarında gençler�n aynayı kend�ler�ne 

tutmaları da gerekmekted�r. Gençler b�r konuda b�lg�s� olmadan fikr� olsun 

demogoj� yapsın havasını atsın vs. �st�yor. Burada çok hassas olunması 

gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Gençlere h�tap ed�lmes� uğruna d�n� çok da her 

şey g�b� bas�t sev�yeye çekmemel�y�z. Değer�n� y�t�rmemes� konusunda 

d�kkatl� olmalıyız. Çünkü artık sadece gençler �ç�n üret�lm�ş kısa b�r süre 

sonra anlamını ve aktüel değer�n� y�t�r�yor.
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K E L İ M E L E R İ M İ Z  K Ü LT Ü R Ü M Ü Z D Ü R  İ S R A F 

EDİLMEMELİ
D�n d�l�n� b�reysel farklılıkları göz önünde tutarak oluşturmamız 

lazım. H�tap edeceğ�m�z kes�m� �y� anal�z ed�p onlara uygun üslup ve tavrı 

takınmalı. Bu çok zor olmamalı z�ra günlük hayatta b�le nabza göre şerbet 

verm�yor muyuz etrafımıza, d�ne gel�nce m� ezber uygulamalara 

yönel�yoruz? Kuşu ölen çocuğa başsağlığına g�den, cennete yaşlılar 

g�remez dey�p yaşlı teyzeyle şakalaşan, Peygamber g�yd�ğ� zırhı çıkarmaz 

dey�p durum ve bağlama uygun konuşan kend�s�nden nas�hat �steyene farklı 

farklı �ht�yacına b�naen nas�hatler veren b�r peygamber�n ümmet�y�z. Onun 

hayatında bu uygulamaları en güzel şek�lde görüyoruz rol model�m�z 

Efend�m�z ve bunu yaparken bütüncül bakmayı �hmal etmemel�y�z! Yan� 

Onun sadece şakacı yönünü veya savaşçı yargı dağıtan yönünü alırsak 

aktardığımız şey ne kadar güzel olursa olsun h�tap edeceğ� kes�m çok sınırlı 

sayıdadır.   Ve sağlıklı b�r �let�ş�m şekl� değ�ld�r. 
D�n �le bütünleşm�ş kavramlar karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar o 

kadar sert b�r şek�lde vurgulamaktadır k� sank� kend� cemaatler�ne bağlı 

olmayan herkes kafir herkes cehenneml�k rahat bırakın artık �nsanlar 

�sted�kler� yoldan bulsunlar cennet�n yolunu. İç� boşaltılmış bu kavramlar 

özell�kle bazı sözde şeyh ve mür�tler�n uygun olmayan tavırlarıyla 

eşleş�yor. Ve �nsanlar bu kavramları duyunca fersah fersah kaçıyor sank� d�n 

şeyhten �baretm�ş g�b� b�r algı yaratılmak �sten�yor.
Mesela b�r cemaat l�der� de olan hocanın k�taplarını okumaya 

yeltenm�şt�m, sözlüksüz �lerleyemed�m ve bıraktım n�hayet�nde. Mesela 

b�z�m bölümde bazı arkadaşlarımız bunu abartıp günlük d�lde de 

kullanmaya çalışıyorlar b�lmeyen b�r� sonrasında am�n der dua sanıp :)) 

tıpkı Arapça her yazıyı kuran sanıp öpüp başına koyanlar g�b�.. Mesajımızı 

�let�rken güncel d�l� kullanmak hayat� önem arz eder aks� durumda sırf ayıp 

olmasın d�ye d�nlen�len bol esnemel� b�r 'vaazdan' öteye g�tmez.
Gençler, d�n hakkında konuşulduğunda kullanılan bazı kel�meler�n 

güncelleşt�r�lmed�ğ�nden kaynaklı tar�h� süreç �ç�nde çok yorgun olduğunu 

�fade etm�şlerd�r. Mesela; şeyh, tar�kat, mürş�t g�b�. "D�n� bağlamda 
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konuşulan konular da yorgun bence. Neredeyse her hafta telev�zyonda 

"İslam'da Kadın" ya da "İslam'ın Kızı" g�b� konular konuşuluyor. Ve bu ben 

de dah�l olmak üzere konuştuğum d�ğer arkadaşlarımı da rahatsız eden b�r 

durum. İslam d�n� sank� sadece kadınlara b�rtakım kurallar koyuyor, 

erkekler�n sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar yokmuş g�b� 

davranıyorlar ve bu konularda ahkam kesen hocaların da hep erkek olması 

daha da rahatsız ed�c� b�r durum d�ye düşünüyorum. Ben kadın konusunda 

örnek verd�m ancak konuşulan başka b�rçok konu var yorgun olduğunu 

düşündüğüm. Güncel problemler mantıksal b�r çerçevede de ele alınmalı. 

Sahabe hayatlarını d�nlemek vb. şeyler manev� anlamda b�r huzur ver�yor 

evet ama bazen öyle şeyler anlatılıyor k� �nsan sank� masal d�nl�yormuş g�b� 

h�ssed�yor. Bu da özell�kle ün�vers�te eğ�t�m� alan gençlere artık �lg� çek�c� 

gelm�yor. Çağın d�n d�l�n� yakalayab�lmel�, güncel fıkh� ve �t�kad� 

problemlere mantıklı cevaplar üreteb�lmeye çalışmalıyız.
Yorgun olan kel�meler kadar yorgun olan kalıplar ve sırf dayatıldığı 

ve d�n� yorgunluk yaşatıldığı �ç�n yapılmayan uygulamalar var en başta 

namazı örnek vereb�l�r�z. Namazı n�ç�n kıldığını anlatamadıktan sonra, 

buradan nasıl b�r prat�k sonuç elde edecekler�n� anlamadıktan sonra 
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SOSYOLOJİDEN UZAK DİN YORUMU
B�rey yaşadığı toplumun �nsanı değ�lse ürett�ğ� ürünler sadece z�hn� 

boyutta kalır �nsanlara ve hayata temas etme şansı olmaz. M�sal 

Antarkt�ka'da yaşayan b�r�ne beyaz g�ymek sünnett�r demek onun 

uygulamalarına yansımayacaktır. Z�ra Rasülullah dört mevs�m yaz olan b�r 

beldede yaşamış ve güneş�n etk�ler�n� en aza �nd�ren renk beyaz olduğu �ç�n 

beyaz g�ymey� terc�h etm�şt�r. Bu tarz örnekler çoğaltılab�l�r. 
Bazı geleneğ� tabu hal�ne get�ren m�svak kullanmazsan sünnet yer�ne 

gelmez d�yen �nsanlar yüzünden oluşan b�r yaklaşım bu. Üstel�k 

günümüzde hala kadın fitne sebeb�d�r d�yen hocalarımız (!) bulunmakta. 

Her ülke her m�llet d�n �le �lg�l� farklı yaklaşımları vardır. Efend�m�z entar� 

g�y�p sarık takıyor d�ye bunları yapmayanları kafir �lan etmek �nsanları 

d�nden uzaklaştırmaktan başka b�r şey ne yazık k� yapmıyor.
Tar�h boyunca kültürler b�rb�r� �le etk�leş�m �ç�nde oluştur bu sebeple 

bu tür anlayış farklılıkların olması kaçınılmazdır. Bu grubu �k�ye 

ayırab�l�rs�n�z. Arap kültürüne özenenler ve Arap kültürü sebeb�yle d�nden 

soğuyanlar. Arap Müslümanlığına özenme durumu ülkem�zde kaçınılmaz 

olmuştur.
Ülkem�zdek� belk� bu alanda yapılan en temel sorunlardan b�r� de 

d�n�n araçsallaştırılmasıdır. Z�ra d�n, özell�kle s�yasettek� eylemler�n 

meşrulaştırılması, ver�len kararlara ve sunulan b�lg�lere �t�raz ed�lmemes�, 

alanın b�raz daha açılması �ç�n en elver�şl� araç hal�ne gelm�şt�r. Bu �se 

gençler�  b�r anlamda skolast�k düşünceye sevk etm�ş, sorgulamalarını 

engellem�ş sank� �t�raz ed�l�rse d�ne veya aşkın olana �t�raz ed�l�r g�b� b�r 

yaklaşım ortaya çıkmıştır. 
D�n �le sürekl� �l�şk�lend�r�l�p �ç� boşaltılmış kavramlar mevcut. 

Sam�m�yet g�b�, �ş� ehl�ne vermek g�b�. Bugün toplumda b�r� çıkıp “b�z 

sam�m�yetle bu �ş� yapıyoruz kardeşler�m” ded�ğ�nde gençler açısından 

�nandırıcılığı kaybed�lm�ş b�r vaatten bahsed�yor. Sam�m�yet gençler�n 

gözünde d�n� kullanmanın �nsanları kandırmanın �lk adımı. D�n� grupların 

kend�ler�n� açıklarken sık sık bunu kullanmış olmaları daha sonrasında da 

olumsuz anlamda gösterd�kler� bütün faal�yetler bu kel�men�n �ç�n�n 

boşalmasına sebep olmuştur.
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İŞİ EHLİNE VERİN
İslam'ın en çok önem verd�ğ� ve her defasında tekrar ed�len adaletl� ve 

l�yakatl� olmanın gereğ� k�m� zaman atama vb. terc�hlerde uygulanmıyor 

h�ss� gençlerde d�ne karşı da b�r tavır olarak yansımaktadır. Her şartta gücü 

el�nde bulundurduklarını düşündükler� k�ş�ler�n �nançları ve �deoloj�ler� de 

bu h�ss�n zedelenmes� sonucu zarar görmekted�r. 
İşte tam olarak bu yüzden alanlarında yetk�n (Prof.) hocalarımızın 

güncel meselelere cevap vermek �ç�n b�r sosyal medya hesabı açmaları 

gerekmekted�r. Ayrıca halkı b�l�nçlend�rmek �ç�n bu alanlarda yazılan 

k�tapların tanıtımının �y� yapılması gerekmekted�r. Sadece d�yanet Tv'n�n 

yayıncılığını yeterl� bulmuyorum özell�kle Tv'de söz sah�b� olan kanallara 

reklam ver�lmes� burada gerçekten alanında etk�n k�ş�ler�n program 

yapması gerekmekted�r.

L�yakat

Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değ�m.

DİN MAGAZİN MALZEMESİ DEĞİLDİR
Son zamanlarda oldukça popüler olan hocaların özel hayatlarında 

oldukça fazla problem olduğu, en bas�t konulara b�le çözüm bulmak yer�ne 

–k� zanned�yorum d�n adamlarının manev� l�der olarak yapması 

gerekenlerden b�r�d�r- c�dd� problem hal�ne get�rerek gündem oluşturmaları 

da gençler�n sorguladıkları b�r d�ğer konudur.
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İLMİ İLE ÂMİL ALİM
Gençlere her şeyden önce söyled�kler�n� uygulayan b�r öğretmen 

profil� ç�zmek gerekmekted�r. D�n ders� öğretmenler�n yaşantısı da okula 

alınmalarında b�r kr�ter olmalıdır. Rüşvetle, torp�lle �şe g�ren b�r D�n 

görevl�s�n�n anlattıkları tab� k� öğrenc�ler�n gırtlağından aşağı 

�nmeyecekt�r. Ayrıca öğretmenler� her açıdan b�lg�l� görmek d�ne olan bakış 

açısını değ�şt�recekt�r. B�r D�n görevl�s� fiz�k, k�mya, b�yoloj�, sosyoloj�, 

ps�koloj� alanlarında da en azından g�r�ş sev�yes�nde kend�n� gel�şt�rm�ş 

olmalıdır.
Öğrend�kler�n� paylaşırken k� sınırı �y� ayarlamalı hat�p, yoksa vaaz 

d�ye hatıralarını anlatan b�r sohbete döner olay. İng�l�zce Arapça Osmanlıca 

vs. fark etmez b�r kavram kullanılacağı zaman y�ne hedef k�tlen�n sev�yes� 

gözet�lmel�, mesela ben�m İng�l�zcem yok, o yüzden story attım d�yen 

arkadaşımın h�kayede durum paylaştığını çok sonradan öğrend�m :) ölçüt 

muhatabın b�lg� sev�yes� olmalıdır.
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RUHUMUZA ÜFLENECEK BİR NEFES OLMALI DİN
Y�ne gençler�m�z�n bu alanda söz sah�b� olduklarını düşündükler� 

k�mseler�n tutarlı olmadıkları, söyled�kler� �le yaşantıları arasındak� gözle 

görülür farkı tesp�t etm�şlerd�r. Örnek olarak; telev�zyonun haram olduğu 

fetvasını verenler�n seneler sonra kanal telev�zyon kanalı açma çabalarına 

anlam veremed�kler� g�b�. 
Ayrıca, ülkem�zde uzun yıllardır d�n� k�ml�k �le öne çıkan k�ş�ler�n 

çokluğuna ve bu alanda çalışmalar yapılmasına rağmen, gençler arasında 

de�zm ve ate�zm g�b� konuların neden ve nasıl gündem�m�ze geld�kler� de 

sorguladıkları b�r d�ğer konudur.
D�yanet daha fazla gençlere yönel�k projeler gel�şt�r�p sahada boy 

göstermel�d�r. Tab� en başta bünyes�ne alacağı personel�n ehl�yet ve l�yakat 

�lkeler�ne uygun olmalarına özen göstermel�d�r. Yoksa kaldığım yurtta 

manev� danışman d�ye görevlend�r�len k�ş�n�n "düşün, anlat, yaz" adlı 

atölye çalışmasına katılmış konudan bağımsız kend�s�n�n evde nasıl 

tem�zl�k yapıp çocuklarıyla �lg�len�rken çok yorulduğunu d�nlemek 

durumunda kaldık etk�nl�ğ� uygulamak hak get�re zaten! İk�nc� hafta 

g�tmed�m artık mesela. 
Ülkem�zde d�n�, cemaatler�, tar�katları, hocaların ne söyled�kler�n� 

denetleyeb�lecek, �lm� tartışmaları �çer�s�nde halled�p, kamuoyuna gençl�ğe 

yansıtmaması gereken b�r düzen oluşturulmalıdır. En azından bu yapıların 

ürett�kler� d�n� b�lg� ve söylem�n bel�rl� oranda kontrol altında olması kafa 

karışıklığını önleyecekt�r. 
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KOLAYLAŞTIRIN, ZORLAŞTIRMAYIN!
D�n� l�teratür ve kavramları sadece �lah�yatçılar kend� aralarında 

b�lmel�d�r. Bunları l�se sev�yes�ndek� çocuklara öğretmeye çalışmak 

çocukları d�nden soğutmak ve zorlamaktan başka b�r şey değ�ld�r. Zaten bu 

alana �lg� duyuyorsa ün�vers�te terc�h�n� ona göre yapacaktır. Çocuklara 

gerekt�ğ� kadar öğret�lmel�d�r. Mesela had�s ter�mler�n� öğretmek çocuk 

zaten ezberled�ğ� ter�m� ertes� gün unutacak onun yer�ne o yaş grubuna bu 

had�s günümüzü nasıl aydınlatır? Bu had�sten neler öğreneb�l�r�z? Ve 

özell�kle n�ç�n had�s öğrenmel�y�z? Üzer�nde durulması gerekt�ğ�n� 

düşünüyorum.
Ben buradak� sorunun d�n� kavramlardak� karışıklık veya 

açıklanmasındak� karmaşıklık olduğunu düşünmüyorum. Z�h�n dünyalarını 

popüler d�l ve medyası �le şek�llend�ren gençler�m�z kend� d�n�ne, d�l�ne, 

kültürüne hal�yle yabancılaştı. Yaşamında bu d�l�, kavramları 

kullanmayınca hat�pler�n açıklamalarını da anlamakta zorlandılar. 
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GENÇLERİ ÇÖZÜME ORTAK EDİN
Evet toplum olarak zaten kend� ses�m�z dışında kalan d�ğer seslere 

pek tahammülkâr değ�l�z, en yüksek b�z�m ses�m�z çıkmalı. Sen sus sen ne 

b�l�rs�n sen anlamazsın g�b� söylemlerle büyütüldük çoğumuz, bu kend� 

düşünceler�m�z� özgür b�r şek�lde �fade edeb�lmem�ze ket vurdu. D�n� 

alanda da başta et�ketlenme korkusu sonrasında bas�t ve anlaşılır d�lde olan 

ayet ve had�sler� b�le hayır o öyle değ�l o aslında şöyle d�yor onu tam 

anlayab�lmen �ç�n Arapça d�l kurallarını, bahs� geçen metn�n nüzul veya 

vürûd sebeb�n� Arap toplumunun kültürü ve sosyoloj�s�n� b�lmem bedev� ve 

hadar�n�n ps�koloj�s�n� vs. heps�n� b�lmen lazım bunu da sadece al�mler b�l�r 

o yüzden sen SUS! Ben� konuşturmayan d�n ben� muhatap almıyor 

demekt�r, o zaman bende muhatap almam. Bu sonuçlar çok tab��. 
D�ğer b�r etken de d�n� çok kutsallaştırdığımız �ç�n ağzımızdan 

çıkacak her sözün b�z� günahkar kılacağı ya da �manımızı götürür 

korkusudur. Tab� buda öğret�lm�ş b�r korku y�ne. Çözüm olarak: Saçma b�le 

olsa fik�rler�m� rahatlıkla beyan edeb�leceğ�m alanlar açmalı bana 

büyükler�m. Mesela Bu uygulama çok güzel b�r örnek. Ben buraya herhang� 

b�r not kaygısı gütmeden herhang� b�r kurala (yazım, noktalama yanlışı, 

akadem�k d�l olma zorunluluğu vs) takılmadan s�z�n de b�ze gösterd�ğ�n�z 

hoşgörü, �lg� ve söyled�kler�m�z saçma b�le olsa görüşler�m�ze değer veren 

tavrınız bana bu özgürlüğü büyük ölçüde sundu. Ne zaman k� bu örnekler 

çoğalır b�zden öncek�ler b�zlere, b�zler b�zden sonrak�lere temas ederken 

bunu ş�ar ed�n�rsek �şte o zaman bu sorun ortadan kalkmış olacak. 
D�n�n tems�lc�s� olarak tanıtılan şahısların kend� görüşler�n�n dışına 

çıkılması, kend� görüşler�n�n aks�ne sunulan beyanları kabul edecek 

altyapının bulunmayışı, s�stemat�k olarak uygulanan et�ketleme, sunulan 

karşı tezlere uygun olarak yapılan kategor�ze etme eylem� gençler� nötr 

kalmaya zorlamaktadır. Gündem�n arkasında �nşa ed�len, yüzeyde 

görünmese de �nsanları dışlanma korkusu �le yüzleşt�ren b�r korku rüzgarı 

var. Bu rüzgar d�nam�zm�n temel öğes� olan gençler� tartışma ortamının 

dışına çıkarmakta. Tartışma ortamının dışına çıkan gençler �se, daha sonra 

bulunması temenn� ed�len mücevher g�b� kend�s�n� saklamaktadır. İslam 
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�nsanların kafasında adalet�n yegane tems�lc�s�d�r. Gündemle b�rl�kte 

yoğrulan b�r d�n hal�n� alınca, s�yaset�n güdümünde olan, çıkar �l�şk�ler�n�n 

vazgeç�lmez� b�r kavram hal�ne bürünüyor. Sürerdurumu muhafaza eden 

b�r d�n�n, �nsanların kafasındak� hakkan�yet kavramını zedeled�ğ� aş�kardır. 

Sürerdurum �se problem� �ç�nde barındırdığı �ç�n, �nsanların kafasında yer 

alan kavramı zedeler.  
Günlük hayatında d�n� karakter�yle öne çıkan �nsanların, �ş hayatında 

bunu ger� plana attığı görüleb�l�r. Çünkü d�n hakkındak� kabul veya 

retler�n�n gelecekte aleyhler�ne kullanılma korkusu yer etmekte. Bu 

problem d�n� görüşler�n ger� plana atılıp, seküler görüşler�n ve 

modern�ten�n ben�msenmes� �ç�n kapıyı aralar. İslam mükemmel b�r d�n 

olması �t�bar�yle her soruya her probleme cevap verecek b�r konumdadır; 

fakat kend�s�n� �nsanlara d�n� açıklamakla yada d�n� tems�l etmekle tanıtan 

şahısların, kullandıkları üslup ve d�l gençler� kafa karışıklığına 

sürüklemekte. Sonuç �t�bar�yle gençler olaylara nötr b�r pencereden 

bakmakta, kaçışı burda bulmaktadır.
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ÇAĞINI DİKKATE ALAN BİR DİN DİLİ
Türk�ye'de d�n adına konuşan �nsanların sosyoloj� ve ps�koloj� 

alanlarına ne kadar hak�m oldukları sorgulanıyor. Z�ra muhatabınızın 

sosyal ve ps�koloj�k durumunu b�lmeden kullanılan d�n d�l� ne kadar etk�l� 

olab�l�r k�? 
D�n� anlatmaya n�yetl� k�ş�ler�n l�yakatl� olmaları gerekmekted�r. 

Çünkü günümüz gençl�ğ� tâb� olma, �taat etme z�hn�yet�nden çoktan çıkmış 

sorgulayan, araştıran, şüphe duyan b�r z�hn� hal �çer�s�ne bürünmüştür. Bu 

kuşağa d�n anlatımı daha çok kafalarındak� soru �şaretler�n� g�dermeye 

çalışan, z�h�nler�nde k� karamsar İslam ve Müslüman algısını 

muted�lleşt�rmeye çalışmalıdır. Bunu sağlayab�lmek �ç�n d�n anlatımına 

n�yetlenm�ş b�rey�n; kend� alanında yetk�nl�ğ�n�n  �y� olmasının yanında ; 

güncel meseleler, teknoloj�, sanat, sağlık vb. b�rçok sosyal alanda da 

m�n�mum düzeyde b�lg� ve kültüre sah�p olması ve bunları tak�p etmes� 

gerekmekted�r. Bu yetk�nl�k �le d�n anlatan b�rey genç kuşaklara h�tabı ve 

etk�leş�m� daha kolaylaşmakla b�rl�kte muhatap k�tle tarafından kend�n� de 

d�nletmekted�r.
D�n�n anal�z ed�lmeden aktarılması kısmı d�kkat�m� çekm�şt�. 

Küreselleşmen�n get�rd�ğ� yalnızlıkta d�nden uzak kalan b�reyler b�r yana, 

bu durumdan �lah�yatçı genç kes�m de mustar�p. Kısa ömrümde 

rad�kalleşmeye yakın b�r çevrede bulunmayışıma rağmen hocaların ezbere 

yaptığı konuşmalardan sıyrılıp kend�m� bulmam 3 senem� aldı. Bana 

çevreden gelen sorunlar karı koca �l�şk�s� ve kadınların özel haller�yle 
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�lg�l�yken, ben bu konular hakkında kısa b�r eğ�t�m aldım bunun dışında 

köle hukukuna kadar h�ç �ş�me yaramayacak ezber b�lg�lerle ders geçt�m. 

Prat�k alan ne kadar önemsenm�yorsa k�tabı ezberlemek de o kadar başarı 

sayılıyor d�n adamları �ç�n. ben bu haldeyken d�nden zaten b�r haber 

yaşayan kes�m d�nle �lg�l� b�r konuya takıldıklarında aradıkları cevabı 

bulamadıkları �ç�n b�r daha dönüp bakmayacaklar. Anadolu'nun ücra 

köşeler�nden ün�vers�te �ç�n çıkıp gelen genç kes�m �se yaşadığıyla gördüğü 

arasındak� çatışmada kaybolup g�decekt�r ve küresel dünyadak� 

yalnızlıktan payını alacaktır. 
D�n� k�ş� ve kurumlar, bu tarz yabancılaşmaya yakın gençler�n el�nden 

tutmakta eks�k kalıyor. Kaldı k� d�n, sekülerleşmeden nas�b�n� alamayan, 

köylü, h�tabetten b�r haber, ayrıştırıcı d�l kullanan k�ş�lerce anlatıldığı 

sürece gençler d�nden uzak kalmaya devam edecekler. B�r tarafta şeh�r 

hayatına alışkın plaza adamları d�nden tamamen uzak, b�r tarafta ger� 

kalmış kes�m d�nle �ç �çe, bunu gören genç gayet tab�� modernleşmeden 

payını almış tarafı daha ışıltılı görüyor ve bu ışıltıdan nas�b�n� almak �st�yor. 

Aynı zamanda ayrıştırıcı hacı hoca şeyh kes�m�ne yaklaşma şansı da yok. 

İlah�yatçı olduğum halde bu kes�m tarafından ben b�le yeter�nce 

ayrıştırıldım. Aynı cemaate mensup k�ş�ler�n muhabbetler�ne g�remed�m, 

tekfir ed�ld�m. Ben�mle aynı masalarda okuyan genç kes�m�n "sakal kesmek 

ş�rkt�r" tarzı söylemler� devam ett�kçe genç kes�m d�nden daha çok uzun 

süre ayrı kalmaya devam edecekt�r.
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MUHATABINI ÖNEMSEYEN BİR DİN DİLİ
Bazı şeyler �nançla �lg�l�d�r �nsanız ve bazen �stemesek de yanlış d�n 

algısına sebeb�yet vereb�l�yoruz. D�n d�l� gel�şt�rmede de sınırlarımız 

olduğunu düşünüyorum. Bazen �sted�ğ�n kadar güzel anlat k�ş�n�n 

kafasındak�ne ulaşamayab�l�yorsun. Tab� k� bu üzer�m�ze düşen� 

yapmayalım anlamında dem�yorum.
Aynı d�ne �nandıklarını �dd�a eden grupların b�rb�r�ne karşı nefret 

söylem�nde bulunmaları, tek hak�kat�n kend�ler� olduklarını �dd�a etmeler� 

gençler�n gözünden kaçmamakta ve böyle b�r d�n� söylem�n �ç�nde 

bulunmak �stememekted�rler. Gençler tarafından demode bulunan bu 

�fadeler gençlerde, d�n�n gençl�k �ç�nde değ�lde yaşlılar �ç�n olab�leceğ� 

düşünces�n� oluşturmaktadır. Bunun en büyük neden� �se kullanılan d�n 

d�l�n�n gençl�k tezgahından çıkmaması ve kel�meler�n gençler tarafından 

hazmed�lememes�d�r.
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KENTLEŞME VE BERABERİNDE DEĞİŞEN TOPLUM
Nes�l ve yet�şme yer� şartlarının farklı olması sonuçları da 

farklılaştırmaktadır. Köyde yaşamış ve kend� kabuğundan yen� yen� 

çıkmaya çalışan genç Kur'an- ı Ker�m'� sadece duvarda asılı görmüş ona çok 

hürmet etm�ş ama asla �ç�n� açıp okumamış b�r kes�mden bahsed�yoruz. 

Köy de d�n hakkında asla kötü b�r söz duymamış, hatta bazı sorular köylüler 

tarafından ayıp karşılanmış soru soranlar dışlanmış. Halbuk� soruları 

cevaplanmaya çalışılsa (özell�kle �man hak�katler� hakkında) bu çatışmanın 

yaşanmayacağını düşünüyorum. Çünkü sorularını ötelemek yer�ne 

cevabını bulan çocuk, şeh�rl� d�ndarlarla(!) karşılaştığı zaman vereceğ� b�r 

cevap mutlaka olacaktır.
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GENÇLERE ULAŞMAK İÇİN EKRANI KULLANMAK
D�n 'anlatıcı'larının d�n� tv'lere çıkarak şova dönüştürmeler�, dahası 

farklı görüşlere sah�p bu anlatıcıların reyt�ng uğruna Tv'lerde 
tartıştırılmaları. Bu tartışmaların �lah�yat kültürüne mensup ortamlarda 
yapılması gerek�rken d�nle tek �l�şk�s� cuma namazına g�tmek olan 
�nsanların önünde yapılması, İslam'ı �nsanların gözünde ne �düğü bel�rs�z 
b�r �nanç hal�ne get�r�yor, Allah'ın değ�l �nsanların 'hüküm' verd�ğ� b�r 
otor�teye dönüştürüyor.

Örneğ�n geçen yıl Habertürk kanalındak� Caner Taslaman- Ebubek�r 
S�fil kavgası bunun en büyük örneğ�. Ben �lah�yatçı değ�l de bas�t b�r 
ün�vers�te öğrenc�s� olsaydım; o programı �zled�kten sonra “ Bunların b�r�n� 
seçmek zorunda kalacağıma d�ns�z olurum daha �y�.” derd�m. B�r b�lgeye 
zeh�r�n ne olduğunu sormuşlar. Dem�ş k�;  “İht�yacımızdan fazla olan her 
şey zeh�rd�r. Fazla güç, fazla d�nlenmek, fazla y�yecek, fazla �ht�ras, fazla 
korku, fazla sak�nl�k, öfke, fazla neşe, nefret hatta �y� n�yet.” Yaşamın özü 
ve ş�fası dengede kalab�lmekt�r.

Telev�zyon gençler�n terc�h ett�ğ� b�r mecra olmaktan çıkıyor artık. 
Hal� hazırda var olan programları dah� �zlenmezken, d�n� �çer�kler�n ne 
şek�lde olursa olsun rağbet göreceğ�n� düşünmüyorum. Telev�zyon 
gençlere ulaşmada b�r �let�ş�m aracı g�b� gözükse de anlamaktayız k� 
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gençler üzer�ndek� etk�s�n� kaybetm�şt�r. Okuyup araştıran gençler�n 
�zlemed�ğ� b�r mecrada �lm� tartışmalar yapmak doğru değ�ld�r. D�n� olan 
her konunun halka açık şek�lde tartışılması konuşulması bu anlamda uygun 
değ�ld�r. İlm� değer� yüksek olan ve anlamak �ç�n bell� b�r�k�m� gerekt�ren 
konulan telev�zyonda tartışılması hayal ed�len değ�ş�m� farkındalığı 
yaratmaya yaramayacaktır.

Medya artık hayatımızın her alanında var. Havas her şey� �lk 
kaynaktan öğreneb�l�rken avam bu konuda yeters�z kalıyor ve bu 
�ht�yaçlarını medyadan karşılıyor örneğ�n ramazanda k� �ftar ve sahur 
programları, d�yanet Tv'n�n Cuma günkü hutbe programları bu konuda çok 
anlamlıdır. Burada yanlış olan sadece kelam� tartışmaları halkın önünde 
yapmaktır çünkü bu tartışmalar halkta kafa karışıklığına neden olur ve d�ne 
olan güven� azaltır. N�hat Hat�poğlu her ne kadar b�r şov adamı g�b� sahneye 
çıksa da b�zlerde manev� duyguları uyandırıyor ve teyzelere güzel h�tap 
ed�yor.
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YANLIŞA YANLIŞ DENMELİ
Özell�kle bu durumun d�yanet ve çevre d�n kurum ve kuruluşlarında 

yapılanların her b�r�ne b�r kılıf bulunması yanlışa yanlış d�yememeler�nden 

kaynaklı b�r güvens�zl�kten olduğunu düşünüyorum. Yanlışa yanlış 

denmed�ğ� �ç�n �nsanlar d�ne b�le olan güvenler�n� kaybetm�ş durumdalar.

GENÇLER İÇİN İDEAL İNSAN İHTİYACI
Hz. Ömer'�n �man etmes�yle Hz. B�lal'�n �man etmes� arasında 

toplumsal etk� bakımından büyük b�r fark var. İslam'ın b�ze sunduğu hayat 

tarzı da budur zaten h�ç ölmeyecekm�ş g�b� dünyaya çalış der yan� burada 

d�n sadece ah�ret hayatından �baret değ�l dünyada da güçlü ol sen buna 

layıksın d�yor. B�z mütevaz�l�k �le ez�k büzük olmayı b�rb�r�ne 

karıştırıyoruz, d�n üstünü başını tem�z tut güzel g�y�n Allah kuluna verd�ğ� 

n�met� üzer�nde görmek �ster der, b�z pejmürde g�b� gezmey� takva 

zanneder�z. 
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ADALET VE LİYAKATE OLAN İLGİ
Sırf adalet� l�yakat� gözetmed� d�ye cennetle müjdelen Hz. Osman'ı 

b�le eleşt�r�r olduk. Bunu zedeleyecek merc�ler de y�ne gücü el�nde 

bulunduran k�mselerd�r. Günümüzde d�ndar k�ş�ler�n s�yas� faal�yetler�nde 

yaptıkları d�ğer tüm �şler�n faturası d�ne kes�l�yor. Bu çok hassas b�r 

ç�zg�d�r, devlet adamının d�n� olab�l�r, yaptığı �şlerde ahlaklı, v�cdanlı ve 

adaletl� davranab�l�r ama devlet�n d�n� olmaz devlet�n uyguladığı s�yaset� 

d�n d�ye sunamaz, bu ayrımın gençler nezd�nde çok öneml� yer tuttuğunu 

görüyoruz. 
B�zler ne kadar da “İslam'ı yaşayan kusurludur, İslam'ın kend�s� 

değ�l” desek de b�z �nsanoğlu söyled�kler�m�z, �nandıklarımız �le 

yaşamımızın paralel b�r düzeyde olmasını arzu eder, karşımızdak�n� de bu 

şek�lde görmek �ster�z çünkü söylenen değ�l yaşantılar b�z� etk�ler. Ama 

bunun aks�n� gören gençler�m�z �se ne yazık k� d�nden uzaklaşmak da ve 

çarey� modern zamanın ürett�ğ� alternat�fler de aramaktadır.
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MAKRO PLANDA İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU
İslam devletler�n�n büyük b�r çoğunluğunun güçsüz oluşu gençler�n 

d�ne bakış açısını etk�lemekted�r. Avrupa ülkeler�ndek� gel�şmeler� �zlerken 

İslam dünyasının sürekl� güçsüzlükler�yle anılması ve gel�şmek b�r yana 

dursun mevcut konumunu b�le korumakta zorlanması kötü b�r �zlen�m 

yaratmaktadır. Örneğ�n Sur�ye'n�n yaşadığı savaşta mültec�lere zeng�n Arap 

ülkeler�n�n yardım etmey�ş� “bunlar Müslümansa b�z ney�z” algısı 

yaratıyor. Türk�ye'de sürekl� vurgulanan “Müslümanlar ancak ve ancak 

kardeşt�r, b�r olacağız bütün olacağız” söylemler� gerçekl�ğ�n� y�t�rm�ş 

�fadelerd�r. Toplumda yaşanan olayların karşısında gençler kend� ülkes�n� 

d�ğer İslam ülkeler�nden daha �zole b�r vaz�yette görmek �st�yor.
 D�n�n hassas�yet gösterd�ğ� b�r konu da bazı gençler�n duyarlı olması 

bell� b�r kes�m�n “yallah Arab�stan'a” g�b� söylemler�yle karşılık 

bulmaktadır. Bu durum sadece uç örneklere ya da Arap geleneğ�nde karşılık 

bulmuş d�n� b�r vec�be konusunda değ�l en ufak d�n� r�tüel�n 

savunulmasında yapmaktadır. Bu durumun temel�ne �nd�ğ�m�zde bunun 

sebepler� arasında d�ğer İslam ülkeler�yle kend� ülkes�n� b�r ayrıma tab� 

tutma çabasını görüyoruz. Her ne kadar sekülerleşmen�n de bu davranışlar 

üzer�nde etk�s� olsa da kend�s�n� a�t h�ssetmed�ğ� geleneğ� d�rekt dışlama 

yoluna g�tt�ğ� görülmekted�r. Dünya ülkeler�n�n gözünde geçler�m�z 

Müslüman olarak algılanışımızdan z�yade Türk-Müslüman k�ml�ğ�yle öne 

çıkmayı daha çok ben�mser vaz�yette.
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DİNİ SÖYLEMLERDE IRKIN ÖN PLANA ÇIKARILMASI
  Modernleşmeye başladığımız yıllardan �t�baren d�n�n prat�k hayata 

yansımasının güncelleşmey�ş� gençler�n z�hn�nde bell� b�r şablon ç�zm�şt�r. 

“D�n günümüze h�tap etm�yor bell� b�r ırka ve kültüre a�t” Çocukluk 

dönem�nde her ne kadar d�n� h�kayeler anlatılırken bunlarla b�r peygamber 

sevg�s� aşılanmaya çalışılsa da b�r genç eğer k� özell�kle d�n� �çer�ğ� ağırlıklı 

b�r eğ�t�m almıyorsa kafasında oluşan peygamber tasavvuru oldukça farklı 

oluyor. Sürekl� kıssa adı altında derslerde veya günlük hayatta ver�len 

örneklerde geçm�ş�n bas�t h�kayeler�n�n anlatılması gerçekten de b�r 

menkıbe olmaktan daha öteye geçem�yor. Güncelleşeb�lecekken tekrar 

ett�ğ�m�z her şey gençler�n z�h�n dünyasında körelmeye yüz tutmuş 

durumda. Özell�kle l�se çağında k�ml�ğ�n� oluşturmaya çalışan gençler 

arasında peygamber ve d�n algısı oldukça farklı şek�llenmekte. Aradan uzun 

yıllar geçt�ğ�nde d�n�n Arap m�toloj�s� olab�leceğ�ne da�r b�r �nanç söz 

konusu. Bu durumun sebepler�nden b�r� d�n�n kültürümüzle ortak 

noktalarını güncelleşt�remey�ş�m�zd�r. N�tek�m Sur�yel� mültec�ler�n 

yaşattığı b�rtakım olumsuzluklar da peygamber�n z�h�nlerde yen�den 

şek�llenmes�ne yol açmıştır. Kend� geleneğ�yle İslam kültürünü 

şek�llend�r�p yaşayan b�r m�llet olarak, aynı d�ne mensup olsak da Arap 

kültürüyle daha yakın b�r �l�şk� �çer�s�nde bulunmanın �ster �stemez 

yansımaları oldu. Peygamber� gençlere h�tap edecek şek�lde anlatamıyoruz.
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SOSYAL MEDYA'DAN VERİLECEK VİTAMİN TAKVİYESİ

Günümüzde sosyal medya kullanım oranı %85'e ulaşmış halded�r. Genç 

nesl �n  sosyal  medyada vak� t  geç�rme süreler �  göz önünde 

bulundurulduğunda d�n� veya gündemle �lg�l� her türlü b�lg�y� doğru veya 

yanlış b�r b�ç�mde buradan öğrenmekted�rler. D�n� yeterl�l�kler� tam olan 

k�ş� veya kurumların sosyal medya platformlarında popüler medya �çer�k 

üret�m� �le sosyal medyada doğru �çer�k üret�m�n� ve k�tleler�n� artırab�l�rler. 

B�r Müslüman nasıl yaşar adlı b�r sosyal medya d�z�s� genç nes�lde büyük 

�lg� ve alaka uyandırab�l�r. Günümüz cemaat ve d�n adamları sosyal 

medyaya felaket get�recek araç gözüyle bakarak esk� usul d�yaloglar �le 

�let�ş�m kurmaya çalıştıkları �ç�n �let�ş�me geçeb�ld�kler� �nsan sayısı 

toplumda çok az b�r k�tley� oluştururken bu k�tlen�n %75'�nden fazlası da 35 

yaş üstü olmaktadır. Gençler�n günümüzdek� �lg� ve alakasını uyandıran 

paylaşımlar göz önünde bulundurulup anal�z ed�lerek d�n� �çer�kl� üret�mler 

yapılab�l�r, genç nesl� etk�lemen�n en �y� yollarından b�r� bu olab�l�r. 
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TOPLUMU OLUŞTURANAN AİLE KURUMUNDA DİNİ 

DEĞERLERİN ZAYIFLAMASI
D�ne da�r b�lg�y� öncel�kle küçük yaşlarda a�lede ed�nmem�ş olmak, 

gençler �ç�n sonrak� zamanlarda d�n� b�lg�y� ed�nmekte zorlaştırıcı b�r unsur 

olarak ortaya çıkıyor. Bell� b�r yaşa kadar d�ne ve d�n� değerlere yabancı 

kalmış olmak, �lerleyen dönemlerde d�n� değerlerden kolay tav�z 

vereb�lmey� mümkün kılıyor ve bu karşı çıkışlar, ''olması gereken'' 

''modern'' kalıplar olarak anlaşılıyor. Küreselleşme ya da modern toplum 

yapısı şüphes�z k� bu durumu kolaylaştırıcı hatta tet�kley�c� unsurlardır. 

Sosyal çevres� bu vb. düşünceler çerçeves�nde şek�llenen genç, d�ne '' 

modern karşıtı '' olarak bakıyor ve d�n� b�r değer� yer�ne get�rmek artık onu 

�ç�n çevres�nden kopma, dışlanma ve yabancılaşma korkusunu doğuruyor. 

Çünkü genç, en başta a�les�, sonra sosyal çevres� ve küreselleşmen�n neden 

olduğu d�n� değerlerden uzaklaştıran etk�ler�n net�ces�nde d�ne yabancı b�r 

hayat yaşamıştır. Burada problem, böyle b�r sosyal ortamın doğduğu 

toplum olarak görünür fakat asıl kaynak, toplumda en bel�rley�c� unsura 

sah�p olan a�le kurumunda g�b� gözüküyor. Z�ra merhum Al�ya 

İzzetbegov�ç'e Bosna'nın kurtuluşu �ç�n verd�ğ� mücadelede gösterd�ğ� 

başarı ve örnek Müslümanca duruşun kaynağı sorulduğunda o,  '' 

Müslüman b�r annen�n kucağında dünyaya gelm�ş olmak'' cevabını ver�yor.



37

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DİN ALGISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

AHLAKI BİRTAKIM ALANLARDA, KONULARDA ve 

DAVRANIŞLARDA SINIRLANDIRMA
Ahlakı, kadınların veya erkekler�n �ffet� üzer�nde sınırlandırma g�b� 

b�rtakım hudutlara �nd�rgemek ve buna ek olarak adalet, dürüst olma-yalan 

söylememe ve güven�l�r olma g�b� �y� huyları ahlak �lkeler�n�n arka planında 

bırakmak gençler�n d�n� anlamasında zorluklara yol açmaktadır. 

DİNE ÇIKARCI BAKIŞ
İnsanların çoğunlukla sıkıntılı anlarında d�ne sarılmaları manev� 

boyutu zedel�yor gençler açısından çünkü onlara göre d�ndarların b�rçoğu 

veyahut d�n�n kend�s� çıkarcılık �le bağdaştırılıyor. Bunun yanında temelde 

teod�se d�yeb�leceğ�m�z madem Allah kullarını sev�yor neden 

Müslümanların acılar �ç�nde yaşamalarına/ölmeler�ne müsaade ed�yor 

söylem� var. Bu söylem gençler�n d�n algısını c�dd� etk�lemekted�r. 
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SONUÇ VE GENELLEMELER

Bu bey�n fırtınası gençler�n d�n ve d�n� anlayışına da�r bazı hususların 

altını ç�zm�şe benzemekted�r. 

Yaşanan çağın şartları ve zorluklarına karşı gençler�n Türk�ye'n�n 

madd�-manev� potans�yel�ne duydukları güven, �nşa etmek �sted�kler� 

dünya �ç�n gösterd�kler� gayret ve gelecekte almayı düşündükler� küresel 

sorumluluklara karşı oldukça b�l�nçl�, �stekl� ve farkında oldukları 

görülmüştür. 

Gençler artık fik�rler�n� daha rahat b�r şek�lde d�le get�rme 

eğ�l�m�nded�rler. 

Gençler�n d�n anlayışında kapalılık, h�kayems� anlatı ve rasyonel 

olmayan tarz taraftar bulmakta zorlanmaktadır. 

Bunun yanında gençlerde gelecek adına üm�t ver�c� fik�rler 

çıkmaktadır. Özell�kle m�ll�/manev�, geleneksel/kültürel değerler� çağcıl 

b�r poz�t�fl�kle güçlend�r�ld�ğ� ve aynı paralelde b�l�m�n, aklın, evrensel 

normların da başat ed�lmes� gençlerde hem beklent� hem de tutum olarak 

görüleb�lmekted�r. 

Gençler�n d�n anlayışı b�ze göstermekted�r k� Türk�ye'n�n özündek� 

kültür ve meden�yet�, batısındak� rasyonel geleneğ� ve ekonom�k 

üretkenl�ğ� ve proakt�f barış ve adalet arayışını b�rl�kte �çselleşt�rerek tar�h 

sahnes�ne taşıma kab�l�yet�n� doğru b�r d�n eğ�t�m� ve d�l�yle başarab�l�r. 

Anlaşıldığı kadarıyla gençler�n d�n �le demokras�, �nsan hakları, kadın ve 

çocuk hakları, çevre g�b� jener�k tüm başlıklarda gel�şm�ş standartları 

yukarıya taşıyan b�r Türk�ye doğru d�n anlatısıyla ortaya çıkacağına �nançlı 

görünmekted�rler. 

D�n kuru b�r b�lg�lend�rmeden daha çok �nsanı �manıyla 

özgürleşt�rme sürec� olarak okunmaktadır. Türk�ye'de d�n d�l� ve d�n� 

anlayışın anlamını tekrar tanımlamaya, güçlü ve özgün b�r İslam ahlak 

felsefes� oturtmaya ve her şeyden çok çok daha önce 2023 – 2053 - 2071 

gelecek nes�l hedefler�n� bel�rlemeye �ht�yacı vardır. B�l�m�n, aklın ve 

kad�m meden�yet�m�z�n �rfan geleneğ� ışığında ve ortak akılla, konsensusla 
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hazırlanacak b�r yol har�tasına �ht�yaç olduğu d�le get�r�lm�şt�r. 

Bu sorgulamaların arka planında aslında gençler�n d�nden 

soğudukları gerçeğ� yatmaktadır. Z�ra, güncel s�yas�  meseleler�n d�n 

kılıfına sokularak gençler�n gündemler�n� meşgul etmes�, s�yaseten alınan 

kararların, uyulması zorunlu d�n� b�r vec�be olarak sunulması,  karşı 

çıkanların �se tab�r� ca�z �se aforoz ed�lmes�, gençler arasında c�dd� sosyal 

problemler�n çıkmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca ülkem�zdek� çeş�tl� cemaat ve tar�kat mensuplarının 

kullandıkları d�n d�l�n�n b�rleşt�r�c� değ�l ayrıştırıcı olduğunu, herkes�n 

kend�n� mutlak hak�kat�n tek tems�lc�s� görerek d�ğer�n�n ötek�leşt�rmes�, 

böylece 'ümmet b�rl�ğ�'  şuurunun ayrışma ve kamplaşmaya sebeb�yet 

verd�ğ� de b�r gerçekt�r.
Günümüz duyarlı gençler�n�n teveccüh gösterd�ğ�  müslüman 

protot�p�, vakarlı, d�k duruşlu, söyled�kler� �le yaşantısı b�r olan, tutarlı b�r 

Müslümandır. B�lg�n�n hak�m olduğu b�r çağda doğup, büyüyüp 

yaşadıklarının farkında gençler. Dolayısıyla hayatı ve dünyayı rasyonalt�st 

b�r bakış açısı �le değerlend�rd�kler� de b�r vakıadır.  Kend�ler�ne doğaüstü 

olarak sunulan geçm�ş gençler nezd�nde karşılık bulmuyor. Hayal�, 

gerçeküstü g�b� sunulan menkıbeler� anlamakta zorlanıyor, kend� hayatları 

�le bunlar arasında bağ kuramadıkları da gençler�n d�llend�rd�kler�  b�r d�ğer 

gerçekt�r. 
Gençler�n büyüklerden problemler�ne çözüm beklerken, 

araştırmamız gereken onca problem�m�z varken, gereks�z ve  sanal problem 

ürett�kler� �ç�n de oldukça öfkel�ler. Z�ra, bu durum onların hem hayatlarını 

hem de d�n� algılamalarını zora sokan  b�r d�ğer nedend�r. Asıl konuşulması 

gereken şeyler�n konuşularak çözüme kavuşması, hem geleceğe yönel�k  

adımlarını daha  rahat atmalarını  hem de geleceğ� daha sağlıklı görmeler� 

açısından önem arzetmekted�r. 
Gençler nezd�nde d�n�n sadece yapılması gereken katı kurallardan 

�baret olduğunu,  tamamının b�r ödev modunda yen� nes�le aktarımı 

şekl�nde algılanması sorunlu görülmekted�r. 
Gençler, sadece b�ld�kler�n�, öğrend�kler�n� kend�ler�yle paylaşan b�r 
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hoca profil� ç�zerek mütevaz� davranan k�ş�lerden aldıkları d�n� b�lg�ler�n 

daha etk�l� ve kalıcı olduğunu �fade etm�şlerd�r. 
Gençler d�n� kavramları oldukça karışık buldukları �ç�n d�n� 

kavramları kavrayamadıklarını �fade etm�şlerd�r.
Tems�l makamında olmayan, kend�n� d�n� alanda gel�şt�remem�ş 

k�mseler�n m�krofon önüne çıkmaları kafa-göz kırmalarına neden olduğu 

�ç�n gençler�n nezd�nde d�n zarar görmüş olarak algılanıyor. 
Gençler�m�z yaşadıkları toplumun temel özell�kler�n�n  Müslüman ve 

Türk değerlerle oluşturulduğunu, kend�ler�ne Müslüman b�r Arap'a ya da 

Müslüman b�r Cezay�rl�ye h�tap eder g�b� davranmamalarını bel�rtm�şlerd�r.  

Gençler, d�n hakkında konuşulduğunda kullanılan  bazı kel�meler�n 

güncelleşt�r�lmed�ğ�nden kaynaklı  tar�h� süreç �ç�nde çok yorgun olduğunu 

�fade etm�şlerd�r. 
Gençler�n en çok ş�kayet ett�kler� konulardan b�r� de popüler d�n 

d�l�n�n fraks�yonlarıdır.  Bazı k�ş�ler d�n� anlatırken romant�k, süslü 

kel�meler ve  ş��rsel b�r d�l kullandıkları g�b� bazıları da oldukça poz�t�v�st 

açıyla duruma yaklaşmaktadırlar. Her �k�s� de sorunlu görülmekted�r. 
Gençler�n büyüklerden problemler�ne çözüm beklerken, 

araştırmamız gereken onca problem�m�z varken, gereks�z ve  sanal problem 

ürett�kler� �ç�n de oldukça öfkel�ler. Z�ra, bu durum onların hem hayatlarını 

hem de d�n� algılamalarını zora sokan  b�r d�ğer nedend�r. Asıl konuşulması 

gereken şeyler�n konuşularak çözüme kavuşması, hem geleceğe yönel�k  

adımlarını daha  rahat atmalarını  hem de geleceğ� daha sağlıklı görmeler� 

açısından önem arzetmekted�r.
Günümüz duyarlı gençler�n�n teveccüh gösterd�ğ� Müslüman 

protot�p�, vakarlı, d�k duruşlu, söyled�kler� �le yaşantısı b�r olan, tutarlı b�r 

Müslümandır. B�lg�n�n hak�m olduğu b�r çağda doğup, büyüyüp 

yaşadıklarının farkında gençler. Dolayısıyla hayatı ve dünyayı rasyonalt�st 

b�r bakış açısı �le değerlend�rd�kler� de b�r vakıadır.  Kend�ler�ne doğaüstü 

olarak sunulan geçm�ş gençler nezd�nde karşılık bulmuyor. Hayal�, 

gerçeküstü g�b� sunulan menkıbeler� anlamakta zorlanıyor, kend� hayatları 

�le bunlar arasında bağ kuramadıkları da gençler�n d�llend�rd�kler�  b�r d�ğer 

gerçekt�r.  
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