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Okul öncesinden yüksek ö¤renime kadar bütün aﬂamalar›yla
e¤itimin ülkemizde en çok yenili¤e ve geliﬂime muhtaç bir alan
oldu¤u genel bir kabuldür. Nitekim bu husus müfredat›n yeniden
haz›rlanmas› s›ras›nda belirginleﬂmiﬂ ve yaln›zca bir aﬂaman›n yahut
dersin de¤il; tüm ilk ve ortaö¤renim programlar›n›n yenilenmesi
yoluna gidilmiﬂtir. Yap›lan çal›ﬂmalar›n olumlu neticeler vermesi beklentisi yüksek olmakla birlikte, her dersle ilgili olarak e¤itim
çal›ﬂanlar›n›n uygulaman›n içinden geliyor oluﬂlar›n›n da önceli¤iyle
daha pek çok katk›lar sunaca¤›, ve böylece program›n mümkün
eksikliklerinin süreç içinde tamamlanabilece¤i de bir gerçektir.
Biz bu say›da en sorunlu e¤itim konular›n›n baﬂ›nda gelen
“Türkiye’de Din Ö¤retimi” konusunu ele al›yor ve tümüyle alana tahsis edilmiﬂ bir özel say› sunuyoruz. ‹slam Dini’nin ö¤retilmesi ve ‹slam
Dini e¤itimi çok daha geniﬂ bir konu olmakla birlikte biz dar anlamda örgün e¤itim içinde ‹slam Dini Ö¤retimini ve yaﬂanan sorunlar›
öne ald›k. Zira vatandaﬂlar›na kendi dinlerini en do¤ru ve sa¤l›kl› bir
biçimde ö¤retmenin ve onlar› bu konuda e¤itmenin anayasal bir
hak oldu¤u kadar devletin devlet olmaktan ileri gelen temel
görevlerinden biri oldu¤una inan›yoruz.
Alan›nda uzman birbirinden k›ymetli akademisyenlerin konuyu
çeﬂitli cepheleriyle inceleyen makalelerinin yer ald›¤› E¤itime
Bak›ﬂ’›n bu özel say›s›n›n, e¤itim politikalar›ndan s›n›f› baﬂ›ndaki
ö¤retmene kadar ilgili tüm kesimlere ›ﬂ›k tutaca¤›na ve bu alanda
bir kaynak eser say›laca¤›na inan›yoruz.
Özellikle yeni ortaö¤retim program›nda Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersi’nin tan›t›ld›¤› bölüm, bu dersin ö¤retmenlerinin tüm
sorular›na cevap bulacaklar› bir zenginliktedir.
Avrupa ülkelerinde din ö¤retimini ve Türkiye ile mukayeselerini
ele alan makaleler ise Avrupa Birli¤i sürecinde e¤itim mevzuat›n›n
iyileﬂtirilmesi yönündeki çal›ﬂmalara örnek teﬂkil edebilecek
yaklaﬂ›mlar içermektedir.
E¤itime katk› sunma ve e¤itimciye hizmet etme anlay›ﬂ›yla
haz›rlay›p ücretsiz sundu¤umuz E¤itime Bak›ﬂ’›n bir sonraki say›s›nda
buluﬂmak üzere tüm e¤itim çal›ﬂanlar›n› sayg› ve sevgiyle
selaml›yorum.
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Kafese beﬂ maymun koyarlar. Ortaya da bir merdiven
konur ve tepesine de iple bir kangal muz as›l›r. Her bir maymun merdivenleri ç›karak muzlara ulaﬂmak istedi¤inde d›ﬂar›dan üzerine so¤uk su s›k›l›r.
Her bir maymun ayn› denemeyi yapar, buz gibi so¤uk suyla ›slat›l›r. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda s›r›ls›klam ›slan›rlar. Bir
süre sonra muzlara do¤ru hareketleneni di¤er maymunlar engellemeye baﬂlar.
Su kapat›l›p maymunlardan biri d›ﬂar› al›n›r, yerine yeni bir maymun konulur. ‹lk yapt›¤› iﬂ, koﬂup muzlara ulaﬂmak için merdivene t›rmanmak olur.
Fakat di¤er dört maymun buna izin vermez ve yeni maymunu bir
de döverler. Daha sonra ›slanm›ﬂ maymunlardan biri daha yeni bir
maymunla de¤iﬂtirilir.
Ve o da merdivene ilk yapt›¤› atakta dayak yer. Bu maymunu en
ﬂiddetli ve istekli döven de biraz önce di¤erleri taraf›ndan engellenen
ve ilk daya¤› yiyen birinci yeni maymundur. Islak maymunlardan
üçüncüsü de de¤iﬂtirilir. Bu da ilk ata¤›nda di¤erleri
taraf›ndan cezaland›r›l›r. Di¤er dört maymundan yeni
gelen ikisinin en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda hiç bir fikirleri yoktur ama en
iﬂtahl› dövenler de onlard›r.
Sonra en baﬂtaki ›slanan maymunlar›n dördüncü ve beﬂincisi de yenileriyle de¤iﬂtirilir. Ama
tepelerinde o bir kangal muz hala as›l› oldu¤u
halde art›k hiç biri merdivene yaklaﬂmamaktad›r.
‹ﬂte toplumsal ﬂartlanma ve negatif ö¤renme böyle bir ﬂeydir. K›yafetleri yüzünden baz›
kamu çal›ﬂanlar›n›n e¤itim ve çal›ﬂma hakk›n›
engelleyen kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndaki yöneticiler, amirler, müdürler iﬂte bu
psikolojidedirler. Bu yüzden de yasakç› düzenin en büyük savunucusu ve
yaﬂat›c›s› art›k bunlard›r.

Ahmet Gündo¤du Genel Baﬂkan
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Bahanesi ne olursa olsun asl›nda
bilinçsizce dine karﬂ› gard al›ﬂla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu gard al›ﬂ bazen
dünya görüﬂü olarak birbirine hiç
yak›n olmayanlar› da yan yana getirebiliyor.
Din ve din adam› deyince sadece ölmüﬂ dindara s›¤›nan baz› siyasi parti mensuplar› mücadele ettikleri din anlay›ﬂ›yla neye karﬂ› ç›k›yorlar?
Dine karﬂ› duruﬂlar›n› baﬂörtüsü
ya da din kültürü dersi üzerinden
yapanlar kimlerin ekme¤ine ya¤
sürüyorlar?
Her f›rsatta misyonerlik faaliyetlerinden rahats›zl›k duyanlar, baz›
sözcüleriyle ‘Din elden gidiyor’ diyenler, misyonerli¤e karﬂ› koyman›n en etkili yolunun, kayna¤›ndan
ve emin ellerden, sa¤l›kl› din e¤itim ve ö¤retiminden geçti¤ini bilmiyorlar m›?
Satanizm, alkol ve uyuﬂturucunun, ilkö¤retimin birinci kademesine kadar indi¤inden rahats›zl›k duyanlar çözüm olarak neyi öne sürüyorlar ?
Din deyince sadece baﬂörtüsünü alg›layanlar›n üniversitede
gençlere din e¤itimi ve ö¤retimi
taleplerinin olmay›ﬂ› gelece¤i görememe midir, yoksa üniversiteye
giriﬂteki despotluk aﬂ›lam›yorsa
gerisinin ne önemi var anlay›ﬂ› m›d›r?
Dinin model olarak önümüze
koydu¤u insan›n yetiﬂtirilmesinde
en önemli faktör olan imam ve ö¤retmenin hem ekonomik hem de

"Burada en büyük s›k›nt›y› laikli¤in tan›m›nda ve uygulamas›nda
yaﬂad›¤›m›z› görüyorum. Papa’n›n cenaze merasimine 200’ü
aﬂk›n devletin yöneticilerinin kat›l›m›yla hiçbir ﬂey olmayan laiklik,
Kuran Kursunda bile Kuran ö¤retimine engel olarak gösterilebiliyorsa; Papa’n›n yerine göreve baﬂlayan, Benedic’e resmi
törene sponsor olan laiklik biz de 12 yaﬂ›na gelmemiﬂ çocuklar›n
yaz kursuna 15 yaﬂ›na gelmeyenlerin de Kur’an kursuna gitmelerine engel oluyorsa laiklikte de¤il belki ama ona yap›lan tan›mda
çifte standart var demektir."
nitelik sorununun olmas› tesadüf
müdür?
Yabanc›lar›n dizi ya da filmlerin-

de bir tane hata yapan din adam›
yan›nda, yüzlercesi örnek insan
olarak takdim ediliyorken, bizde
3

imam ve ö¤retmenin ço¤unlukla
aﬂa¤›lanmas› bir kader midir, yoksa
misyonerler senaristler üzerinde
daha etkin mi çal›ﬂ›yorlar?
Hiçbir dinin mensuplar› taraf›ndan o dinin k›yafetleri aﬂa¤›lanmay›p, hatta kutsan›yorken, bizde ‹slam’a has giyim kuﬂamla, sakalla nüfus ka¤›d›nda dini ‹slam yazan ve
Müslüman›m diyenler taraf›ndan
alay ediliyorsa, bunu d›ﬂ›m›za nas›l
izah edebiliriz.
‹nsanlar›n yapt›¤› hatalar, yapana
göre tan›m kazan›yorsa, zengin ya
da bir sanatç› yapt›¤›nda ça¤daﬂl›k,
fakir ya da herhangi biri yapt›¤›nda
zina olarak yans›t›l›yorsa bu hangi
dinin gere¤idir ya da kimler böyle
bir din oluﬂturma yetkisini kendinde görüyor?
Bu sorular› bir ﬂekilde ço¤altmak

mümkün. Ama kanaatimce insanlar bir ﬂeye karar vermeliler. Önce
yaﬂayay›m, yaﬂamayay›m bu din
benim dinim demelidir. Bu kiﬂilerin
kendine göre din oluﬂturma yanl›ﬂl›¤›n› bitirecektir. Burada kabul vard›r. Burada kendimiz yapmasak bile dini oldu¤u gibi görme ve kayna¤›na; Kuran’a, Allah’a sayg› vard›r.
Burada inanmamaya (Ateizm) ve
di¤er dinlere (H›ristiyanl›k, Budizm,
… ) karﬂ› bir tercih vard›r. Bu tercih
O’na s›¤›nma olmal›d›r. O’ndan geleni e¤ip bükme de¤il.
Asl›nda bu tercihi sa¤l›kl› yapt›¤›m›zda di¤er konulara bak›ﬂ›m›z da
kolaylaﬂacakt›r.

Çal›ﬂmak anlam kazanacakt›r
çünkü M. Akif Ersoy’un deyimiyle,
‘Ya semer, ya da eser kalacakt›r’,
eser b›rakmak ölümsüzlüktür.

Burada en büyük s›k›nt›y› laikli¤in
tan›m›nda ve uygulamas›nda yaﬂad›¤›m›z› görüyorum. Laikli¤in oluﬂum serüvenini iyi tahlil etmek laz›m. Laikli¤e niçin gerek duyulmuﬂtur? Hangi dinin hangi uygulamalar› böyle bir zarureti do¤urmuﬂtur?
Tan›m› net olmayan, kiﬂiden kiﬂiye
de¤iﬂebilen laikli¤in; inanç ya da
inançs›zl›k hürriyeti kavram›ndan
H›ristiyanl›k ve Yahudilik hürriyetine dönüﬂüyor olmas› kimleri memnun ediyor. Daha do¤rusu kimlerin
ekme¤ine ya¤ sürüyor. Kendi yavrular›m›z› kaliteli din e¤itimi ve ö¤retiminden kendi elimizle mahrum
b›rakmak üzüntü vericidir.

Özgürlük taleplerinde ›rka karﬂ›
olma, ya da ›rk için mücadele manas›z kalacakt›r. Çünkü üstünlü¤ün
›rkta de¤il, Allah’a yak›nl›kta
oldu¤u görülecektir.

Laiklik Bat›’da dini yaﬂamak için
hoﬂgörü olarak kullan›l›yorken,
bizde dini yasaklamaya ve yasaklayanlara (yüce gayelerine!) hoﬂgörüye dönüﬂtürülüyorsa ciddi bir
problem var demektir.

Görüyoruz
ki sorun olarak karﬂ›m›za ç›kan, çözümü ço¤u kere imkans›z
gibi gözüken konular›n büyük ço¤unlu¤unu k›sa yoldan çözmek
mümkün.

Laiklik baﬂta olmak üzere hiçbir
kavram›n tan›m› ve uygulanmas›
inanç özgürlü¤üne k›s›tlama getiremez. Bilakis laiklik inanan›n inanc›n› aç›klama ve yaﬂamas›n›n; inanmayan›n da inanmamas›n›n teminat› olmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda yap›lacak her tan›m›n bir yönü eksik
demektir.

Vatan anlam kazanacakt›r. Çünkü korunmas›nda ﬂehitlik vard›r.
Bayrak anlam kazanacakt›r çünkü bütün alt kimlikler inanç de¤erleri besleyecektir.
Hay›r hasenat anlam kazanacakt›r çünkü ötelerin ötesine yolculuk
vard›r.
Yap›lan her iﬂ (iyi-kötü) ciddiyet
kazanacakt›r. Çünkü kayda geçmektedir, hesab› vard›r.

Bize düﬂen de¤erlerimizin k›ymetini bilmek. Devlete düﬂen sos4

yal olmak, tarafs›z olmak, taraf olunacak yerde vatandaﬂ› ad›na pozitif ayr›mc›l›k yapmakt›r.
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Din E¤itimi ve
Ö¤retimi
“14 üncü madde hükümlerine
ayk›r› olmamak ﬂart›yla ibadet, dini
ayin ve törenler serbesttir.Kimse,
ibadete, dini ayin ve törenlere kat›lmaya, dini inanç ve kanaatlerini
aç›klamaya zorlanamaz; dini inanç
ve kanaatlerinden dolay› k›nanamaz ve suçlanamaz.

Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Türkiye’de din e¤itimi ve ö¤retimi normalleﬂinceye kadar bu konuda ne kadar yaz›lsa, konuﬂulsa
fazla de¤ildir. Bu konu/problem
yan›nda medeniyet davam›z, ba¤›ms›zl›¤›m›z, iç ve d›ﬂ borçlar, iﬂsizlik, bilim ve teknolojide ça¤› yakalamak ve medeniyetimize uygun
versiyonlar sunmak, imam-hatip
okullar›, laiklik-din özgürlü¤ü ba¤lam›nda baﬂörtüsü meselesi gibi
önemli konular›m›zda da normalleﬂme oluncaya kadar devaml›
yazmak, konuﬂmak, düﬂünmek,
çözümler üretmek gerekiyor; bu
konularda kimse “yeter art›k, g›na
geldi” filan demesin!
Önce Anayasan›n ﬂu meﬂhur
24. maddesini hat›rlayal›m:
“Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

“Din ve ahlak e¤itim ve ö¤retimi
Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. Din kültürü ve ahlak
ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer al›r.
“Bunun d›ﬂ›ndaki din e¤itim ve
ö¤retimi ancak, kiﬂilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r.
“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini k›smen de olsa, din kurallar›na dayand›rma veya siyasi veya kiﬂisel ç›kar yahut nüfuz sa¤lama
amac›yla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygular›n› yahut dince kutsal say›lan ﬂeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”
Bu maddeye göre dini inanç
hürriyetinin çerçevesi “ibadet, dini
ayin ve törenler”le s›n›rland›r›l›yor,
ayr›ca bir de “14 üncü madde hükümlerine ayk›r› olmamak ﬂart›yla”
kayd› konuyor. 14. maddede “ülkenin millet ve toprak olarak bütünlü¤ü, ayr›mc›l›k ve din temeline

dayanan devlet kurma amac›” ile
ilgili s›n›rlar getiriliyor.
ﬁimdi dönüp bütün devletlerin
alt›na imza att›¤› ve daha sonra
kabul ve ilan edilmiﬂ olan “Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi, Helsinki
Nihai Senedi, Paris ﬁart›” gibi belgelerde de tekrarlanan veya at›f
yap›larak onaylanan BM ‹nsan
haklar› Evrensel Bildirisi’nin din özgürlü¤ü ile ilgili 18. maddesine bakal›m:
1.“Herkes düﬂünce, vicdan ve
din özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak
herkesin istedi¤i dine ya da inanca sahip olmas› ya da bunlar› benimsemesi özgürlü¤ünü ve herkesin ister tek tek, isterse baﬂkalar›yla birlikte toplu olarak kendi
din ya da inanc›n› tap›nma, uyma,
uygulama ya da ö¤retme bak›m›ndan aç›k ya da kapal› biçimde
ortaya koyma özgürlü¤ünü de
içerir. 2. (din...) özgürlü¤ünü zedeleyecek bir bask›yla karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›lamaz. 3. (‹nanc›...) ortaya
koyma özgürlü¤üne ancak yasalarda gösterilen ve kamu güvenli¤ini, düzenini, sa¤l›¤›n›, ahlak›n› ya
da baﬂkalar›n›n temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli k›s›tlamalar getirilebilir.”
TC. Anayasas›nda yer alan din
özgürlü¤ü maddesi bu madde ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ne kadar eksik
oldu¤u apaç›k ortaya ç›kmaktad›r.
Bu eksikli¤in en önemli olan k›sm›
5
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da “din özgürlü¤ünün kapsam› ve
içeri¤i ile ilgili olan›d›r. Anayasa’n›n
24. maddesi din özgürlü¤ü olarak
yaln›zca “inanma, ibadet ve ayin”
özgürlü¤ünden söz ederken Evrensel bildiri bunlar› “inanma, benimseme, tap›nma, uyma, uygulama, ö¤retme, aç›k ya da kapal› biçimde ortaya koyma ve bunlar›
teker teker veya toplu olarak
yapma” özgürlükleri olarak geniﬂletmektedir. TC. 1949 y›l›nda bu bildiriyi imzalad›¤› halde anayasa yaparken ona uymam›ﬂ, din özgürlü¤ünü haks›z ve ça¤d›ﬂ› olarak dar
tutmuﬂtur.
Yukar›da iﬂaret etti¤imiz di¤er
ba¤lay›c› belgelerde de geçen
din özgürlü¤ü en az›ndan ﬂu özgürlükleri ihtiva etmektedir: 1.‹nanma, 2. Tap›nma (ibadet), 3. Uyma
ve uygulama (yaln›z ibadet de¤il,
dinin di¤er kurallar›na, s›n›rlamalar›na, helal ve haram k›ld›klar›na uyma ve bunlar› hayat›nda uygulama), 4. Ö¤retme, 5. Bütün bunlar›
inanan kimselerin tek baﬂlar›na veya toplu olarak; yani di¤er inananlarla bir araya gelerek, cemaat, örgüt vb. oluﬂturarak, mabetler yaparak gerçekleﬂtirmeleri.
Evrensel bildiriye göre belli sebeplerle k›s›tlama da yaln›zca ortaya koyma ile ilgilidir. ‹leride bu k›s›tlama maddesinin, bize mahsusu bir kötüye kullanma örne¤i olarak “kamusal alanda dini yaﬂant›y›
ortaya koymay› k›s›tlama” ile ilgisini tahlil edece¤im.
Halen yürürlükte olan anayasa
dini inanç hürriyetinin çerçevesini
“ibadet, dini ayin ve törenler”le s›n›rland›rm›ﬂt›r ve bu s›n›rland›rma
ba¤lay›c› insan haklar› belgelerine
ayk›r›d›r; çünkü onlarda din özgürlü¤ünün içinde “inanma, benimse-
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me, tap›nma, uyma, uygulama,
ö¤retme, aç›k ya da kapal› biçimde ortaya koyma ve bunlar› teker
teker veya toplu olarak yapma”
unsurlar› da yer alm›ﬂ bulunmaktad›r..
Din özgürlü¤ü insan haklar› belgelerindeki geniﬂ kapsam/içerik
ile eﬂitlenmedikçe “haks›z ve hukuksuz s›n›rlama” devam etmiﬂ
olacakt›r.
ﬁimdi yaz›n›n baﬂl›¤›na yani din
e¤itimi konusuna gelelim.
1961 anayasas›nda bugün zorunlu dersler aras›nda bulunan “din
kültürü ve ahlak ö¤retimi” dersi
yoktu. Din e¤itimi hak ve özgürlü¤ü ise ﬂöyle ifade edilmiﬂti: “Din
e¤itim ve ö¤renimi, ancak kiﬂilerin
kendi iste¤ine ve küçüklerin de
kanuni temsilcilerinin iste¤ine
ba¤l›d›r.”
1982 anayasas› ç›k›p da “din kültürü...” dersi konuluncaya kadar
din e¤itimi ve ö¤retiminin aç›k ve
resmi (hukuka uygun bulunan)
hakk› Kur’an kurslar›ndaki ö¤retim
ve okullarda iste¤e ba¤l› din dersi
ile –eksik de olsa- uygulama alan›
bulmuﬂ oldu..
82 anayasas› ilgili maddeyi ﬂöyle
düzenledi “Din ve ahlak e¤itim ve

ö¤retimi Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. Din kültürü
ve ahlak ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer al›r.
“Bunun d›ﬂ›ndaki din e¤itim ve
ö¤retimi ancak, kiﬂilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r.”
Bu madde ne ifade ediyor?
1. 61 Anayasas›'na ek olarak “din
kültürü ve ahlak ö¤retimini” zorunlu ders olarak getiriyor. Burada
dikkat etmemiz gereken husus,
konan dersin bir din ö¤retim ve
e¤itimi de¤il, “din kültürü ve ahlak
ö¤retimi” oldu¤udur. Maddede
aç›kça görüldü¤ü gibi dinin kültürünün ve ahlak›n yaln›zca ö¤retilmesi (e¤itimi de¤il) zorunlu hale
getirildi¤i halde baz› çevreler ›srarla bunu laikli¤e ve din özgürlü¤üne ayk›r› buluyor ve anayasadan
ç›kar›lmas›n› istiyorlar. Bu ülkede
yaﬂayan insanlar›n kahir ekseriyeti
müslüman, bu ülkenin kültürü ‹slam ile yo¤urulmuﬂ, bu ülkenin ad›
Türkiye, bu ülkenin çocuklar› elbette kültürlerini ö¤renecekler
ve evrensel olan ahlak kavram› ile
teorisi hakk›nda bilgi sahibi olacaklar; t›pk› Türkçe,Türkiye Tarihi, Türk

Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesine karar verildi.”

2. Devletin denetim ve gözetiminde olmas›n› istiyor.

Konuyu net ve özet halinde ifade etmek gerekirse: Anayasan›n
verdi¤i “din e¤itimi ve ö¤retimi”
hakk›n› halk›m›z, yaln›zca -tek ortam ve araç olarak- Diyanet’in
kurslar›nda, o da eksik olarak (çünkü beﬂinci s›n›fa gelmemiﬂ ö¤rencilere din e¤itim ve ö¤retimi yasak) çocuklar›na din bilgisi verdirerek kullan›yordu, ﬂimdi yarg› yoluyla bu hak da milletin elinden al›nma yolunda.

Gözetimi “aç›kl›k” olarak anlamak gerekiyor; buna göre din e¤itim ve ö¤retimi gizli olmayacak.
Denetime gelince iﬂte bunun ilgili kanunlarda aç›klanmas› ve din
özgürlü¤üne ayk›r› olmamas› gerekiyor. Bizdeki “devletin denetimi” uygulamas› din özgürlü¤üne
ve bunu garanti etmesi gereken
laikli¤e ayk›r›d›r. Bizde devlet “ülkenin ve milletin bölünmezli¤i” gibi
korunmas› zorunlu olan unsurlar›
korumaya yönelik denetimle yetinmiyor, din e¤itim ve ö¤retiminin ortam›na ve içeri¤ine müdahale ediyor.
3. Büyüklerden baﬂka –velilerinin iste¤ine ba¤l› olarak- küçüklere de “din e¤itimi ve ö¤retimi” veme hakk› getiriyor. ‹ﬂte bu hak, din
özgürlü¤ünün evrensel çerçevesine giren haklardan biri olan “belli
bir dinin ö¤retilmesi ve e¤itiminin
verilmesi” ile ilgilidir ve Türkiye bu
hakk› ›srarla engellemektedir. Bu
engellemenin en son örne¤i, bugünki gazetelerde yer alan ﬂu haberdir:
“Dan›ﬂtay ‹dari Dava Daireleri
Genel Kurulu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n din e¤itimi ile ilgili bir düzenlemesinin dayana¤› olan '633
say›l› Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda Kanun'a
eklenen 3. ek maddedeki baz› hükümlerin anayasaya ayk›r› oldu¤u
kan›s›na vard›. 7'ye karﬂ› 16 oyla söz
konusu yasa maddesinin iptali için

Yasada iptali istenen hükümler
ﬂöyle: "‹lkö¤retimin 5'inci s›n›f›n› bitirenler için tatillerde ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n denetim ve gözetiminde yaz Kuran kurslar› aç›l›r.

Peki –ayk›r› görüﬂte olan hakimlere karﬂ›- bu karar› alan hakimlerin
gerekçeleri nedir? Hukuk adamlar› bu evrensel hakk› niçin engelliyorlar?
Buraya kadar yazd›klar›m›zla
hem evrensel, hem bölgesel insan haklar› antlaﬂmalar›nda/sözleﬂmelerinde/bildirgelerinde hem
de TC. anayasas›nda bütün din ve
inanç mensuplar›na, dinlerini ö¤renme ve çocuklar›na ö¤retme,
ö¤retmenin de ötesinde din e¤itimi verme (yani dini ve dince kutsal olan varl›k ve de¤erleri sevdirme, benimsetme, onlara inand›rma, ibadetlere al›ﬂt›rma, helal ve
haram ﬂuuru kazand›rma...gibi
maksatlarla yap›lacak faaliyetlerin
bütünü) hakk› tan›nm›ﬂ oldu¤unu
tespit etmiﬂ olduk. Ayr›ca anayasada zorunlu ders olarak gösterilen “din kültürü ahlak ö¤retimi”nin
belli bir dinin ö¤retim ve e¤itim
(yani bir din ö¤retim ve e¤itimi)
olmad›¤›n›, ad› üstünde dinin kültürünün ve ahlak›n ö¤retiminden
ibaret oldu¤unu, bunun da “bütün
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vatandaﬂlar›, inans›n inanmas›n bir
dine zorlamakla alakas› bulunmad›¤›n›, bu dersin seküler bir milli
kültür dersi oldu¤unu hat›rlatt›k.
TC. Anayasas›nda yer alan as›l
din e¤itim ve ö¤retimi, 1961 anayasas›n›n 19. made, 4. f›kras›nda “Din
e¤itim ve ö¤renimi, ancak kiﬂilerin
kendi iste¤ine ve küçüklerin de
kanunî temsilcilerinin iste¤ine
ba¤l›d›r.” ﬂeklinde; 1982 anayasas›n›n 24. maddesinde ise -zorunlu
din kültürü ö¤retimini düzenleyen
ifadeden sonra- “Bunun d›ﬂ›ndaki
din e¤itim ve ö¤retimi ancak, kiﬂilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de
kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r.” ﬂeklinde yer alm›ﬂt›r.
Her iki anayasa maddesinde, küçüklere verilecek belli bir dinin
e¤itim ve ö¤retimi, belli bir yaﬂ ile
s›n›rlanmam›ﬂ, yaln›zca “kanuni
temsilcilerinin istemesi” ﬂart›na
ba¤lanm›ﬂt›r.
Dan›ﬂtay ‹DDG Kurulu’nun iptalini istedi¤i düzenleme, devletin
gözetim ve denetiminde Kur’an
kurslar›nda verilen din dersi
(Kur’an okuma, ezberleme ve temel din bilgileri alma dersi) ile ilgilidir ve Kurul bu hakk› halk›n elinden
almak istemektedir.
Peki dayanaklar› nedir?
As›l vahim olan› iﬂte bu dayanaklard›r; vahimdir çünkü “aﬂa¤›da s›ralayaca¤›m›z ve bize göre geçersiz
olan gerekçelerle anayasan›n verdi¤i din e¤itim ve ö¤retim hakk›n›
yüksek dereceli hukuk adamlar›
ortadan kald›rmay› istemektedirler”.
Bak›n bu hukuk adamlar› nelere
dayan›yorlar:
1. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin; laik e¤itimi, temel e¤itim y›llar› içerisinde kesintisiz olarak ve
bir bütünlük içinde gerçekleﬂtir7
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Din özgürlü¤ü insan
haklar› belgelerindeki
geniﬂ kapsam/içerik
ile eﬂitlenmedikçe
“haks›z ve hukuksuz
s›n›rlama” devam
etmiﬂ olacakt›r.
mesi Anayasa'n›n gere¤idir. ‹ptali
istenen düzenlemeyle 'laik e¤itimi kesintisiz olarak ve bir bütünlük
içinde tamamlamam›ﬂ çocuklara
dinsel e¤itim verilmesi' öngörülüyor.”
Evet say›n hakkimler, kesintisiz
e¤itimi, “kesintiye u¤ramadan din
d›ﬂ›, dini ö¤retme ve e¤itimini verme ﬂöyle dursun hat›rlatma bile
yasak olan” e¤itim olarak anl›yor,
daha do¤rusu kanun vâz››n›n amac›n› böyle okuyor, böyle yorumluyorlar. Halbuki hukukta yorumun
temel kurallar›ndan biri,” Bir maddeyi yorumlarken ilgili maddeleri
bir arada görmek, , düﬂünmek ve
buna göre yorumlamakt›r”.
Türk Medeni Kanununun 11.
maddesine göre Erginlik onsekiz
yaﬂ›n doldurulmas›yla baﬂlar. Evlenme kiﬂiyi ergin k›lar. 12. maddesine göre de Onbeﬂ yaﬂ›n› dolduran küçük, kendi iste¤i ve velisinin
r›zas›yla mahkemece ergin k›l›nabilir.
Kanunun aç›k ve kesin tan›mlamas›na göre ilkö¤retim ça¤›ndaki
8

çocuk küçüktür ve anayasa yaﬂ s›n›r› koymadan küçüklere din e¤itim ve ö¤retimi verme hakk› tan›maktad›r. Bu hakk› tutars›z ve ideolojik tarafl›l›k yans›tan bir yorumla
s›n›rlamak hukuka ters düﬂer. Hele de “laik e¤itim”, “isteyenlerin
dinlerini ö¤renmelerine imkan
vermeyen bir e¤itim” olarak anlaﬂ›l›r, böyle yorumlan›rsa kesin olarak laiklik, evrensel bir hak olan
din özgürlü¤üne ayk›r› olur ve “din
karﬂ›tl›¤›” manas›na gelir.
2. “Ö¤retim birli¤i ilkesinin tüm
gerekleri ile uygulanmas› Cumhuriyet ve toplumun gelece¤i için
zorunludur.”
Hakimler bu gerekçeleri ile de
“din ö¤retim ve e¤itimi hakk›”n›n
karﬂ›s›na, devrim kanunlar› aras›nda yer verilen “ö¤retim birli¤i” kanununu day›yorlar. Onlara göre
“ö¤retim birli¤i”, dine yer vermeme ilkesinde birleﬂen, bu manada
bir ve tek olmay› hedefleyen, baﬂka türlü bir uygulamaya yer vermeyen ö¤retim oluyor. Bu ilke y›llarca “okullar› ancak devletin ilgili
bakanl›¤›n›n aç›p düzenleyebilece¤i” ﬂeklinde anlaﬂ›l›yordu, ﬂimdi
de “devletin öngördü¤ü ideolojinin beyinlere kaz›nd›¤›, buna zarar
verir düﬂüncesiyle din e¤itim ve
ö¤retimine –iste¤e ba¤l› da olsayer verilmeyen” bir ö¤retim ilkesi
olarak dayat›l›yor. Peki bu ink›lap
kanunu y›llard› var, buna ra¤men
nas›l y›llarca biz ilkokullar›n son iki
y›l›nda, orta okullarda ve liselerde
“iste¤e ba¤l› din dersi” okuttuk ve
Diyanet küçüklere Kur’an okuttu,
din dersi verdi. Kanunu eski hakimler anlayamad› da bu yeni hakimler mi anl›yorlar?
Anayasan›n 24. maddesinde
yer alan dinle ilgili e¤itim ikiye ayr›l›yor. 1. Din kültür ahlak ö¤retimi, 2.
Bundan baﬂka din ö¤retim ve e¤i-

timi. Birincisi (inanç, ibadet ve di¤er konular›yla yaln›zca belli bir dinin de¤il) din kültürü ve ahlak›n
yaln›zca ö¤retimi imkan›n› veriyor.
‹kincisi ise belli bir dinin mesela ‹slam’›n hem büyükler hem de küçükler taraf›ndan ö¤renilmesi, buna ek olarak e¤itiminin al›nmas›/verilmesi hakk›n› getiriyor.
Yaln›zca son günlerde de¤il, y›llardan beri bizde iki konu tart›ﬂ›l›yor: 1. Din kültürü ahlak ö¤retiminin zorunlu olmas› ve bu dersin
uygulanmas›nda ‹slam’a a¤›rl›k verilmesi. 2. Do¤rudan ‹slam ö¤retim
ve e¤itiminin nerede, kimler taraf›ndan, kimlere, nas›l verilece¤i.
Birinci tart›ﬂmaya son günlerde
A‹HM ve AB de kar›ﬂt›. Bir alevi vatandaﬂ, içinde alevilik bulunmad›¤›
için “zorunlu din kültürü...” dersinden çocu¤unun muaf tutulmas›
için gerekli mercilere baﬂvuruyor.
Bunlardan “zorunludur, muaf tutulamaz” cevab›n› al›nca A‹HM’ne
baﬂvuruyor, mahkeme davay› kabul ediyor ve Türk hükumetinden
savunma istiyor. Verilen savunmada yine “dersin anayasaya göre
zorunlu oldu¤u ve anayasa de¤iﬂmedikçe muafiyetin söz konusu
olamayaca¤›” zikrediliyor.
Yukar›da iﬂaret edildi¤i üzere
yap›lmas› gereken bu dersin kald›r›lmas› veya farkl› inanç taﬂ›yanlar›n
dersten muaf tutulmas› de¤ildir;
çünkü bu ders bir inanç ve ibadet
e¤itimi de¤il, bir arada yaﬂayan
farkl›lar›n ortak kültürü ö¤renmelerini ve birbirlerini anlamalar›n›
sa¤layacak bir kültür dersidir. Bu
derste ‹slam kültürüne daha fazla
yer verilmesi de normaldir; çünkü
bu ülkede yaﬂayanlar›n kahir ekseriyeti as›rlardan beri bu dini yaﬂam›ﬂ ve onlar›n kültürlerini bu din
çok yönlü ve derinden etkilemiﬂtir. Yap›lms› gereken ﬂey, e¤er ek-

Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimi zorunlu din derslerinin iste¤e
ba¤l› hale getirlmesin istemiﬂtir,
ancak bu de¤iﬂiklik iste¤inin, raporda yer alan ve bizce de çok
önemli olan bir kayd›, bir ﬂart› vard›r. Raporda ﬂöyle denmektedir:
“"E¤er bu ders, belirli bir dinin ö¤retisi niteli¤inde, esas olarak ‹slam'› ö¤retmeyi hedefliyorsa, çocuklar›n ve ebeveynlerinin dini özgürlüklerini koruman›n gere¤i zorunlu olmaktan ç›kar›lmal›d›r"
ﬁu halde gerek A‹HM’ne ve gerekse AK’na anlat›lacak olan iki ﬂey
vard›r: a) Bu ders bir dinin e¤itimi
ve ö¤retimi de¤ildir. b) Bu kültür
dersinde ‹slam kültürüne daha
çok yer verilmesinin sebebi TC
‘nin tarihi ve nüfusunun kültür
özelli¤inden gelmektedir ve meﬂrudur.
Öte yandan yap›lmas› gereken
ﬂey de program›n yeniden gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanmas›d›r. Zorunlu din kültürü ve ahlak ö¤retiminde alevi kültürü ve ahlak› hakk›nda da yeterli
bilgi verilirse o vatandaﬂ›n itiraz›n›n hakl›l›¤› ortadan kalkacakt›r.
Gelelim belli bir dinin e¤itim ve
ö¤retim hakk› önündeki engellerin kald›r›lmas› konusuna.
Din kültürü ahlak ö¤retimi d›ﬂ›nda yine anayasada yer verilen,
belli bir dinin ö¤retilmesi ve e¤itiminin verilmesine ait oldu¤u için
de “büyüklerin iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine ba¤l›” k›l›nan “din e¤itim ve ö¤retimi” y›llardan beri ›srarla engelleniyor. Madem böyle bir hak evrensel insan haklar›nda ve TC. ana-
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yasas›nda var öyleyse niçin ve ne
hakla engelleniyor?!

bir ﬂekilde takip etmeli, gerekli or-

Yukar›da yarg›n›n engellemesinden söz etmiﬂ, dayanaklar›n› da
tart›ﬂm›ﬂ, bana göre bu dayanaklar›n geçersiz oldu¤unu aç›klam›ﬂt›m. Buna ra¤men e¤er ilgili yarg›
organ›, hakimleri hakl› bulur da ilkö¤retim okulunu bitirmemiﬂ küçüklerin ‹slam e¤itim ve ö¤retimi
almalar›n› engelleyen bir karar ç›kar›rsa müslümanlar ne yapmal›d›rlar?

maya çal›ﬂmal›d›rlar.

K›saca ve maddeler halinde s›ralamak belki daha yararl› olacakt›r:

melidir.

1. Yasama organ›na bask› yaparak “yarg› taraf›ndan bozulmas›
mümkün olmayan bir çerçeve ve
sa¤laml›kta” bir kanun ç›kar›lmas›
sa¤lanmal›d›r.

‹mam Hatip Okullar› aç›lmadan ve

2. Vatandaﬂlar küçük çocuklar›na (e¤er bunlar ilkö¤retim ça¤›nda iseler resmi ö¤retim saatleri d›ﬂ›nda) ‹slam e¤itim ve ö¤retimi
verdirmek için ilgili mercilere (Milli
E¤itim Bakanl›¤›na, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›na...) resmen baﬂvurmal›d›rlar. “Ben müslüman›m, çocu¤uma ‹slam bilgisi ve dinin e¤itimini
verdirmek istiyorum, nerede, kimler taraf›ndan, nas›l verilece¤inin
taraf›ma bildirilmesi” demelidirler.
Büyükler de ayn› talebi kendileri
için dile getirmelidirler.

Kur’an’› ö¤retmek için baz› fedâ-

3. Bu talebe olumsuz veya yetersiz (mesela hakk› bölerek, belli
bir yaﬂa izin verip di¤erlerini yasaklayarak...) cevap verilirse iç hukuk
mercilerine baﬂvurmal›d›rlar.

‹slam’›n temel inanç maddelerini,

4. ‹ç hukukta evrensel ve Avrupa insan haklar› belgelerine uygun
bir çözüm elde edilemedi¤i takdirde hem A‹HM’ne hem de AB’li¤inin ilgili birimlerine baﬂvurmal›d›rlar.
5. Yaln›zca baﬂvurmakla kalmamal›, davay› s›k› ve usulüne uygun

tamlarda, lehte kamu oyu oluﬂtur6. Hakl› talepleri karﬂ›lan›ncaya
kadar demokratik direniﬂ ve sivil
itaatsizlik hakk› kullan›lmal›, evrensel hukukun ve TC. anayasas›n›n
verdi¤i ama haks›z olarak engellenen bu e¤itim ve ö¤retim hakk›,
mümkün olan her ﬂekilde uygulanmal›, yönetimin müdahalesine
ve yapt›r›mlar›na da gö¤üs gerilUnutmayal›m ki bu ülkede
okullara din dersleri (iste¤e ba¤l›
olarak konmuﬂtu, sonra kald›r›ld›)
konmadan önce bu millet çocuklar›na ‹slam’› ve onun aziz kitab›
kârl›klar› göze alm›ﬂ ve bunun bedelini ödemiﬂti. Sonra eksik de olsa verilenlerin bedeli iﬂte o fedâkâr insanlar›n gözyaﬂlar›d›r, karakollarda çektikleridir, sararma ve
titremeleridir...
Aç›k ve net olarak müslümanlar›n talebi ﬂudur: ‹ster okullarda, ister Diyanet’in kurslar›nda, ister
baﬂka yerlerde ve ﬂekillerde müslümanlar›n çocuklar› Kur’an okumay›, Kur’an’›n anlam›n› ve tefsirini,
ibadetleri, di¤er din kurallar›n› ö¤renecek, bunlar› benimseme, sevme, uygulama e¤itimi alacaklard›r.
Kendilerini müslüman olarak tan›mlayanlar içinden din e¤itim ve
ö¤retimi istemeyenlere kimse
zorla bunu vermez. Kendilerini ‹slam’›n d›ﬂ›nda görenler de neye
inan›yorlarsa onun e¤itimini alma
verme hakk›na sahip bulunmaktad›rlar.
9
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Türkiye'de D‹N E⁄‹T‹M‹,
‹deolojilerinin çat›ﬂma alan› m›?
Prof. Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu*
Din E¤itimi alan› günümüzde hemen herkesin söz söyledi¤i bir
alan görünümündedir. Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana din e¤itimi ö¤retiminin nas›l yap›laca¤› tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmalarda kullan›lan kavramlar› kullanarak ifade etmek gerekirse, ›l›ml›(!) Müslümanlardan, radikal(!) olanlara; Sünni anlay›ﬂ› temsil edenlerden, ﬁii-Caferî çizisinde olanlara,
hatta Hz Ali’yi tanr›sal bir güç olarak görenlere; agnostik oldu¤unu
söyleyenlerden, ateist oldu¤unu
söyleyenlere kadar birçok kiﬂi ya
da grup, din e¤itimi konusunda fikirler ileri sürmekte ve bu görüﬂlerin mutlaka dikkate al›nmas›n› ve
uygulamaya geçirilmesini istemektedir.
Din e¤itimi konusunda karar verme durumunda olanlar ise, belki
din e¤itiminin neli¤i, ve insan için
önemi konusunda bilimsel bilgi eksikli¤inden dolay› tart›ﬂmalardan
etkilenmekte, zaman zaman tutars›z ve bilimsel dayana¤› olmayan
aç›klamalarla kafalar› iyice kar›ﬂt›rmaktad›rlar.
ﬁu husus iyici binmelidir ki, Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana
Türkiye’de din e¤itiminin özel bir
yeri ve önemi vard›r. Ülkemizde
özellikle okullarda din ö¤retimi
mezhepler üstü bir anlay›ﬂla bilgi
kazand›rmaya ve bireylerin topluma uyumlar›n› sa¤lamaya yönelik
bir yaklaﬂ›mla verilmektedir.
Her ﬂeyi örnek almaya çal›ﬂt›¤›m›z Bat› toplumlar›nda, din e¤itimi

alan›, bilimsel dayanaktan yoksun
ideolojik bir yaklaﬂ›mla fikir beyan
edilen bir alan de¤il, uzmanlar›n bilimsel birikimle görüﬂlerini dile getirdikleri bir aland›r.
Bireylerin din konusunda okulda
do¤ru bilgilerle donat›lmas› toplumsal huzur ve güven için gereklidir. Okul e¤itimiyle birey, bütün
yönleriyle geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›r.
Okul, bireyi hayata haz›rlar. Hayatta karﬂ›laﬂaca¤› durumlarla ilgili bilgilendirir. Okul, bir yandan bireye
yaﬂad›¤› toplumun kültürünü, bilgi
birikimini, de¤er yarg›lar›n› ö¤retmeye çal›ﬂmak yani bireye kültür
kazand›rmak, bir yandan da bireyin
kiﬂisel yeteneklerini keﬂfedip geliﬂtirmesi için ona imkan haz›rlamakla
görevlidir.
Bireyi hayata haz›rlayan okul,
onun din konusundaki sorular›n› ve
ihtiyaçlar›n› da dikkate almak duru-

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dekan›
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mundad›r. Din ile ilgili ihtiyaçlar› karﬂ›lamak ve bilgilendirmekle görevli
din dersinin de di¤er branﬂlar gibi
okulda yer almas›, okulun görevini
yerine getirmesi aç›s›ndan önemlidir. Çünkü Atatürk’ün de ifade etti¤i gibi bireyin dinini ö¤renmek için
muhtaç oldu¤u yer okuldur. Din ile
ilgili sorular ve bilgilenme ihtiyac›n›
karﬂ›laman›n yolu, okulda do¤ru bilgi ve uygun yöntemlerle yap›lacak
din e¤itimidir.
Okulun din ile ilgili bilgilendirme
görevi bireysel, toplumsal ve evrensel aç›dan önem arz etmektedir.
Bireysel aç›dan bak›ld›¤›nda insan›n kendini tan›maya baﬂlamas›ndan itibaren zihninde var olan ben
kimim?, nereden geldim?, nereye
gidece¤im?, ölüm bir yok oluﬂ mudur? sorular› farkl› branﬂlarca çeﬂitli
ﬂekilde cevaplanmaktad›r. Ancak

Toplumsal ve kültürel aç›dan
bakt›¤›m›zda da okulun kültürü kazand›rma görevini yaparken baz›
dini bilgileri kazand›rmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu görüyoruz. Çünkü
edebiyat›m›za, musikimize, mimarimize ve di¤er kültür alanlar›na sinmiﬂ olan baz› motifler dini içeriklidir.
Toplumdaki yaﬂay›ﬂ ve davran›ﬂ biçimlerinde dini unsurlar vard›r. Bunlar› anlayabilmek, kültürü tan›mak
ve topluma yabanc›laﬂmamak için
okul, bireyi din konusunda bilgilendirmek durumundad›r.
Okul, bireyi içinde yaﬂad›¤› toplum yan›nda evrensel boyutta insanl›k âleminin bir bireyi olarak da
gelece¤e haz›rlamakla görevlidir.
Bu nedenle dünyadaki de¤iﬂik
inanç ﬂekilleri ve dini yaﬂay›ﬂlarla ilgili de bireyi bilgilendirmek durumundad›r. Bireyin din ile ilgili ihtiyac› okulda karﬂ›lanmazsa bat›l inanç
ve hurafeler yayg›nlaﬂ›r; din istismar› ço¤al›r. Bu da toplumsal tedirginlik ve kaosa sebep olabilir.
Bireyin ve toplumun din konusunda bilgilenme ihtiyac› Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda da hissedilmiﬂ
ve ö¤retim birli¤i yasas›yla bunun
nas›l yap›laca¤› ile ilgili esaslar belirlenmiﬂtir.
Tevhidi Tedrisat kanunuyla aç›lmas› öngörülen ‹mam-Hatip okullar›na, dini pratikleri (‹mamet ve hitabet gibi din hizmetlerini) yürütecek elemanlar yetiﬂtirmek görevi
verilmiﬂti. Yine Tevhid-i Tedrisat kanunuyla aç›lmas› öngörülen ‹lahiyat Fakültesinin görevi “din mütehass›slar› yetiﬂtirmek” ﬂeklinde ifade edilmiﬂti. Oysa, günümüzde ‹lahiyat Fakülteleri, araﬂt›rmac› din bilginleri yetiﬂtirme yan›nda, hem örgün hem de yayg›n e¤itim alan›nda görev yapacak ve din hizmetlerini yürütecek nitelikli elemanlar

yetiﬂtirme görevini de üstlenmiﬂ
bulunmaktad›r. Bu nedenle Yüksek din ö¤retimi alan›nda ‹lahiyat
Fakültelerinin kontenjanlar›n› s›n›rlamak yerine, programlar›n› fonksiyonel hale getirmek gelece¤imiz
için daha yararl› ve isabetle olacakt›r.
Günümüzde ortaya ç›kan ihtiyaçlar ve dünyadaki dini anlay›ﬂ ve
geliﬂmeler do¤rultusunda din e¤itiminin içeri¤i, yöntemi, ö¤retim
programlar› üzerinde düﬂünülerek
hem sosyal bilimler ö¤retiminin bir
parças›, hem de meslek e¤itimi
olarak din e¤itiminin geliﬂtirilmesi
zorunlu görünmektedir.
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Bilimin geliﬂmesiyle ilerleyen endüstri ve sanayileﬂme beraberinde insan hayat›n› tehdit eden çevre kirlili¤ini do¤urmuﬂ, nükleer ve
biyolojik silahlar insan hayat›n› tehdit eden ve onlar› huzursuz k›lan
unsurlar olmuﬂtur. Mutluluk vaat
eden çeﬂitli ideolojiler de insanlar›
tatmin etmemiﬂtir.
Huzur arayan ama bir türlü bulamayan insanlar ﬂimdi yeniden kutsal olana ve dini de¤erlere yönelmektedirler. Bu yöneliﬂ iyi de¤erlendirilmek durumundad›r. Aksi halde din ad›na ve kutsal de¤erler

Bireyin din ile ilgili
ihtiyac› okulda
karﬂ›lanmazsa bat›l
inanç ve hurafeler
yayg›nlaﬂ›r; din
istismar› ço¤al›r. Bu da
toplumsal tedirginlik
ve kaosa sebep
olabilir.

ad›na çeﬂitli gruplar ve ak›mlar yanl›ﬂ ve as›ls›z bilgilerle insanlar› amaçlar› do¤rultusunda kullanabilmektedirler.
Öyleyse din ö¤retimimizi planlarken yetiﬂtirmek istedi¤imiz insan
tipi nas›l olmal›d›r? sorusuna cevap
bulmam›z gerekmekte, insan›n din
ve kutsal de¤erlerle ilgili sorular›n›n
do¤ru cevaplanmas› kaç›n›lmaz ol-

Dünyam›zda toplumlar sürekli
de¤iﬂmekte, farkl›laﬂmaktad›r. ‹htiyaçlar ço¤almakta ve çeﬂitlenmektedir. Bu de¤iﬂim dini yaﬂant›
alan›n› da kapsamaktad›r. Toplumda insanlar yeni ortaya ç›kan durumlar ve olaylar konusunda dinin
yorumunu bilmek istemekte ve
tart›ﬂmaktad›rlar. Bu de¤iﬂim ve dinamizmi do¤uran nedenler 20 yüzy›l›n sonuna do¤ru geliﬂen ve ilahiyat e¤itiminin önemini art›ran, yeniden dine yöneliﬂ hareketlerini
do¤urmuﬂtur.
Ortaça¤ Avrupa’s›nda Kilisenin
bask›lar› karﬂ›s›nda arad›klar› mutlulu¤u bulamayan insanlar, din yerine pozitif bilime yönelmiﬂler, ancak insanlar›n mutlu ve huzurlu olmas› için bilimin nas›l kullan›lmas›
gerekti¤i üzerinde düﬂünmemiﬂlerdir.

maktad›r.
Bu çerçevede Türkiye’de din
e¤itimini engelleme, s›n›rlama vb.
anlams›z çabalar yerine, din e¤itiminin içerik, programlar, yöntem,
ö¤retmen yetiﬂtirme vb. noktalar
dikkate al›narak planlanmas›, bireyleri; taklit eden de¤il sorgulayan,
seçim yapabilen, yeni bilgilere
aç›k, dini kaynaklar›ndan araﬂt›ran
ve bilimsel verilerle yorumlayan,
inançlara sayg›l› ve kültürüne yabanc›laﬂmayan kiﬂiler olarak yetiﬂtirmede din e¤itiminin katk›s› üzerinde düﬂünülmesi bu amaçla ilk
ve orta ö¤retim ile yüksek din ö¤retimi programlar›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
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Din E¤itimi'nin Birey ve
Toplum Aç›s›ndan önemi
Dr. ‹lyas Canikli
Milletlerin e¤itim tarihindeki uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, e¤itim
amaçlar›na ulaﬂmalar›nda, fert ve

mak ve ba¤lan›lan dinin gereklerini
yerine getirmek de ayn› ﬂekilde

da yoktur. Öyleyse iman ile din bir
bütündür ve öylece insan›n kiﬂili¤i-

temel insan haklar›ndan biridir.

nin bir parças›d›r. ‹man ve din bu

toplum ihtiyaçlar› yan›nda, kültürel
miras›n geliﬂtirilmesinde ve yetiﬂ-

‹nanma bir iç yöneliﬂ, gönülden bir
kabuldür ve kiﬂinin kendi iç alemi

bütünlük içinde insan›n temel haklar›ndan biridir. ‹nanma ve inanc›n

mekte olan nesillere aktar›lmas›na

ile ilgili bir husustur. ‹nanc›n insan

gereklerini yerine getirme hakk›,

çok büyük önem verdikleri görülmektedir. Kültürel miras› geliﬂtiren

davran›ﬂlar›n› yönlendir-mesiyle din
ortaya ç›kmaktad›r; davran›ﬂlar›

onlar› ö¤renme hakk›n› da beraberinde getirir. Çünkü e¤er bir davra-

baﬂl›ca de¤erlerin baﬂ›nda da din
gelmektedir.

yönlendirmeyen hiç bir dini inanç

n›ﬂ söz konusu ise, onun nas›l yap›-

Din insanl›kla var olan bir kurumdur. ‹lk insan Hz. Adem’den günümüze yeryüzünde ne kadar insan
toplulu¤u varsa hepsinin, gerek
yerel, gerek millî ve gerekse Allah
(c.c.) taraf›ndan gönderilen bir ilâhî
dine mensup oldu¤u sosyolojik bir
gerçektir. Günümüzde de ilkel kabile olarak isimlendirilen toplumdan, kültür ve teknolojik bak›m›ndan ileri olan her toplulu¤un mensup oldu¤u bir din vard›r. Bu insanlar›n hayatlar›n›, duygu ve düﬂüncelerinde inanm›ﬂ olduklar› dinin izlerini görmek mümkündür. Dolay›s›yla dinle insan aras›ndaki ba¤›, et
ile kemik aras›ndaki iliﬂkiye benzetmek mümkündür. ‹nanç ve gidilen
yol anlam›nda meseleye yaklaﬂ›ld›¤›nda, kendini bir dinin mensubu
görmeyen kimselerin dahî takip
ettikleri bir düﬂünce ekolü ya da
felsefî bir yol vard›r.
Günümüz toplumlar›nda inanç
özgürlü¤ü, eskiye nazaran daha da
önemli bir duruma gelmektedir.
Nas›l ki yaﬂamak kiﬂilerin vazgeçilmez, devredilmez temel haklar›
ise, inanmak ve bir dine ba¤lan* Din Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
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kurallar, emirler ve yasaklar inançl›,

ile ö¤renmeyi gerektirir.

ahlâkl›, kendine ve herkese faydal›
insan tipini oluﬂturmak için yard›m-

Bütün bunlar göstermektedir ki,
dinsiz bir insan hayat›ndan söz etmek neredeyse imkans›zd›r. Mese-

c› etmenlerdir. Yoksa Allah'›n ne insanlar›n yap›p etmelerine ne de
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mek söz konusu olmad›¤› gibi, yok
saymak da sorunu çözmekten
uzak bir yaklaﬂ›md›r.
Son zamanlarda “Din e¤itimi aile-

leye bu aç›dan bak›ld›¤›nda; din
e¤itimi toplum bireylerinin sa¤l›kl›

kaç›n›p sak›nmalar›na ihtiyac› var-

de verilmelidir.” gibi baz› düﬂüncelerle kamu oyu oluﬂturulmaya çal›-

d›r.

ﬂ›lmaktad›r. Özellikle “din e¤itimi

bir dinî anlay›ﬂa sahip olmalar› aç›s›ndan çok önemli bir husustur.

‹slâm dininin öngördü¤ü insan tipinin özellikleri Kur'an-› Kerim’de,

okullardan kald›r›lmal›d›r, isteyen
çocu¤una evinde din e¤itimi ver-

Özellikle günümüzde sa¤l›kl› ve as-

inanç sahibi (âmenu), aklî melekelerini kullan›r (ya'k›lun), bütün hare-

melidir” gibi görüﬂ belirten kimselerin, e¤itim-din iliﬂkisini ya da e¤i-

l›na uygun din e¤itimi verilmesi, gelece¤imizin teminat› çocuklar›m›-

ket ve fiillerinde her zaman iyi iﬂle-

tim bilimlerinin ne iﬂe yarad›¤›n›

z›n ve gençli¤imizin bir tak›m yanl›ﬂ
telakkilerin peﬂinden gitmemeleri

re yönelen (amilu's-salihât) olarak
belirlenmiﬂtir. ‹ﬂte bu inançl›, ak›ll›

pek dikkate almad›klar› görülmektedir. Bu görüﬂleri dile getiren kim-

için büyük önem taﬂ›maktad›r. Ül-

ve erdemli insanlar› yetiﬂtirmek
için din e¤itimine ihtiyaç vard›r. Do-

selerin profiline bak›ld›¤› zaman,
hepsinin e¤itimden, bilimden ha-

lay›s›yla din, insan›n bireysel ve

berdar olduklar› hemen anlaﬂ›lmaktad›r. Buradaki problem, din
e¤itiminden ziyade kendilerinin

kemizin tamam›na yak›n›n sosyolojik olarak Müslüman oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda; misyonerlik ve
satanizm gibi millî ve manevî de¤erlerimiz için zararl› olabilecek, ülke bütünlü¤ünü tehdit edecek
her türlü düﬂünceye ve oluﬂuma,
sa¤l›kl› ‹slâmî din e¤itimi ile karﬂ›
durmak mümkündür.
Dini sadece insanlar›n vicdan›nda kendi iç dünyalar› ile ilgili bir olay
olarak düﬂünmek, onun birey ve
toplum hayat› için taﬂ›d›¤› sosyal,
kültürel ve moral de¤erlerini göz
ard› etmek anlam›na gelir. Büyük
baﬂar›lar›n kazan›lmas›nda manevî
de¤erlerin gücü nas›l etkili ise, çaresizlik ve bunal›m anlar›nda da ayn› güç yegane dayanak ve s›¤›nak
olmaktad›r. Dinî e¤itimden yoksun
manevî yönden boﬂluk içerisinde,
moral gücünü kaybederek dayanaks›z kalm›ﬂ ve ruhî çöküntüye
düﬂmüﬂ insanlardan yeteneklerini
tam olarak kullanmalar› ve verimli
olmalar› beklenemez.
Dinin temelinde insan› ruhen ve
ahlâken yüceltmek, olgunlaﬂt›rmak, onu, görev ve sorumluluklar›n› bilen ve yerine getiren toplumun faydal› ve verimli bir bireyi durumuna getirmek vard›r. Bütün dinî

toplumsal kimli¤inin ayr›lmaz bir
parças› olarak hayat› boyunca
onun bütün faaliyetlerini kuﬂat›r.
Din, korku ve ümitlerde, ahlâkî yarg›larda, k›ymet ölçülerinde, dünya
görüﬂünde ve hayat› anlamland›rmada insan için daima temel referans kayna¤› olmuﬂtur. ‹nsanlar s›k›nt›lar›nda ve çaresizliklerinde dine s›¤›n›rlar; en bunal›ml› anlar›nda
"aman Yarabbi" diyerek Allah'a yönelme ihtiyac› hissederler. Bu, herkes için ortak bir tavr›d›r.
Din e¤itimi, yaﬂad›¤›m›z ça¤›n
ﬂartlar› da dikkate al›nd›¤›nda her
zamankinden daha da önemli hâle
gelmektedir. Her dönemde toplumlar›n manevî dünyalar›n› tehdit
eden, sonuçta toplumlar› sarsan
düﬂünce ve zararl› ak›mlar olmuﬂtur. Bu çok tabiî bir ﬂeydir. Hiçbir
düﬂünceyi ya da ak›m› kanun, yönetmelik ya da polisiye güçle bertaraf etmek söz konusu de¤ildir.
Ortada bir sorun varsa, bu sorunu
onun misli bir fikir ve kültür gücüyle çözmek, sosyal alan› boﬂ b›rakmamak gerekir. Örne¤in satanizm
veya misyonerli¤i kanun veya polisiye tedbirlerle zarars›z hâle getir-

dinle olan iliﬂkileridir. Gelinen teknolojik seviye ve imkanlar göz önüne al›nd›¤›nda, hangimiz evlerimizde çocuklar›m›za Matematik, Fen
Türkçe ve di¤er dersleri okutuyoruz. Nas›l ki böyle bir ﬂeyden söz
edemiyorsak, evde din dersini ailelere verdirme fikri, iﬂi savsaklamaya
yönelik bir yaklaﬂ›m intiba›n› vermektedir. Din e¤itimi, d›ﬂar›dan kolayl›kla konuﬂulacak basit bir ﬂey olmay›p, e¤itim bilimlerinin bütün
verilerini kullanan bir uzmanl›k alan›d›r. “Evde din e¤itimi verilebilir.”
teklifi ciddiye al›nacak bir düﬂünce
de¤ildir.
Din e¤itimi mutlaka okulda verilmelidir. E¤itim bilimlerinin ulaﬂt›¤›
seviye göz önüne al›nd›¤›nda, din
e¤itimini her hangi bir branﬂtan ayr› düﬂünmek söz konusu de¤ildir.
Bu gün ‹lâhiyat Fakültelerinde din
e¤itimin daha etkili nas›l verilebilece¤i hususunda araﬂt›rmalar yapan “Din E¤itimi” bölümleri vard›r.
Buna ilâve olarak ça¤›n gereklerine uygun bir din e¤itimi, e¤itim bilimlerinin bütün materyallerinden
13
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faydalanmal›d›r. Bu zorunlu bir du-

merhameti, hoﬂgörüyü, sevgiyi ve
bar›ﬂ› ö¤ütlemektedir. Dolay›s› ile

maktad›r. Böylece kimse kendi

gibi

dinin, ferdin hayat›nda oldu¤u kadar toplum hayat›nda da önemli

baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerini

Halk›m›z›n 1000 y›ldan fazla ‹slâm

bir yeri vard›r. Vicdanlar› etkileyen

birlikte yaﬂad›klar› di¤er insanlar›n

ahlâk›yla hayatlar›n› anlamd›rmaya

dini inanç ve kanaatler, kiﬂilerin
davran›ﬂlar›n›n düzenlenmesinde,

hak ve özgürlüklerini kullanabilmek›smen s›n›rlam›ﬂ olurlar. Bu çerçe-

iliﬂkinin olmas› gerekti¤i kendili¤in-

sosyal hayat›n sa¤lam, dengeli ve
düzenli yürütülmesinde bir tak›m

den ortaya ç›kar. Bu iliﬂki çerçeve-

zorlamalardan daha etkili olmakta-

ö¤retimi ile ilgili düzenlemeler de

sinde düﬂünüldü¤ünde, ‹slâm ahlâ-

kanunlarla yap›lmaktad›r.

k› ö¤retilmeden, örf, adet ve kül-

d›r. Bütün bu de¤erler toplum aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r.

türümüz çerçevesinde ahlâkl› bir

Toplumun geliﬂip güçlenmesi,

din ile ilgili konularda da temel hak

nesil yetiﬂtirece¤imiz iddias›nda

bir ölçüde bireylerin manevi yönden beslenmesine, moral de¤er-

ve özgürlükleri güvence alt›na al›r-

rumdur. Dinin ö¤renilme yeri Atatürk’ün

de

ifade

etti¤i

“okul”dur.

çal›ﬂt›klar› göz önüne al›nd›¤›nda,
din ve e¤itim aras›nda ne denli bir

bulunmak neredeyse imkans›zd›r.
Bu nedenle, ‹slâm ahlâk›n›n ö¤retilmedi¤i bir e¤itim ve ö¤retimden
bahsetmek mümkün olmad›¤› gibi, din e¤itimi verilmedi¤i takdirde
milletimizin sahip oldu¤u de¤erlerin erozyona u¤ramas› söz konusudur.
Dinimiz, toplumsal anlaﬂmazl›klar
karﬂ›s›nda hoﬂgörüyü, dayan›ﬂmay›
ve bar›ﬂ› öngörmektedir. Onun bu
yönünden istifade etmemiz hem
birey hem de toplumsal menfaatimiz aç›c›ndan önem arz etmektedir. Duyma, düﬂünme ve inanma
özelliklerine sahip olmas› insan› daima din olay›n›n içinde olmaya zor-

tiyac›d›r. Bu ihtiyac›n giderilmesi, kiﬂiyi daha dengeli ve düzenli bir hayata kavuﬂturur. Yüce bir yarat›c›ya inanmak, O'na s›¤›n›p güvenmek her zaman insan›n gönlünü
ferahlatan ve s›k›nt›lar›n› gideren
bir ihtiyaç olmuﬂtur.
Din, yerine göre bir aﬂkt›r, heyecand›r, dinamizmidir. Bazen bir teselli, huzur ve mutluluk kayna¤›
olup bazen de ruhi çöküntülerin,
ümitsizli¤in, hiddet ve öfkenin ilac›d›r. Din, haks›zl›k ve yolsuzluk düﬂüncelerini, zulüm hislerini k›rar;
14

çi¤nememiﬂ olur. Ya da insanlar,

leri için kendi hak ve özgürlüklerini
vede din özgürlü¤ü ve din e¤itim-

Kanunlar her konuda oldu¤u gibi

ken, ayn› zamanda bu hak ve özgürlüklerin kullan›lmas› ile toplum-

Din e¤itimi,
yaﬂad›¤›m›z ça¤›n
ﬂartlar› da dikkate
al›nd›¤›nda her
zamankinden daha da
önemli hâle
gelmektedir. Her
dönemde toplumlar›n
manevî dünyalar›n›
tehdit eden, sonuçta
toplumlar› sarsan
düﬂünce ve zararl›
ak›mlar olmuﬂtur.

lam›ﬂt›r. ‹nanmak ve bir dine ba¤lanmak insan ruhunun en büyük ih-

hak ve özgürlüklerini kullan›rken

da ortaya ç›kabilecek sak›ncalar›
önleyici düzen-lemeler de getirirler. Bu düzenlemeler daha çok,
de¤iﬂik din ve inançtan insanlar›n
karﬂ›l›kl› iliﬂkileri ve kiﬂilerin dinlerini
ö¤renme haklar›n› nas›l kullanacaklar› ile ilgilidir. Devletimizin temel niteliklerinden biri olan laiklik, temelde herkesin din ve inanc›nda özgür olmas› esas›na dayanmas›na
ra¤men, zaman zaman din e¤itim
ve ö¤retim faaliyetlerinin laikli¤e
ayk›r› oldu¤u, bunlar›n Devlet düzeni ile ba¤daﬂmad›¤› ileri sürülmektedir. Böylece Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n din e¤itim ve ö¤retim fa-

lerinin yükseltilmesine, ahlâk ve fazilet duygular›n›n, onlar›n benliklerinin bir parças› haline getirilmesine
ba¤l›d›r. Bu, kendili¤inden olmas›
beklenen bir ﬂey olmay›p, ciddi bir
e¤itim meselesi, bir okul iﬂidir.
‹nsan›n, inanc›nda, dininde ve dinini ö¤renmede özgür olmas›
onun en tabiî hakk›d›r. Ancak insanlar toplum olarak yaﬂad›klar› için
aralar›ndaki iliﬂkileri düzenleyen,
birlikte uymak zorunda olduklar›
kanunlar yaparlar. Nelerin, hangi ölçüde, nas›l yap›laca¤› ve nelerin yap›lamayaca¤› bu kanunlarda yer al-

aliyetleri dahî sanki yasal olmayan
giriﬂimlermiﬂ gibi lanse edilmekte,
bütün bu giriﬂimler bilgiye dayanmadan sosyo psikolojik bask› alt›na
al›nmakta, karﬂ›l›kl› sa¤l›ks›z tutum
ve davran›ﬂlarla ülkemiz için zararl›
olabilecek çekiﬂme ve z›tlaﬂmalara meydan verilmektedir. Bu tür
yaklaﬂ›mlar,

e¤itim uzmanlar›n›n

görüﬂlerinden çok, siyasî veya ideolojik kayg›lara dayanmaktad›r. Bu
tür mesnetsiz yaklaﬂ›mlar esas al›narak ülkemizdeki din e¤itim ve
ö¤retimi sorununu çözmek söz
konusu de¤ildir.
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Din alan›nda do¤ru bilgi sahibi
olman›n gereklili¤i ve Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi Dersleri

Prof. Dr. Hasan Onat*

1. Din Konusunda Do¤ru Bilgi Sahibi Olmak Niçin Gereklidir?
‹nsan› sa¤l›kl› bir ﬂekilde anlayabilmenin anahtar› dindir. Din, tarih boyunca, insan›n oldu¤u her yerde,
bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bazen do¤rudan kurumlaﬂm›ﬂ haliyle etkin olmakta; bazen salt
inanç ve ibadet olarak insan hayat›na girmekte; bazen de kültürün
farkl› ö¤elerinin içine gizlenerek,
varl›¤›n› hissettirmeden iﬂlevini yerine getirmektedir. Din, hem kültürün en önemli ö¤elerinden birisidir; hem de kültürün ﬂekillenmesinde etkin olan faktörlerin baﬂ›nda
gelmektedir.

ne¤inin en önemli ürünü oldu¤unu
kolayca anlayabiliriz. Ancak, kültürü
insan›n oluﬂturmas›na ra¤men,
toplumsal bir varl›k olan insan›n,
kendi oluﬂturdu¤u kültürden soyutlanmas›n›n mümkün olamayaca¤› da aç›k bir gerçekliktir. ‹nsan
ve kültür aras›nda çift yönlü bir iliﬂkinin varl›¤› dikkat çekmektedir: ‹nsan kültürü vücuda getirmekte;
kültür de bütünüyle olmasa bile insan›… Kültürün ﬂekillenmesinde dinin etkisi yads›namayaca¤›na göre, din insan› anlayabilmenin anahtarlar›ndan birisi, belki de en
önemli anahtar› olmak durumundad›r.

reyleri, varl›¤› ile, o olmad›¤› zaman
da ad› ile, ya da gücü ile de¤iﬂtiren,
dönüﬂtüren, yönlendiren, k›saca
bir ﬂekilde etkileyen ikinci bir kurumun varl›¤›ndan söz etmek gerçekten zordur. Dinin etkisi, birey
ve toplum din ile bar›ﬂ›k oldu¤u zaman do¤rudan; tersi söz konusu
oldu¤unda ise dolayl› olarak gerçekleﬂmektedir. Hiçbir birey, -Tanr›
tan›maz olsa bile- dinin etki çemberinin d›ﬂ›na ç›kamaz. Din, benzetme yerindeyse, çift yönlü kesen
bir k›l›ç gibidir: Hem öldürür, hem
de diriltir. Dinin olumlu, yap›c›, bar›ﬂç›, insan›n yarat›c› yeteneklerinin
önünü açan dinamik boyutu öne
ç›kt›¤› zaman, din, bir yandan toplumsal düzeyde üretkenli¤i teﬂvik
ederken, di¤er yandan da, toplumsal bar›ﬂ›n, huzur ve mutlulu¤un teminat› haline gelir. Özellikle,
insanca yaﬂayabilmenin olmazsa
olmaz koﬂulu olan “yüksek güven
kültürü”nün yarat›lmas›, dinin katk›lar› ile kal›c› ve kuﬂat›c› bir boyut kazanabilir. “Yüksek güven kültürü”
yaratmay› baﬂaramayan toplumlar,
ﬂiddet ve teröre aç›k hale gelebilecekleri gibi, kendilerini k›sa sürede parçalanma sürecinin içinde
bulurlar. Çünkü, üretemeyen insan, baﬂkalar›n›n ürettiklerini tüketmeyi kendileri için meﬂru bir hak
olarak görebilir.

Kültürü, en geniﬂ anlamda, “insan›n do¤ada haz›r bulduklar›na yapt›¤› katk›lar” ﬂeklinde tan›mlayacak
olursak, onun insan›n yarat›c› yete-

Din, insanlara bir arada insanca
yaﬂayabilmenin temel ortak paydas›n› kazand›rmaktad›r. Toplumun
bütün kesimlerini, hatta bütün bi-

“Yüksek güven kültürü”nün oluﬂturulabilmesi, öncelikle, insanlar›n
yarat›c› yeteneklerinin önünün
aç›k olmas›na ba¤l›d›r. ‹nsano¤lu,

* Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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hayat›n anlam›n›, büyük ölçüde yarat›c› yeteneklerinin ürünlerini görerek yakalamaya çal›ﬂ›r. Huzur ve
güven ortam› olmadan ne yarat›c›l›ktan, ne de üretkenlikten söz edilebilir. Toplumda adalet etkin olmadan da huzur ve güven ortam›
temin edilemez. Biraz sa¤l›kl› düﬂündü¤ümüz zaman, hukukun üstünlü¤ü anlay›ﬂ›n›n toplumda kabul
görebilmesi, adaletin yayg›n olarak
etkin olmas› konusunda dinin yapabilece¤i çok ciddi katk›lar›n
mevcut oldu¤unu kolayca görebiliriz. Toplumsal düzeyde din konusunda sa¤l›kl› bir ayd›nlanma gerçekleﬂtirildi¤i zaman, din sorun olmaktan ç›kaca¤› gibi, yüksek insanl›k de¤erlerinin gerçekleﬂtirilebilmesi için önemli bir destek sa¤layacakt›r.
‹nsanl›k için en büyük tehlike, cehalettir. Bu cehalet din alan›nda
ortaya ç›kt›¤› zaman, tahribat› en
yüksek düzeye ulaﬂmaktad›r. Çünkü, insanlar›n bilmedikleri halde bildiklerini, hem de çok iyi bildiklerini
zannettikleri konular›n baﬂ›nda din
gelmektedir. Din alan›nda sa¤l›kl›
bir bilgilenme süreci yaﬂanmadan,
insanlar›n neyi bilip neyi bilmediklerinin fark›na varmalar›n› sa¤lamak
pek mümkün de¤ildir. Üstelik, din
konusundaki bilgi boﬂlu¤u, insanlar
dinin yan›nda yer alsalar da, karﬂ›s›nda olsalar da, toplumsal uzlaﬂman›n köklerini kurutacak boyutta
tahribata sebep olmaktad›r. Bunun sebebi, dinin kültürün içine derinlemesine nüfuz etmiﬂ olmas›d›r.
‹nsanlar›n din konusunda söyledikleri her ﬂey, her zaman, söyleyenin
amac›n›n, niyetinin çok ötelerine
uzanmakta; karﬂ› tarafta hiç tahmin edilemeyecek anlamlar ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. ‹nsanlar aras›nda sa¤l›kl› bir iletiﬂim sa¤lanabilmesi için,
do¤ru anlaman›n önündeki engellerin ortadan kald›r›lmas› gereklidir.
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Bu engellerden birisi de din konusundaki cehalettir. Din konusunda
do¤ru bilgi sahibi olan insanlar, din
konusundaki tav›r ve tercihleri ne
olursa olsun birbirlerini daha kolay
anlayabilirler. ‹nsanlar aras› iletiﬂimin ana kodlar› daha çok birtak›m
dinsel taﬂ›y›c›lara yüklenmiﬂ, ya da
dinsel de¤erlerin içine yerleﬂmiﬂtir.
Bu konudaki bilgi boﬂlu¤u veya
yanl›ﬂ bilgi, iletiﬂim kanallar›n›n iﬂlevini yitirmesine sebep olmaktad›r.
Türkiye’de, devlet de, toplumun
bütün kesimleri de, bir anlamda
köﬂeye s›k›ﬂm›ﬂ durumdad›r. Toplumun sa¤l›kl› bir “uzlaﬂ›” kültürüne
her zamankinden daha çok ihtiyac› vard›r. Uzlaﬂ› kültürünün yarat›labilmesinin ön koﬂulu, kanaatimizce, dinin sorun olmaktan ç›kar›lmas›d›r. Dinin sorun olmaktan ç›kmas›
iki ﬂekilde gerçekleﬂebilir: Birincisi,
dini ve dinle ilgili olan her ﬂeyi insan
hayat›n›n d›ﬂ›na itmek. ‹kincisi, toplumun din konusunda do¤ru bilgi
sahibi olmas›n› sa¤lamak. Birinci ﬂ›kk›n mümkün olamayaca¤›, hem tarihsel tecrübelerle, hem de günümüzde dinin hemen hemen bütün dünyada yeniden yükselen
de¤er oluﬂuyla aç›kça anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹nsanlar, dinsiz yapamamaktad›rlar.
Din konusunda bilgi boﬂlu¤u ortaya ç›kt›¤› zaman, kolayl›kla hurafelerin, bat›l inançlar›n ve ak›l d›ﬂ› oluﬂumlar›n bu boﬂlu¤u doldurdu¤u
görülmektedir. Bu durum büyük
ölçüde insan›n varl›k yap›s› ile ilgili
olmal›d›r. Kanaatimizce, uyuﬂturucuya, alkol ba¤›ml›l›¤›na ve benzeri
olumsuzluklara aç›lan kap›da, dinin
anlam boyutunun sa¤l›kl› bir ﬂekilde etkin olmamas›n›n pay› vard›r.
Hatta, ﬂiddet ve terörün küresel
bir boyut kazanmas›n›n, insanl›¤›n
içine sürüklendi¤i “varoluﬂsal anlam
boﬂlu¤u” ile yak›ndan ilgisi olmal›d›r.
Anlam kayb›, insan›n varoluﬂsal korkular›n› art›rd›¤› gibi, varoluﬂsal ihti-

yaçlar›n›n da sa¤l›kl› bir ﬂekilde karﬂ›lanmas›n› engellemektedir. Öyleyse, ikinci ﬂ›k üzerinde ciddi olarak durmak gerekecektir. Dinin insan hayat›na anlam kazand›ran boyutu ön planda tutularak, insanlar›n sa¤l›kl› düﬂünmelerine yetecek
kadar din konusunda do¤ru bilgi
sahibi olmalar›, bir tür zorunluluk
olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Söz
konusu din ‹slam olunca, demokrasi, laiklik, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü gibi konulardaki korkular›n
da, dinin hayattan bütünüyle d›ﬂlanaca¤› ﬂeklindeki korkular›n da
do¤rudan bilgisizlikten kaynakland›¤›n› aç›kça söylemekte fayda
vard›r. Toplumun dinle ba¤lant›l›
olarak gerilmesinin, bütünüyle din
konusundaki bilgi boﬂlu¤undan ve
baz› kesimlerin dinin yan›nda, ya da
karﬂ›s›nda görünerek onu bir ticaret meta›na dönüﬂtürmesinden
ileri geldi¤i aç›kça görülmektedir.
Önyarg›lar›m›z› paranteze alarak
düﬂünmeyi baﬂarabilsek, ‹slam’›n laiklikle, demokrasi ile, hukukun üstünlü¤ü ve insan haklar› ile herhangi bir sorunu olmad›¤› bir yana, insanl›¤›n bu yüksek evrensel de¤erlerinin mevcut standartlar›n daha
ilerisinde yeniden üretilmesi gibi
bir sorumlulu¤u Müslümanlara yükledi¤ini görebiliriz. Dinde zorlaman›n olamayaca¤›n› söyleyen
Kur’an’d›r. Kur’an’›n en temel hedeflerinden birisi, ahlakl› ve adaletin
egemen oldu¤u bir toplum yarat›lmas›d›r. Hukuk ve hukukun üstünlü¤ü nosyonu olmadan ahlakl› ve
adaletli bir toplum gerçekleﬂtirilebilir mi? Türkiye gibi ülkelerin, bunca zaman geçmesine ra¤men,
sa¤l›kl› bir demokrasi kültürü üretmeyi baﬂaramad›klar› bilinmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, toplumda birey bilincinin
geliﬂmeyiﬂi olabilir. Mevcut din anlay›ﬂ›m›z, gelene¤imiz sa¤l›kl› birey

Gerek Türkiye’de gerekse ‹slam
dünyas›nda, içeriden bak›ld›¤›nda,
din alan›ndaki sorunlar›n insan›n gözünü korkutacak nitelikte oldu¤u
hemen fark edilebilmektedir. Dinin
yan›nda durarak, dindar tutum ve
tav›rlar sergileyerek hem kendisine, hem di¤er insanlara, hem de ‹slam’a zarar veren kiﬂi ve gruplar›n
mevcut olmad›¤›n› söyleyebilmek
mümkün de¤ildir. Asl›nda, samimi
olan hiçbir bir Müslüman›n bilerek
‹slam’a, Müslümanlara ve di¤er insanlara zarar vermek isteyebilece¤ini düﬂünmek de mümkün de¤ildir. ﬁiddet ve terör olaylar›na bir
ﬂekilde bulaﬂan baz› Müslümanlar›
örnek olarak alabiliriz. Kur’an haks›z
yere adam öldürülmesini yasaklarken, baz› Müslümanlar›n, ‹slam ad›na iﬂkence yap›larak öldürüldü¤ünü, ölen kimsenin gömüldü¤ü yerin üstünde öldüren kimselerin ﬂükür namaz› k›ld›klar› hala haf›zalardan silinmiﬂ de¤ildir. “Mürﬂit elinde
mürid, gassal elinde meyyit gibi olmal›d›r” diyerek saf, temiz Müslümanlar›n duygular›yla, canlar›yla,
mallar›yla ve namuslar›yla oynayan
insanlar›n mevcudiyeti görmezlikten gelinebilir mi? K›saca söylemek gerekirse, din istismar›n› önlemenin yolu, insanlar›n en az›ndan
do¤ru düﬂünmeye yetecek kadar

din konusunda do¤ru bilgi sahibi
olmas›ndan geçmektedir. Kur’an’›n
insana verdi¤i de¤erin fark›nda
olan bir insan, ne baﬂkalar›n›n saf
temiz dini duygular›n› istismar etmeye kalk›ﬂ›r; ne de kendi dini duygular›n›n sömürülmesine göz yumar…
Türkiye’de, insanlar›n kafalar›, din
konusunda gerçekten çok kar›ﬂ›kt›r. Dindar olan›n kafas› da kar›ﬂ›kt›r;
dindar olmayan›n kafas› da kar›ﬂ›kt›r. Bunun en önemli sebebi de, bu
alandaki bilgi boﬂlu¤udur. Dindar
olan›n kafas› kar›ﬂ›kt›r; çünkü düﬂündü¤ü zaman inand›klar› ile realitenin birbiri ile çeliﬂti¤ini görece¤ini belki de bilinç alt›nda -fark etti¤i
için, din alan›ndaki çeliﬂkileri görmezlikten gelme yoluna gitmekte; iman ve akl› alternatif kavramlar
olarak düﬂünmeyi tercih etmek
durumunda kalmaktad›r. Bu durumda, içeriden ve d›ﬂar›dan her
türlü eleﬂtirel yaklaﬂ›m din düﬂmanl›¤› olarak alg›lanmakta ve yorumlanmaktad›r. Dinin gelenekle
özdeﬂ hale geldi¤i gerçe¤i görülememektedir. Her meselenin, her
kavram›n baﬂ›na “islamî” s›fat›n›n eklenmesiyle bütün sorunlar›n çözülece¤i san›lmaktad›r. Dinin insan
hayat›na anlam kazand›ran boyutu
etkisiz hale geldi¤i için, din, ﬂekilden ibaret zannedilmekte ve iﬂin
özü, ruhu ﬂekle feda edilmektedir.
Sonuçta s›¤, yüzeysel bir dindarl›k
oluﬂmakta; ‹slam dini ile Müslüman
insan aras›ndaki uçurum gün geçtikçe daha da artmaktad›r. Geçmiﬂin idealizasyonu, kendisi gibi düﬂünmeyen herkesi “öteki” olarak
görüp ona karﬂ› bütün kap›lar› “korunma” amaçl› kapal› tutma anlay›ﬂ›, bu s›¤ dindarl›¤› olumsuz yönde
beslemektedir. Dindar insan›n kafa
kar›ﬂ›kl›¤›ndan kurtulabilmesi, öncelikle dinin, insan›n insanl›¤›n› en
iyi ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmesi için
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bir araç oldu¤unun, dinin ak›lla ve
bilimle çeliﬂmedi¤inin ve gelene¤in din olmad›¤›n›n bilinmesine
ba¤l›d›r. Ayn› ﬂekilde, demokrasi,
laiklik, hukukun üstünlü¤ü gibi de¤erlerin insanl›¤›n ortak akl›n›n ve
tarihsel tecrübesinin bir ürünü oldu¤unun; bu de¤erlerin -karﬂ› ç›kman›n ötesinde-, evrensel ölçekte
insanl›¤›n yarar›na olacak ﬂekilde
ve Bat› standartlar›n›n daha ilerisinde yeniden üretilebilece¤ini ve
geliﬂtirilebilece¤inin de aç›kça anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n tek ilac› do¤ru, sa¤lam ve
güvenilir bilgidir.
Dindar olmayanlar›n din konusundaki kafa kar›ﬂ›kl›klar› da, en temelde bilgisizlikten, önyarg›lardan
ve yersiz korkulardan kaynaklanmaktad›r. ‹nsanlar dinsiz yapam›yorlarsa, bu dinin varoluﬂsal bir anlam taﬂ›d›¤›n› gösterir. Amac›m›z,
insanlar›n yarat›c› yeteneklerinin
etkin k›l›nmas›, insanca yaﬂayabilece¤imiz güvenli bir ortam ve yüksek insani de¤erlerin etkin k›l›nmas› ise, bunlar›n temin edilmesinde
dinin deste¤inin mümkün olup olmayaca¤›n› araﬂt›rmak ak›ll›ca bir
yol olmaz m›? Unutmamak gerekir
ki, dindar olup olmamak bireysel
bir tercihtir: ‹slam’›n öngördü¤ü,
din emniyetine, mal ve can güvenli¤ine, ak›l ve özgür iradenin korunmas›na, -dindar olsun olmas›n- herkesin ihtiyac› vard›r.
Din konusundaki yayg›n kafa kar›ﬂ›kl›¤›, dinle ilgili sorunlar›n çözümsüzlü¤ünün kal›c› hale gelmesine
sebep olmaktad›r. Sorun çözmek
ve insan hayat›na anlam kazand›rmak için var olan dinin kendisi sorun haline gelmektedir. Oysa, biraz
sa¤l›kl› düﬂünebilirsek, din konusunda do¤ru bilgi sahibi olmaya,
hepimizin ihtiyac› oldu¤unu görebiliriz. Her ﬂeyden önce, kendimizi
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do¤ru anlayabilmemiz için din konusunda do¤ru bilgi gerekmektedir. Dini devre d›ﬂ› b›rakarak toplumu, di¤er insanlar›, geçmiﬂi; kültürü, gelenekleri, de¤erleri anlamak
nas›l mümkün olabilir? Dinin deste¤ini almadan “yüksek güven kültürü” yarat›labilir mi? Daha da ötesi,
din, e¤er insanca yaﬂayabilmek
için gerekli ise, bireysel tercihlerimizi zaman zaman ask›ya almay›
baﬂarmak, insani bir sorumluluk de¤il mi?
Din konusundaki kafa kar›ﬂ›kl›¤›,
din alan›nda ortaya ç›kan birtak›m
olumsuz söz, fiil ve tav›rlar›n din ile
özdeﬂleﬂtirilmesine yol açmaktad›r. Asl›nda din karﬂ›t› gibi görünen
tav›r ve tutumlar›n arkas›nda yatan
böyle bir anlay›ﬂt›r. Olup bitenlerden, olumsuz tezahürlerden rahats›z oluyorsak, karﬂ› ç›kmak,
olumsuzluklar›n derinleﬂmesi ve
kökleﬂmesi anlam›na gelmez mi?
Bizi rahats›z eden dinsel tutum ve
tav›rlar›n ilac›, dini böylesine yanl›ﬂ
anlayanlara meydan› b›rakmamak
de¤il mi?
Dinin insan›n varoluﬂu ile olan irtibat›, din konusunda herkesin do¤ru bilgiye ihtiyac› oldu¤unu aç›kça
ortaya koymaktad›r. ‹ﬂin gerçe¤i,
insanca yaﬂayabilmek için hepimizin dinin deste¤ine bir ﬂekilde ihtiyac›m›z vard›r. Sorun dinden çok,
dininin anlaﬂ›lma ve yaﬂanma biçimlerinden kaynaklanmaktad›r. Dinin anlaﬂ›lma ve yaﬂanma biçimlerinin dinin güncel boyutu ile ilgili oldu¤u her nedense pek akla gelmemektedir. Sabun köpü¤ü gibi
olan bu gibi tezahürlerin din olarak
alg›lanmas› do¤rusu bir talihsizliktir.
Dinin en temeldeki kurucu kök ilkeleri bilinmeyince, görünenler dinin yerine geçmektedir…
2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersleri
18

Hiç kuﬂkusuz, din konusunda
do¤ru bilgi sahibi olabilmenin pek
çok yolu vard›r. Öncelikle, bu alanda bilimsel bilginin üretilmesi ve
üretilen bilginin inceltilerek halka
taﬂ›nmas› gerekmektedir. ‹ﬂin toplumsal boyutu söz konusu olunca,
ister istemek akla Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersleri gelmektedir.
T.C. Anayasas›’n›n “Din ve Vicdan
Özgürlü¤ü” ile ilgili olan 24. maddesinde ﬂöyle denmektedir: “Herkes,
vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine ayk›r› olmamak ﬂart›yla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere kat›lmaya, dinî inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz;
dinî inanç ve kanaatlerinden dolay›
k›nanamaz ve suçlanamaz.
“Din ve ahlâk e¤itim ve ö¤retimi
devletin denetim ve gözetimi alt›nda yap›l›r. Din kültürü ve ahlâk
ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler
aras›nda yer al›r. Bunun d›ﬂ›ndaki din e¤itim
ve ö¤retimi ancak, kiﬂilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r.
“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî
veya hukukî
temel düzenini k›smen

de olsa, din kurallar›na dayand›rma
veya siyasî veya kiﬂisel ç›kar yahut
nüfuz sa¤lama amac›yla her ne suretle olursa olsun, dini veya din
duygular›n› yahut dince kutsal say›lan ﬂeyleri istismar edemez veya
kötüye kullanamaz”.
Anayasan›n 24. maddesi uyar›nca zorunlu hale gelen Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Dersleri, 1982 y›l›nda
itibaren ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulmaktad›r.
Türkiye, halk›n›n yüzde doksan
dokuzu Müslüman olan bir ülkedir.
Bu Müslümanl›k, a¤›rl›kl› olarak Sünni anlay›ﬂ çerçevesinde ﬂekillenmiﬂtir. Ancak, Kars, I¤d›r yörelerinde yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n bir
k›sm› ﬁiî anlay›ﬂ› paylaﬂmaktad›r.
Türk halk›n›n yaklaﬂ›k yüzde on kadar› da, kendilerini Alevî-Bektaﬂî
olarak tan›mlamaktad›rlar. Hatay,
‹skenderun civar›nda Nusayrilik
do¤rultusunda bir inanç taﬂ›yan vatandaﬂlar›m›z mevcuttur. Ayr›ca,
Türkiye’de a¤›rl›kl› Sünni Anlay›ﬂ Hanefi-Maturidi çizgide olmas›na ra¤men, ﬁafii-Eﬂ’ari çizgide
mezhep anlay›ﬂ›na sahip pek
çok insan vard›r. Öte yandan,
Tekke ve Zaviyeler 1925’te
kapat›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, Türkiye’de pek
çok tarikat›n (Nakﬂî,
Kâdirî, Mevlevî,
Bektaﬂî, R›faî...)
fiilen mevcut
oldu¤u bilin-

Türkiye’de yayg›n din anlay›ﬂ›,
a¤›rl›kl› olarak sözlü kültüre dayal›
olarak ﬂekillenmiﬂtir. ‹nsanlar, din
anlay›ﬂlar›n›, duyduklar› bilgiler üzerine kurmaktad›rlar. ﬁifahi kültürle
oluﬂan anlay›ﬂ biçiminde bilginin
kaynaklar› bilinmedi¤i için, eleﬂtirel
düﬂüncenin geliﬂmesi, oldukça yavaﬂ olmaktad›r. Ayr›ca, Nurculuk,
Süleymanc›l›k gibi dini cemaatlerde ve baz› tarikat gruplar›nda, liderlerin kitaplar›na dayal› olarak
oluﬂan bir anlay›ﬂ›n mevcut oldu¤u
gözlenmektedir. Ancak, bu tür oluﬂumlarda merkezde “kitap” olmas›na ra¤men, din anlay›ﬂ› yine ﬂifahi
kültüre dayal› olarak oluﬂmaktad›r.
Çünkü, bu anlay›ﬂ biçiminde “kitap”
kutsall›k z›rh›na bürünerek “kolay
anlaﬂ›l›r olma” vasf›n› yitirmekte; bilenlerin aç›klamalar›ndan sonra anlaﬂ›labilece¤ine inan›lmaktad›r. Bu
do¤rultuda kendilerini “Sünnî” olarak tan›mlayan vatandaﬂlar›m›z›n
“Sünnîlik”in ne oldu¤unu tam manas›yla bildikleri söylenemeyece¤i
gibi, kendilerini Alevi-Bektaﬂi diye
tan›mlayan vatandaﬂlar›m›z›n da
Alevilik-Bektaﬂili¤i bildikleri pek söylenemez. Halk›n din anlay›ﬂ›, -Alevisiyle, Sünnîsiyle- gelenekler taraf›ndan, gelene¤in içinde, sözlü kültürle oluﬂmaktad›r. ‹ﬂin gerçe¤i, dini
aç›dan Anadolu’daki Alevi köylerle,
Sünni köyler aras›nda çok ciddi
farkl›l›klar›n oldu¤unu söyleyebilmek de pek mümkün de¤ildir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri, mevcut programlar› çerçevesinde, mezheplerüstü-cemaatlerüstü bir yaklaﬂ›mla, kendisini Müslüman olarak tan›mlayan insanlar›m›z›n din anlay›ﬂlar›n›n ortak paydas›n› bilgi düzeyinde ö¤retmeyi
amaçlamaktad›r. Bu ortak payda,
‹slam’›n Kur’an’daki evrensel kök
de¤erlerinden oluﬂur. Bu ortak

payda, ayn› zamanda, bütün insanl›¤›n ihtiyaç duydu¤u bir arada yaﬂama kültürünün altyap›s›n› oluﬂturacak evrensel ahlâk ilkelerinin kurulmas›na ve etkin olmas›na imkan
sa¤layacak bir ortak paydad›r.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri’nin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, bu derslerin içeri¤inden çok,
zorunlulu¤u tart›ﬂma konusu yap›lm›ﬂt›r. Zorunlulu¤un Laiklikle ba¤daﬂmad›¤› ﬂeklinde tezler ileri sürülmüﬂtür. Oysa, dünyan›n hemen
her yerinde, her devlet, vatandaﬂlar›n› bir ﬂekilde din konusunda bilgilendirmektedir. (Bu konu ile ilgili
olarak bkz. Türkiye’de ve Dünyada
Din E¤itimi Uluslar Aras› Sempozyumu, Ankara 1997). Türkiye’deki
sorun, “devletin, kendi istedi¤i
do¤rultuda bir ‹slam” ö¤retmek istedi¤ini ileri süren daha çok radikal
nitelikli gruplara ve cemaatlere
mensup insanlarla, “devletin Alevilik-Bektaﬂilik gerçe¤ini görmezlikten geldi¤ini” iddia eden baz› AleviBektaﬂî gruplardan kaynaklanmaktad›r. Bunun yan›nda, din konusundaki bireysel tercihlerinin genel
geçer hale gelebilmesi için, bu tercihlerini kamuya malederek ortaya
ç›kanlar›n da mevcut oldu¤unu hat›rlamakta fayda vard›r. Ayr›c›, Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri seçmeli olunca, seçenlere daha iyi bir
din e¤itim ve ö¤retimi verilece¤ini
düﬂünenlerin mevcut oldu¤u da
bilinmektedir. Bu iddialar›n ve bu
do¤rultudaki tart›ﬂmalar›n bilimsel
içerikten yoksun oldu¤unu hemen belirtmek gerekmektedir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri’nde ne Sünnîlik, ne Alevilik-Bektaﬂilik, ne de herhangi bir mezhebin,
herhangi bir tarikat›n, herhangi bir
cemaatin görüﬂleri anlat›lmaktad›r.
Daha önce de ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z gibi, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi’nin müfredat›nda, ‹slam’›n
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temel ortak paydas›, bilimsel bir
çerçevede verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Müfredat dikkatlice incelenecek
olursa, kendisini Müslüman hisseden, ‹slam dairesi içinde gören her
insan›n, ya da her grubun, bu müfredatta kendi kök de¤erlerini kolayca bulabilece¤i görülecektir.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu
konudaki tart›ﬂmalar› sürdürmeye
çal›ﬂanlar, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi programlar›n› bile do¤ru dürüst
incelememiﬂlerdir.
Alevilik-Bektaﬂilik do¤rultusunda
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri’nin verilmesi gerekti¤i ﬂeklindeki
iddialar›n hiçbirisinin ciddi bilimsel
temelleri yoktur. Her ﬂeyden önce, böyle bir teklif, Tevhid-i Tedrisat kanuna ayk›r›d›r. Çünkü Tevhidi Tedrisat kanununun gerekçesinde aynen ﬂöyle denilmektedir: “Bir
devletin genel e¤itim ve kültür
politikas›nda, milletin duygu ve düﬂünce bak›m›ndan birli¤ini sa¤lamak için ö¤retim birli¤i en do¤ru,
en bilimsel, en ça¤daﬂ ve her yerde yararlar› ve güzellikleri görülmüﬂ bir ilkedir. 1255 (1839) Gülhane
Hatt› Hümayunundan sonra aç›lan
Tanzimat döneminde, y›k›lm›ﬂ Osmanl› saltanat› da ö¤retim birli¤ine
baﬂlamak istemiﬂse de bunu baﬂaramam›ﬂ ve aksine bu konuda bir
ikilik bile meydana gelmiﬂtir. Bu ikilik e¤itim ve ö¤retim birli¤i aç›s›ndan birçok zararl› sonuçlar do¤urdu. Bir millet, bireyleri ancak bir e¤itim görebilir. ‹ki türlü e¤itim bir ülkede iki türlü insan yetiﬂtirir. Bu ise,
duygu ve düﬂünce birli¤i ile dayan›ﬂma amaçlar›n› tamamen yok
eder”. (Türkiyeyi Laikleﬂtiren Yasalar, haz›rlayan ve sadeleﬂtiren Reﬂat Genç, Ank. 1998, 19).
Di¤er taraftan, Türkiye’deki Alevilik-Bektaﬂili¤in, henüz mezhep mi,
tarikat m› oldu¤u konusunda, Ale-
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vî-Bektaﬂiler aras›nda bile bir görüﬂ
birli¤i yoktur. Alevilik-Bektaﬂili¤e,
mevcut haliyle “mezhep” diyebilmek, bilimsel aç›dan mümkün de¤ildir; çünkü Alevilik-Bektaﬂilik, esas
itibariyle itikadî olmaktan çok sosyo-kültürel bir farkl›laﬂmad›r. Ayr›ca,
Alevilik-Bektaﬂilik ﬂeklindeki kullan›mda, a¤›rl›k Bektaﬂili¤e verilmektedir. Alevilikle Bektaﬂili¤i, mevcut
haliyle birbirinden ay›rmak pek
mümkün de¤ildir. E¤er, söz konusu Bektaﬂilik, Hac› Bektaﬂ Veli’nin
ad›na izafeten kurulan tarihî Bektaﬂilik ise, -ki öyledir-, bu do¤rultuda
bir Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri’nin olmas›n› istemek, do¤rudan,
Tekke ve Zaviyelerin kapat›lmas›
ile ilgili olan kanuna ayk›r› olacakt›r.
Türkiye’de tek tip bir Alevilik-Bektaﬂilik yoktur. Alevilik-Bektaﬂilik, bölgeden bölgeye farkl›l›k arz etmektedir. Bu durumda, hangi AlevilikBektaﬂilik esas al›nacak ve okutulacakt›r. Üstelik, Alevilik-Bektaﬂili¤in
‹slam ile ilgisi olmayan bir “din” oldu¤u ﬂeklindeki iddialar›n da yüksek
sesle dile getirilmeye baﬂland›¤› bilinmektedir.
Türkiye’de, sadece Alevilik-Bek20

taﬂilik de¤il, belki say›lar› yüzlerle
ifade edilebilecek dinsel grup vard›r. Alevilik-Bektaﬂilik do¤rultusunda bir din dersi verilmesi, baﬂta
kendisini Sünni olarak tan›mlayan
geniﬂ kitle olmak üzere, bütün
gruplara, kendi istedikleri do¤rultusunda bir din e¤itim-ö¤retimi verilmesi gibi bir sonuç do¤uracakt›r.
Bu durumun meydana getirece¤i
kaos bir yana, Sünnilik merkezli bir
e¤itim-ö¤retim faaliyetinin, di¤er
dinsel gruplar›n varl›¤›n› kolayca
gölgeleyebilece¤ini tahmin etmek pek de zor de¤ildir. Oysa, zorunlu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
ö¤retiminde, bütün dinsel gruplar›n kendilerinden pek çok ﬂey bulabilecekleri temel ortak paydan›n
kültürel düzeyde ö¤retilmesi, farkl›l›klar›n zenginlik olarak anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak; toplumda “ben ve
öteki” saplant›s›n›n dinsel zeminde
oluﬂmas›n›n önüne geçecektir.
Türkiye’nin sorunlar›n›n önemli
bir k›sm›, ister istemez bir ﬂekilde
dinle irtibatl›d›r veya irtibatl› hale
getirilmektedir. ‹ﬂin temelinde, din
alan›ndaki bilgi boﬂlu¤unun yatt›¤›n› görmezlikten gelmek mümkün
de¤ildir. Bu alanda yürütülen tart›ﬂmalar, sanki din konusunda do¤ru
bilgiden korkuldu¤u gibi bir izlenim
do¤urmaktad›r. Dini, lehinde ve
aleyhinde olarak istismar edenlerin korkular›n› anlamak mümkündür. Türkiye’nin insanl›¤›n muhtaç
oldu¤u yeni bir uygarl›¤›n beﬂi¤i olmas›ndan korkanlar› anlamak da
mümkündür. Ancak, gerçekten iyi
niyetli olan insanlar›n, -dindar olsun
ya da olmas›n- bu konudaki korku
ve tereddütlerini gidermenin yolunun, din alan›nda do¤ru, sa¤lam ve
güvenilebilir bilgiye dayal› bir bilgilendirme seferberli¤inden geçti¤ini görememelerini anlamak mümkün de¤ildir. Korkular›n, büyük ölçüde, din alan›ndaki göze çarpan çar-

p›k tezahürlerden kaynakland›¤›n›
zannediyoruz. Bunun üstesinden
gelmenin yolu da, hiç kuﬂkusuz,
do¤ru, sa¤lam ve güvenilir bilgiden geçmektedir. Öyle ise, yap›lacak iﬂ, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Dersleri’nin zorunlu¤unu tart›ﬂmak
yerine, bu derslerin nas›l daha verimli hale gelece¤ini tart›ﬂmak olmal›d›r.
Türkiye’nin zaman geçirmeden
“iç ba¤›ﬂ›kl›k sistemini” mutlaka güçlendirmesi gerekmektedir. Dinle ilgili sorunlar›n üstesinden gelmeden, ne sa¤l›kl› bir uzlaﬂ› kültürü yarat›labilir; ne de iç ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
güçlendirilebilir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri, iﬂlevini sa¤l›kl› bir
ﬂekilde yerine getirdi¤i zaman, yap›lmas› gerekenlerin önemli, ancak
küçük bir k›sm›n› yerine getirebilir.
As›l önemli olan, toplumun bir bütün halinde ‹slam’›n kurucu ilkeleri
çereçevesinde sa¤l›kl› bir zihniyet
de¤iﬂim ve dönüﬂümünü, karar yeter say›s›n› bulabilecek ﬂekilde baﬂarabilmesidir. Küreselleﬂme, ayakta durabilmemiz için, ‹slam’›n kurucu ilkeleri çerçevesinde bir temel
ortak paydan›n yarat›lmas›n› ve etkin k›l›nmas›n› bir tür zorunluluk haline getirmiﬂtir. Bu ortak payda,
içinde yeni bir uygarl›¤›n kök hücrelerini de taﬂ›maktad›r. Bugün yap›lmas› gereken, insanl›¤›n mevcut
birikiminde geliﬂmiﬂ, ancak tahrip
edilmekte olan yüksek de¤erlerle,
bu kök hücrelerinin buluﬂmas›n›
sa¤layabilmektir. Türkiye’nin ufkunun aç›labilmesininin, dinle ilgili sorunlar›n üstesinden gelinmesi ile
do¤ru orant›l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz. ‹slam’›n temel ortak paydas›n› yakalayan insanlar, hem farkl›l›klar› zenginlik olarak görebilir ve
de¤erlendirebilirler; hem de enerjilerini daha güvenli bir Türkiye, daha yaﬂanabilir bir dünya kurmak için
kullanabilirler.
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Okul Öncesi
Dönemden
Gençlik
Dönemine
Geliﬂim
Aﬂamalar› ve
Din E¤itimi
3-7 yaﬂ aras› ilk çocukluk dönemidir. Bu
ça¤›n iki belirgin özelli¤i soru sorma ve
oyuna düﬂkünlüktür. Her ikisi de ö¤renmeye dönüktür.
Ahmet Yemenici *
E¤itim Önceli¤imiz
E¤itim insan›n yaﬂam kalitesini
en derinden etkileyen ve belirleyen bir olgudur. Var oldu¤umuz
andan itibaren, önemli-önemsiz,
küçük-büyük çevremizdeki bütün
varl›klar ve olaylar bizi etkilemekte
ve bizim tepkilerimizden de etkilenmektedir. Bu süreç, bireylere
yeni bilgiler, farkl› tutum, davran›ﬂ
ve al›ﬂkanl›klar kazand›rmaktad›r.
Bu etkileﬂim kendi ak›ﬂ›na b›rak›lamayacak kadar h›zl› ve kal›c› bir ﬂekilde geliﬂmekte ve bazen de beklemedi¤imiz sonuçlara yol açabilmektedir. Konunun önemine binaen olsa gerek kültürümüzde ilmin
beﬂikten mezara kadar talep edilmesi; varl›¤a ve bilgiye karﬂ› kay›ts›z kal›nmamas› konusunda hakikaten ciddi bir uyar›d›r. Ça¤daﬂ e¤itim yaklaﬂ›mlar›n›n kavramlaﬂt›rd›¤›
“yaﬂam boyu ö¤renme” anlay›ﬂ› da
insan›n e¤itim serüveninin bitme-

yen sürecini ve hassasiyetini ifade
etmektedir.
Geliﬂmiﬂ toplumlar söz konusu
hassasiyetten ötürü önceliklerini
e¤itimden yana kullanmaktad›rlar.
E¤itim sistemlerini bir taraftan yeni
anlay›ﬂlara aç›k hale getirip, yetiﬂmekte olan kuﬂaklara kendilerini
özgürce geliﬂtirerek hem kendi
toplumlar›na ve hem de tüm insanl›¤a katma de¤er sunma imkan›
verirken, di¤er taraftan kültürel
de¤erlerini hâla farkl› ve de¤erli k›lan ö¤eleri yine yetiﬂmekte olan
bireylere ö¤reterek yaﬂatmaktad›rlar.
Bu anlamda ‹nsana yap›lacak yat›r›m fazlas›yla geri dönmekte,
onun e¤itimi, sa¤l›¤›, sosyal güvencesi, do¤ru yerde istihdam› toplumlar› geliﬂmiﬂlik düzeyi bak›m›ndan üst s›ralara taﬂ›maktad›r.
E¤itim faaliyetinde üç ﬂey dikkatimizi çekmektedir. Birincisi; ö¤re-

nen bireyin ilgi yetenek ve geliﬂim
aﬂamalar›, ikincisi; e¤itim, ö¤retim
ve ö¤renme alan›ndaki yeni anlay›ﬂ, yaklaﬂ›m ve geliﬂmeler üçüncüsü de ö¤rencilerin içine do¤duklar› kültürel de¤erlerdir.
E¤itim Süreci
Okul Öncesi Dönem
Çocu¤un yaﬂam›ndaki ilk beﬂ-alt›
y›l, yani çocu¤un kiﬂili¤inin biçimlendi¤i dönem en önemli y›llard›r.
Çocuk alt› yaﬂ›na geldi¤i zaman, kiﬂili¤inin temel yap›s› belirlenmiﬂ
olur. Bu, çocu¤un ömrü boyunca
sürdürece¤i temel kiﬂiliktir. ‹lk beﬂ
y›l zeka geliﬂiminde de önemlidir.
Çünkü çocu¤un zekas›n›n yaklaﬂ›k
yüzde ellisi dört yaﬂ›na geldi¤i zaman oluﬂmaktad›r. Sekiz yaﬂ›na
geldi¤i zaman bu yüzde elliye yüzde otuz eklenir. Geriye kalan yüzde yirmi de on yedi yaﬂ›nda tamamlan›r. Burda zeka ile bilgi birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Zekadan

* A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ö¤rencisi / MEB Din Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü Görevli Ö¤retmen
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kast edilen ﬂey, çocu¤un ald›¤› bilgileri kafas›nda belirli bir yere oturtmak ve bunlar› kullanmak yetene¤idir. Hatta bebeklik dönemi bir
ﬂeyler ö¤renmek için çok küçük olmak ﬂöyle dursun, çocuk do¤du¤u andan itibaren ö¤renmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
‹lk üç yaﬂ çocu¤u bak›ma ve gözetime muhtaçt›r. Temel güven
duygusunun geliﬂtirilmesi çok
önemlidir. Güven duygusunun geliﬂmesinde anne baba ve çocuk
aras›ndaki sevgi ve ﬂefkat içeren
davran›ﬂlar›n sergilenmesi baﬂl›ca
etken olmaktad›r. Bu dönem din
e¤itimi aç›s›ndan bilinçsiz etkilenme ça¤›d›r. Bundan dolay› bebeklerin yanlar›nda kulland›¤›m›z Allah,
maﬂallah, Allah ba¤›ﬂlas›n, Allah’a
emanet ol, gibi dini kelimeler, namaz ve dua gibi hareketler bu dönemdeki çocu¤un alg› dünyas›nda
önemli bir yer tutacakt›r. Bundan
dolay› do¤du¤unda ona güzel bir
isim takmak sa¤ kula¤›na ezan, sol
kula¤›na kamet okumak bu dönemdeki önemli dini geleneklerimizdendir. Bu dönemde söylenecek ninniler ve anlat›lacak masallar
da önemlidir.
3-7 yaﬂ aras› ilk çocukluk dönemi-

dir. Bu ça¤›n iki belirgin özelli¤i soru
sorma ve oyuna düﬂkünlüktür. Her
ikisi de ö¤renmeye dönüktür. Bu
ça¤ çocu¤unun çok canl› bir hayal
gücü vard›r. Çocu¤un bu özelliklerine ket vuracak yaklaﬂ›mlardan
özellikle kaç›n›lmal›d›r. Dini inanc›n
canl›l›k kazanmas› bu yaﬂlar›n
önemli özelliklerinden say›lmaktad›r. Çocuk Allah’› insana ait çizgilerle göz önüne getirmektedir. Bu
durum çok normaldir. Soyut düﬂünmenin geliﬂmesiyle paralel olarak verilecek olan Allah inanc› zamanla do¤ru bir zemine oturacakt›r. Bu dönemde çocuk mahiyetini tam kavrayamazsa da, dua etmekten çok hoﬂlan›r, dua etme iste¤i çok kuvvetlidir. Çocu¤un duygu yönü ön plana ç›kar›lmal› onun
zihnine yüklenilmemelidir. Do¤rudan do¤ruya bir din ö¤retimi de¤il
dolayl› bir din e¤itimi söz konusudur. Bayramlardaki hediyeler, camilere yap›lacak geziler onlar›n hoﬂlar›na gidecektir.
Okul Ça¤›
Bu ça¤ yedi yaﬂ›nda baﬂlar. Bu
döneme somut iﬂlemler dönemi
ad› verilir. Çocuk kendini s›n›f, arkadaﬂ ve oyun gurubu içinde bulur.
Sözlü beceri kendini iyice göster-

meye baﬂlar. K›zlar k›z özelliklerini
erkekler erkek özelliklerini göstermeye baﬂlarlar.
Bu dönemin önemli dinî faaliyetlerinden biri erkek çocuklar için
sünnettir. Sünnet dinî bir törendir.
Çocu¤un dinle iliﬂki kurmas›nda
önemli bir yer tutmaktad›r. Bu tören çocu¤un neﬂe ve e¤lencesine yönelik olmal› yetiﬂkinlerin ön
plana ç›kt›klar› ve çocuklar›n ikinci
plana itildikleri bir tören halini almamal›d›r. Çocuk sünneti çocukça yaﬂamal›d›r.
Çocukta bilgiye düﬂkünlük gözlenir. Tam olmasa bile soyut düﬂünce baﬂlam›ﬂt›r. Çocuk kendi dini ile baﬂka dinler aras›nda somut
ay›r›mlar yapmaya baﬂlar. Bu dönemde Allah kavram›yla ilgili art›k
soyut bilgilere yavaﬂça geçiﬂ yapabilir. Namazdan baﬂlayarak ibadetlere al›ﬂt›rmak bu ça¤da baﬂlayarak geliﬂtirilir. Bu konuda Hadislerde 7 ile 10 yaﬂ aras›na dikkat çekilmesi ibadet sevgisi ve al›ﬂkanl›¤›n›n birden bire de¤il yavaﬂça kazand›r›lmas›na yönelik önemli bir ilkedir. Burada önemli olan ibadet
neﬂe ve heyecan›n› tatmalar› ve
ibadetlerin iyilik, dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂma için önemli vesileler oldu¤unu çocuklar›n deneyerek ö¤renmeleridir.
Okul ça¤› içinde ilk ergenlik yani
çocukluk safhas›n›n son dönemi
on yaﬂ›nda baﬂlar ve ergenlik ça¤›
ile son bulur. Fiziki güç ve enerji
harcama düzeyi çok yüksektir. Soyut düﬂünce dönemi baﬂlam›ﬂt›r.
Hem rekabet hem de iﬂbirli¤i yapmaktan hoﬂlan›r. Hak ve adalet
kavramlar› önemlidir. Bu dönemde
çocuklar okullardaki Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi dersine baﬂlamaktad›rlar. Bu ders çocuklar›n din ö¤retimi
için ailelere önemli destekler sa¤lamaktad›r. Çocuklar bu dönemde
kendisine ideal bir insan tipi seçme ihtiyac›n› ﬂiddetle hissedece¤i
için, yetiﬂkinlerin bu konuda dikkatli olmalar› gerekmektedir. Söz din-
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Gençlik Ça¤›
On üç yaﬂ›ndan baﬂlayarak yirmi
dört yaﬂ›na kadar devam eden bu
döneme bilinçli ö¤renme ça¤› da
denir. Onlar art›k nedir? Ne yapmal›y›m sorular›n› sormazlar. Daha
çok nereden biliyorsun? Niçin öyle
yapmal›y›m sorular›n› sorarlar. Art›k
büyüklerin söyledikleriyle yapt›klar›
aras›ndaki çeliﬂkileri ve aralar›nda
farkl›l›klar bulundu¤unu anlam›ﬂlard›r. Gençlerde görülebilecek dine
karﬂ› tav›rlar, genelde yetiﬂkinlerin
onlar› eleﬂtirirken dini kullanmalar›ndan ileri gelmektedir. Baz› olumsuz ﬂartlara ra¤men gençleri dinle
ilgilenmeye yönelten baz› temel
ihtiyaçlar göz ard› edilmemelidir.
Bunlar; eleﬂtirici düﬂünce, özgürlük
ve güven, varl›k üzerinde düﬂünme ve sevgi, hayata anlam verme
olarak say›labilir.
Gençler bir taraftan eleﬂtirmek,
özgürlük peﬂinde koﬂmak isterler
fakat di¤er taraftan sevdikleri ve
güven duyduklar› bir büyüye ihtiyaç duyarlar. ﬁüphe içinde kalmak
gençlerde ruhi gerginlik, suçluluk
ve günahkarl›k duygular› oluﬂturur.
Bu durumda gençlere sorgulaman›n yanl›ﬂ bir ﬂey olmad›¤›, sorgula-

man›n ve araﬂt›rman›n Kur’an’da da
istenen bir davran›ﬂ oldu¤u,
önemli olan›n sorgulama yöntemini bilmek oldu¤u vurgulanarak onlar›n metodik sorgulamalar›na imkan vererek rahatlamalar› sa¤lanabilir. Lise ve üniversite e¤itiminin
de gençlerin yaﬂam›nda yeni aç›l›mlar getirece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
Sonuç
Ö¤rencilerin temel geliﬂim özelliklerini, olgular› alg›lama ve düﬂünme tarzlar›n› ve kendilerini ifade
etme biçimlerini bilmeden yap›lacak her türlü e¤itim faaliyeti beklenen sonucu vermeyecektir. Özellikle soyut olmas› bak›m›ndan din
e¤itim ve ö¤retiminde bu durum
daha da bir önem kazanmaktad›r.
Çünkü dikkat edilmesi gereken en
önemli noktalardan birisi ö¤rencilerin din olgusu karﬂ›s›nda pasif olmamalar› etkin olarak kat›labilecekleri, ö¤renme süreçleri ve ortamlar› içerisinde olabilmeleridir.
Aksi halde yapt›¤›m›z iﬂ yetiﬂkinlere ait bir etkinlik olur ve çocu¤un
anlam dünyas›nda hiçbir yer tutmaz.
Ö¤renciye ait temel özellikleri
din e¤itiminde dikkate almak, dine
ait temel de¤erler aç›s›ndan bir zafiyet oluﬂturur mu gibi kayg›lar din
ö¤retimi alan›nda baﬂvurulacak
do¤ru bilgi ve ö¤retme yöntemleriyle aﬂ›labilecek bir konudur.
Örne¤in okul öncesi dönemde
çocuklar›n çok canl› bir hayal gücünün olmas› ve Allah’› insana ait çizgilerle göz önüne getirmeleri Allah inanc› aç›s›ndan kayg›lan›lacak
bir durum de¤il, yüce yarat›c›ya
karﬂ› çocu¤un kendi içinden (f›trat)
do¤an cevab›n sadece o aﬂamadaki ifade biçimidir. Bu durum çok
normaldir. Soyut düﬂünmenin geliﬂmesiyle paralel olarak verilecek
olan Allah inanc› zamanla do¤ru bir
zemine oturacakt›r. Çocuk Allah
ya da din konusunda konuﬂmaya
baﬂlad›¤›nda baz› yanl›ﬂ gördü¤ü-
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zor gelir. Engel tan›mak istemezler. Üzerlerine çok var›ld›¤›nda
emir ve yasaklar› çi¤nemekten kaç›nmazlar. Ölçüsüz davranmalar›
henüz yeni tan›ﬂmaya baﬂlad›klar›
güçlerini kontrol edememelerindendir. Bu dönemde kontrolsüz
gücün çevremizde hangi sonuçlar›
ortaya ç›kard›¤›na dikkat çekilmeli
ve onlar›n bu güçlerine di¤er baz›
güçsüz varl›klar›n muhtaç olabilece¤i, bunun Allah taraf›ndan verilen bir nimet oldu¤u ve amac›na
uygun kullan›ld›¤›nda mutluluk getirece¤i vurgulanarak onlar›n bencilleﬂmeleri önlenebilir. Bu dönemde suçlamalarda bulunmak hele
bunu dine dayand›rarak yapmak
onlar›n dine karﬂ› da tav›r almalar›na neden olabilir.
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müz ifadeler karﬂ›s›nda kendi anlam dünyam›za kaymamaya özen
göstererek onun ifadelendirme biçimleriyle çocu¤un duygu ve düﬂünce dünyas›n› daha da geniﬂletecek ve zenginleﬂtirecek ﬂekilde
rehberlik yapmak daha yerinde bir
tutum olacakt›r. Bu aﬂamada kayg›lara kap›l›p çocu¤un anlamayaca¤› kavramlarla kendi inand›¤›m›z
düzeydeki Allah’› ö¤retmeye çal›ﬂmak, onun içinde daha da geliﬂecek olan inanca ket vurmak anlam›na gelecektir.
Üzerinde durulmas› gereken bir
di¤er konu, iman esaslar› ve ‹slâm’›n ﬂartlar› gibi dinimizde çok
zengin olan baz› temel konu ve
farz, vacip, sünnet gibi kavramlar›n
orijinal ifadeleriyle ezberlenmesi
ve gerekti¤inde söylenmesi kadar, belki de daha önemlisi söz konusu dini kavramlar üzerinde ö¤rencilerin y›llar önce yaz›lan ilmihal
ifadeleriyle konuﬂmak durumunda
kalmay›p, kendi ifadelerini geliﬂtirebilmeleridir.
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Yeni Ortaö¤retim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Ö¤retim Program›
Dr. Zübeyir Bulut*
I. G‹R‹ﬁ: PROGRAMIN
FELSEFES‹
T. C. Anayasas›n›n 24. maddesi
gere¤i “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Dersi” ‹lk ve Orta Ö¤retim Kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer almaktad›r. Bu dersin orta ö¤retim program› 1982-1983 ö¤retim y›l›nda uygulamaya konulmuﬂ, aradan geçen 23 y›l boyunca
e¤itim ö¤retim ve program anlay›ﬂlar›nda bir çok de¤iﬂiklik olmas›na ra¤men söz konusu dersin
program› ö¤renci ihtiyaçlar›n›n gerisinde kalm›ﬂt›r.
Orta Ö¤retim Kurumlar›m›zda
1982 y›l›ndan itibaren uygulanmakta olan ve ezbere bilgi vermeye
dayal›, ö¤retmeni ve ders kitab›n›
bilgi kayna¤› ve ö¤renciyi de pasif
al›c› kabul eden bir yaklaﬂ›mla haz›rlanan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Ö¤retim Program›n›n ö¤rencilerin
dinî ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz hale
geldi¤i pek çok mahfilde ifade edilmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ilk ve orta ö¤retim ders programlar›n›n tamam›n› yeni bir anlay›ﬂla ele almas›
çerçevesinde Orta Ö¤retim Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi program›
da Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ö¤retim üyeleri ile Din Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü ve Talim
Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤› uzmanlar›ndan oluﬂan bir komisyonca yeniden haz›rlanm›ﬂ ve Talim ve Terbiye Kurulunun 31. 03. 2005 tarih ve
16 say›l› karar› ile 2005-2006 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmak
üzere kabul edilmiﬂtir.
Genel olarak programda birçok
yenilik getirici bak›ﬂ aç›s› bulunmaktad›r. Program›n öncelikle ö¤renciyi merkeze alan ve geleneksel
yöntemlerden farkl› yöntemler

öneren bir yap›s› vard›r. Ayr›ca
programda bireysel farkl›l›klara vurgu yap›lmas› dikkat çekmektedir.
Görebildi¤imiz kadar›yla ayn› kavramlar farkl› sözcüklerle ifade edilmiﬂtir. Örne¤in, bütün programlar›n dayand›¤› temel yaklaﬂ›m olan
“constructivist” sözcü¤ü yerine di¤er programlarda oluﬂturmac›, yap›land›rmac›, yap›land›r›c› gibi sözcükler kullan›l›rken Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi program›nda yap›land›rmac›/yap›land›r›c› sözcü¤ü yan›nda “inﬂac›” sözcü¤ü de kullan›lmaktad›r.
Program›n giriﬂinde “Dini bilen insanlar, birbirlerini daha kolay anlayabilirler. Herhangi bir din hakk›nda
do¤ru bilgi sahibi olmak, dindar olmak anlam›na gelmez; dindarl›k bireysel bir tercihtir. Din, insanlar›n
anlam aray›ﬂlar›na cevap verir; insanlar›n geçmiﬂi do¤ru anlamalar›na katk›da bulunur; ayn› ﬂekilde
geçmiﬂin esiri olmamalar› için de
onlar› uyar›r.” denilerek dinin insan
hayat›ndaki önemine dikkat çekilmektedir.
Program›n Kur’an merkezli oldu¤una dikkat çekmek için “Kur’an, insan›n, kendini ve insanl›¤›, eﬂyay›,
olay ve olgular› do¤ru anlamas›na,
do¤ru düﬂünmesine imkân sa¤lamak; evrendeki konumunu do¤ru
tespit etmesine yard›mc› olmak
için Allah taraf›ndan gönderilmiﬂ bir
ö¤üt ve uyar› kitab›d›r. Hz. Muhammed (sav), Allah’›n kendisine vahyettikleri ile insanlar› uyarm›ﬂt›r. ‹slâm’› do¤ru anlayabilmek için
Kur’an’a, Kur’an’›n istedi¤i perspektiften bakmay› ö¤renmemiz gerekir.” denilmektedir.
Program›n “Mezhepler Üstü” bir
anlay›ﬂla haz›rland›¤› “Din anlay›ﬂ›n-

* Ankara/Y. Özsoy ‹ﬂitme Engelliler ‹lk Ö¤retim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤rt.
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daki farkl›l›klar›n kurumlaﬂmas› sonucu ortaya ç›kan mezhepler, bütünüyle insanî oluﬂumlard›r. Hiçbir
mezhep dinle özdeﬂleﬂtirilemez.”
denilerek ifade edilmektedir.
Programda din ö¤retiminin amac› “Yetiﬂmekte olan nesle din hakk›nda do¤ru bilgi vermek ve gençleri bilinçlendirmektir.” ve “Gençlerin, özellikle inanç ve hayat konusundaki tercihlerini özgür olarak
yapabilmeleri din ö¤retiminin esas
amac›d›r; bilinçli dindarl›k da budur.”
ﬂeklinde ifade edilmektedir. Bu
amaçlara uygun olarak din ö¤retiminin, “ö¤rencinin kendi ak›l yürütme gücünü kullanarak varl›klar içindeki konumunu belirlemesine katk›da bulunaca¤›” söylenmektedir.

Bu beﬂ temel kavram›n gere¤i
olarak din ö¤retiminin tamamen
ezberletici ve nakilci bir yaklaﬂ›mla
yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›,
dünya ve insan›n de¤iﬂmekte oldu¤u, dünkü problemlere yeni
problemlerin eklenmekte oldu¤u
ve bu de¤iﬂime yetiﬂmenin hiç de
kolay olmad›¤› ifade edilerek; “‹nsana, düﬂünceye, hürriyete, ahlâka
ve kültürel mirasa sayg›y› temel
alan bu bak›ﬂ aç›s›, “Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retim Programlar›” geliﬂtirilirken, ders kitaplar›
yaz›l›rken veya ö¤rencilerle din alan›nda iletiﬂime geçerken göz önüne alaca¤›m›z hususlara iﬂaret et-

mektedir. Din ö¤retimi ile ilgili yaklaﬂ›m›m›z da genel olarak “ö¤rencinin bilincinin geliﬂmesini sa¤layacak ﬂartlar› oluﬂturmak ve ö¤renciye, hayat›n problemlerini çözebilmesinde yard›mc› olacak yollar›
göstermek ﬂeklinde formüle edilebilir.” denilmektedir.
Böyle bir yaklaﬂ›m›n ö¤rencinin,
biliﬂsel, duyuﬂsal ve bilimsel geliﬂimine de somut katk›lar› olaca¤›;
do¤ru bilgi edinme, kendi baﬂ›na
düﬂünme kabiliyeti, eleﬂtirel düﬂünme, seçme kabiliyeti, hayat›n
anlam›n› keﬂfetme ve akl›n› kullanarak inanc›n› temellendirebilece¤i ve bunlar›n ö¤rencinin kazanmas› istenen yetenekleri ve geliﬂtirmesi beklenen kabiliyetleri gösterdi¤i, özetle Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde ö¤rencilerin hayatlar›
boyunca kullanacaklar› bilgi ve becerileri edinmelerinin amaçland›¤›
söylenmektedir.
Niçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
dersi? Niçin okulda Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi dersi? sorular›na Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin,
okulun ö¤retim teorisi içindeki yeri ile ilgili olarak okulun, genel ö¤retimdeki amac›na ulaﬂmas›nda Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi nas›l
katk›da bulunabilir? Bu katk› ne derecede gereklidir veya kaç›n›lmazd›r? sorular›yla cevap aranmakta
ve “Okulun görevi, toplumun çok
amaçl› özelli¤ini hiçe saymak, onu
görmezlikten gelmek veya ideolojik olarak y›pratmak gibi uygulamalarla ba¤daﬂamaz. Okul, dinî bir tav›r da tak›namaz. Zaten buna yetkili de de¤ildir. Çok amaçl› toplumun okuluna uygun olan, ideolojik
bir ö¤retim amac› de¤il, fakat ö¤rencilerin, gerçe¤in bütünü ile karﬂ›laﬂmas›n› hedef al›c› bir ö¤retimdir. Bu bütünlük içinde okul ö¤rencilere, ‹slâm dininin getirdi¤i dünya
görüﬂünün temel ilkelerini tan›tmak, onlara gerçe¤in dinî aç›dan
nas›l yorumland›¤› konusunda bilgi
vermek durumundad›r. Okul, din
ile ilgili sorular yokmuﬂ gibi davranamaz. Din ile ilgili sorular› kendili¤inden veya baﬂka branﬂlar yoluy-
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la da cevapland›ramaz. Toplum
politikas› aç›s›ndan din dersi, okulda, dinin toplum içinde sahip oldu¤u yere uygun bir biçimde temsil
edilmek durumundad›r.” denilmektedir.
Daha sonra din e¤itim ve ö¤retiminin gereklili¤i konusu Antropolojik-‹nsanî Temel, Toplumsal Temel,
Kültürel Temel, Evrensel Temel,
Felsefî Temel, Hukukî Temel’lerle
gerekçelendirilerek bu konularda
aç›klamalar yap›lmaktad›r.
Program›n temel yaklaﬂ›m› konusunda; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Dersi Ö¤retim Program› haz›rlan›rken ö¤rencinin aktif k›l›nd›¤› program geliﬂtirme yaklaﬂ›mlar› (E¤itimsel Yaklaﬂ›m) ve alan ile ilgili bilimsel kriterler (Din Bilimsel Yaklaﬂ›m)
olmak üzere iki temel hususun gözetildi¤i vurgulanmaktad›r.
“a. E¤itimsel Yaklaﬂ›m: Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda yap›land›rmac›
yaklaﬂ›m, çoklu zeka, ö¤renci merkezli ö¤renme gibi yaklaﬂ›mlar dikkate al›nm›ﬂt›r. Yap›land›rmac› yaklaﬂ›ma göre ö¤renme sürecinde
ön bilgileri harekete geçirme, geliﬂim düzeyini dikkate alma, etkili iletiﬂim kurma, anlam kurma, uygulama ve de¤erlendirme önemli kavramlard›r. Ö¤renci merkezli ö¤renmeyi temel alan yap›land›rmac›
yaklaﬂ›m, ö¤renme sürecinde ö¤renci kat›l›m›na ve ö¤retmen rehberli¤ine a¤›rl›k vermektedir.
Bu ba¤lamda programda, kavramsal bir yaklaﬂ›m da izlenmekte,
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersiyle
ilgili kavramlar›n ve iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi vurgulanmaktad›r. Program›n oda¤›nda kavram ve kavram
iliﬂkilerinin oluﬂturdu¤u ö¤renme
alanlar› bulunmaktad›r. Kavramsal
yaklaﬂ›m, din ve ahlâkla ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluﬂturulmas›na daha çok zaman ay›rmay› ve böylece kavramsal ve iﬂlemsel bilgiler aras›nda iliﬂkiler kurmay›
gerektirmektedir. Benimsenen
kavramsal yaklaﬂ›mla, ö¤rencilerin
somut deneyimlerinden, sezgilerinden dinî ve ahlâkî anlamlar oluﬂ25
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turmalar›na ve soyutlama yapabilmelerine yard›mc› olmak amaçlanm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›mla dinî ve ahlâkî
kavramlar›n geliﬂtirilmesinin yan› s›ra, baz› önemli becerilerin (problem çözme, iletiﬂim kurma, ak›l yürütme vb.) geliﬂtirilmesi de hedeflenmiﬂtir. Ö¤renciler aktif ﬂekilde
din ve ahlâk› ö¤renirken problem
çözmeyi, çözümlerini ve düﬂüncelerini paylaﬂmay›, aç›klamay› ve savunmay›, din ve ahlâk› hem kendi
içinde hem de baﬂka alanlarla iliﬂkilendirmeyi ö¤renirler. Dolay›s›yla
sa¤lam, zengin dinî ve ahlâkî kavramlar oluﬂtururlar.
Bu programla, ö¤rencilerin din
ve ahlâkla ilgili konular›n ö¤renme
sürecinde aktif kat›l›mc› olmalar›
esas al›nmaktad›r. Din ve ahlâk konular›n› ö¤renme aktif bir süreç
olarak ele al›nm›ﬂt›r. Programda,
ö¤rencilerin araﬂt›rma yapabilecekleri, keﬂfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve
yaklaﬂ›mlar›n› paylaﬂ›p tart›ﬂabilecekleri ortamlar›n sa¤lanmas›n›n
önemi vurgulanm›ﬂt›r.
b. Dinbilimsel Yaklaﬂ›m: Program geliﬂtirme süresi boyunca, gerek ‹slâm gerekse di¤er dinler hakk›nda bilimsel ve araﬂt›rmaya dayal› bilgi ön plânda tutulmuﬂ, bat›l ve
hurafeye dayal› yanl›ﬂ bilgilerden
uzak durulmuﬂtur. ‹slâm'la ilgili bilgilerde; Kur'an merkezli, birleﬂtirici ve
mezhepler üstü bir yaklaﬂ›m benimsenerek ‹slâm kaynakl› bütün
dinsel oluﬂumlar› kuﬂatacak kök
de¤erler öne ç›kar›lm›ﬂ; inanç, ibadet ve ahlâk alanlar›yla ilgili bu de¤erlerin, Kur'an'la ve Hz. Peygamberin çabalar›yla oluﬂturulmuﬂ ve
bütün Müslümanlar› birleﬂtiren ortak paydalar olmas›na özen gösterilmiﬂtir. Amaç, yorumlardan birisini
telkin edip di¤erini dönüﬂtürmek
de¤il; sadece bireylerin, dinî kültür
ve ahlâkî de¤erler hakk›nda do¤ru
bilgilenmelerini sa¤lamakt›r. Bununla birlikte, dinin anlaﬂ›lma biçimleri olarak tan›mlanan mezhepler
ve dinî oluﬂumlar, yok say›lmam›ﬂ;
kültürel zenginlik ve farkl› düﬂünce
ekolleri olarak görülmüﬂtür. ‹lk aﬂa26

mada dinin ortak paydalar›, daha
sonraki aﬂamada ise tarih boyunca
ortaya ç›kan farkl› yorumlar hakk›nda, dinî-kültürel boyutuyla tasvir
edici bir tarzda bilgi verilmesi hedeflenmiﬂ ve bu amaçla baz› ünite
ve okuma parçalar› konulmuﬂtur.
Hatta di¤er dinlere de yer verilerek dinler aras› aç›l›ml› bir ders niteli¤i kazand›r›lm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›ma uygun olan, bütün dinî ve ahlâkî de¤erler, ö¤retime konu edilmiﬂ, ancak din e¤itiminde kullan›lan yaklaﬂ›mlardan birisi olan doktrin merkezli ya da mezhep merkezli bir
din ö¤retimine dönüﬂmemesine
büyük özen gösterilmiﬂtir.” denilmektedir.
Bunlar yap›l›rken “ﬂu amaçlar göz
önünde bulundurulmuﬂtur;
“Kültürü ve dini do¤ru anlayan bireyler yetiﬂtirmek,
Ö¤rencinin kendine güven duygusunu geliﬂtirmek,
Ö¤renciyi araﬂt›rmaya ve üretmeye sevk etmek
Ö¤rencinin muhakeme gücünü
art›rmak
Ö¤rencileri manevî yönden sa¤l›kl› bireyler olarak yetiﬂtirmek,
Toplumda oluﬂan yanl›ﬂ din anlay›ﬂlar›n› düzeltmek,
Dinin sadece bilgi olarak ö¤retilmesiyle yetinilmeyip, ö¤rencilerin
ayn› zamanda ahlâkî erdemleri ve
de¤erleri içselleﬂtirmelerini sa¤lamak,
Ö¤rencinin karar verme gücünü
geliﬂtirmek, edindi¤i dinî bilgilerle
hayat›n› anlamland›rmak,
Ö¤rencinin sanatç› bir ruha sahip olmas›n› sa¤lamak,
Demokrasi bilincini bütün bireylerde geliﬂtirmek ve yerleﬂtirmektir.”
II. PROGRAMIN V‹ZYONU
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program›’n›n vizyonu;
“- 21. yüzy›l›n ça¤daﬂ, Atatürk ilke
ve ink›lâplar›n› benimsemiﬂ, temel
demokratik de¤erlerle donanm›ﬂ,
insan haklar›na sayg›l›, yaﬂad›¤› çevreye duyarl›, bilgiyi deneyimlerine

göre yorumlay›p sosyal ve kültürel
ba¤lam içinde oluﬂturan, kullanan
ve düzenleyen, sosyal kat›l›m becerileri geliﬂmiﬂ;
- ‹nsanl›k tarihi boyunca birey ve
toplum üzerinde etkili olan dini
do¤ru anlayan ve yorumlayan; ‹slâm dininin kültür, dil, sanat, örf ve
âdetler üzerindeki etkisini dikkate
alarak ‹slâm dinini ve bundan kaynaklanan ahlâk anlay›ﬂ› ile örf ve
âdetleri tan›yan; kendi dininden ve
baﬂka dinlerden olanlara karﬂ› anlay›ﬂl› davran›ﬂlarda bulunan, di¤er
dinleri tan›yan;
- Millî, ahlâkî, insanî ve kültürel
de¤erleri benimseyen, beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu bak›m›ndan
dengeli ve sa¤l›kl› geliﬂen; üretken, haklar›n› ve sorumluluklar›n› bilen;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›n› yetiﬂtirmektir.”
ﬂeklinde ifade edilmektedir.
III. PROGRAMIN YAPISI
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ö¤retim Program›n›n genel amaçlar, temel beceriler, ö¤renme alanlar›,
kazan›mlar, etkinlik örnekleri ve
aç›klamalardan oluﬂmaktad›r.
a. Genel Amaçlar: Türk Millî
E¤itiminin Genel Amaçlar› ve Temel ‹lkelerine uygun olarak otuz
sekiz adet genel amaç say›lm›ﬂt›r.
Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r: ‹slam’›n
iman, ibadet ve Ahlâk esaslar›n› tan›r; ‹nanc›n› ak›lla bütünleﬂtirir; Dinin
“hukukun üstünlü¤ünü” esas ald›¤›n› kavrar; Toplumdaki farkl› dinî anlay›ﬂ ve yaﬂay›ﬂlar›n dinin özü ile ilgili olmay›p sosyal bir olgu oldu¤u bilincine var›r; Din alan›nda yetkin
olan ile olmayan› ay›r›r; Allah ile iletiﬂim kurmada yapay engelleri
aﬂar; Akl›n, dinî sorumlulu¤un temel ﬂart› oldu¤unu; dinin akl›n kullan›lmas›n› istedi¤ini ve bilimsel bilgiyi teﬂvik etti¤ini benimser; Do¤ru
dinî bilgiler ile bat›l inanç ve hurafeleri ay›rt eder; Hz. Muhammed’in
örnekli¤ini analiz eder; ‹slam dininde Kur’an-› Kerim’e verilen önemi
kavrar; Birlikte yaﬂama ve hoﬂgörü
kültürünü özümser; Kader kavram›-

duyarl›l›k, Hoﬂgörü, Misafirperverlik,
Sa¤l›kl› olmaya önem verme, Sayg›, Sevgi, Sorumluluk, Temizlik, Vatanseverlik, Yard›mseverlik, Paylaﬂ›mc› olmak, Fedâkârl›k say›lm›ﬂt›r.

b. Temel Beceriler: Yeni program›n becerilere a¤›rl›k verdi¤i
gözlenmektedir. Temel becerilerin, ö¤rencilerin ö¤renme alanlar›ndaki geliﬂimleriyle ba¤lant›l›, yatay
olarak bir y›l›n sonunda, dikey olarak da 12. s›n›f›n sonunda kazanacaklar› ve hayat boyu kullanacaklar› temel beceriler kastedilmektedir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n içerdi¤i kazan›mlarla ö¤rencilerde bu temel
becerilerin geliﬂmesini sa¤layaca¤›
ifade edilerek programla ulaﬂ›lmas›
beklenen üst beceriler olmak üzere yirmi beﬂ üst beceri say›lm›ﬂt›r.
Bunlar; Ahlâkl› ve hoﬂgörülü davranma, Eleﬂtirel düﬂünme, ‹letiﬂim
kurma, Problem çözme, Araﬂt›rma,
Karar verme, Bilgi teknolojilerini
kullanma, Giriﬂimcilik, Metinler aras›nda anlam iliﬂkisi kurma, Kiﬂisel ve
sosyal de¤erlere önem verme,
Türkçeyi do¤ru, güzel ve etkili kullanma, Çevre bilinci, Ö¤renmeyi
ö¤renme, Kendini tan›ma, Duygu
yönetimi, Sorumlu bir ﬂekilde davranma, Farkl›l›klara sayg›, Sosyal de¤iﬂim, Kat›l›m ve iﬂ birli¤i, Amaç belirleme, Karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k, Süreklilik,
Etkileﬂim, Zaman ve mekân› do¤ru
alg›lama, Kendini ifade etme.

d. Ö¤renme Alanlar›: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda, içerik düzenlenmesinde tematik bir yaklaﬂ›m›n göz
önüne al›nd›¤› ve bu çerçevede
yeni program anlay›ﬂ›na uygun olarak yedi ö¤renim alan› çerçevesinde yap›land›r›ld›¤› görülmektedir.
Ayr›ca ö¤renme alanlar›n›n dayand›¤› disiplinler tan›mlanm›ﬂ ve ö¤renme alanlar› ile iliﬂkilendirilmiﬂlerdir. Bu ö¤renme alanlar›:

c. De¤erler: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›’nda yukar›da belirtilen temel
becerilerin yan› s›ra, de¤erlerin ö¤retiminin de ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ö¤retimi Program›’nda içselleﬂtirilmesi ön görülen de¤erlerden olmak üzere, Adil olma, Aile
kurumuna önem verme, Ba¤›ms›zl›k, Bilimsellik, Çal›ﬂkanl›k, Dayan›ﬂma, Ölçülülük, Yumuﬂak huyluluk,
Güvenilir olmak, Kanaat, Cömertlik, Sab›r, Samimiyet, Güven, Namuslu olmak, Alçak gönüllülük, Sözünde durmak, Emanete riayet etmek, Hakikat sevgisi, Kardeﬂlik, Duyarl›l›k, Do¤ruluk, Dürüstlük, Estetik

1. ‹nanç
2. ‹badet
3. Hz. Muhammed
4. Vahiy ve Ak›l
5. Ahlâk ve De¤erler
6. Din ve Laiklik
7. Din, Kültür ve Medeniyet’dir.
Orta ö¤retim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki ö¤renme alanlar›n›n, bir ya da birden fazla akademik disiplinin ilgi alan›na girdi¤i;
"‹nanç" ö¤renme alan›n›n Kelâm,
Psikoloji, Sosyoloji, Dinler Tarihi ve
Mezhepler Tarihi'nin; "‹badet" ö¤renme alan›n›n, ‹slâm F›kh›'n›n; "Hz.
Muhammed" ö¤renme alan›n›n, ‹slâm Tarihi, Siyer, Megâzî, Hadis ve
Edebiyat›n; "Vahiy ve Ak›l" ö¤renme alan›n, Kelâm, Tefsir, ‹slâm Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf Tarihi, ‹slâm
Felsefesi ve Din Felsefesi'nin ; "Ahlâk ve De¤erler" ö¤renme aln›n›n,
Ahlâk, Felsefe, Hukuk ve Din Felsefesi'nin; "Din ve Laiklik" ö¤renme aln›n›n, ‹nk›lâp Tarihi, Felsefe, Din Sosyolojisi ve Vatandaﬂl›k Bilgisi'nin;
"Din, Kültür ve Medeniyet" ö¤renme alan›n, Edebiyat, Dinler Tarihi,
Tarih, Antropoloji ve Medeniyet
Tarihi'nin ilgi alan›na” girdi¤i, "Din,
Kültür ve Medeniyet" ö¤renme
alan›n›n ise, pek çok akademik disiplini ilgilendirmekle beraber, asl›nda disiplinler aras› bir alan oldu¤u
ifade edilmektedir.
Ö¤renme alanlar›n›n, 9. s›n›fta
baﬂlay›p 12. s›n›fa kadar devam etti¤i görülmektedir. Her s›n›fta, yedi
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na yanl›ﬂ yorumlayarak sorumluluktan kaç›n›lamayaca¤› bilincine sahip olur; Toplumdaki dinî ve ahlâkî
davran›ﬂlar› tan›r; Ö¤renilen ahlâkî
de¤erleri içselleﬂtirir.
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ö¤renme alan›ndan her birisi için
bir ünite bulundu¤u, ancak bazen
bir ünitenin, bir ya da birden fazla
ö¤renme alan›n› içerebildi¤i görülmektedir. Bu sebeple bir ö¤renme alan›na ait ünitelerin veya kazan›mlar›n, kendi üniteleriyle ya da
ünitelerin kazan›mlar›yla veya di¤er ö¤renme alan›na ait ünitelerle
ya da ünite kazan›mlar›yla iliﬂkilendirilebildi¤i görülmektedir. Örne¤in; "‹nanç" ö¤renme alan›n›n 10. s›n›f Allah ‹nanc› ünitesi, ayn› ö¤renme alan›n›n 9. s›n›f ‹nsan ve Din ünitesi ile iliﬂkilendirildi¤i; ayr›ca "Ahlâk
ve De¤erler" ö¤renme alan›na ait
9. s›n›f De¤erler ve Aile ünitesinin
3. kazan›m›, " Din ve Laiklik" ö¤renme alan›na ait 9. s›n›f Laiklik ve Din
ünitesinin 2. kazan›m› ile iliﬂkilendirildi¤i ve bu tür iliﬂkilendirmelere konular›n aç›klamalar k›sm›nda dikkat
çekildi¤i görülmektedir.
1. ‹nanç: Bu ö¤renme alan›n›n,
di¤er ö¤renme alanlar› için de
önemli bir yere sahip olmas›, insandin iliﬂkisi, insanl›k tarihindeki inanç
biçimleri, tek tanr› inanc›, insan›n
günlük hayat›nda ve davran›ﬂlar›nda inanc›n etkisi ve hayat›n› anlamland›ran ahiret inanc› gibi insan›n
bütün hayat›n› ilgilendiren süreçleri içermesi dolay›s›yla, her s›n›fa bu
alanla ilgili bir ünite konuldu¤u ifade edilmektedir.
Ö¤rencinin bu ö¤renme alan›ndan edindi¤i kazan›mlar sonunda,
evrendeki konumunu fark eden,
ak›l sahibi, özgür ve inanan bir varl›k olmakla di¤erlerinden ayr›ld›¤›n›n bilincine varan, dinin insan hayat›ndaki yerini ve önemini anlayan, inand›¤›na bilerek inanan, tek
tanr› inanc›n› temellendirebilen, Allah'la sa¤l›kl› bir iletiﬂim kuran, yaﬂam›n› anlamland›ran, yapt›¤› iyilik ve
kötülü¤ün karﬂ›l›¤›n› mutlaka görece¤i sorumluluk ve bilinciyle hareket eden birey olarak yetiﬂmesinin
esas oldu¤u, ayr›ca bireyin inanmakla, insanl›¤›n› daha iyi gerçekleﬂtirebilmesi, di¤er inanç sahiplerine sayg›l› olmas› ve tevhit inanc›yla ba¤l›l›k bilincini güçlendirmesinin
amaçland›¤› vurgulanmaktad›r.
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Ö¤rencilerin, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde insan›n konumunu, insan-din iliﬂkisini, dinin insan hayat›ndaki önemini ve inanç
çeﬂitlerini; 10. s›n›f düzeyinde Allah'›n varl›¤› ve birli¤inin delillerini,
Allah'›n baz› s›fatlar›n›, insanla Allah
aras›ndaki iletiﬂim yollar›n›, temel
inanç esaslar›; 11. s›n›fta kader ve kaza kavramlar›n›, insan›n ak›l sahibi,
özgür ve sorumlu bir varl›k oldu¤u,
kaderle iliﬂkilendirilen kavramlar›
do¤ru anlamay›; 12. s›n›fta, yaﬂam›n
amaçs›z olmad›¤›n›, bunu ahiret
inanc›yla anlamland›rmay›, yaﬂaman›n ve yaﬂatman›n önemini, ac› ve
sevinçleri paylaﬂmay› ö¤renecekleri ifade edilmektedir.
Bu ö¤renme alan›nda, Psikoloji,
Sosyoloji, Kelâm, Dinler Tarihi ve
Mezhepler Tarihi disiplinlerinin temel kavramlar› kullan›laca¤›, ünitelerin içeri¤i aç›s›ndan öncelikle, ‹badet, Hz. Muhammed, Ahlâk ve De¤erler ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i, bu ö¤renme alan›nda
ö¤rencilerin; do¤ru inanma, Allah’la sa¤l›kl› iletiﬂim kurma, hayat›n›
anlamland›rma, akl›n› kullanma, sorumlu davranma becerilerini geliﬂtirecek etkinliklerle desteklenece¤i vurgulanmaktad›r.
2. ‹badet: “‹badet Alan›”; Temizlik, ‹slâm'da ‹badetler, ‹slâm’da ‹badetlerin Faydalar› ve Dinlerde ‹badetler gibi üniteleri içermektedir.

‹badet ö¤renme alan›yla, ibadet
duygusunun sa¤l›kl› bir ﬂekilde doyurulmas› ve ibadet mekânlar›na
sayg›l› davranma al›ﬂkanl›¤›n›n kazand›r›lmas›n›n amaçland›¤› vurgulanarak; ö¤rencilerin bu ö¤renme
alan›yla genel olarak niçin ibadet
edildi¤ini ve ibadetlerin türlerini
kavrayarak ibadetlerde temizli¤in
ﬂart oldu¤unu, bunun için gerekli
haz›rl›klar› yapman›n, inanç ve ibadet iliﬂkisinin bilincine varaca¤›, her
iyi davran›ﬂ›n ibadet oldu¤unu, ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalar›n›n bulundu¤unu kavrayaca¤›, ayr›ca ‹slâm'daki ve di¤er dinlerdeki ibadet ﬂekillerini tan›yaca¤›
ve ibadet mekânlar›na, kutsal günlere ve bayramlara sayg› duyaca¤›,
çevresindeki di¤er dinleri ö¤renmeye yönelik etkinliklerde bulunaca¤› ifade edilmektedir.

lar› kullan›laca¤›; ünitelerin, içeri¤i
aç›s›ndan öncelikle, ‹nanç, Vahiy
ve Ak›l, Ahlâk ve De¤erler ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i; ö¤rencilerin, temizlik bilinci, ibadet bilinci, güzel davran›ﬂ edinme, di¤er
dinlerin ibadetlerine ve ibadethanelerine sayg›l› davranma becerilerini geliﬂtirecek etkinliklerle desteklenece¤i vurgulanmaktad›r.

Ö¤rencilerin, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde ibadet
kavram› ve kapsam›n›, niçin ibadet
edildi¤ini, ibadet-temizlik iliﬂkisini
ve temizlik türlerini; 10. s›n›f düzeyinde inanç-ibadet iliﬂkisini, baﬂl›ca
ibadetleri, salih amelleri ve ibadetlerle ilgili temel ilkeleri; 11. s›n›fta, ‹slâm’da ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalar›n›; 12. s›n›fta dinlerdeki ibadet türlerini, dinlerin ibadet yerlerini, önemli gün ve geceleri ö¤renecekleri; F›k›h ve Dinler
Tarihi disiplinlerinin temel kavram-

Ö¤renciler bu ö¤renme alan›yla
genel olarak Hz. Muhammed'in
do¤du¤u ve yetiﬂti¤i ortam› tanyaca¤›; peygamberlikten önceki
hayat›n› ve ilk vahiy al›ﬂ›n› ö¤renece¤i; Medine'ye hicretini, sebep
ve sonuçlar›n› tart›ﬂaca¤›n›; Hz. Muhammed'in bar›ﬂ› sa¤lamaya ve ‹slâm'› yaymaya yönelik çabalar›n›,
son konuﬂmas›n›, vefat›n›n Müslümanlar üzerindeki etkilerini de¤erlendirece¤ini; Hz. Muhammed'in
insan oldu¤unu ancak, vahiy almakla di¤er insanlardan ayr›ld›¤›n›,
Kur'an'› aç›klama görevini üstlendi¤ini, insanlara davran›ﬂlar›yla örneklik yapt›¤›n› ve insanî de¤erleri yerleﬂtirmek için gönderildi¤ini kavrayaca¤›n›; ayr›ca hadis ve sünnet
kavramlar›n› tan›mlayarak Peygamberi do¤ru anlama ve do¤ru modelleme bilinci kazanaca¤› vurgulanmaktad›r.

3. Hz. Muhammed: “Hz. Muhammed” Ö¤renme Alan›, Hz. Muhammed’in Hayat›, Kur’an’a göre
Hz. Muhammed, Hz. Muhammed’in Örnekli¤i ve Hz. Muhammed’i Anlama konular›n› içerdi¤i;
ö¤rencilerin Hz. Muhammed ö¤renme alan›yla; ‹slâm Peygamberinin misyonunu, örnekli¤ini kavramalar› ve onu do¤ru anlama bilinci
kazanmalar›n›n amaçland›¤› ifade
edilmektedir.

Ö¤renciler, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde Hz. Muhammed'in do¤du¤u sosyal çevreyi,
do¤umunu, çocuklu¤unu ve gençli¤ini, peygamberlikten önceki hayat›n›, ilk vahyi al›ﬂ›n›, hicretini, toplumsal bar›ﬂa yönelik faaliyetlerini,
‹slâm'› yayma çabalar›n›, Veda Hutbesi'ndeki evrensel mesajlar› ve
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Bu ö¤renme alan›nda, Siyer, Magâzî, ‹slâm Tarihi ve Hadis disiplinlerinin temel kavramlar›n›n kullan›laca¤›, ünitelerin, içeri¤i aç›s›ndan
öncelikle ‹badet, Vahiy ve Ak›l, Ahlâk ve De¤erler ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i, bu ö¤renme
alan›nda Hz. Muhammed'i ve mesaj›n› do¤ru anlama becerisinin geliﬂmesine yarayan etkinliklerle desteklenece¤i vurgulanmaktad›r.
4. Vahiy ve Ak›l: Allah’›n Hz.
Muhammed’e gönderdi¤i vahiylerin tamam›n›n Kur’an’da topland›¤›,
dolay›s›yla Kur’an, tamam›yla vahiy
mahsulü oldu¤u vurgulanarak; Allah'›n insanl›¤a buyruklar›n› içermesi ve son ilâhî kitap olmas› bak›m›ndan ‹slâm inanc›nda Kur'an'›n
önemli bir yeri oldu¤u; vahyin anlaﬂ›lmas› ve yorumlanmas›nda akl›n
hakem k›l›nd›¤›; ak›l ve vahyin dinin
iki önemli kayna¤› oldu¤u; ‹slâm
düﬂüncesinde ortaya ç›kan bütün
yorumlar›n dinin anlaﬂ›lmas›yla ilgili
olup ak›l ve vahiyle do¤rudan ilgili
oldu¤una dikkat çekilmekte; “Vahiy ve Ak›l ö¤renme alan›yla; dinde
vahiy ve akl›n önemini, Kur'an'› anlama ilkelerini, yorum farkl›l›klar›n›n
dinle olan iliﬂkisini ve birlikte yaﬂama kültürünü ö¤renmek hedeflenmektedir.” denilerek ö¤rencilerin bu ö¤renme alan›yla genel olarak “Kur'an'›n ‹slâm'daki yeri ve öne-

mini, toplanmas›n› ve ço¤alt›lmas›n›, Kur'an ve yorumlanmas› ile ilgili
kavramlar›, Kur'an'›n temel konular›n› tan›r. Kur'an'›n amac›n›n do¤ru
bilgi, do¤ru inanç ve do¤ru davran›ﬂ oldu¤unu kavrar ve onu okuyup anlama bilincine var›r. Ayr›ca ‹slâm anlay›ﬂ›ndaki yorum farkl›l›klar›n›n nedenlerini sorgulayarak her
zaman ve mekânda yeni yorumlar›n kaç›n›lmaz oldu¤unu; do¤ru anlaﬂ›lmad›¤› takdirde ortaya ç›kacak
zararlar› önceden kestirir. Yap›lan
yorumlar›n inançla, amelle ve ahlâkla ilgili olanlar›n› birbirinden ay›r›r.
Dinle ilgili yorumlar›n, din farkl›l›¤›
de¤il, yorum farkl›l›¤› ve birer zenginlik oldu¤u, dinde ço¤ulculuk ve
dini kolaylaﬂt›rma anlam›na geldi¤ini fark eder. Hiçbir ‹slâm yorumunun ‹slâm'la özdeﬂleﬂtirilemeyece¤ini kavrar ve birlikte yaﬂama ve
hoﬂgörü bilincini kazan›r.” denilmektedir.
Ö¤rencilerin, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde Kur'an-› Kerim'in ‹slâm dininin temel kayna¤›
oldu¤unu, Kur'an'›n tarihini, Kur'an'la
ilgili kavramlar›, Kur'an'›n belli baﬂl›
konular› ve Kültürümüzde Kur'an'›n
yeri ve önemini; 10. s›n›f düzeyinde
Kur'an'›n temel amaçlar›n›, Kur'an'›
okuman›n önemi ve Kur'an'› yorumlaman›n temel ilkelerini; 11. s›n›fta ‹slâm düﬂüncesinde yorum farkl›l›klar›n›n sebepleri, ‹slâm düﬂüncesinde siyasî-itikadî yorumlar›, ‹slâm
düﬂüncesinde amelî-f›khî yorumlar›
ve ‹slâm düﬂüncesinde yorumlar›
birleﬂtiren unsurlar›; 12. s›n›fta, tasavvufî düﬂüncenin geliﬂimini, tasavvuf düﬂüncesinde Tanr›-varl›k
iliﬂkisini, tasavvuf düﬂüncesinin ahlâkî boyutu, kültürümüzde etkin
olan tasavvufî yorumlar› ile birlikte
yaﬂama ve hoﬂgörü kültürünü ö¤renecekleri belirtilmektedir.
Vahiy ve ak›l ö¤renme alan›nda,
Tefsir, ‹slâm Mezhepleri Tarihi ve
Tasavvuf Tarihi disiplinlerinin temel
kavramlar› kullan›laca¤›; ünitelerin,
içeri¤i aç›s›ndan öncelikle Hz. Muhammed, Din, Kültür ve Medeniyet ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i; bu ö¤renme alan›nda ö¤-
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vefat›n›; 10. s›n›f düzeyinde Hz. Muhammed'in insanl›¤a gönderilen
bir rahmet peygamberi, insanl›¤›
uyar›c› oldu¤u ve bizim gibi insan
oldu¤unu, Kur'an'› aç›klama görevi
bulundu¤unu; 11. s›n›fta Kur'an'a göre örnek insan olmas›n›n özellikleri,
Hz. Muhammed'in güvenilirlik, merhametlilik, adalet, kolaylaﬂt›r›c›l›k,
hoﬂgörü, sab›r ve kararl›l›k konusunda örnekli¤ini ve Kültürümüzde
Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt sevgisini; 12. s›n›fta, hadis ve sünnetin
ne oldu¤unu, Hz. Muhammed'in
davran›ﬂlar›ndaki yerel ve evrensel
boyutlar›, dinin anlaﬂ›lmas›nda sünnetin önemini, hadis ve sünnetin
nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini ve baﬂl›ca klasik hadis kaynaklar›n›n neler
oldu¤unu ö¤reneceklerdir.
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rencilerin, Kur'an'› ve mesaj›n› do¤ru anlama, farkl› yorumlara sayg›
duyma becerisini geliﬂtirecek etkinliklerle desteklenecekleri vurgulanmaktad›r.
5. Ahlâk ve De¤erler: “Ahlâk
ve De¤erler” ö¤renme alan›yla,
din-de¤er iliﬂkisini, kiﬂisel ve toplumsal geliﬂim için de¤erlerin önemini, hak ve özgürlüklerin kullan›m›n›, bar›ﬂ içinde yaﬂamay›, affetme
ve ba¤›ﬂlamay› ö¤retmek amaçlanmaktad›r.” denilmektedir.
Ö¤rencilerin bu ö¤renme alan›yla genel olarak de¤erlerin fark›na
varaca¤›, din-de¤er iliﬂkisini yorumlayarak kiﬂilik ve toplumsal geliﬂimde de¤erlerin önemini kavrayaca¤›, aile içi görev ve sorumluluklar›n›n bilincine varaca¤› ve Hz. Muhammed'in bu konudaki örnek
davran›ﬂlar›ndan modellemelerde
bulunarak aile içi huzuru korumaya
çal›ﬂaca¤›, hak ve özgürlüklerin birey ve toplum için önemini kavrayaca¤›, onlara sayg› duyaca¤› ve
kul hakk› ihlâllerine karﬂ› duyarl› olaca¤›, devlete karﬂ› görev ve sorumluluklar›n› yerine getirece¤i, ‹slâm'›n bar›ﬂ dini oldu¤unu ve bar›ﬂa verdi¤i önemi kavrayarak ona
uygun davran›ﬂlar sergileyece¤i, insan›n hata yapabilen bir varl›k oldu¤unu, ancak as›l erdemin yap›lan
hatadan dönmek, hata edeni ise
ba¤›ﬂlamak oldu¤u bilincine varaca¤› vurgulanmaktad›r.
Ö¤rencilerin, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde de¤erin
ne oldu¤unu ve dinin de¤erlerin
oluﬂumundaki etkisini, kiﬂilik ve
toplumsal geliﬂimde de¤erlerin etkisini, dinlerin aileye verdi¤i önemi,
Hz. Peygamberin ailenin korunmas›na ait ö¤ütlerini; 10. s›n›f düzeyinde hak ve özgürlük kavramlar›n›,
temel hak ve özgürlükleri, bunlar›n
dinle iliﬂkilerini, kullan›mlar›n›, kullan›m›n› engelleyen al›ﬂkanl›klar›, hukukun üstünlü¤ünü ve kul hakk›na
sayg›y›; 11. s›n›fta bar›ﬂ›n insanl›k için
ihtiyaç oldu¤unu, ‹slâm'›n bar›ﬂ dini
oldu¤unu ve yaﬂama hakk›na büyük önem verdi¤ini, Hz. Muhammed'in bir bar›ﬂ elçisi oldu¤unu, zo29
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runlu olmad›kça savaﬂ›n insanl›k suçu oldu¤unu; 12. s›n›fta, insan›n hata yapabilen bir varl›k oldu¤unu,
tövbe etmenin ve hatadan dönmenin bir erdem oldu¤unu, Allah'›n ba¤›ﬂlay›c› oldu¤unu ve ba¤›ﬂlayan› sevdi¤ini, ba¤›ﬂlaman›n insan› yüceltti¤ini, ba¤›ﬂlaman›n bireysel ve toplumsal hoﬂgörünün
temelini oluﬂturdu¤unu ve iyiliklerin kötülükleri giderdi¤ini ö¤renecekleri belirtilmektedir.
Ahlâk ve de¤erler ö¤renme alan›nda, Ahlâk, Felsefe, Hukuk ve Tarih disiplinlerinin temel kavramlar›
kullan›laca¤›, ünitelerin, içeri¤i aç›s›ndan öncelikle Hz. Muhammed,
Din ve Laiklik, Din, Kültür ve Medeniyet ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i, bu ö¤renme alan›nda
ö¤rencilerin, ahlâkl›, sorumlu ve
hoﬂgörülü davran›ﬂ geliﬂtirme, aile
içi ve toplumsal bar›ﬂ› koruma becerisini geliﬂtirecek etkinliklerle
desteklenece¤i vurgulanmaktad›r.
6. Din ve Laiklik: “Din ve Laiklik” ö¤renme alan›nda, Atatürk'ün
dine bak›ﬂ aç›s›n›, dinin yozlaﬂt›r›lmas› karﬂ›s›ndaki tutumunu, din
devlet ayr›m›n›, laikli¤in din ve vicdan özgürlü¤ünün güvencesi oldu¤unu, Atatürk'ün dinin do¤ru anlaﬂ›lmas›na yönelik faaliyetlerini ve
ö¤retimde birli¤in sa¤lanmas›n›n
önemini ö¤retmenin hedeflendi¤i
vurgulanmaktad›r.
Ö¤rencilerin bu ö¤renme alan›yla, genel olarak laikli¤i do¤uran nedenleri anlayarak laik devletin toplumun bütün kesimlerinin inanç ve
davran›ﬂ özgürlü¤ünü tan›d›¤›n›
kavrayaca¤›, din ve vicdan özgürlü¤ünün güvencesinin laiklik oldu¤unun fark›na varaca¤›, Atatürk'ün dini vazgeçilmez bir kurum olarak
görmesinin nedenlerini ve dinin
yozlaﬂt›r›lmas› ve istismar›na karﬂ›
ç›kmas›n›n nedenlerini aç›klayaca¤›, Atatürk'ün Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n› kurdurdu¤unu, Türkçe meal
ve tefsir yazd›rd›¤›n›n, hutbeleri
Türkçeleﬂtirdi¤inin fark›na varaca¤›n›, Atatürk'ün dinin do¤ru anlaﬂ›lmas›na verdi¤i önemi ve bu amaçla din e¤itimi ve ö¤retiminin okul30

da verilmesini istemesinin ve uzman din bilginlerine önem vermesinin sebeplerini aç›klayaca¤› ifade
edilmektedir.
Ö¤rencilerin, bu ö¤renme alan›nda 9. s›n›f düzeyinde dinin bireyi
esas ald›¤›n›, laikli¤i do¤uran nedenleri, laik devletin ne demek oldu¤unu, laikli¤in din ve vicdan özgürlü¤ünün güvencesi oldu¤unu
ve Atatürk'ün laiklik anlay›ﬂ›n›; 10. s›n›f düzeyinde Atatürk'e göre dinin
vazgeçilmez bir kurum oldu¤unu,
Atatürk'ün dinin yozlaﬂt›r›lmas›na
karﬂ› oldu¤unu, Atatürk'ün ‹slâmiyet ve Hz. Peygamberle ilgili sözlerini; 11. s›n›fta Atatürk’ün, sa¤l›kl› din
hizmeti verilebilmesi için Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n› kurdurdu¤unu,
Türkçe Tefsir-Meal ve Hadis çal›ﬂmalar›na verdi¤i önemi, hutbelerin
Türkçeleﬂtirilmesinin gere¤ini; 12. s›n›fta, Atatürk'ün dinin anlaﬂ›lmas›na, okulda din ö¤retimine ve din
bilginlerine verdi¤i önemi ö¤renecekleri vurgulanmaktad›r.
“Din ve Laiklik” ö¤renme alan›nda, Felsefe, Hukuk, Sosyoloji ve Tarih disiplinlerinin temel kavramlar›
kullan›lacaklar›, ünitelerin, içeri¤i
aç›s›ndan öncelikle, Din, Kültür ve
Medeniyet ö¤renim alan›yla iliﬂkilendirilece¤i, ö¤rencilerin, dine ve
devlete sayg›y› ve laiklik bilincini
geliﬂtirecek etkinliklerle desteklenece¤i vurgulanmaktad›r.
7. Din, Kültür ve Medeniyet:
“Din, Kültür ve Medeniyet” ö¤renme alan›yla ö¤rencilere, Türklerin
Müslüman oluﬂunu ve ‹slâm medeniyetine katk›lar›n›; Din-Bilim ‹liﬂkisini, ‹slâm’da do¤ru bilginin kaynaklar›n›, Müslümanlar›n akla ve bilime
verdikleri önemi ve insanl›¤a bu
konudaki katk›lar›n›, ‹slâm'da güzellik ve esteti¤in bir de¤er oldu¤unu, dinlerdeki ortak özellikleri ve
farkl› inançlara sayg› duymay› ö¤retmenin amaçland›¤› ifade edilmektedir.
Ö¤rencilerin bu ö¤renme alan›yla genel olarak Türklerin ‹slâm'› niçin ve nas›l benimsediklerini, ‹slâm
anlay›ﬂlar›n›n oluﬂmas›nda etkili
olan tarihsel ﬂahsiyetleri ve Türkle-

rin ‹slâm medeniyetine katk›lar›n›
aç›klayaca¤›, bilimin insan ürünü ve
din ile bilimin de insanl›¤›n mutlulu¤u için oldu¤unu fark edece¤i, ‹slâm’da do¤ru bilgiye ak›l, vahiy ve
duyularla ulaﬂ›labilece¤ini kavrayaca¤›, ‹slâm'›n bilime önem verdi¤ini
ve sorunlar› çözmede akl› kullanmay› teﬂvik etti¤ini kavrayaca¤›, ‹slâm bilginlerinin din bilimlerini yan›
s›ra Sosyal, Matematik ve Fen Bilimlerine önemli katk›larda bulundu¤unu fark edece¤i, evrende
her ﬂeyin bir ölçüsü ve varl›klar aras›nda bir uyum oldu¤unu, Kur'an'da
güzelli¤in bir de¤er olarak önemsendi¤ini, Hz. Muhammed'in güzel
olan› hayat›na taﬂ›d›¤›n› ve güzel
sözlerle iletiﬂim kurman›n ‹slâm'›n
temel amaçlar›ndan birisi oldu¤unu aç›klayaca¤›, güzel davran›ﬂta
bulunanlar›n ve güzel iﬂ yapanlar›n
ödüllendirilece¤i bilincine varaca¤›, ‹slâm uygarl›¤›nda yaz›ya, mimariye, sanata ve hayat›n çeﬂitli alanlar›na yans›yan güzelliklere örnekler verece¤i, günümüzdeki önemli
dinleri tan›yaca¤›, Semavî dinlerin
tarihî geliﬂim süreçlerini s›ralayaca¤›, Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm, Taoizm, Konfüçyanizm ve
ﬁintoizmin genel özelliklerini aç›klayaca¤›, ilâhî dinlerin inanç ve ahlâk
konusundaki ortak yanlar›n› ve evrensel ahlâk ilkelerini fark edece¤i,
farkl› inanç sahiplerine sayg› duyaca¤›, dinlerin çevrenin korunmas›na gösterdi¤i önemi fark edece¤i
ve örneklendirece¤i, küreselleﬂen
dünyada dinler aras› iliﬂkilerin önemini fark edece¤i vurgulanmaktad›r.
Ö¤rencilerin, “Din, Kültür ve Medeniyet” ö¤renme alan›nda 9. s›n›f
seviyesinde Türklerin Müslüman
oluﬂunu, Türklerin din anlay›ﬂ›nda
etkili olan tarihsel ﬂahsiyetleri,
Türklerin ‹slâm uygarl›¤›na katk›lar›n›; 10. s›n›f düzeyinde din-bilim iliﬂkisini, ‹slâm’da bilginin kaynaklar›n›, ‹slâm'›n akl› kullanmay› ve bilimi teﬂvik etti¤ini, ‹slâm'›n bilimsel yöntemlerle araﬂt›r›lmas› ve ö¤renilmesi gerekti¤ini, ‹slâm medeniyetinde e¤itim kurumlar›n›, Müslü-

“Din, Kültür ve Medeniyet” ö¤renme alan›nda, Tarih, Dinler Tarihi,
Medeniyet Tarihi, Sanat Tarihi ve
Tasavvuf Tarihi disiplinlerinin temel
kavramlar› kullan›lacaklar›, ünitelerin, içeri¤i aç›s›ndan öncelikle, Hz.
Muhammed, Vahiy ve Ak›l, Din ve
Laiklik ö¤renme alanlar›yla iliﬂkilendirilece¤i, ö¤rencilerin, bilim, sanat ve esteti¤e sayg›y›, ‹slâm ve
uygarl›k bilincini ve farkl› dinlere
sayg› ve hoﬂgörüyü geliﬂtirecek
etkinliklerle desteklenecekleri belirtilmektedir.
Programda dikkat çeken bir husus da ünitelerin sonunda yer alan
ünite içeriklerine uygun olan okuma parçalar›d›r. Konulan okuma
parçalar›n›n büyük ço¤unlu¤unun
Alevi-Bektaﬂi kaynaklar›ndan al›nma metinler oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bunlar s›ras›yla ﬂöyledir:
Eﬂ Olarak Hz. Hatice (9. S›n›f)
Hz. Fat›ma ve Aile Fertleriyle ‹liﬂkileri (9. S›n›f)
Hac› Bektaﬂ Veli’nin Makâlât Adl›
Eserinde Tevhit ve ‹nanç Esaslar›
(10. S›n›f)
Hz. Ali’nin Örnek ﬁahsiyeti ve
‹badetin Önemine Dair Sözleri (10.
S›n›f)
Hz. Ömer ve Adaleti (10. S›n›f)
ﬁiirlerimizde Hz. Muhammed
Sevgisine Örnekler (11. S›n›f)
Bar›ﬂ ve Kardeﬂlik (11. S›n›f)
Atatürk’ün Bal›kesir Hutbesi (11. S›n›f)
Hac› Bektaﬂ Veli’nin Makalât’›nda
Dört Kap›, K›rk Makam (12. S›n›f)
e. Kazan›mlar: Yeni program›n
önceki programdan farkl›laﬂt›¤›
önemli ayr›mlardan biri de ö¤renme ç›kt›lar› için kullan›lan termino-

lojidir. Önceki programda “amaç”,
“hedef” ve “hedef davran›ﬂlar”dan
bahsedilirken yeni programda bu
terminoloji terk edilerek yerine
“kazan›m” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r. Bu
kullan›m›n amaç olarak yüzeysel olmad›¤›, aksine program›n benimsedi¤i felsefî yaklaﬂ›ma uygun bir
ç›k›ﬂ oldu¤u söylenebilir. Programda “kazan›m” sözcü¤ü kullan›larak
daha çok ö¤renciyi merkeze alan
bir tutum tak›n›lm›ﬂt›r. Kazan›mlar›n, e¤itim sürecinin sonunda ö¤rencilerin edinecekleri bilgi, de¤er,
beceri ve tutumlar› kapsad›¤›, dolay›s›yla, ö¤rencilerin ö¤renme
alanlar›ndaki geliﬂmeleri, kazan›mlar›n edinilmesine ba¤l› oldu¤u, kazan›mlar›n, programda ö¤rencilerin geliﬂim düzeyine ve ö¤renme
alan›n›n özelli¤ine göre 9. s›n›ftan
12. s›n›fa kadar verilmiﬂ oldu¤u, kazan›mlar›n yaz›l›m›nda bir mant›k
bütünlü¤ünün gözetildi¤i görülmektedir.
IV. Ö⁄RENME-Ö⁄RETME
SÜREC‹
a. Etkinlikler: Yeni programda
ö¤renme-ö¤retme süreçleri ve
ö¤retmenin rolü önceki programa
göre daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele
al›nm›ﬂt›r. Bilgi ve becerilerin kazan›m› ile ilgili uygulama sürecine yönelik öneriler yap›lm›ﬂ ve “Etkinlik
Örnekleri” verilmiﬂtir. Etkinliklerin
örnek niteli¤inde oldu¤u ve uygulamada bireysel farkl›l›klar ve çevresel ﬂartlar dikkate al›narak esnek
olman›n gere¤i üzerinde durulmuﬂtur. Önceki programda, ö¤renme-ö¤retme durumuyla ilgili
herhangi bir aç›klama yap›lmam›ﬂken yeni programda ö¤retmenin
önünü açan, neyi nas›l yapaca¤›na
yönelik ayr›nt›l› aç›klama ve bilgileri
içeren “Ö¤retmen Bilgi Notlar›”na
yer verilmiﬂtir.
Programda verilen etkinliklerin
birer öneri ve örnek niteli¤inde oldu¤u, ö¤retmenin, bu etkinlikleri
aynen kullanabilece¤i gibi, ekleme
ve ç›karmalar da yapabilece¤i, baﬂka etkinlikler de ekleyebilece¤i
belirtilmiﬂtir. Etkinlik haz›rlan›rken
hangi kazan›mlara yönelik oldu¤u-
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na ve içeri¤ine dikkat edilmesi gerekti¤i, ayr›ca çevresel özelliklerle,
ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar› da
göz önünde bulundurulmas› gerekti¤i ifade edilerek; etkinliklerin,
ö¤renci merkezli ve ö¤renme sürecinde ö¤rencinin etkin bir rol
üstlenmesini sa¤layacak ﬂekilde
düzenlendi¤i belirtilmektedir.
Yeni programda eskisine oranla
ö¤renme-ö¤retme sürecinde daha fazla araç-gereç kullan›m›n›n
özendirildi¤i ve bununla ilgili daha
somut örneklerin verildi¤i görülmektedir. Ö¤rencilerin araﬂt›rma,
sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine kat›lmas›n›
sa¤layacak etkinliklerin kullan›lmas›
önerilmiﬂtir. Ayr›ca “yaparak-düﬂünerek” ö¤renme etkinliklerinin
önemli oldu¤u vurgulanm›ﬂ ve iﬂbirlikli ö¤renme stratejilerinin gerekti¤i ölçüde kullan›lmas› öngörülmüﬂtür. Etkinliklerin geliﬂtirilmesinde zaman zaman “Çoklu Zekâ” kuram›ndan yararlan›ld›¤› gözlemlenmiﬂtir. Ö¤retim sürecinde ö¤retmenin rolü ise, ö¤rencilere rehberlik yaparak ö¤renmeyi kolaylaﬂt›rmak olarak belirlenmiﬂtir.
Programda; aktif ö¤renme, iﬂ birli¤ine dayal› ö¤renme, ba¤›ms›z
ö¤renme, ö¤renmeyi ö¤renme,
s›n›f d›ﬂ›nda e¤itim, bireysel farkl›l›klara duyarl› e¤itim gibi çeﬂitli uygulama ve yaklaﬂ›mlara a¤›rl›k verildi¤i
görülmektedir.
Programla, ö¤rencilerin bilgileri
yap›land›rmalar› ve yeni bilgiler
üretmeleri amaçland›¤›, bu sebeple ö¤rencilerin ö¤renme-ö¤retme
sürecine kat›l›m›n›n önemli oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Bu çerçevede;
Ö¤rencinin, ö¤renme amaçlar›
ile yöntemlerini belirleme ve uygulama çal›ﬂmalar›na kat›lmas›, etkinliklerde sorumluluk üstlenmesi,
Ö¤rencilerin; sorunlar› çözmesi,
edindi¤i bilgileri arkadaﬂlar›yla paylaﬂmas› ve bu yöntemle sürekli yeni bilgiler edinmesi,
Ö¤rencilerin; ba¤›ms›z olarak ö¤renmesi, bireysel tercihlerini, ilgilerini ve zihin becerilerini ö¤renme
31
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sürecinde kullanmas›, ö¤renmeyi
ö¤renmesi,
Ö¤retmenin, ö¤rencinin iﬂini kolaylaﬂt›rmas› ve kendi kendine ö¤renmesini sa¤lamas›,
Ö¤retmenin, ö¤rencilerin kaynaklara ulaﬂmas›na ve kaynaklardan yararlanmas›na katk› sa¤lamas›,
Ö¤retmenin, ö¤rencileri kendi
kendilerine de¤erlendirmelerde
bulunmaya özendirmesi istenmektedir.
Ö¤retmen; Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisini ö¤renmeye elveriﬂli ve
destekleyici bir ortam oluﬂturmal›,
Ö¤rencilerin motivasyon, ilgi,
beceri ve ö¤renme stilleri gibi bireysel farkl›l›klar›n› göz önünde bulundurmal›,
Ö¤rencilerin iﬂlenen konu ile ilgili ön bilgi ve inançlar›n› aç›¤a ç›karmal› ve ö¤rencilerin kendi düﬂüncelerinin fark›nda olmalar›n› sa¤lamal›,
Ö¤rencilerin ileri sürülen alternatif düﬂünceler üzerinde düﬂünmelerini, bu düﬂünceleri tart›ﬂmalar›n›
ve de¤erlendirmelerini teﬂvik etmeli,
Tart›ﬂmalar› ve etkinlikleri, ö¤rencilerin bilimsel olarak kabul edilen

bilgi ve anlay›ﬂlar› kendilerinin yap›land›rmas›na imkân verecek ﬂekilde yönlendirmeli,
Ö¤rencilere yap›land›rd›klar› yeni kavramlar› farkl› durumlarda kullanma f›rsatlar› vermeli,
Ö¤rencilerin bir olguyu aç›klamak için hipotez kurma ve alternatif yorumlar yapabilme yeteneklerini teﬂvik etmelidir.
Yeni programda ö¤renciye, dinleyen, al›ﬂt›rma yapan ve sorulara
cevap veren bir rol yerine, sorular
soran, problem kuran, problem
çözen, t›pk› bir bilim insan› gibi ihtiyaç duyulan bilgiyi ortaya ç›karmaya ve de¤erlendirmeye yönelik faaliyetlere giriﬂen, etkinlikler yoluyla
kendi biliﬂsel yap›s›n› oluﬂturan aktif bir rol öngörülmektedir. Programda ö¤rencinin aktif ve bilgiyi
yap›land›rmac› rolü üzerinde alt› çizilerek durulmaktad›r. Ö¤renci, bilgiye ulaﬂmas› gerekti¤ini bilen, bilgiye ulaﬂarak bunu zihninde yeniden yap›land›ran, sonunda da yeni
bilgi üretebilen bireydir.
Yeni ö¤retim program›nda, ö¤retmene “ö¤retici” yerine “ortam
düzenleyici”, “yönlendirici” ve “kolaylaﬂt›r›c›” roller yüklenmektedir.
Ö¤retmenin temel rolü ö¤renmeö¤retme ortam›n› düzenlemek,
etkinlikler konusunda ö¤rencilere
rehberlik yapmakt›r. Ö¤retmene
rehberli¤in yan› s›ra iﬂbirli¤i sa¤lay›c›, yard›mc›, kolaylaﬂt›r›c›, kendini
geliﬂtirici, planlay›c›, yönlendirici, bireysel farkl›l›klar› dikkate al›c›, sa¤l›k
ve güvenli¤i sa¤lay›c› roller verilmiﬂtir.
b. Ö¤retim Stratejileri: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Program›’n›n
uygulanmas› sürecinde gerekli beceri, bilgi ve kavramlar›n kazan›m›nda iﬂe koﬂulabilecek ve etkinliklere
temel oluﬂturabilecek baz› uygulamalardan olmak üzere Örnek Olay
Analizi (Çözümlemesi), Sonuç Ç›karma, Geri Plandaki Düﬂünceleri
Bulma, Slogan Bulma, Reklam Haz›rlama/Poster Afiﬂ Haz›rlama, ﬁiirHikaye Yazma, Görsel ‹mge Oluﬂturma, Önem S›ras›na Koyma, Baﬂl›k Bulma, S›n›flama, Örnek Verme,
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Kendini De¤erlendirme, Yordama
Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon,
Tavsiyede Bulunma, Karﬂ›laﬂt›rma,
Problem Çözme, Görüﬂme Yapma, Alan Gezileri, Kavram Haritas›
Oluﬂturma, Kan›tlama, Beyin F›rt›nas›, Akrostiﬂ Tekni¤i, gibi uygulamalara yer verilmiﬂtir. Ayr›ca bu uygulamalar›n nas›l yap›laca¤›na yönelik Ö¤retmen Bilgi Notlar›nda
ayr›nt›l› aç›klamalar da verilmiﬂtir.
Tüm bu uygulamalarla birlikte,
empati kurma, de¤erlendirme,
benzetim, günlük yaﬂamla iliﬂkilendirme, not alma, görüﬂ tarama,
gözlem, formülleﬂtirme, haber
toplama, önceki düﬂündükleriyle
karﬂ›laﬂt›rma, bildikleriyle ba¤ kurma, dosya oluﬂturma, öykü tamamlama, ö¤retim malzemesi haz›rlama, çal›ﬂma yapra¤›, koleksiyon yapma, hipotez oluﬂturma ve
s›nama, y›ll›k haz›rlama, tersinden
düﬂünme, anlaﬂma imzalama, pantomim, ö¤rendiklerini listeleme,
proje, gazete ç›karma, yeniden
yazma gibi uygulamalar etraf›nda
ö¤retim etkinlikleri haz›rlanabilece¤i de belirtilmektedir.
V. ÖLÇME VE
DE⁄ERLEND‹RME
Yeni programda, ölçme ve de¤erlendirme sadece ö¤renme sonucunu de¤il, sürecini de de¤erlendirmeye dönük ele al›nm›ﬂt›r.
Hem ö¤rencinin kendini de¤erlendirmesi için hem de ö¤retmenin
ö¤renciyi de¤erlendirmesi için de¤iﬂik ölçme arac› örneklerine yer
verilmiﬂtir. Bu aç›dan önceki programda sadece geleneksel ölçme
ve de¤erlendirme yöntemlerinin
örneklendirildi¤i düﬂünülürse çeﬂitlili¤in artt›¤› söylenebilir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program›’nda yap›land›r›c›
anlay›ﬂa paralel olarak ö¤renme
ve ö¤retme stratejilerinin ö¤retmen merkezli bir yap›dan ö¤renci
merkezli alana do¤ru kayd›¤›na dikkat çekilerek de¤erlendirme ile ilgili anlay›ﬂ›n da bu de¤iﬂime uygun
biçimde yap›land›r›lmas› gerekti¤i
belirtilmiﬂ, geleneksel ölçme ve
de¤erlendirme yöntemlerinin yan›
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s›ra alternatif ölçme ve de¤erlendirme tekniklerinin, ö¤renen merkezli ölçme ve de¤erlendirme
yöntem ve tekniklerinin a¤›rl›kl›
olarak kullan›lmas›n›n önemli oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Alternatif ölçme de¤erlendirme
tekniklerinin uygulanmas›na yönelik olarak baz› hususlara dikkat çekilmekte ve bu meyanda ﬂu aç›klamalar yap›lmakta; “Alternatif teknikler daha özneldir. Yani, de¤erlendiren kiﬂinin, ö¤rencinin sundu¤u esere (yaz›, proje, poster, vs.)
bakarken ne arad›¤› ve ne ölçüde
gördü¤ü önemlidir. T›pk› bir sanat
eserinin de¤erlendirilmesi gibi ö¤rencilerin ö¤rendiklerini göstermek amac›yla ortaya koydu¤u
eserler de farkl› bak›ﬂ aç›lar›ndan
farkl› de¤erlendirilebilir. Bir anlama
birli¤i sa¤lamak için ö¤rencilere en
baﬂta eserlerinin hangi ölçütlere
göre de¤erlendirilece¤inin bir dereceleme ölçe¤i (rubrik) vas›tas›
ile bildirilmesi gerekir. Bu dereceleme ölçekleri haz›rlan›rken amaç
her ö¤renciyi t›pa t›p ayn› eserler
üretmeye zorlamak de¤il, tam aksine onlar›n özgün düﬂünce üretme yeteneklerini bast›rmadan ö¤renme ve ö¤retme amaçlar›na uygun süreçleri yaﬂayarak ve uygulayarak kendilerini en iyi ﬂekilde ifade etmelerine ve de¤erlendirmecilerin de esere daha nesnel yaklaﬂabilmelerine zemin haz›rlamakt›r.
Bundan dolay› bu program›n uygulanmas›nda baﬂar›ya ulaﬂ›labilmesi
için dereceleme ölçeklerinin her
bir de¤erlendirme etkinli¤i için ö¤renci ve/veya velileri ile zaman›
geldi¤inde paylaﬂ›lacak tarzda
oluﬂturulmas› ﬂartt›r. Bir kiﬂinin ölçekten ald›¤› puan, ölçekte bulunan maddelerden ald›¤› puanlar›n
toplam›ndan oluﬂur.” denilmektedir.
VI. SONUÇ VE ÖNER‹LER:
Orta Ö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Program›n›n baﬂar›l› bir ﬂekilde yürütülmesi için çok kapsaml›
ve iyi organize edilmiﬂ bir ö¤retmen e¤itimine ihtiyaç vard›r. Bu
e¤itimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-

si ö¤retmenlerinin öncelikle program›n yap›s›, felsefesi ve uygulanmas› hakk›nda bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Bu bilgi temeli
üzerine de, hizmet içi e¤itim, ö¤renciyi merkeze alan ö¤retimin
gere¤i olan ö¤retmen becerilerine odaklanan geliﬂtirici ve uygulamal› yöntem/teknik vb. yaklaﬂ›mlara oturtulmal› ve ö¤retmenlerin
anlay›ﬂ de¤iﬂikli¤i hedeflenmelidir.
Program›n uygulanmas›nda kazan›mlar›n ve ünite aç›l›mlar›n›n
önemli oldu¤u; Ders iﬂleniﬂinde, y›ll›k planlar›n yap›lmas›nda müfredat
olarak ba¤lay›c› olaca¤›; Ünite aç›l›mlar› ve kazan›mlar›n çok dikkatli
seçildi¤i görülecektir.
Okul ortamlar›n›n yeniden düzenlenmesinde özellikle ö¤retmenlerin okulda çal›ﬂmalar›n› ve
üretmelerini sa¤layacak çal›ﬂma
ortamlar› ve kaynak merkezlerinin
kurulmas›nda yarar vard›r. Yeni
program anlay›ﬂ›n›n gere¤i branﬂa
dayal› s›n›f sistemine mutlaka geçilmelidir. Ö¤retmenler için haz›rlanan kaynaklar›n, materyallerin, etkinliklerin iﬂlevsel ve kolayca anlaﬂ›l›r olmas› yayg›n kullan›m› sa¤layacakt›r. Bakanl›k, kaynak ve materyallerin kullan›m›n yayg›nlaﬂmas›
için etkin stratejiler geliﬂtirmelidir.

kinesinin olmamas›, ka¤›t sorununun yaﬂanmas› ders materyallerinin sa¤lanmas› sorununu akla getirmektedir. Materyal sorunu kadar
materyallerin haz›rlanmas› da
düﬂünülmesi gereken ayr› bir noktad›r. Ö¤retmene nas›l materyal
haz›rlanaca¤› konusunda deste¤in
ne zaman, nerede ve nas›l verilece¤i de önemlidir. Önerilen etkinliklerde kullan›lacak araç-gereç
ve materyaller için okullara gerekli
destekler sa¤lanmal›d›r. Program›n
konu, kazan›m ve etkinliklerinde
Özel E¤itime yeterince yer verilmedi¤i izlenimi edinilmektedir.
Bu program›n uygulanmas› için
s›n›f mevcutlar›n›n istenilen düzeye çekilmesi gerekmektedir. S›n›f
mevcutlar›na göre etkinliklerin
nas›l yap›laca¤› ile ilgili çal›ﬂmalar
yap›lmal› ve ö¤retmenler bu konuda bilgilendirilmelidir. S›n›flar›n çok
kalabal›k oldu¤u okullarda bu program›n nas›l uygulanaca¤› da yan›tlanmas› gereken bir di¤er sorudur.
Bütün bu söylenenlerden sonra
yeni program›n ö¤rencilerimize,
ö¤retmenlerimize ve ülkemize
hay›rl› olmas› dile¤iyle…

Derslerde sadece kara tahta kullan›lmas›n›n yan› s›ra bir de fotokopi ile ço¤alt›lan materyaller kullan›lsa bile, ço¤u okulda fotokopi ma33
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Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi
Ö¤retmen Yeterlili¤i
si dersi yer al›r. Bu dersi ülkenin
tüm evlad›na vermek hedeflense
de az›nl›klar muaf tutulmuﬂtur. Önceleri, devlet okullar›nda gayri
müslim ö¤renciler, ‹slam dinine ait
dua ve ibadet konular›n› almazlarken, mahkemeler yoluyla veya bir
dilekçe ile dersin tamam›n› okumamaktad›r. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bu haliyle Müslüman halk›m›z›n
taleplerini karﬂ›lamakta yetersiz
kalmaktad›r. Ama bir tak›m çevre-

Dr. Ali Hatalm›ﬂ

ler, bu dersin kendisini veya müfre-

Din, bu ülkenin en çok konuﬂulan,

tak›nmalar›na vesile olmaktad›r.

dat›n› bu millete çok görebilmek-

tart›ﬂ›lan sana gündem maddele-

Anayasada aç›kça zikredilen tek

tedir. “‹çi bizi yakar, d›ﬂ› baﬂkas›n›”

rinden biridir. Herkesin din hakk›n-

ders “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”

misali bu tart›ﬂmalar›n uzun süre

da söyleyece¤i bir ﬂeyleri vard›r.

dir. ‹lkö¤retim dördüncü s›n›ftan li-

devam edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.

Ülkenin k›ymetli zamanlar› ço¤u

se son s›n›fa kadar zorunlu dersler

Bir taraftan dinin do¤ru anlaﬂ›lmas›

kez gereksiz tart›ﬂmalarla heba

aras›nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-

istenirken, di¤er taraftan dine ya-

edilmektedir. Ehil olsun olmas›n
pek çok zevat, dinle ilgili konular›
medyaya taﬂ›yarak reyting yapma
peﬂindedir. Yoksa dinini kar›nca kaderince yaﬂayan insan›m›z›n en
önemli gayreti, azmi ve mücadelesi dinini ö¤renmek ve yaﬂamaya
çal›ﬂmakt›r. Gündelik hayat›n vaz
geçilmezleri üzerinde en önemli
ipuçlar›, kurallar› ‹slam Dini ile çözüme kavuﬂmuﬂtur. Buna ra¤men
“Bu y›l Kurban, Hac ay›na denk geldi”, “Kad›nlar ilk defa Cenaze namaz› k›ld›(?)” gibi acayip ifadelere
medyada rastlamak, ola¤an hale
gelmiﬂtir. “Din e¤itimi ve ö¤retimi
devlet eliyle ve kontrolünde yap›l›r”, yaklaﬂ›m› hem dindarlar, hem
de dine karﬂ› durmay› meslek edinenlerce lehte veya aleyhte tav›r
34

ﬂama alan› tan›nmamaktad›r.

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi bu haliyle
Müslüman halk›m›z›n
taleplerini karﬂ›lamakta
yetersiz kalmaktad›r.
Ama bir tak›m çevreler,
bu dersin kendisini veya
müfredat›n› bu millete
çok görebilmektedir. “‹çi
bizi yakar, d›ﬂ› baﬂkas›n›”
misali bu tart›ﬂmalar›n
uzun süre devam
edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bir taraftan dinin do¤ru
anlaﬂ›lmas› istenirken,
di¤er taraftan dine
yaﬂama alan› tan›nmamaktad›r.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenlerinin di¤er branﬂlara oranla
daha fazla lisansüstü e¤itim ald›klar› görülmektedir. Okullar›n en giriﬂimci ve yeniliklere aç›k ö¤retmenleri aras›nda Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ö¤retmenlerini nam› di¤er;
“Dincileri” görmek mümkündür. Din
Dersi ö¤retmenleri, haftal›k ders
saatlerinin azl›¤› dolay›s› ile özellikle
liselerde büyük s›k›nt› çekmektedir. Ö¤renci merkezli, ö¤renciyi tan›yan ve tek tek ilgi ve ihtiyaçlara
cevap veren bir ö¤retmen profili
hedeflenirken; Din dersi ö¤retmeninin ö¤rencilerini isimlerini bile
ak›llar›nda tutmas› büyük bir baﬂar›
görülmelidir. Ö¤rencilerin Dinle ilgili kiﬂisel beklentilerine cevap ver-

ve külfet demektir. Külfet a¤›r olmas›na ra¤men s›rf Allah için bir
ﬂeyler yapma gayreti ve azmiyle
çal›ﬂan ö¤retmenlerimiz çoktur.
Din Dersi ö¤retmenlerinin büyük
ço¤unlu¤unun eﬂleri çal›ﬂmamaktad›r. Geçim ﬂartlar›n›n a¤›r oldu¤u
günümüzde ek iﬂ yapan ö¤retmenlerimizin say›s› az de¤ildir. Din
dersi ö¤retmeninin kendi branﬂ›nda özel ders vermesi neredeyse
imkâns›zd›r. Hal böyle olunca mesle¤ini rahat ve gönül huzurunda icra etmesi oldukça zordur. Kiﬂisel
özveri ile mesle¤ini en iyi ﬂekilde
yapma gayreti zaman zaman ﬂikâyetlere konu olmaktad›r. Vatandaﬂlar›m›z›n ço¤unun din dersi ö¤retmeninden beklentisi; dinini,
iman›n›, ibadetini, suresini-duas›n›
gere¤ince ö¤retmesidir. Bir tak›m
zevat hakl› haks›z bu beklentiye
karﬂ› gelebilmektedir. Acaba velilerin beklentisini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi özel alan yeterlikleri ne
kadar karﬂ›layabilir, bu ayr› bir tart›ﬂma konusudur.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenli¤i özel alan yeterlikleri
ö¤renme alanlar›:

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ö¤retmenleri,
ö¤rencilerin psikososyal taleplerini
karﬂ›layacak yaklaﬂ›ma
ve anlay›ﬂa sahiptir.
Toplumun manevi
moralini yükseltecek
dertlerine derman olabilecek donan›m›na
haizdir.
Bu ö¤renme alan›;

3- ‹badet
4- Ahlâk ve De¤erler.
Bu ö¤renme alanlar›n›n her biri için,
kapsam›, yeterli¤i ve performans
göstergeleri belirlenmiﬂtir. Performans göstergeleri “Temel”, “Orta”
ve “Uzman” düzeyinde nas›l verilece¤i gösterilmiﬂtir. Bir örnek verirsek:
Ö¤renme Alan›: ‹badet
Kapsam›
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ile anlat›r.
4. ‹badet-temizlik ve çevre iliﬂkisini
örnek olay yöntemi ile aç›klar.
5. Ö¤rencilere, ibadetin Allah ile
birey aras›ndaki özel iliﬂkiyi ifade
etti¤ini anlat›r.
6. ‹badet olgusu ve çeﬂitleri, ibadetlerle ilgili esaslar, temizli¤in
ibadetin temeli olmas›; çoktan
seçmeli, aç›k uçlu, do¤ru-yanl›ﬂ,
boﬂluk doldurma vb. tekniklerle
de¤erlendirir.

1. ‹badet olgusunun ve çeﬂitlerinin
fark›na varmay›,
2. ‹badetlerle ilgili esaslar› aç›klamay›,
3. ‹nanç-‹badet-Davran›ﬂ iliﬂkisini
fark etmeyi,
4. Temizli¤in, ibadetin temeli oldu¤unu kavramay›,
5. Duan›n ibadetin özü oldu¤unu
kavramay› içerir.
Yeterlikler
1. ‹badetlerle ilgili temel kavram, ilke ve esaslar› aç›klayabilmeyi,
2. ‹nanç-‹badet-Davran›ﬂ iliﬂkisini
fark edebilmeyi,
3. ‹badet-Temizlik iliﬂkisini kavrayabilmeyi,
4. Duan›n ibadetin özü oldu¤unu
fark edebilmeyi, içerir.

Orta
1. Ö¤rencilere, ibadet-inanç-ahlak
iliﬂkisini, ibadetlerin çeﬂitlerini ve
faydalar›n› günlük hayattan örnekler vererek ve kavram haritalar› ile aç›klar.
2. Ö¤rencilerin duan›n ibadetin
özü oldu¤unu Allah ile insan aras›ndaki özel bir iletiﬂim oldu¤unu, kendi dilleriyle dua edebileceklerini içe dönük zekâ alan›na
yönelik etkinliklerle kavrat›r.
3. Ö¤rencilerin farkl› din ve inan›ﬂlardaki ibadetleri ortak ve ayr›ﬂan özellikleri ile kavramalar› için
kütüphane çal›ﬂmas›, ikili ve
grup etkinlikleri ve proje çal›ﬂmas› yöntem ve teknikleri iﬂe
koﬂar.

1- Din olgusu
2- ‹nanç
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Temel
1. Ö¤rencilere, ibadet kavram›n›
ve ibadetle ilgili temel kavramlar›, çeﬂitlerini, ilkeleri ve esaslar›
sunuﬂ yollu ilke ve tekniklerle
anlat›r.
2. Ö¤rencilere ibadetin yap›l›ﬂ biçimle sunu yöntemi ile aç›klar.
3. Ö¤rencilere, ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalar›n› soru- cevap ve tart›ﬂma yöntemi

4. Ö¤rencilerin tümden gelim
yöntemiyle, niyet samimiyet, isteklilik gibi kavramlar›, ibadetle
iliﬂkilendirebilmelerini sa¤lar.
5. Ö¤rencilere sa¤l›k, sosyal denge ve ibadet iliﬂkisini örneklerle
aç›klar.
6. ‹badet olgusunu ve çeﬂitlerini
ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n›
göz önünde bulunduran ve
özel e¤itim gereksinimi de duyan ö¤rencileri de dikkate alan
35
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yöntem ve teknikler kullanarak

de¤erlendirmelerine imkân ta-

ne katk› sa¤lanacakt›r. Din Kültürü

kavrat›r.

n›yan öz de¤erlendirme ve

bunu gerektirirken, Ahlak Bilgisi ile

grup de¤erlendirme formu gibi

toplumumuzun ahlaki geliﬂmesine

Uzman

teknikleri kullan›r.

ve manevi kalk›nmas›na hizmet

1. Ö¤rencilerin ibadetin faydalar›,

8. Ö¤rencilerin ibadetlerle ilgili te-

çeﬂitleri, ibadet-temizlik iliﬂkisini

mel kavramlar›, ibadet çeﬂitleri-

kavrayabilmeleri ve örneklendi-

ni, ‹badetin faydalar›n›, ibadet-

rebilmelerini problem temelli

temizlik iliﬂkisini kavray›p kavra-

ö¤renme yöntem ve teknikleri

mad›klar›n› de¤erlendirmeye

önünde bulundurulursa, ders saat-

ile karﬂ›laﬂt›rma, benzer ve farkl›-

imkân tan›yan, ö¤rencilerin özel

lerinin ve müfredat›n›n ihtiyaca ce-

l›klar›n› keﬂfetme vb. tekniklerle

durumlar›n› göz önünde bulun-

vap vermekten uzak oldu¤u görü-

ö¤retir.

duran öz de¤erlendirme ve

lecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

grup de¤erlendirme formu gibi

ö¤retmenlerinin en iyi ﬂekilde ye-

teknikleri kullan›r.

tiﬂmesi için gerekli ortam›n bir an

2. Ö¤rencilerin ibadet kavram›n›
ve günlük hayattaki yans›malar›n› kavrayabilmeleri için görüﬂ-

edecektir. Ülkemizde misyonerlik
faaliyetlerinin kol gezdi¤i ve bunda
da bir yol kat etti¤i gerçe¤i göz

önce tesis edilmesi zorunludur.

me, araﬂt›rma vb. yöntemleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine

kullan›r.

ait ibadet alan› bu ﬂekilde tespit

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bu haliyle kalmal› deniyor ise en k›sa za-

3. Ö¤rencilere dua ve ibadetin

edilmiﬂtir. Din olgusu, inanç, ahlak

(Belli zamanlarda yap›lmas› ge-

ve de¤erler konular›nda da kap-

rekenler hariç) zaman ve me-

sam, yeterlik ve bunlar›n temel, or-

yeni dersler konulmal›d›r. Din Kültü-

kânla s›n›rl› olmad›¤›n› örnekler-

ta ve uzman düzeyde nas›l verile-

rü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenleri,

lerle aç›klar.

ce¤i belirlenmiﬂtir.

ö¤rencilerin psiko-sosyal talepleri-

4. Ö¤rencilere; ibadet kavram›n›n

Temel düzey, her ö¤retmen ada-

ni karﬂ›layacak yaklaﬂ›ma ve anlay›-

içeri¤i ile güzel davran›ﬂlar/salih

y›n›n fakülteyi bitirdi¤i ve haz›r ol-

ﬂa sahiptir. Toplumun manevi mo-

ameller aras›ndaki iliﬂkiyi fark et-

du¤u/olmas› gereken seviyedir.

ralini yükseltecek dertlerine der-

melerini sa¤lamak için gözlem

Orta düzey biraz tecrübe ve bilgi

yapt›r›r.

ile uygulamaya geçilen, geliﬂtirilen

manda bu dersin yan›nda seçmeli

man olabilecek donan›m›na haizdir. Farkl› kültür ve anlay›ﬂlar›n ta-

5. Ö¤rencilerin; ibadetin bireysel

seviyedir. Uzman düzey ise hem

bir tercih oldu¤unu, isteklilik

uygulama, hem araﬂt›rma ile geliﬂ-

esas›na dayal› olarak yap›ld›¤›n›

tirilen üst performanst›r. Fakülteyi

ve istismar edilmemesi gerekti-

bitiren bir ö¤retmen aday› asl›nda

leﬂmelerinin önünü açan yeni

¤ini kavrayabilmeleri ve ibadet-

bu üç düzeyi teoride biliyordur.

dersler seçmeli olarak konulabilir.

davran›ﬂ iliﬂkisinin günlük hayat-

Mesle¤inin ilk y›llar›nda profesyo-

Bu yeni dersler için gerekli alt yap›,

taki yans›malar› için sorgulama,

nel biçimde ve uzman düzeyde

zaman, zemin oluﬂturulup ülke

keﬂfetme, benzetim, gözlemle-

ö¤retmenlik yapabilenler olabile-

enerjisi yapay gündemlerle meﬂ-

me, betimleme, örnek olay ve

ce¤i gibi uzun y›llar geçmesine

gul edilmemiﬂ olur. Hoﬂgörü, anla-

problem çözme yöntem ve

ra¤men temel düzeyi aﬂamam›ﬂ

tekniklerini kullan›r.

ö¤retmenlerin olabilece¤i unutul-

6. ‹badet çeﬂitleri, ibadet-temizlik

mamal›d›r.

leplerini dikkate alan, onlar›n gönül
huzuru ile toplumumuz ile bütün-

y›ﬂ ve izan›n en güzel örneklerinin
verildi¤i bu topraklar›n güzide insanlar›, bunu en k›sa zamanda sa¤-

iliﬂkisi, dua, ibadet-güzel davra-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi

n›ﬂ iliﬂkisi ile ilgili çal›ﬂma yaprak-

önemli bir derstir. Bu derste, tüm

layacakt›r. Din, insan›n f›trat›nda

lar› haz›rlar.

dinler, özelde ülkenin kah›r ekserisi

vard›r. ‹slam’›n insana ve insanl›¤a

7. Ö¤rencilerin kendini, gruplar›n›,

olan Müslümanlar›n dini ‹slam tan›-

verece¤i bar›ﬂ ve huzura her za-

ö¤retmenini ö¤renme sürecini

t›lacak, ülkenin birlik ve beraberli¤i-

man ihtiyaç olacakt›r.
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Ortaö¤retim'de Din Ö¤retiminin Sorunlu
Alanlar›n›n Liberal E¤itim Anlay›ﬂ›
Çerçevesinde De¤erlendirilmesi

Doç. Dr. Nurullah Altaﬂ
‹nsanlar›n hayatlar›n› düzenleme
sürecinde etkili olan faktörlerin öncelik s›ras› toplumdan topluma
farkl›laﬂt›¤› gibi bireyden bireye de
farkl›laﬂmaktad›r. Buna ra¤men e¤itim, programlar›n oluﬂturulmas›nda içinde bulundu¤u toplumu
merkeze alarak yetiﬂmekte olan
nesle etki edecek faktörleri düzenler. Bu s›rada da di¤er de¤erlere karﬂ› önyarg›l› olmamak durumundad›r. Hayatta önemi oldu¤u
kabul edilen de¤erleri merkeze

alarak toplumsal aç›dan
ilgi
oda¤› olamayan konular› d›ﬂarda b›rakarak e¤itim
programlar› düzenlenir. E¤itimin içeri¤ini, hayatta
çok önemli
olarak kabul etti¤imiz
her
ﬂey oluﬂturur.

retli tart›ﬂma varken nas›l yeterli
kabul edilebilir? Dan Fleming, Amerikan tarihi ders kitaplar›nda dinin
yeri üzerine yapm›ﬂ oldu¤u incelemede ﬂunlar› belirler (Fleming,
1991;101): “Tarih kitaplar›n› gözden
geçiren her bir toplumsal grup,
baﬂl›klar›nda kendilerine yeterince
yer verilmedi¤ini düﬂünür. Her grubun kendi aç›s›ndan bu iddialar›
do¤ru olabilir. Problem, her hangi
bir konuda art›rma yapaca¤›m›z zaman hangi konuyu d›ﬂar›da b›rakarak bu geniﬂlemeyi sa¤layaca¤›z
noktas›ndad›r. Ayn› ilke, dine ayr›lan yer konusunda da geçerli görünmektedir... Bu olumsuzluk gözlemleyen kiﬂinin gözünden kaynaklanmaktad›r.”

Sosyal bilimlerle ilgili
olanlar da
dahil
olmak üzere
bir çok e¤itim alan›nda
bu
önemlilik s›ras›n› belirlemede kesinli¤e yak›n ölçütlere sahip olmam›za ra¤men konu din oldu¤unda
neyin önemli oldu¤unu belirleyecek, bilimsel veya pedagojik bir
formüle sahip de¤iliz. Neyin önemli oldu¤u noktas›nda bizim kulland›¤›m›z ölçüt belkide ahlaki ve politik
anlamda ço¤unlu¤un görüﬂü ve dini olacakt›r. Böyle olunca da kaç›n›lmaz bir ﬂekilde ayn› fikirde olamayaca¤›z. Ders kitaplar› içinde dine ayr›lan s›n›rl› sayfalar ve dersler
için ayr›lan s›n›rl› saatler, özellikle
içerik üzerinde yap›lan bunca hara-

Burada önceliklerin belirlenmesinde uygulamal› ve politik bir sorun bulunmaktad›r. Fakat sorunun
basit bir ﬂekilde gözlemleyenin bak›ﬂ aç›s›na indirgenmemesi de gerekir. Baz› boyutlar, baz›lar›ndan daha önemli olabilir ve bizim kendi
önceliklerimizin hakl› oldu¤u hiç bir
surette kesin de¤ildir.
Örne¤in Osmanl›n›n Tanzimat
döneminden itibaren ortaya ç›kan
Türkçü, Bat›c› ve ‹slamc› ak›mlar›n
din anlay›ﬂlar› aras›nda farkl›l›klar›n
anlaﬂ›lmas› ayn› dönemlerde Osmanl›’n›n yapt›¤› savaﬂlar ve nedenlerinin anlaﬂ›lmas› kadar önemli olmayabilir mi? Dini inançlar›n
ölüm ve ruh hakk›ndaki görüﬂlerinin anlaﬂ›lmas› meridyen ve paraleller hakk›ndaki bilgiler kadar
önemli olmayabilir mi? ‹slam›n beﬂ
ﬂart›n›n anlaﬂ›lmas› Türkiye’nin jeopolitik öneminin anlaﬂ›lmas› kadar
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önemli olmayabilir mi? Türkiye’deki
Yahudilik veya Ortodokslu¤un tarihçesinin anlaﬂ›lmas› Hititlerin tarihi kadar önemli olmayabilir mi? Ö¤rencilerin Kuran’› anlamalar› trigonometriyi anlamalar›ndan daha
önemli olmayabilir mi? Hiç kimsenin ders kitaplar›na ve programlara
bakmadan tahmin edebildi¤i gibi
her sorunun cevab› evettir ve bu
cevap nedeniyle de din, e¤itim
programlar› içinde yer almay› hak
etmektedir. Bununla birlikte dinin
önemini bir kaç faktör aç›s›ndan
ortaya koydu¤um sorular çerçevesinde çözümlemeye çal›ﬂaca¤›m:

etmekte olan din kaynakl› çat›ﬂmalara bak›n›z. ‹nsanlar hala dini
inançlar› ad›na zulüm görmeye devam ediyor ve s›kl›kla bu zulümler
yine din ad›na yap›l›yor.
Din, ça¤daﬂ dünyam›za etkisini
sürdürüyor -bazen iyi, hiç kuﬂkusuz
bazen de kötü-. Dini sesler, çok
önemli konular üzerinde konuﬂmaya devam ediyorlar ve programlarla ders kitaplar›nda bulunan geleneksel bilgilerin ço¤una karﬂ› ç›k›yorlar. Bu durumda ö¤renciler, din
e¤itimcilerinin ne söyledi¤ini anlamadan bizim kültürel etkileﬂimimizi
nas›l duyumsayacaklard›r?

1. Din ve Kültür:
Hangisi Hangisini Etkiler?

38

Bu gibi olumsuz örneklerden dolay› ça¤daﬂ dünya dini düﬂünceyi
ve yaﬂant›y› koruma alt›na almay›
amaçlam›ﬂt›r. Birleﬂmiﬂ Milletler
Genel Kurulu taraf›ndan, 10 Aral›k
1948'de yay›nlanan ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesinin din özgürlü¤ü ile ilgili 18. maddesi ﬂu ﬂekilde
düzenlenmiﬂtir:
“Herkes düﬂünce, vicdan ve din
özgürlü¤ü hakk›na sahiptir. Buna
göre, herkes din ya da inanç de¤iﬂtirmekte özgürdür. Ayr›ca dinini ya
da inanc›n› tek baﬂ›na ya da toplulukla birlikte aç›k olarak ya da özel
olarak ö¤retim, uygulama, ibadet
ve ayinlerle aç›klama özgürlü¤üne
sahiptir.”

Geçen yüzy›la veya bir önceki
yüzy›la kadar insanlar›n iﬂlerinde iyi
ve kötü kavramlar›n›n belirlenmesinde din kadar etkin hiç bir kurum
yoktu. Kutsal olanla olmayan›n kaynaﬂt›¤› dönemde din hayat›n tamam›na nüfuz etmiﬂti. Hayat›n sürekli ritüelleri dinsel kaynakl›yd› ve
insanlar›n politika, savaﬂ, ekonomi,
adalet, edebiyat, sanat, felsefe, bilim, psikoloji, tarih, ahlak, ölüm ve
hayatla ilgili beklentileri din taraf›ndan ﬂekillendirilmiﬂti. Dolay›s›yla tarih çal›ﬂmalar›nda din, bu dönemler
için konuﬂmak gerekirse kaç›n›lmaz biçimde karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Fakat ayn› zamanda ça¤daﬂ kültür de din taraf›ndan ﬂekillendirilmektedir. Örne¤in II. Dünya Savaﬂ›nda H›ristiyan Demokrat Partilerin önemini, Polonya’da Katolik Kilisesi’nin a¤›rl›¤›n›, Güney Afrika’da
Rahip Tutu’nun etkisini, III. Dünya ülkelerinde Özgürleﬂtirici Teoloji’nin
etkisini, kürtaj tart›ﬂmalar›n› ve insan haklar› hareketinde Siyahi Kilise’nin rolünü düﬂününüz. Yine Kuzey ‹rlanda, Hindistan, Ortado¤u,
Sri Lanka, Endonezya, Sudan, Bosna, Tacikistan, Ermenistan ve Azerbaycan’daki bir k›sm› halen devam

alt›nda tutan uygulamalar› da günümüze kadar devam ettiren toplumlar olmuﬂtur. Yak›n zamana kadar Afganistandaki Taliban düﬂüncesi, Suudi Arabistan’daki Vehhabi
düﬂüncesi öteki dini düﬂüncelere
karﬂ› tahammülsüzlü¤ün birer örne¤idir.

‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas›na ‹liﬂkin Sözleﬂme’nin 11. Protokol ile de¤iﬂtirilen
metninin düﬂünce, vicdan ve din
özgürlü¤ü baﬂl›kl› 9. maddesi ﬂöyle
düzenlenmiﬂtir:

2. Din Özgürlü¤ü:
Nas›l ve Nereye Kadar?
Din özgürlü¤ünün tarihi süreç
içinde özel bir önemi vard›r. Ortaça¤ sonras›nda dini kurumlar›n düﬂünce üzerindeki yo¤un bask›s›n›n
ard›ndan gelen Ayd›nlanma, dine
karﬂ› olumsuz bir tutumun da geliﬂtirilmesini beraberinde getirmiﬂ,
hatta baz› ülkelerin uygulamar›nda
modern düﬂünce dini düﬂünceyi
bask› alt›na alabilmiﬂtir. Bu olumsuz
uygulamalarla birlikte yine din ad›na baﬂka dini düﬂünceleri de bask›

1) Herkes düﬂünce, vicdan ve din
özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak, din
veya inanç de¤iﬂtirme özgürlü¤ü
ile tek baﬂ›na veya topluca, aç›kça
veya özel tarzda ibadet, ö¤retim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inanc›n› aç›klama özgürlü¤ünü de içerir.
2) Din veya inanc›n› aç›klama özgürlü¤ü, ancak kamu güvenli¤inin,
kamu düzenin, genel sa¤l›¤›n veya
ahlak›n, ya da baﬂkalar›n›n hak ve
özgürlüklerinin korunmas› için demokratik bir toplumda zorunlu
tedbirlerle ve yasayla s›n›rlanabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›
da dini düﬂünceyi koruma alt›na
al›r. Anayasam›z›n Din ve Vicdan
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Özgürlü¤ü baﬂl›kl› 23. maddesi ﬂöyledir:
(1) Herkes, vicdan, dini inanç ve
kanaat özgürlü¤üne sahiptir.
(2) Kamu düzenine, genel ahlaka
veya bu amaçla ç›kar›lm›ﬂ yasalara
ayk›r› olmayan ibadetler, dinsel
ayin ve törenler serbesttir.
(3) Kimse, ibadete, dinsel ayin
ve törenlere kat›lmaya, dini inanç
ve kanaatlar›n› aç›klamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlar›ndan
dolay› k›nanamaz.
(4) Din e¤itim ve ö¤retimi, Devletin gözetim ve denetimi alt›nda
yap›l›r.
(5) Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya yasal temel düzenini, k›smen de olsa, din kurallar›na dayand›rma veya siyasal ve kiﬂisel ç›kar veya nüfuz sa¤lama amac› ile her ne surette olursa olsun,
dini veya din duygular›n› yahut dince kutsal say›lan ﬂeyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu
yasak d›ﬂ›na ç›kan veya baﬂkas›n›
bu yolda k›ﬂk›rtan gerçek veya tüzel kiﬂiler hakk›nda, yasan›n gösterdi¤i kurallar uygulan›r ve siyasal partiler, Anayasa Mahkemesi olarak
görev yapan Yüksek Mahkemece
temelli kapat›l›r.
Dünyam›z›n ilerledi¤i nokta, tüm
bunlar›n ötesinde tüm farkl› dini
düﬂüncelerin yaﬂat›lmas›n› amaçlayan daha ileri bir düzeydir. Özellikle küresel sürecin toplumsal yap›lara dayatt›¤› farkl›l›klar›n korunmas›n›n sa¤lanmas› ilkesi ve ne kadar
uç noktalar› da temsil etseler küresel kültüre katk›lar›n›n sa¤lanmas›
bask›s›, art›k ülkelerin alt kültürlere
karﬂ› kendi baﬂlar›na politika geliﬂtirmelerinin önünde bir engel olarak durmaktad›r. Almanya’n›n kendi ülkelerine göçmen olarak gelen
iﬂçilerden kendi vatandaﬂl›¤›na geçenlerin e¤itimleri üzerine kendi
baﬂ›na kararlar alamamas› buna bir
örnek olarak verilebilir. Almanya,

özellikle Müslüman olan bu vatandaﬂlar›n›n din e¤itimleri konusunda
ba¤›ms›z hareket edememekte
ve kendi vatandaﬂlar›n›n etnik olarak ba¤l› oldu¤u ülkelerle iﬂbirli¤i ihtiyac›n› hissetmektedir.
Türkiye’deki tüm yasal düzenlemelere ra¤men din özgürlü¤ü konusunda bir tak›m tart›ﬂmalara sebep olan olaylar yaﬂanabilmektedir. Yehova ﬁahitleri gibi dini cemaatlerin etkinlikleri, din özgürlü¤ünün uygulamadaki s›n›rlar›n›n nas›l
olaca¤› sorusunu belirli aral›klarla
gündemimize taﬂ›maktad›r. Herhangi bir dinin kurumsal temsilcisi
olmaktan çok büyük maddi olanaklarla misyonerlik çabas› içine giren bu cemaatlerin en önemli hedef kitlelerinden birisi de dini konularda çat›ﬂma ve ﬂüphe içinde olan
ortaö¤retim gençli¤idir. Bu gibi etkinliklerin verebilecekleri muhtemel zararlar sadece yasal düzenlemelerle mi engellenecek, yoksa
misyonerlik çal›ﬂmalar›n›n hedef
kitlelerini bilinçlendirici tedbirler
al›nmas› yeterli olacak m›d›r? Bu
sorular, ortaö¤retim programlar›
çerçevesinde de düﬂünülüp, programlarda ö¤rencilerin etraf›nda
olup bitenleri kendi baﬂlar›na de¤erlendirebilecek donan›ma sahip
olmalar› sa¤lanmak zorunlulu¤u
bulunmaktad›r.

3. “Dini Ço¤ulculuk”:
Zorunlu Bir Sonuç mu?
Asl›nda dini ço¤ulculuk konusu,
dini özgürlükle de s›k› bir iliﬂki içindedir. Ço¤ulculuk, dini özgürlükler
çerçevesinde verilen haklar kapsam›nda tüm dinsel gruplar›n din ö¤retimi içinde birlikte de¤erlendirilmesi düﬂüncesini beraberinde getirir. Toplumdaki bireylerin, gruplar›n veya ailelerin amaçlar›, sosyal s›n›f ve statüye göre de¤iﬂir. Bu durum, herkesimin okuldan beklentilerine de yans›r. Bir baﬂka ifadeyle
toplumun farkl› kesimlerinin okuldan ve programlar›ndan beklentileri de farkl›d›r. Birey olarak ö¤renciler de çeliﬂkilerle yüz yüze kalabilirler. Okulun akademik programlar› ile ailelerin de¤er ve gelenekleri
çeliﬂebilir. Ço¤ulculuk temelli ça¤daﬂ yaklaﬂ›m, her iki taraf›n da birbirini anlamalar›n› gerektirmektedir.
Türkiye’de ‹slam dini d›ﬂ›nda kalan
din mensuplar›n›n bu haklar aç›s›ndan çok fazla talebi bulunmamaktad›r. K›smen örgün ö¤retim içindeki din ö¤retiminde di¤er dinlere
yaklaﬂ›m›n, bu dinlerin bak›ﬂ aç›s›ndan olmas› gerekti¤i ve kendilerini
anlatma konusunda daha fazla hareket alan› sa¤lama d›ﬂ›nda çok
fazla talepleri bulunmamaktad›r, zira Türkiye’nin yapt›¤› anlaﬂmalarla
bu dini cemaatlerin kendi din e¤itimlerini düzenleme haklar› bulunmaktad›r.
39

SI

‹L

N

M

D‹

T‹

KA

E ⁄‹

C

ER

B‹ R L‹ ⁄ ‹

SE

Türkiye aç›s›ndan bu anlamda en
büyük sorun Alevi cemaatinin talepleri noktas›nda yaﬂanmaktad›r.
Bu taleplerde kendi içinde birlik olmasa bile en önemlisi, din ö¤retimi içinde kendi inançlar› ile ilgili daha fazla yer verilmesi iste¤idir. Alevi cemaati, kendi içinde inanç, uygulama ve kurumlaﬂma aç›s›ndan
çok farkl› alt gruplara ayr›lmakta ve
bu çerçevede talepler de farkl›laﬂmaktad›r.
Y›ld›z taraf›ndan alevi vak›f ve
derneklerde görev yapan, Alevilerin temsilcisi niteli¤inde denekler
üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmada
alevi gençlerin ailelerinde kendi
kültürlerine yönelik olarak yeterli
bir e¤itim almad›¤›ndan okullardaki
din ö¤retimi sebebiyle kimlik çat›ﬂmas› yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir (Y›ld›z,
2002;45). Ayn› araﬂt›rmada alevilerin kendilerine ibadet ve inanç özgürlü¤ünün tan›nmas›, ders kitaplar›na alevilikle ilgili bilgilerin konmas›
ve tarih bilgilerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi taleplerine
vurgu yap›lmaktad›r. Bununla birlikte araﬂt›rmada Alevilerin bir k›sm›n›n zorunlu din ö¤retimine karﬂ› ç›karken bir k›sm›n›n programlara
Alevilik konular›n›n eklenmesi ve
devletin farkl› inançlara karﬂ› eﬂit
mesafede durmas› gerekti¤i dü-

ﬂüncelerinin de bulundu¤u belirlenmektedir (Y›ld›z, 2002;92). Benzer de¤erlendirmeler E¤ri’nin yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (E¤ri, 2002;165)
Alevi vatandaﬂlar›m›z, din ö¤retimi programlar›na, uygulamalar›na
ve ders kitaplar›na getirmiﬂ olduklar› bu eleﬂtirilere ra¤men, kendilerinin din ö¤retimine nas›l dahil edilecekleri konusunda bir uzlaﬂma
sa¤layamam›ﬂt›r. ﬁakir Keçeli taraf›ndan haz›rlanan “Alevilik-Bektaﬂilik
Aç›s›ndan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” isimli ders kitab› önerisi olarak
de¤erlendirilebilecek çal›ﬂmada
Alevilerin beﬂ vakit namaza ve
oruç ibadetine karﬂ› ç›kt›klar› gibi
Aleviler aras›nda bile tart›ﬂmal›
olan görüﬂlere yer verilmekte (Keçeli, 1996;9-10), Muaviye dönemi uygulamalar› tart›ﬂ›lmakta, Kerbela
olay› ile ilgili çat›ﬂmalar› alevlendirici bir üslup kullan›lmakta, tarihi bir
olayda taraflardan biri olarak yer almak, mezhep mensuplu¤u ile
do¤rudan ilintilendirilmektedir. Bir
ders kitab› ortaya koyma iddias›ndaki Keçeli’ye göre ö¤rencilerin
yan yana oturarak Alevilik ve Sünnili¤i ö¤renmeleri mümkün de¤ildir (Keçeli, 1996;196).
E¤ri, Alevi Din Dersi kitaplar› üzerinde yapt›¤› araﬂt›rmada sonuç

olarak Alevilik-Bektaﬂili¤in ayr› bir
mezhep olmad›¤›n› ve dolay›s›yla
da ayr› bir ders kitab›na ihtiyaç bulunmad›¤›n› iddia etmektedir. E¤ri
ayr› bir ders kitab›n› de¤il, mevcut
programlara Alevi-Bektaﬂi anlay›ﬂ›n› yans›tan ilave düzeltmelerin bir
ihtiyaç oldu¤u görüﬂünü savunur.
Özellikle Sünni toplum içinde de
önemli de¤eri olan Hac› Bektaﬂi
Veli baﬂta olmak üzere baz› düﬂünürlerin hayatlar› ve düﬂüncelerinin orta de¤er üretmede önemli
kaynaklar olabilece¤i düﬂüncesi
üzerinde durulmaktad›r (E¤ri,
2002;182-185).
Ço¤ulcu bak›ﬂ aç›s›, ‹slam d›ﬂ›ndaki dinlerin bak›ﬂ aç›lar› kadar ‹slam içindeki farkl› bak›ﬂ ve anlamalar› da dikkate almay› gerektirir. Nitekim mevcut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programlar› ve ders kitaplar›na yap›lan eleﬂtirilerin bir bölümü de özellikle ideolojik ve siyasi
temelli olmak üzere bu çerçevede gelmektedir. Bunlardan birisinde devletin ilk y›llarda din e¤itimini
yasaklamas›na ra¤men daha sonra
izin vermesi ve ard›ndan da zorunlu hale getirilmesinde dinin ve din
e¤itiminin devletin denetimine
al›nmas›n›n amaçland›¤› iddia edilmektedir. Bu de¤erlendirmede dinin mi Kemalistleﬂtirilmeye yoksa
Atatürkçülü¤ün mü
bir dine dönüﬂtürülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›n
belirsiz oldu¤unun
belli olmad›¤› ve asl›nda yap›lmak istenenin laikli¤in bir din
olarak alg›lanmas›n›n yatt›¤› iddias›na
da yer verilmektedir (Ekﬂi, 2000;14).
Söylemlerinde ‹slami referanslar› s›kl›kla kullanan belli bir
kesim, zorunlu oldu¤u ilk andan itibaren din ö¤retimi-
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(Dilipak, 1990;53).
Buradaki eleﬂtirilerde programlardan eklenmesi veya ç›kar›lmas›
gereken konular, ders kitaplar›,
yöntemler ve ö¤retmen yetiﬂtirme ile ilgili sorunlu olarak alg›lanan
yönlere temas edilmemekte ve
sadece ideolojik bak›ﬂ aç›s›yla karﬂ›
ç›k›lmaktad›r. Toptan karﬂ› ç›kmak
veya toptan kabul bir ideolojik bak›ﬂ›n ürünüdür. Belki geniﬂ bir kesimin beklentilerine cevap verme-

yen bir programd›r, belki kitaplar›n
içeri¤i ö¤rencilerin ilgilerine hitap
etmiyor, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›yordur, belki kullan›lan yöntemler veya ö¤retmenler yetersizdir? Ama
bunlar› belirlemek yerine toptan
bir ret tavr›, din ö¤retiminin meﬂruiyet tart›ﬂmalar›n› körüklemekte,
kalitenin yükseltilmesine katk› sa¤lamamaktad›r. Ders üzerinde yap›lan tart›ﬂmalarda farkl› dinî anlama
biçimlerinin ö¤retime nas›l kat›laca¤›na iliﬂkin hiçbirﬂey yokken,
tümden karﬂ› ç›kma sonucunu veren tutumlar oldukça fazlad›r.
4. Ahlâki De¤erler:

Kayna¤› Nerede Arayaca¤›z?
Ahlak e¤itimi, e¤itim olgusunun
kaç›n›lmaz bir parças›d›r. Zaten kas›tl› olsun veya olmas›n ahlaki aç›dan e¤itiliyoruz. Program, ö¤rencileri onlara nelerin önemli oldu¤unu söyleyerek dünyaya uyumlu hale getirir. Çeﬂitli dersler, ö¤rencilere insan davran›ﬂlar›nda neyin normal neyin anormal oldu¤unu, hangi eylemlerin ak›lc›, hangilerinin ak›l
d›ﬂ› oldu¤unu ve insanl›k için neyin

SI

‹L

N

M

ne karﬂ› tav›r içine girdiler. Dilipak’›n
kitab›na isim olarak ald›¤› ifade, bir
dönem derslere karﬂ› ç›kman›n slogan› haline gelmiﬂti: “Bu Din Benim
Dinim De¤il”. Dilipak kitab›nda din
dersi diye çocuklar›m›za neler okutuyorlar sorusunun ard›ndan zorunlu din ö¤retiminin yeni Türk
Müslüman›n›n standartlar›n› tespit
etmek, TSE damgal› bir din anlay›ﬂ›n›n oluﬂturulma amac›yla ortaya
ç›kt›¤›n› iddia etmekte ve dersin
amac›n›n dini yaymak ve güçlendirmek amac›yla de¤il, Müslümanlar›n
elinden kitaplar›n› almak mümkün
olmad›¤›na göre kitab› yeniden
yazmak oldu¤unu söylemektedir

D‹

T‹

KA

E ⁄‹

C

ER

B‹ R L‹ ⁄ ‹

SE

ac›ya, neyin baﬂar›ya sebep olaca¤›n› ö¤retirler. ‹yi bir e¤itim, kürtaj,
cinsellik ve cinsel roller, adalet ve
politika gibi de¤erleri görmezden
gelemez. Bu de¤erler, dinsel aç›dan da içi doldurulmuﬂ de¤erlerdir
ve tart›ﬂmal› konulardand›r.
‹nsanl›k tarihinin önemli bir bölümünde ahlak ve din tek ve ayn› kal›b›n içindedir ve bu kal›b›n tam karﬂ›l›¤› Allah’›n hukukudur. Ayd›nlanmay› takiben ahlak da dinden
özerkleﬂerek sekülerleﬂmeye baﬂlad›. Bu ba¤lamda ahlak›n ne oldu¤u üzerine bir çok de¤er ortada
kalmakla birlikte insanlar›n büyük

bir k›sm› ahlak›n dinin anlam›n›n bir
parças› oldu¤una inanmaya devam etmektedir. Sonuçta önemli
ölçüde bir kültürel kafa kar›ﬂ›kl›¤›
söz konusudur. ﬁans›zl›k bu kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n, bir çok gözlemcinin de
ifade etti¤i gibi kültür hayat›m›zda
ahlaki kayman›n yaﬂand›¤› bir dönemde ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r.
Do¤rusu, ahlaki davran›ﬂ sorumluluklar›m›zdaki beceriksizliklerimize
ahlak›n ne katk›s› olaca¤› tart›ﬂ›labi-
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lir. E¤itimden sözetti¤imizde ahlaktan daha önemli temel konu ne
olabilir? Bu tart›ﬂmalara ra¤men,
hala konu bir çok e¤itimcinin gündeminde de¤ildir. Zira Ahlak Dersinin Din Derslerinden ba¤›ms›z oldu¤u dönemde yap›lan derslerin
içeri¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalar, zorunlu
din ö¤retimi sürecinde Ahlak e¤itiminin din ö¤retimi içine al›nmas›yla
bitmiﬂ görünmektedir. Ancak buradaki içerik üzerinde çok fazla tart›ﬂ›lmamaktad›r.
Ahlak ö¤retiminin içeri¤i felsefenin kadim sorusu ahlak›n kayna¤›
sorusunun cevab› ile yak›ndan iliﬂkilidir. Ahlak felsefesi kapsam›ndaki
bu eski soruya Sokrat, Eflatun, Aristo ve Kantt gibi baz› felsefeciler
ak›l cevab›n› verirken Butler, Sidgwick, Bergson ve Moore gibi felsefeciler ise sezgi cevab›yla karﬂ›lam›ﬂlard›r. Epikür, Locke, Hume ve
Mill gibi felsefecilere göre ise ahlak›n kayna¤› ahlaki duygudur (K›l›ç,
1996;15-16). Ahlak›n kayna¤›n› dinde
arayan felsefecilere göre ise as›l
kaynak Allah’t›r.
Ahlak›n kayna¤›n›n dinle temellendirilmesi yönünde düzenlenen
bir ahlak e¤itiminin sak›ncalar›ndan
da sözedenler vard›r. Ang’a göre
böyle bir ahlak e¤itimi, din temeline dayand›r›lan her tür bilginin yenili¤e ve de¤iﬂmeye kapal› olmas›,
kul olarak sorumluluk yüklemesi
sonucu bireylerde belirsizlik ve
korkuya sebep olmas›, bireyin tüm
yap›p etmelerinin sömürüye aç›k
olmas›, dinsel temellendirme ile
ahlak›n ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmesi
ve din içinde erimeye sebep olmas› nedenleriyle din ö¤retiminden ayr› düﬂünülmelidir (Ang,
1991;42-43).
Ayr› olsun veya olmas›n ahlak›n
dinle iliﬂkisi biz yok saysak da ortadan kalkmayacakt›r. Dinler bizatihi
birer ahlak ö¤retisi de sunarlar. Din
mensuplar› da ba¤l›l›klar›n›n gere¤i
olarak dinlerinin öngördü¤ü ahlaki
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yaﬂant›y› gerçekleﬂtirmek için çaba gösterirler. Bu ahlaki yaﬂay›ﬂ›n
gerçekleﬂmesinde karﬂ›m›za toplumsal hayatta emir ve yasaklarla
örülü bir mekanizman›n ç›kt›¤› bir
gerçektir. Ahlaki fiil ve davran›ﬂlarda da emredicilik boyutu a¤›r basar (Yavuz, 1998;229). Çünkü din,
ahlaka de¤er verirken veya ahlaki
kurallar› koyarken öncelikle iyi olan›, iyili¤i, do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü, huzur ve sükunu temin etmek için taleplerini ortaya koyarak onlara
uyulmas›n› bekler. Böyle olunca
ahlak ö¤retimi, yerine göre hat›rlat›c›, yerine göre teﬂvik edici, yerine göre emredici ya da engelleyici, yani yasaklay›c› olmak durumundad›r (Yavuz, 1998;229).
5. Dinin Ruhsal Boyutu:
Hayat› Anlamland›rma
Çabas›nda Bir Cevap
Bu konuya dinin, her hangi bir
politik, sosyal veya ahlaki olgunun
etkilerinden daha fazla bir öneme
sahip oldu¤unu söylemeden baﬂlayamay›z. Din önemlidir, çünkü evrensel ruhsal sorulara verilmiﬂ bir
cevaba sahiptir. Ac› çekme ve kurtuluﬂ, ölüm ve hayat›n anlam›, günah ve af, sevgi ve cemaat gibi bir
çok konuda din ﬂekillendirir ve ayn› zamanda bizim hayatla ilgili beklenti ve korkular›m›za karﬂ›l›k cevaplar› bulunmaktad›r. Bu varoluﬂsal sorulara farkl› dinlerin vermiﬂ oldu¤u cevaplar› ister onaylayal›m istersek de onaylamayal›m bu sorulara olan ilginin evrenselli¤inin,
esasl›l›¤›n›n ve cevap verme çabalar›n›n önemini do¤rulamak zorunday›z. ﬁayet ö¤renciler hayat›n bu
ruhsal boyutu üzerinde hiç bir fikir
sahibi olmazlarsa insan oluﬂumunun merkezinde yer alan yukardaki sorular› görmezden gelirler.
Elbetteki dinlerin ruhsal›n (teolojik konular, ritüeller veya varoluﬂsal
sorunlar) anlam› hakk›ndaki anlay›ﬂ›
hakk›nda bir ﬂeyler bilmeden dinsel özgürlü¤ün veya dinin politika-

ya etkisi konusunu anlayamay›z.
ﬁayet ö¤renciler Hz. Peygamber’in
vefat›n› müteakip ortaya ç›kan yönetim kavgalar›n› bilmezlerse ﬁiili¤i
veya Alevili¤i nas›l anlayabileceklerdir. E¤er ö¤renciler ruh hakk›nda dine dayal› görüﬂleri anlayamazsa kürtaj konusunu nas›l anlayacaklard›r? E¤er ö¤renciler ‹slam kültürünün kutsal olanla kutsal olmayan›
sosyal hayat içinde nas›l kaynaﬂt›rd›¤›n› anlayamaz ise Ortado¤udaki
olaylar› nas›l anlayacaklard›r? Sosyal hayat içindeki tüm bu sorunlu
alanlarda kavray›ﬂ geliﬂtirebilmeleri, ö¤rencilerin din ö¤retiminden
alacaklar› yard›ma ba¤l›d›r.
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Türk Milli E¤itim Sisteminde Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi Ö¤retmeni Olmak ya da
‹çerden Bir Bak›ﬂ Denemesi
Cemil Köksal *
‹nsanl›k tarihine bakt›¤›m›z zaman e¤itim ve ö¤retimin ilk insanla baﬂlad›¤›n› görmekteyiz .Sonsuz
Evren Sahibinin, var oldu¤u mekanda en güzel bir ﬂekilde donatt›¤› insan, kendinde olan› devaml›
surette baﬂkas›yla paylaﬂm›ﬂt›r. Bu
paylaﬂ›m her alanda görülmekle
birlikte paylaﬂ›m denildi¤inde akla
gelenin maddi paylaﬂ›m oldu¤unu
ifade etmek gerekir.
‹nsan kendinde olan mal› baﬂkas›yla paylaﬂ›r, sevinci ve üzüntüyü paylaﬂ›r, bununla birlikte insan
kendindeki bilgiyi de paylaﬂ›r. Belki
de en önemli paylaﬂ›m ﬂekli olarak
bu paylaﬂ›m› öne koymam›z gerekir. Çünkü insan›n baﬂkas›yla konuﬂmas›, ona bir ﬂeyler anlatmas› ve
ö¤retmesi insan olma ﬂuurunun
önemli noktalar›ndan birini oluﬂturur. Peygamberlerin ümmetlerine,
büyüklerin küçüklere, arkadaﬂlar›n
birbirlerine, ustan›n ç›ra¤›na anlatt›klar› bu paylaﬂ›m›n sonucudur.
Günümüz dünyas›nda bilgi paylaﬂ›m›n›n sistematik olarak okullarda yap›ld›¤› görülmektedir. Her ne
kadar okul d›ﬂ›nda da bilgi paylaﬂ›m›ndan söz edilse de, hayata haz›rlanma ve meslek sahibi olma konular›nda okullar bu özelliklerini daimi bir ﬂekilde ellerinde tutacaklard›r.Tabi bu arada ’iyi bir birey, iyi bir
yurttaﬂ’ düﬂüncesinden hareketle,
aktar›lan bilgilerin, ö¤rencilerin yo¤un bilgi bombard›man›na tabi tutulduklar›, her birinin yar›ﬂ at› olarak
görülüp büyük(!) yar›ﬂa haz›rlan-

malar› için imkanlar›n seferber edildi¤i gerçe¤ini göz ard› etmememiz gerekir.
Bu aç›l›mdan hareketle ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda
var olan derslerden ’Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi’ dersinin bu bilgi paylaﬂ›m› noktas›nda nerede durdu¤una bakmak ve var olan eksikliklerin
giderilmesi için ortak hareket mekanizmalar› oluﬂturmak da bu alan
aç›s›ndan önemli görülmektedir.
Meselenin‘Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ö¤retmenleri’ gözündeki yeri nedir ve ne olmal›d›r,’ müfredatders-okul-ö¤retmen-aile’ iliﬂkilerindeki eksiklikler ve karﬂ›laﬂ›lan zorluklar hangi düzeydedir ve daha iyisi için neler yap›labilir gibi sorular›n
üzerinde etrafl›ca düﬂünmemiz
gerekmektedir.
‹lk olarak-içeriden biri gözüyleilk ve orta dereceli okullarda ‘Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmeni’
olman›n zor ama bir o kadar da güzel oldu¤u gerçe¤ini vurgulamak,
beklentilerin, farkl› yaklaﬂ›mlar›n ve
önyarg›lar›n oldu¤u bir ortamda
bulunuldu¤unu unutmamak,bu
farkl›l›klardan bir bütün ç›karman›n
da beceri gerektirdi¤ini bilmek gerekiyor.
Biz meseleyi iki ana konudan
aç›l›m yaparak irdelemeye çal›ﬂaca¤›z.
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ö¤retmeninin Zorluklar›
a. Müfredat yönü:

-Ö¤rencilerden ald›¤›m›z izlenimlerde en fazla öne ç›kan sorun,
ders saatinin az oldu¤u, liselerde
bir saat olan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinin beklentileri karﬂ›lamad›¤› ve ders saatinin en az iki saate ç›kar›lmas› gerekti¤i olmuﬂtur.
-Var olan müfredat›n ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan
uzak görünüm veriyor olmas› ve
di¤er derslerde görülen konular›n
da bulundu¤u müfredatta, gereksiz konular›n fazlal›¤› ö¤renciyi so¤utmaktad›r. Ö¤renci do¤al olarak
‘hocam bu konu çok mu önemli
veya biz bunu falanca derste de iﬂledik zaten’ diyerek tepkisini ortaya koymaktad›r. Yeni haz›rlanan
müfredatta da ö¤rencilerin ayn›
tepkileri verip vermeyeceklerini
anlamak fazla zor olmayacak gibi
görünüyor.
-Liselere giriﬂ s›navlar›nda seçmeli de olsa Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi’nden sorular ç›karken ÖSS s›nav›nda hiç soru ç›kmay›ﬂ› da ö¤renciler taraf›ndan sorgulanmaktad›r.Ö¤renciler bu konuda neden
ayr›m yap›ld›¤›n› sorgulamaktad›rlar.
b. Ö¤renci yönü:
-Ö¤rencilerin ailesinden ald›klar› ve çevreden edindikleri yanl›ﬂ dini bilgilerin do¤rulanmas› noktas›nda epey çaba gerekmektedir. Zira
ö¤rencinin din olarak bildi¤i ama
din ile alakas› olmayan yanl›ﬂ bilgilerin varl›¤› oldukça fazlad›r. Ço¤u zaman ö¤renci de bilgi do¤ruland›¤›

* Dan›ﬂment Gazi Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ö¤retmeni
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zaman kendindeki yanl›ﬂ bilgiye ﬂaﬂ›rmakta ve hayret etmektedir.
-Özellikle televizyonlarda karﬂ›m›za ç›kan ve gündemimizi uzun
süre iﬂgal eden,hep ayn› kiﬂilerin
tart›ﬂt›¤› din ile ilgili konular ö¤renciler de kafa kar›ﬂ›kl›¤›na sebep olmaktad›r.Din gibi önemli bir konunun horoz dövüﬂünü and›r›r tarzda
k›s›r çekiﬂmelere heba edilmesinin
kimlere ne gibi fayda sa¤layaca¤›n›
anlamakta güçlük çekilmektedir.
Ö¤retmenler olarak o haftada yap›lan horoz dövüﬂlerinin verdi¤i
olumsuz tablolar›n genç dima¤larda açaca¤› tahrifat› bertaraf etmek müfredat›n takibini de oldukça zorlamaktad›r.
-Ö¤rencilerin zaman zaman ö¤retmeni soru bombard›man›na tabi tutmalar›, insan›n kendini fetva
makam› gibi hissetmesine sebep
olmaktad›r.Araﬂt›rma ve incelemeden uzak, haz›ra konmaya merakl›
bir ö¤renci kitlesi olunca, dersin
sorulara ayr›lmas› ve hatta di¤er
dersi etkileyecek ﬂekilde teneffüse sarkmalar›n yaﬂanmas› en s›k yaﬂanan hadiselerden biridir. Tabii
burada ders saatinin azl›¤› ö¤rencinin bu ihtiyac›na cevap vermedeki
zorlu¤un yaﬂanmas›nda en önemli
etken olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
c. Dersin ö¤renciye aktar›m
yönü:
-Haftada bir saat olan bir dersin
ö¤renciye aktar›m›nda do¤al olarak ‘az zamanda çok verim almak’
mant›¤›yla bir ﬂeyler verebilme
umudu taﬂ›yan bedenlerin en az
k›rk takla atmalar› gerekmektedir.Çünkü o s›n›fla bir sonraki dersiniz tam bir hafta sonra gerçekleﬂecektir ve siz ne verirseniz kar saymaktas›n›zd›r. O nedenle devaml›
ö¤retmenin konuﬂmas› dersin verimini düﬂürmekte,ö¤renciler pasif
role mecbur b›rak›lmaktad›r.Bu da
do¤al olarak hep dinleyen olma
özelli¤i taﬂ›yan ö¤rencilerde vaaz
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etkisi yapmakta,di¤er vaaz dinleyen bireylerde oldu¤u gibi sadece
bedenin s›n›fta olup,ruhun farkl›
alemlerde seyre dalmas›na olanak
vermektedir.
-Bu vaaz verme özelli¤inden
kurtulman›n yolu da ö¤retmenlerin e¤itimle ilgili gerekli materyallere sahip olup,bu materyalleri en iyi
ﬂekilde kullanacak yöntem ve tekniklere sahip olmalar›ndan geçmektedir.Biliﬂim ça¤›nda bilgisayardan ve getirilerinden uzak kalman›n hayattan uzak kalmak anlam›na
geldi¤ini kabullenmek gerekmektedir.
- Bilimsel verileri kullanarak, akla
ve yüre¤e hitap eden ö¤retmenlerin varl›¤› ö¤rencileri ve velileri oldukça memnun etmektedir. ‹nsana yaklaﬂ›m nas›l olmal›d›r sorusunun cevab›n› bu alan ö¤retmenlerinin iyi bilmeleri gerekir. Zira yasland›¤›n›z ruhun hayat anlay›ﬂ›nda
insan› ve zaman› gere¤i gibi okuma mant›¤› yer almaktad›r
-Ö¤retmenlerin ders aktar›m
yöntemlerine iyi bir ﬂekilde sahip
olmalar›, onlar›n bilgi hatas›na düﬂmemeyi ve savunma psikolojisini
aﬂmay› beraberinde getirecektir.Zira düﬂünmeyi insana bahﬂedip
onu di¤erlerinden üstün tutan
sonsuz güç sahibinin devaml› düﬂünmeye teﬂvik etti¤i ve gönderdi¤i elçilerin yaﬂamlar›nda derin düﬂünmenin izlerinin günümüze kadar geldi¤ini unutmamak gerekmektedir.
d. Okul yönü:
-Baz› okullardaki idareci ve ö¤retmenlerin ‘e¤itimci mant›¤›ndan
uzak ideolojik mant›¤a yak›n’ olmalar›,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenini ‘hoca, hac›’ s›fatlar›yla
adland›rmalar›, ülkemizdeki e¤itimcilerin hala aﬂmas› gereken çok
mesafelerin oldu¤unu göstermektedir. Ayn› ﬂekilde Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi ö¤retmenlerinin de

idare ve di¤er ö¤retmenlere önyarg›larla bakmalar› da meselenin
di¤er taraf›n› ortaya koymaktad›r.‹nsan olma ﬂuurunda olan insanlar›n ne olursa olsun bir araya gelip
konuﬂacaklar›n›n varl›¤›n› göz ard›
etmemek gerekir.
-Din Kültürü dersine ait olan konularda ders ö¤retmeni konuﬂtu¤unda suç say›labilecek(!) konular›n, di¤er ö¤retmenler taraf›ndan
çok rahat konuﬂulmas› ‘bilgi sahibi
olmadan fikir sahibi olma’ sözünün
e¤itimcilerde de var oldu¤unu
göstermektedir. Matematik dersinde dinin konuﬂulmas›, Fizik dersinde veya ‹ngilizce dersinde dini
meseleyi çözmeye çal›ﬂmak herhalde haddi aﬂmaktan öteye geçememektedir.Kendi hayat anlay›ﬂ›n› gerçek din(!) olarak görüp onu
bilene b›rakmayan militan zihniyetlerin varl›¤› da devam etmektedir.
-Türkiye genelinde Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenine duyulan ihtiyac›n karﬂ›lan(a)mamas› sonucunda di¤er branﬂ ö¤retmenlerinin bu derslere giriyor olmalar› di¤er bir sorun olarak karﬂ›m›zdad›r.Zira di¤er ö¤retmenlerin bu
dersi bilmeleri ve ciddiye almalar›
gerekmemekte, sadece ‘dersler
boﬂ geçmesin’ sihirli sözüyle durum idare edilmektedir. Hatta bu
ﬂekilde derslere giren nice ö¤retmenlerin f›rsat sayarak ö¤rencileri
dine cephe almaya varacak kadar
küstahlaﬂt›klar› da görülmektedir.
-Di¤er derslerde de olmas› gereken ‘idare-ders ö¤retmeni-rehber ö¤retmen-veli’ iliﬂkilerine gereken önem verilmeli,ders ö¤retmeninin bu konuda pasif olmamas›
gerekmektedir. Çünkü ö¤retti¤i
bilgiler hayat›n her an›nda ö¤renciye laz›m olan bilgilerdir ve yanl›ﬂ
ö¤retilen bilgilerin kötü sonuçlar›n›n olaca¤› bilinmelidir.
-Ayr›ca ço¤u okul kütüphanelerinde ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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Bölümü’ olmay›ﬂ› ö¤rencileri bilgiye yönlendirmede zay›f kalmaktad›r ki bu ö¤retmenin kiﬂisel gayretiyle çözülecek küçük bir problemdir
II. Ö¤retmenin Yeterlili¤i
1. Mesleki yeterlilik:
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde gerçek anlamda mesle¤ini
seven ve özveride bulunabilecek
olan ö¤retmenlere ihtiyaç vard›r.‹nsan yetiﬂtirdi¤inin fark›nda olarak, mesle¤inin gereklerini en iyi bir
ﬂekilde yerine getiren ö¤retmenler her zaman ö¤rencileri taraf›ndan hat›rlan›rlar.
-Ö¤retmenlerin alan bilgilerinin
iyi olmas› ve bu bilgilerin yerinde
kullan›lmas› gerekmektedir. Ö¤retmenlerin alanlar›ndaki geliﬂmeleri
ve yap›lan çal›ﬂmalar› bilmeleri ﬂartt›r.Geliﬂmelerin takip edilmesi,ç›kan kitaplar›n , bilgisayar programlar›n›n ve di¤er materyallerin al›n›p
kullan›lmas› gerekir.
2. Kiﬂisel yeterlilik:
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenleri her zaman ve her yerde örnek olmal›d›rlar. Ö¤retmenlerin gülen bir yüze sahip olmalar›
beslendikleri kayna¤a sahip ç›kmalar› anlam›na gelmektedir.Yeri gelince ﬂaka yapmas›n› bilen, sevgi
dolu, hoﬂgörülü, yeniliklere aç›k,
sab›rl›, tutarl›, çal›ﬂkan ve eleﬂtiriye
aç›k bir ö¤retmene ö¤renciler her
zaman sayg› ile yaklaﬂacaklard›r.
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenleri bulunduklar› okullarda
yürütülen sosyal faaliyetlere uzak
kalmamal›d›rlar. Ö¤rencilerle iyi iletiﬂim kurman›n yolu ço¤u zaman s›n›f d›ﬂ› etkinliklerde kendini göstermektedir. D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda
‘suya sabuna dokunmayan, uyuﬂuk, kendi halinde’ görüntüsü bu
alan ö¤retmenlerine hiç mi hiç yak›ﬂan bir görüntü de¤ildir.
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenleri gündemi çok iyi takip

etmeli, yurtta ve dünyada ne gibi
geliﬂmeler oldu¤unu bilmeli ve
olanlar karﬂ›s›nda omuz silker mant›¤›nda olmamal›d›rlar. En az›ndan
günlük bir gazeteyi okumas›, ayl›k
bir dergiyi takip etmesi, yeni ç›kan
kitaplardan haberdar olmas›,kamuoyunda var olan meseleler hakk›nda söyleyecek söze sahip olmas›
gerekmektedir.

için çok önemlidir .‹nsanl›¤›n son el-

-Ö¤retmenlerin bilgisayar, internet gibi eriﬂim yollar›ndan faydalanmalar› ve bu alandaki geliﬂmeleri takip etmeleri, web sayfas› tasarlama, e-posta kullanma ve gruplara üye olma gibi özelliklerinin bulunmas› gerekir.‹letiﬂim ça¤›n›n gerekleri ne ise onlara uzak kalmamal›, teknolojik imkanlar en güzel ﬂekilde kullan›lmal›d›r. Din Kültür ve
Ahlak Bilgisi ile ilgili web sitelerinin
say›lar›n›n fazla olmad›¤› malumdur.Bu alandaki eksikliklerin giderilip ,bilgi al›ﬂveriﬂinin sa¤lanmas› ö¤retmenler aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

ve erdem gibi özelliklerle donan-

-Ö¤retmenler geniﬂ bir bak›ﬂ
aç›s›na sahip olmal›, cemaat mant›¤›n› aﬂmal›d›rlar. Bedensel ve ruhsal dinamiklik, so¤ukkanl› tutum,
dar düﬂünce kal›plar›ndan uzak bir
görüntü bu alandaki ö¤retmenler

çisinin hayat›n› en fazla bilen kiﬂiler
olarak O’nun hayat penceresinden bakmak bu alandaki ö¤retmenler üzerine bir borçtur.
‘Tanr› öldü’ diyenlerin öldü¤ü
ama Tanr›’n›n hala yaﬂad›¤› bir zaman düzeyinde oldu¤umuz gerçe¤inden hareketle, ahlak, fazilet
m›ﬂ bireylerin, toplumsal hayata
katk›lar›n›n sa¤lam bir medeniyet
sonucuna götürece¤inin bilinmesi
zor olmasa gerektir. Bu bireyleri
yetiﬂtiren insanlar› töhmet alt›nda
b›rakman›n, tarihsel süreçte ne gibi sonuçlar›n›n oldu¤unu görmezden gelmekte gaflettir.
Din ö¤retimi olmal› m› olmamal›
m› gibi k›s›r çekiﬂmelerin aras›ndan
s›yr›l›p,yarat›lm›ﬂ en güzel varl›k olma özelli¤inin bozulmamas› için ne
yap›lmal›, sorusunun cevab›n›n
aranmas› için geç kal›nmamas› gerekir. Pusular›n› kurup körpe dima¤lara en koyu zehrini sunanlar›n kahkahalar›n›n bo¤ulmas› için toplumsal düzlemde herkese düﬂen
görevler vard›r.
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Kur'an'›n Anlam Ö¤retimi
(Örgün Ö¤retim Örne¤i)
Mehmet Yaﬂar *
Her kutsal kitap kendi inananlar›
için özel bir öneme sahip oldu¤u
gibi Kur’an da biz Müslümanlar için
ayr› ve özel bir öneme sahiptir. Allah’›n okunup, üzerinde düﬂünülmesi, anlaﬂ›lmas› ve yaﬂanmas› için
gönderdi¤i Kur’an, Müslümanlarca
as›rlard›r bu amaçlara ulaﬂmak için
e¤itim ve ö¤retime konu edilmiﬂtir. Bu konu Kur’an’da da: “Biz onu,
Kur’an olarak, insanlara dura dura
okuyas›n diye (ayet ayet, sure sure) ay›rd›k ve onu peyderpey indirdik.” , “(Resulüm!) Sana bu mübarek
Kitab’›, ayetlerini düﬂünsünler ve
akl› olanlar ö¤üt als›nlar diye indirdik.” gibi ayetlerle ele al›nm›ﬂt›r.
Hz. Peygamber zaman›nda Daru’l-Erkam ve Suffe’deki faaliyetler
bu e¤itim faaliyetlerinin çekirde¤ini oluﬂturur. Hz. Peygamber sonras›nda da ‹slâm’›n ilmi ve ö¤renme
faaliyetlerini teﬂvik etti¤ini iyi anlayan Müslümanlar, gerek ferdî gerekse kurumsal anlamda bu faaliyetleri sürdürmüﬂlerdir. Dinin aile
büyüklerine bir sorumluluk olarak
yükledi¤i, çocuklar›n e¤itimi için
mektep ve medreselerin aç›lmas›n›n tarihi ‹slâm’›n ilk devirlerine kadar uzanmaktad›r.
Mektep ve medreseler ve bu
isim içeri¤ine dahil olan küttap, cami gibi e¤itim kurumlar› baﬂlang›çtan itibaren dinî ilimler ve bunlar›n
baﬂ›nda da Kur’an’›n ö¤retilmesine
özel bir önem vermiﬂlerdir. Yaz› ve
okuma faaliyetleri bile en baﬂta
Kur’an’›n do¤ru okunmas› için düﬂünülmekte idi. Dinin bu birinci ve
çok önemli kayna¤›n›n do¤ru
okunmas› için yap›lan e¤itim faaliyetleri sadece bu kadarla s›n›rl› kal-

mam›ﬂ ezberlenmesi ve yorumlanmas› ﬂeklinde yap›lan e¤itim faaliyetleri ile de devam etmiﬂtir. Bu
faaliyetler için de daru’l-kurra denilen ve Kur’an ö¤retiminin esas al›nd›¤› kurumlar ihdas edilmiﬂtir.
Önemli ölçüde ilk muhatap kitlenin düﬂünülmesi sadedinde Arapça olarak indirilen Kur’an’›n dili, Arap
d›ﬂ›ndaki Müslüman milletlerin
onun okunmas›n› ö¤renmesi ve
anlamas› noktas›nda bir problem

teﬂkil edebilmiﬂtir. Her milletin, her
kitab›n bir dili olmas› kadar normal
bir ﬂey yoktur. Fakat bunu anlamak
noktas›nda farkl› milletten olanlar
baz› sorunlar yaﬂar. Hele bu eser
onlar›n mutlaka okuyup anlamas›
konumunda ise büyük bir çaba ile
o dili ö¤renmek, o eseri anlamak
gayretine düﬂerler. Kur’an da yüce
dinin eﬂsiz ve mutlaka anlaﬂ›lmas›
gereken bir eseri olarak karﬂ›m›zda
durmaktad›r. Fakat metnin dilinin

* Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ö¤rencisi, Ö¤retmen, Din ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü
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Dünyan›n dört bir yan›ndaki Müslüman çocuklar›, Arapça’y› anlas›n
veya anlamas›n, ana dilleri ne olursa olsun, Kur’an okumay› ö¤renmeye Arap harfleri ile baﬂlarlar. Daha
sonra as›l metinle beraber kendi
dillerine çevrilmiﬂ metni okurlar,
onlar›n bu konudaki baﬂl›ca e¤itimi
öncelikle Kur’an’›n tilaveti ve ezberlenmesi gayretidir. Ço¤u için
de din e¤itimi bu kadar› ile yeterli
görülmüﬂtür.
Anlama faaliyeti çerçevesinde
tercüme ve tefsir çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ, fakat metnin gücü, i’caz› (benzerinin yap›lamayaca¤›), ancak orjinalinden anlaﬂ›labilece¤i gibi hususlar burada devreye girerek
uzun y›llar bu faaliyetler istenilen
bir noktaya gelememiﬂtir. Gerçi
tüm Kutsal Metinlerin orjinalli¤i ve
gücü ona inanalarca kabul edilmiﬂ
ve as›rlarca kendi orijinal metninden, bu iﬂi iyi bilen birisinin dizinin
dibinde (fem-i muhsin) okunup,
ö¤renilmesi esas kabul edilmiﬂtir.
Kur’an’› daha iyi anlamak noktas›nda yap›lan tefsir çal›ﬂmalar› ile
farkl› milletlerden olanlara anlam›
ulaﬂt›rmak noktas›nda yap›lan tercüme faaliyetleri birçok yönden

tenkide u¤ramakta, kimi zamanlarda çat›ﬂmalara varan görüﬂ ve
mezhep ayr›l›klar›na neden olmaktad›r. Kur’an’›n anlaﬂ›lmas›ndaki bu
gayretler, baﬂta bu iﬂi yapanlar›n iyi
niyet sorgulamas›ndan, dilbilimsel
problemlerden, anlam› tam ifade
edememeden ve Kur’an’›n ve ‹slâm’›n genel görüﬂleri ve bütünlü¤ünden yoksun bak›ﬂlardan kaynaklanan hususlardan dolay› bolca
tenkide u¤ramaktad›r. Günümüz
için ço¤unlu¤un üzerinde ittifak
etti¤i bir Türkçe tercümeden maalesef bahsedememekteyiz.
Günümüz örgün e¤itim çerçevesindeki Kur’an ö¤retimi, ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
dersleri ve ‹mam-Hatip Liseleri
Kur’an-› Kerim dersi çerçevesinde
baz› Kur’an ayet ve surelerini ve
dualar› ezberlerken anlam›n›n da
ö¤retilmesi noktas›nda gündeme
gelmektedir. Fakat bu çaba ço¤u
zaman daha önce de çokça tenkit
edildi¤inden bahsetti¤imiz tercümeler yard›m› ile, hatta bazen sure
veya duan›n kendinin ezberletildi¤i gibi anlam›n›n da notanot ezberletilmesi ﬂeklinde gözükmektedir.
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Ama ço¤u zaman ö¤reticiler taraf›ndan anlam ö¤retiminin es geçildi¤i de bir gerçektir.
Gelene¤imizde yüzünden okuman›n tekni¤ini geliﬂtirdi¤imiz halde anlam ö¤retimi konusunda bir
teknik geliﬂtiremedi¤imiz de bir
gerçektir. Çünkü Kur’an ö¤retimi,
gelene¤imizde köklü bir yere sahiptir. Hatta Müslüman toplumlar
için geçen yüzy›l›n baﬂlar›na kadar
genel e¤itim, Kur’an metninin okunuﬂunu ö¤retmekle baﬂlar, ço¤u
için de metnin okunuﬂunu ö¤renmekten ibaret kal›rd›. Kur’an’›n yüzünden okunmas› ve okunuﬂ kaideleri olan tecvit kurallar›n› ihtiva
eden eserlerin say›lamayacak kadar çoklu¤u ve çeﬂitlili¤i bu konuya verilen önemin bir göstergesidir. Fakat zaman içerisinde geçirdi¤imiz de¤iﬂim sürecinde e¤itimimiz de yeniden ﬂekillendi. Art›k bu
konudaki e¤itim, Kur’an metninin
okunuﬂunu ö¤retmekten ibaret
görülmüyor. Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersi çerçevesinde baz› k›sa
sure ve dualar›n ezberlenmesi yan›nda, anlamlar› da ö¤retiliyor. ‹lkö¤retim sonras› ‹mam-Hatip Lise-
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leri veya Kur’an Kurslar›nda gerçekleﬂtirilen Kur’an ö¤retiminde metnin okunuﬂu yan›nda, anlam›n›n ö¤retilmesi de hedefleniyor.
Kur’an’›n anlam›n›n ö¤retilmesi
çabalar› ‹lkö¤retim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi (4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›f)
derslerinde ezberlenmesi istenen
surelere, ‹mam-Hatip Liseleri
Kur’an-› Kerim derslerinde ise güncel de¤erler ç›karma, kiﬂisel ve
meslek hayat›nda kullan›labilecek
ve ahlâkî yaﬂam› do¤rudan etkilemeye yönelik olarak düﬂünülmektedir. Ayr›ca Kur’an-› Kerim dersinde ö¤rencinin içinde bulundu¤u
psikolojik, toplumsal ve tarihî koﬂullar› elindeki metinle bütünleﬂtirmesi de hedeflenmektedir. Bu genel amaçlara ulaﬂabilmek için ders
program› içerisine meali okunulacak ayet gruplar› ve ezberlenecek
ve yorumlanacak k›sa ve özlü
ayetler yerleﬂtirilmiﬂtir. Böyle bir
uygulama en son geliﬂtirilen ve
1999 y›l›nda uygulamaya al›nan
programda yer alm›ﬂt›r. Daha önceki programlarda ise Kur’an-› Kerim dersi sadece, Kur’an’› Arapças›ndan tecvit kurallar›na göre okuyabilme ve baz› surelerin ezberlenmesinden ibaretti.
‹lkö¤retim ve ‹mam-Hatip Liselerinde Kur’an metninin anlamland›r›lmas›na yönelik baz› denemeler
vard›r. Fakat bu çal›ﬂmalar›n yeterli seviyede oldu¤unu söyleyemeyiz. Kur’an’›n ahenkle okunuﬂu ço¤u zaman bu alandaki ö¤retim olarak yeterli görülmüﬂtür. Bu ﬂekilde
yetiﬂen okuyucular da manay› anlamadan okudu¤u için, anlam› bilen birisi bile okunan› takip etmekte zorlanmaktad›r. Di¤er dinleyiciler ise sadece okuyucunun sesi ve
ahenkli okuyuﬂu ile baﬂbaﬂa kalmaktad›r.
Kur’an’›n anlaﬂ›lmas›na yönelik çabalardan ziyade, metnin okunuﬂunun öncelenmesi gelene¤i, sadece bugünün de¤il, as›rlar›n sorunudur. Halbuki Kur’an, üzerinde düﬂünülüp, ö¤üt al›nacak bir kitap oldu48

¤unu ifade ediyor. Hicrî II. Asr›n büyük alimlerinden Fudayl b. Iyaz’›n
“Kur’an-› Kerim anlaﬂ›lmak üzere
gönderilmiﬂtir. Fakat biz Müslümanlar Kur’an’›n k›raat›n› ibadet haline getirdik.” sözleri problemin
çok gerilere kadar uzand›¤›n› göstermektedir.
Baz› alimler de Kur’an’› anlamadan okumay› hoﬂ karﬂ›lamam›ﬂlard›r. Örne¤in Hasanu’l-Basrî böyle
bir okunuﬂtan rahats›z olmuﬂtur.
Hz. Ömer insanlar›n kendilerini
Kur’an’› ezberleme iﬂine kapt›r›p,
onu anlama iﬂini ihmal edebileceklerinden bahseder. Yine sahabenin on ayeti iyice ö¤rendikten
sonra di¤er on ayete geçti¤ini biliyoruz. Ancak Asr-› Saadetten günümüze geçen zaman içerisinde
k›raatinin anlaﬂ›lmas›na tercih edildi¤i de görülmüﬂtür.
Ülkemizde Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersleri çerçevesinde, dersin ö¤retilmeye baﬂlad›¤› ilkö¤retim 4. s›n›ftan itibaren baz› sure ve
dualar ö¤rencilere ezberletilirken,
anlamlar› da ö¤retilir. Ezberletilen
ve anlamlar› ö¤retilen dua ve sureler ﬂunlard›r: Sübhaneke, Tah›yyat,
Rabbena, Salavat ve Kunut dualar›;
Fatiha, Asr, Fil, Maun, Kevser, ‹hlas,
Nasr, Felak ve Nas sureleri ile Ayete’l-Kürsi (Toplam 15 dua ve sure).
Görüldü¤ü gibi ilkö¤retimi bitiren bir ö¤renci namaz k›lmas›na
yetecek kadar sure ve dua ö¤renmiﬂ olmaktad›r. Hatta 6. s›n›f program›nda yer alan “Namaz Bir ‹badettir.” ünitesine gelmeden 4 ve
5. s›n›flarda bu ünitenin alt yap›s›n›
teﬂkil eden sure ve dualar› ezberlemiﬂ olmaktad›r. Orta ö¤retim
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders
programlar›nda sure ve dualar›n
ö¤retilmesine yer verilmese de
ö¤retmenlerimiz ö¤rencilerin ezberlemiﬂ oldu¤u bu sure ve dualar› unutmamas› aç›s›ndan zümre
toplant›lar›nda karara ba¤l›yarak
ve sözlü notu teﬂviki ile ö¤rencilerin daha önce kazanm›ﬂ oldu¤u bu
ezberlerini tekrar ettirmektedirler.

‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi çerçevesinde ö¤retilen
ve ezberletilen sure ve dualar›n
anlamlar› pedegojik olmasa da baz› ö¤retmenlerce ezberlettirdi¤i
de görülmektedir.
‹mam-Hatip Liselerinde haz›rl›k s›n›f›ndan son s›n›fa kadar her s›n›fta
yer alan Kur’an-› Kerim ders programlar›nda da ezberlenecek ve
anlamlar› ö¤renilecek ayet, sure
ve dualar yer almaktad›r. Bunlar
her s›n›fa göre ﬂu ünite baﬂl›klar› ile
ifadelendirilmiﬂ-lerdir:
∑ Yüzünden Okunacak ve Ezberlenecek Sözler, Dualar ve Anlamlar› (Haz›rl›k s›n›f›),
∑ Yüzünden Okunacak ve Ezberlenecek Ayetler, Sureler ve
Mealleri (Tüm s›n›flar),
∑ Yüzünden Okunacak Sureler
(Tüm s›n›flar),
∑ Meali Okunacak Ayet Gruplar› (Tüm s›n›flar),
∑ Kur’an’a Ait De¤erler ve Dayanaklar› (Haz›rl›k ve 10. s›n›flar),
∑ Ezberlenecek ve Yorumlanacak K›sa ve Özlü Ayetler (9 ve 11. s›n›flar).
‹mam Hatip Liselerindeki Kur’an› Kerim dersinin genel amac›; ö¤rencinin Kur’an’› yüzünden, Arapça’n›n foneti¤ine ve tecvit kurallar›na uygun olarak okumas› ve baz›
sure ve dualar› bu esaslar çerçevesinde ezberlemesidir. Bununla birlikte görüldü¤ü gibi, bu ders çerçevesinde, kimi yüzünden okunan
ve ezberlenen ayet, sure ve dualar›n anlamlar› ile sadece meali
okunacak ayet gruplar›, Kur’anî de¤erlere dayanakl›k eden ayetler
ve kimi k›sa ve özlü ayetlerin yorumlar› da yer almaktad›r ki, bu durum çok yenidir. Çünkü Kur’an-› Kerim dersi çerçevesinde ayetlerin
anlamlar›n›n da ö¤retilmesi en son
haz›rlanan programda ele al›nm›ﬂt›r. Bu programdan (1999 y›l›ndan)
önceki Kur’an-› Kerim dersleri sadece Kur’an’› yüzünden, Arapça’n›n
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foneti¤ine ve tecvit kurallar›na uygun olarak okuma ve baz› sure ve
dualar›n ezberlenmesi esas› üzerine iﬂlenirdi ve anlam üzerinde durulmazd›.
Yeni haz›rlanan programda yüzünden
okunulacak
yerler,
Kur’an’›n baﬂ›ndan itibaren her s›n›f
için yaklaﬂ›k 100 sayfad›r (toplam
400 sayfa). Tabii ki, okuma kaidelerini ifade eden tecvit kurallar›na da
yer verilmiﬂtir. Bunun haricinde ezberlenecek her sure ve duan›n anlamlar› da verilmiﬂtir. Ezberlenecek
en uzun sure Yasin ve Mülk sureleridir. Bunlar d›ﬂ›nda aﬂ›r diyebilece¤imiz yerler ve Duha suresinden
Kur’an’›n sonuna kadarki surelerin
ezberlenmesi ki, bunlar›n bir k›sm›
‹lkö¤retim program›nda da yer almaktad›r.
Bu program›n bizce en önemli
yenili¤i tüm s›n›flarda yer alan “Meali Okunacak Ayet Gruplar›”, haz›rl›k ve 10. s›n›fta yer alan “Kur’an’a Ait
De¤erler ve Dayanaklar›” ve 9 ve 11.
s›n›flarda yer alan “Ezberlenecek
ve Yorumlanacak K›sa ve Özlü
Ayetler” üniteleridir. Bu üniteler
Kur’an’› anlaman›n ve Ondan de¤erler üretmenin Kur’an-› Kerim
dersi çerçevesinde de olmas› gerekti¤inin bir göstergesidir.
Kur’an-› Kerim dersi çerçevesinde anlama da yer veren yeni programdan ö¤renci, ö¤retmen ve velilerin memnuniyetleri program›n
geri bildirimlerinden de anlaﬂ›lmaktad›r. Bundan önce de baz› gayretli ö¤retmenlerin anlam üzerinde
de durdu¤unu ve bu ﬂeklin daha
yararl› oldu¤unu ifade ettiklerini bilmekteyiz.
‹mam-Hatip Liseleri Kur’an-› Kerim
ders program›nda gördü¤ümüz
yenilikler art›k eski elbisenin günümüz insan›na uymad›¤›n›n ve yeni
elbise aray›ﬂlar›n›n bir göstergesidir. Kur’an’a ait de¤erler ç›karmaya
yönelik “Her Yayg›n Olan Do¤ru ve
Güzel Olmayabilir”, “Tabiat Canl›d›r,

Günümüz örgün
e¤itim çerçevesindeki
Kur’an ö¤retimi,
‹lkö¤retim Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi
dersleri ve ‹mam-Hatip
Liseleri Kur’an-› Kerim
dersi çerçevesinde
baz› Kur’an ayet ve
surelerini ve dualar›
ezberlerken anlam›n›n
da ö¤retilmesi
noktas›nda gündeme
gelmektedir.
Onu ‹ncitmemek Gerek”, “Ön Yarg›lar›m›z›n Tutsa¤› Olmamal›y›z”,
“Eylemler Nesnelerden Daha De¤erlidir”, “Allah ‹yi Arkadaﬂ ve Güzel
Çevre Öneriyor” gibi baﬂl›klar ve
bunlar›n Kur’an’dan delillendirilmesi
bu yeni aray›ﬂlar›n bir tezahürüdür.
Kur’an’›n Arapça olarak indiriliﬂi,
i’caz›, benzerinin yap›lamay›ﬂ›, okunuluﬂu ile ibadet edildi¤i gibi hususlar metnin gücünü ve otoritesini ortaya koymaktad›r. Dolay›s› ile
metinsiz bir anlam ö¤retiminin ge-

niﬂ kitlelerce kabulü zor görünmektedir. Ayr›ca Kur’an’›n alt› ayette kendini “Arapça Kur’an” diye vas›fland›rmas›, kuﬂkusuz onun sadece Arap Diliyle ifade edilmesinden
baﬂka bir anlam da taﬂ›maktad›r.
Çünkü dil olgusu sadece bir dizgeden, sözcük toplulu¤undan ibaret
de¤ildir. Bilakis dil; baﬂl› baﬂ›na bir
dünyad›r, bir toplumun kainata bak›ﬂ›n›n, onu kavray›ﬂ›n›n, bunun sonucunda oluﬂan adetlerinin, tarihinin vs. bir toplam›d›r. Allah da murad›n› bu dille ifade etmiﬂse bize
düﬂen, ister istemez murad-› ilâhîyi
ilk önce bu dil vasat›nda anlamaya
çal›ﬂmakt›r.
K›saca, Kur’an’› anlamay›, metinle
birleﬂtirerek yapacak bir metoda
ihtiyaç vard›r. Bu sat›rlar›n yazar›
böyle bir çal›ﬂmay› doktora tez çal›ﬂmas› olarak sürdürmektedir.
Arapça’dan Türkçe’ye geçen kelimeler, onlar›n türevleri ve ça¤r›ﬂ›mlar› ile anlam› ö¤renciye buldurma ve bulunan anlam›n zihinde daha kal›c› olmas›n› sa¤layacak bu
metotla ders, ö¤renciye daha cazip hâle gelecektir. Vahy-i ilâhînin
çeﬂmesinden içmek için anlama
faaliyetine yönelik baﬂka çal›ﬂmalar›n devam› dile¤i ile…
49
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Manevi Aﬂk ve Heyecandan Mahrum
Bir Din Ö¤retimi Dine Zarar Verir !
Prof. Dr. Ahmet ‹nam *
Din e¤itimi ve ö¤retimi konusuna
girmeden önce maneviyat›n ne
oldu¤u ile baﬂlayal›m. Bat›l›n›n spiritualité veya Geistigkeit dedi¤i.
Aﬂa¤› yukar› bütün kültürlerin içlerinde kendilerine dair bir efsane,
bir hikâye vard›r. Kainat› bir aç›klama biçimi vard›r. Dolay›s›yla bununla iliﬂkili olarak bir inanç düzeni vard›r. Demek ki insan›n yeryüzündeki
serüveninde inanç ihtiyac›, bir kültüre, bir inanç grubuna ait olma ihtiyac› çok temel gibi gözüküyor.
Bu ihtiyaçla beraber yürüyen iﬂin
bir de manevi boyutu var. Maneviyat›n dinlerden önce gelen bir insan özelli¤i oldu¤unu düﬂünüyorum. Dinler manevi ihtiyaçlar›n bir
tezahürüdür. Biz bu manevi boyutu unutup, ve sahip oldu¤umuz dini, sadece ritüellerden oluﬂan sosyolojik bir vak›a olarak gördü¤ümüzde yan›l›r›z. Bizim içinde bulundu¤umuz kültürdeki inanç sistemimiz, temel inanma ihtiyac›yla, maneviyat› yaﬂama ihtiyac›yla birlikte
giden bir ﬂey. Dinler sadece bu ihtiyac›n, o kültürde gerçekleﬂtirme
yollar›d›r. Ve hepsinin oluﬂumuna
bakt›¤›m›zda gerçekten böyle bir

derin ihtiyaçtan ç›km›ﬂlard›r. Olumlu ve doru¤a vard›¤› dönemlerde,
bu ihtiyac›n gerçekten kültürel yaratmalarla inﬂalarla karﬂ›land›¤› dönemlerde, o dine mensup insanlar›n büyük ölçüde manevi güce sahip olduklar›n› görmekteyiz. Sanat›n ve bilimin her alan›nda büyük ölçüde inﬂa faaliyetine girdi¤ini görmekteyiz. O aç›dan bak›l›nca, din,
demek ki, insana bu yeryüzünde
yaﬂad›¤› dünyan›n (maddi nesnelerle dolu olan dünyan›n) bundan
ibaret olmad›¤›n›, ötede bir ﬂeyler
oldu¤unu iﬂaret eder. Bu “öte”
ölüm sonras› da olabilir, ola¤an yaﬂam›n d›ﬂ›ndaki ölüm öncesi yaﬂam da. Dolay›s›yla, herhangi bir dinin iﬂlevini yap›yor oluﬂunu, taﬂ›d›¤›
manevi yük ile, onun, inanan insanlara ne katt›¤›n› sorgulayarak anlayabiliriz.
Bugün, bir aç›dan bakt›¤›n›z zaman,
yeryüzünde yaﬂanan dinlerin bir öl* ODTÜ Felsefe Bölümü
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çüde tefessüh etti¤ini söyleyebiliriz. Çünkü dindar insan ölüm sonras› korkusu nedeniyle dini bir sigorta ﬂirketi olarak görmektedir. Veya
bir sosyolojik vaka olarak “etraf›mdakiler inan›yor ben inanmazsam
beni bu cemaatten tard ederler,
uzaklaﬂt›r›rlar” diye endiﬂe duyuyor. Ço¤u, gerçekten o inanc›n
derinli¤indeki maneviyat›, insan›
sonsuzlu¤a götürecek olan, insan›n içindeki sonsuzlu¤u ve bitimsizli¤i ona duyuracak olan ilahî aﬂk›
hissetmeden yaﬂay›p gidiyor. Ve
dini bir tak›m ritüelleden ibaret
zannediyor. Zaten bu günlük neoliberal sistemin bize dayatt›¤› yaﬂam biçimi de maneviyattan uzak
oldu¤u için, bu hayat tarz› içinde
dini de böyle iﬂlerden biri olarak
anl›yor. Dolay›s›yla onun ilahi boyutunu birçok insan idrak etmeden
yaﬂay›p gidiyor. ﬁimdi bu, dinin kökenine, belki de sebeb-i hikmetine

tam idrak edememekte ve yaﬂayamamaktad›r. Karﬂ› taraftan da
büyük sald›r›lar geldi¤i için, tepkici
bir konumda, tüm dünyaya karﬂ›
düﬂmanl›k duymaktad›r. ﬁimdi Müslüman›n bu oyuna gelmemesi laz›m. Müslüman dedi¤im zaman yaln›z dini gerekleri, ritüelleri yerine
getiren biri de¤il, mesela benim gibi insanlar› da kastediyorum. Çünkü kültür anlam›nda da ‹slamiyeti
kastediyorum. Hepimiz ayn› gemideyiz ve dolay›s›yla yazg›m›z, kaderimiz ayn› oldu¤u için, kendine laik,
bat›l› vb. diyen ama ismi benim gibi Ahmet, Muhammet, Mahmut,
Hasan, Hüseyin olan insanlar da ay-
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ayk›r› birﬂeydir. Din insanlara sadece bir cemaat ruhu yarat›p, tesanüt sa¤lamak içinse, bir ilahi boyut
kazand›ramayacaksa, sadece sosyolojik sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel boyutlardan ibaretse o zaman o din eksiktir. Dinin böyle olmamas› laz›m. Böyle olunca din denen ﬂey, bugün insanlar› düﬂmanl›¤a itiyor, kamplara ay›r›yor. ‹nsanlar› dünyay› ele geçirmeye yönlendiriyor. Onlar› tamamen dünyevileﬂtiren, ikiyüzlü k›lan, yalan söylemeye iten tuhaf mekanizmalar haline
getiriyor.
Onun için bence dinleraras› diyalog, kardeﬂlik, demokrasi vb. laflar
ederken, bütün semavî din mensuplar›, ileri gelenleri, düﬂünenleri,
ilahiyatç›lar› ve hatta Budizm, Brahmanizm gibi din mensuplar› da bu
dinin maneviyat› üzerine bir araya
gelip konuﬂmal›lar. Ve bu ruhun
gerçekten canland›r›lmas›, yeniden insanlara aﬂ›lanmas› yoluyla
harekete geçmeleri gerekir. Oysa
hrist›yanl›kta zaten bir kurum halinde olan ve kiliseyle gelen ve dolay›s›yla iktidarla sürekli iliﬂi halinde
olan ve dünyevilikten hiçbir ﬂekilde kurtulamayan bu dini hayat,
maalesef içinde maneviyat› çok
az bar›nd›rd›¤› ve taﬂ›yamad›¤› için
insanl›¤›n baﬂ›na bela olmaktad›r.
Yahudilik de Hristiyanl›ktan çok ayr›lam›yor, dünyay› ele geçirmekle ilgili bir tak›m tasar›larla yaﬂan›yor.
‹slam›n durumu ise bir çok aç›dan
çok üzücü.
‹slam›n içinde taﬂ›d›¤› ulviyeti de¤iﬂik sosyo-ekonomik-politik nedenlerle maalesef temiz, saf bir Müslüman ço¤u zaman idrak edemiyor.
Çünkü dünyan›n bir çok yerinde
zaten ekonomik olarak kötü durumdad›r, mazlumdur, sinmiﬂtir,
korku içindedir Dolay›s›yla o güzelli¤i, sonsuzlu¤u, bizi dünyan›n ötesine götürebilecek o ilahi güçle
karﬂ› karﬂ›ya sokabilecek, onla gönül ba¤› tesis edebilecek gücü
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n› kaderi paylaﬂmaktad›rlar. Dolay›s›yla dünyan›n bundan sonraki gidiﬂi hakk›nda akl› eren Müslümanlar›n, okumuﬂ yazm›ﬂ, geçmiﬂini biraz
idrak edebilen müslümanlar›n gerçekten korku ve titreme içerisinde ama umudu kaybetmeden
havf ve reca dengesini kurarak hayat›n› yeniden gözden geçirmesi
gerekir. Bu o kadar önemli bir ﬂey
ki, ben ‹slam dendi¤i zaman çok
basit iki ﬂeyi anl›yorum. Birincisi “selam” la ilgilidir, sulh dür, sevgilidir,
sevgidir, bar›ﬂt›r, kardeﬂliktir. ‹klincisi
de haddini bilme/teslimiyettir. Bu
ikisi asl›nda gerçekten bizi bu yaﬂad›¤›m›z çirkin dünyan›n ve düzenin
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ötesine götürecek müthiﬂ iﬂaretlerdir, müthiﬂ k›lavuzlard›r. Fakat
bunu idrakten aciziz. Bunun idraki
nas›l olabilir?
Yurt d›ﬂ›nda ‹slam ad›na konuﬂan
bir çok insan›n tacir oldu¤unu gördüm. Kendilerini ‹slamiyetin temsilcisi olarak gösteren birtak›m tüccarlar var. Bunlardan kurtulmak laz›m. Bat› ﬂakﬂakç›l›¤› yapan Bat›ya
ﬂirin görünmeye çal›ﬂanlar. Bat› terminolojisini benimseyerek ‹slam› ﬂirin göstermeye çal›ﬂan insanlar var
-ki ‹slam›n buna ihtiyac› yok-. ‹slam›n
kendi terminolojisi ve kendi dünya
görüﬂü var. Bu büyük kayna¤› kendi temelleriyle çok iyi anlay›p, kendi terminolojimizi oluﬂturarak Bat›’ya ve bütün dünyaya anlatabilmek gerekiyor. Bunun için de kültürün her alan›nda büyük hamleler
yapmak laz›m.
Bizim problemimiz ﬂu: Hem kendi
geçmiﬂimiz hakk›nda derin bir ﬂuur
sahibi olmak, hem de karﬂ›m›zdaki
insanlar›n geçmiﬂi ve halihaz›r› hakk›nda. Kendi nokta-i nazar›m›zdan,
onlar›n etkisinde kalmadan, kendi
kavramlar›m›z, kendi kelimelerimizle onlar›n mânâ dünyas›n› tasvir
edip yorumlayabilmek. Bu bizden
neyi bekliyor?
Bilimin her alan›nda, fen bilimleri de
dahil olmak üzere, sosyal bilimler
alan›nda ve sanat›n edebiyat dahil
olmak üzere her alan›nda, özellikle
teoloji alan›nda at›l›mlar yapmak
gerekiyor. Bir tepkici duruma düﬂmeden, bir h›nç duygusu, aﬂa¤›l›k
duygusu duymadan, eziklikten kurtulmuﬂ olarak; özgür, kendine güvenen bir biçimde, ‹slam›n evrensel boyutlar›n›, bütün insanlar› kucaklayan boyutlar›n›, sonsuzu ve
öteyi, o kutsal mesaj›n anlam›n›
gerçekten anlayarak anlatabilecek, kad›n erkek yi¤it insanlara ihtiyac›m›z var.
Oysa, bugün, Müslüman›n bunun
çok fark›nda olmad›¤›n› görüyoruz.
Türkiye’den baﬂlayarak bir Avru52

pa’ya girme telaﬂ› alm›ﬂ yürümüﬂtür. Mânâ âlemimizin nas›l bir âlem
oldu¤u konusunda çok fazla kafa
yorulmuyor. Yap›lan çal›ﬂmalar›n
bir k›sm› hakikaten de¤erli olmakla
birlikte, Bat›l› gözlükten tamamen
kurtulunmuﬂ de¤ildir. Kendimize
ait bir teolojinin nas›l kurulaca¤› konusunda düﬂünmek gerekir.
ﬁimdi, e¤itim ö¤retim alan›nda ne
yapabilece¤imiz meselesine geldi¤imizde: Bir defa maneviyat boyutunu anlatmam›z laz›m. Maneviyat
boyutu sadece kitabi sözlerle olmuyor. Çünkü maneviyat, yaﬂanarak, rû be rû iliﬂkilerle oluﬂturulabilir.
Bu mâneviyat›n ve ilahî gücün, o
ulvi olan›n, o yücenin, o sonsuzun
iﬂaretini bize verebilecek insanlara
ve atmosfere ihtiyaç vard›r. ﬁimdi
siz s›n›f ortam›nda belli saatlerde
okunmas› gereken bir kitapla, büyük ölçüde asabi ve kompleksli bir
hocay› da bu çocuklar›n önüne getirirseniz, “susun, gülmeyin, ba¤›r›p
ça¤›rmay›n, bu günah, bu ay›p ,bu
yasak” derseniz, bu manevi gücü
anlatamazs›n›z.
Benim gerçekten genç bir ö¤renci olarak, büyük metafizik heyecanlar›m varsa, “Ötede ne var?”,
“Sonras› ne olacak?”, “Yaﬂam›n manas› ne?” gibi sorularla yo¤rulmuﬂsa ruhum; bana heyecanlar›mla birleﬂmemiﬂ, kupkuru “bu budur”, Hazreti Muhammedimizin savaﬂlar›, hadisleri bunlard›r”, “ﬂu sureleri ezberleyeceksiniz” gibi yan›tlar içeren,
manevi aﬂktan ve heyecandan soyutlanm›ﬂ kupkuru bir din ö¤retimi
vermeye kalkarsan›z, dine zarar verirsiniz.
‹nans›n inanmas›n, inanan insan›n,
inanman›n nas›l bir ﬂey oldu¤unu
çocu¤a anlatmak gerek. “Bak evlad›m” inanmak böyle bir ﬂeydir. Maneviyat ﬂöyledir. Bu maneviyat öyle bir yoldur ki, bu yolda, bu sonsuz
gücü (Allah’›, Tanr›y›…) araman›n
de¤iﬂik yollar› vard›r. Biz de, kendi
dinimiz içerisinde, bu yollardan bi-

rindeyiz ama bunun daha farkl› yollar› da olabilir. Hatta ayn› yolun içersindede daha ara yollar da olabilir:
Böylesine yüce bir iﬂtir inanmak.
Dindar olabilmek. Bu duyarl›l›¤›, bu
anlay›ﬂ›, bu ruhu uyand›rd›¤›m›z zaman hiç korkmayal›m, çünkü o,
hangi dine mensup olursa olsun
karﬂ› taraf› anlayabilecektir.
Çok güzel insanlar olmaya çabalayan, hayata büyük bir sevgiyle, büyük bir teslimiyetle bakabilen, her
türlü y›k›m ve felaket karﬂ›s›nda
kendi özgüvenini, sonsuzlukla olan
münasebetini hiç kaybetmeyen
çok güzel insanlar olmal› ö¤retmenler. ‹ﬂte bu güzel insanlar›n
duygusunu ve ruhunu, gönlünü
genç kuﬂaklara aktarmal›, “siz dini
ö¤renerek güzelleﬂirsiniz arkadaﬂlar” demeli ö¤rencilere... Bu atmosferi vermek laz›m. Belki o atmosferi musikiyle verebiliriz, belki
o atmosferi filmler yard›m›yla verebiliriz. Belki o atmosferi, ö¤rencileri
bizim camilerimize götürerek verebiliriz.
‹slam›n çok büyük bir tehdit alt›nda
oldu¤u da düﬂünülürse, Müslümanlar çok ak›ll› olmal›. Yarat›c› at›l›mlar, buluﬂlar yapmas› laz›m, kendi
inançlar›n› ve maneviyatlar›n› muhafaza etmek için. Bu yap›lamaz
bir ﬂey de¤ildir. Bunun iﬂaretleri
yok de¤ildir.
Yunus’un o sözünü hiç unutmam
‘aﬂk gelicek cümle eksikler biter’ diyor. O aﬂk çok sahici bir aﬂkt›r. Bu
iﬂlerle ilgili ilahiyatç›lar›m›z› düﬂündü¤ümüzde, ilahiyatç›lar›m›z›n bir
k›sm›n› ben, tan›d›klar›m aç›s›ndan
söylüyorum, çok pozitivist buluyorum. Ve inan›lmaz bir rasyonel gözlükle bakarlar dine. Rasyonellik ve
pozitif düﬂünce, dinî konularda,
ancak aﬂkla beslenirse anlaml›d›r.
Böylesine yüce sonsuzla kurulan
bir iliﬂkinin ak›l gibi s›n›rl› bir deste¤e
ihtiyac› oldu¤unu düﬂünmek, bence bat›l›n›n oyununa gelmekten
baﬂka bir ﬂey de¤il. Ça¤›n akl›ndan

s›nda, yeniden canland›r›lmas›nda,
o basmakal›p düﬂüncelerden ve
tav›rlardan kendimizi kurtarabilmek için, bir mana da egzistansiyel
boﬂlu¤a ihtiyac›m›z vard›r. Kendimizi muallakta hissetmek, tekrar dirilebilmek için gereklidir. Zaten tasavvufta da bu yaﬂanan bir ﬂeydi.
‹nsan e¤er bu maddi dünyan›n kal›plar› içine kendini s›k›ﬂt›r›p oralardan bir tak›m aray›ﬂlar içine girer
de büyük ﬂoklar ve büyük manevi
krizlerle yüzleﬂmeler yaﬂayamazsa,
kokuﬂmuﬂlu¤undan kurtulamaz. Bir
organizman›n canlanmas›nda ﬂok
çok önemlidir. Oysa, müslümanlar
sürekli bir h›nç ve bir intikam içine
düﬂüyor. H›nç, Bat›l› bir çok mütefekkirin de söyledi¤i gibi kötü bir
duygudur. H›nç, insan›n özgür düﬂünmesini, ba¤›ms›z düﬂünmesini,
manevi alanla temasa geçip o aﬂk›
yaﬂamas›n› engelleyen çok berbat
bir duygudur. Dolay›s›yla bundan
nas›l kurtulunur bilmiyorum.
Din e¤itimi nas›l verilecek, kim verecek hangi müfredatla verilecek,
nas›l bir ferasetle verilecek? Bütün
bunlar›n uzun bir süre çok iyi tart›-
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ve biliminden nasibini alabilmiﬂ,
farkl› düﬂüncelere aç›k, farkl› dinlerin tecrübesini fark edebilen, o donan›mla kendini donatm›ﬂ, ‹slam
aﬂ›klar›na ihtiyaç var. Ahmet Yesevi’nin derviﬂleri bütün Anadoluda
bu ruhu yaym›ﬂ insanlar, arkada bütün Horasan erenlerinin büyük bir
aﬂk› var.
ﬁimdi bu aﬂk› yitirerek sadece kitabî ve aklî bir hale getirilip,dini ak›l
yoluyla, tart›ﬂmak, münazaralarla,
onun üstünlü¤ünü göstermeye
çal›ﬂmak, bana çok aklî bir iﬂ gibi
gelmiyor. Dini aklî olarak, sadece
aklî olarak anlatman›n çok akli bir
yol olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Yaﬂanarak ve büyük bir heyecanla,
imanla ö¤renilir, çünkü iman ak›ldan daima daha fazlad›r. E¤er onu
ak›lla s›n›rland›rmaya çal›ﬂ›rsan›z,
çok tuhaf bir durumla karﬂ›laﬂ›rs›n›z.
Ve içinden ç›k›lmaz durumlara düﬂersiniz.
Tümüyle ak›la dayanmad›¤›, ﬂurdan belli: ‹lahî bir mesajla irtibat halindesiniz. Vahyi akla indirgemeye
çal›ﬂmak, vahyin bütün manas›n›
ortadan kald›rmakt›r. ‹slam›n ihya-
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ﬂ›lmas› gerek. O arada ö¤retimi
sürdürürüp, devaml› gözden geçirilmesi, kokuﬂmas›n›n engellenmesi laz›m. Zulüm sadece d›ﬂardan
gelmiyor. Zulüm kendi içimizden
de geliyor. Zulüm inanm›ﬂ Müslümandan da geliyor, böyle ‹slam olmaz diyip yap›lana itiraz eden ve
yapanlara zulmedenlerden geliyor. Zulüm kendine laik deyip, laikli¤i anlamam›ﬂ gafil insanlardan geliyor. Zulüm insan›n çok temel ontolojik ihtiyac› olan inanmay› anlamayan gafil insanlardan geliyor. Bunun için Müslüman çok cephede
savaﬂmas› gereken bir insand›r.
‹nanm›ﬂ bir Müslüman, büyük bir
imtihanla karﬂ› karﬂ›ya. Ya bundan
al›n teriyle aln›n›n ak›yla ç›kacak ya
da karﬂ›laﬂaca¤› cehennemi dünyada yaﬂamak zorunda kalacakt›r.
Türkiye’de din ö¤retimi ve e¤itimi
konusunda insanlar› özgür b›rakmak laz›m. Kendi çocu¤una bildi¤i
gibi e¤itim vermeli. Bundan korkuyoruz. San›yoruz ki böyle olursa
Cumhuriyet y›k›l›r. Devletimizin temellerine dinamit konulur. Ben burada bir tehlike görmüyorum. Tehlike tamamen bunun aksini yapmakt›r. Çünkü yasaklad›¤›n›z zaman yer alt›na giren faaliyetler gizli oldu¤u için daha tehlikeli olacak.
Halbuki bunlar aleni olacakt›r. Belki
biraz daha düzen verilebilir. Denetimden geçirilebilir.
Okulda belki bu genel metafizik
boyutu kal›n çizgilerle anlat›labilir
ama ‹slam›n kendine özgü ritüelleri, daha ince yanlar› e¤itimde verilebilir. Okulda mânâ alemini hissettirmek gerek. E¤itim alan›n› ise özgür b›rakmal›. ‹slam› tan›tma baﬂar›s›n› elde edemedikçe, korkular›n,
bask›lar›n ortadan kalkma ihtimali
de yoktur.
Dindeki manevi aﬂk› yaﬂayabilen
örnek insanlar bu aﬂk› gençlere aktaracaklar, örnekleri göre göre iç
insan, manevi insan say›s› artacak.
53
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‹mam Hatip Liseleri
Cumhuriyetin Bir Kazan›m›d›r
için do¤ru bir sosyolojik tercihti.
Çünkü Türkiye dinini ve tarihsel miras›n› terk edemez, bu konuda
umursamaz davranamazd›. Din e¤itimi bir ﬂekilde gerçekleﬂecekti.
Bunu devlet eliyle, kontrol alt›nda
ve modernleﬂme hedefine uygun
bir biçimde yapmak ﬂartt›. Verilen
karar buydu. Aksi takdirde din e¤itimi kendisine bir ﬂekilde mahal bulacakt›. Tabii bu mahal derinlerde
olacakt›. K›sacas›, ‹mam-Hatipler bu
sosyolojik zorunluluk karﬂ›s›nda
mecburen düﬂünülen bir Cumhuriyet projesiydi.

Prof. Dr. Ali Köse *
Kültür ve dinin birbirlerini etkiledikleri sosyolojik bir gerçektir. Kültürel ögelerin oluﬂumunda dinin
katk›s›n› reddeden bir sosyolojik
teori bugüne kadar ileri sürülmedi.
Bizim gibi gelene¤in kök sald›¤› ve
de her kesimiyle muhafazakar
olan bir toplum için din-kültür iliﬂkisinin gücü hiçbir ﬂekilde tart›ﬂ›lamaz.
‹ﬂte ‹mam-Hatip Liseleri dinin kültür ve gelene¤i do¤ru bir biçimde
ﬂekillendirmesi için hayata geçirilen bir projenin eseri olarak sahneye sürüldü. Boﬂluk kabul etmeyecek bir alan› doldurmak için: Ama
* Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
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ayn› zamanda modernleﬂme amac›na yönelik bir iﬂlevle birlikte düﬂünüldü. Çünkü Türkiye 80 y›l önce
ça¤daﬂl›k yoluna girerken dini yok
sayan bir yolu tercih etmemiﬂti,
edemezdi de. Bu nedenle Cumhuriyet, modernite ile dini buluﬂturmay› hedefledi. Her ne kadar
bugün Atatürk ad›na bu buluﬂmaya itiraz edenler olsa da, tüm Osmanl› co¤rafyas›n› askerlik y›llar›ndan tan›yan Atatürk’ün aksini düﬂünmesi zaten sosyolojik olarak
mümkün de¤ildi. Atatürk ve arkadaﬂlar› bunun fark›ndayd›lar. Zaten
“Ayd›n din adam›” sözü o zamanlar
türeyen bir kavramd›. Bu, Türkiye

Baﬂlang›çta k›rsal kesimin sembollerini taﬂ›yan, k›rsal kesimin isteklerini tatmin eden bir mahal
olarak görüldü ‹mam-Hatipler. Asl›na bak›l›rsa realitedeki durum da
buydu. Ama zamanla ﬂehirli bir görüntüye büründüler. 1980’lerde dinî
kültür kendisini ﬂehirleﬂtirmeye
baﬂlad›. Baﬂlang›çta bu pek hissedilmedi, ama 1990’larda çok h›zl› bir
süreç yaﬂand›. 1970’lerde sadece
k›rsal kesim ö¤rencilerini bar›nd›ran
‹mam-Hatiplerin kap›lar›ndan ﬂehirliler de girip ç›kmaya baﬂlam›ﬂt› art›k. Yeni bir süreç baﬂlam›ﬂt› ve bu
süreçte içerdeki k›rsal kesim de
ﬂehirleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›. Asl›nda
yaﬂanan süreç tüm ülkeyi kaps›yordu ve ‹mam-Hatipler bu sürece rahatl›kla ayak uydurabiliyorlard›.
1990’l› y›llardan itibaren ‹slamî kesim genel bir evrim yaﬂad› ve kendi modernitesini gerçekleﬂtirdi.
‹mam-Hatipler de bu evrim içerisinde yerini ald›. Demokrasiyi özümsettiren ve “mürteci” suçlamalar›n›
boﬂa ç›karan bir evrim süreciydi
bu. Hatta bu süreçte ‹mam-Hatip-

Bu evrim süreci ancak sosyolojik
bir gözle incelendi¤i zaman kavranabilir. Ama ne yaz›k ki ideolojik tak›nt›lar ‹mam-Hatip Liseleri’nin bu
evriliﬂini gözden kaç›rmaya yetiyor. Mesela Türkiye Barolar Birli¤i
Baﬂkan› Avukat Özdemir Özok 10
May›s 2004 Pazartesi günü Dan›ﬂtay’›n kuruluﬂunun 136. y›ldönümü
dolay›s›yla Dan›ﬂtay Genel Kurulu’nda Cumhurbaﬂkan›m›z›n da huzurunda yapt›¤› konuﬂmada büyük
bir bilgi hatas› sergilemiﬂ, ‹mam-Hatipler hakk›nda: “Pozitif bilimlerin
temelini oluﬂturan mant›k ve felsefenin hiç okutulmad›¤› bu okullardan mezun olan gençler, üniversitelere uyum konusunda büyük
güçlükler çekmektedirler” demiﬂti
(bkz. www.barobirlik.org.tr). ‹mamHatiplerde felsefe okutulup okutulmad›¤›n› ö¤renmek için Baro
Baﬂkan› minik bir araﬂt›rmay› bile
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lerin modernite ile buluﬂmas›na
karﬂ› ç›karak onlara “Deccâl” nam›n›
lây›k gören marjinaller bile oldu.
1970’lerde, hatta 1980’lerde bir pop
ﬂark›c›s›n›n konserine kat›lan bir
‹mam-Hatipli k›z, hatta erkek ö¤renci görüntüsünü kim hayal edebilirdi ki? Ama bugün Haluk Levent’in rock konserinde en ön s›ray› kapan, “walkman”inden Tarkan’›
eksik etmeyen ‹mam-Hatipli k›z
görüntüsü s›radan hale geldi art›k.
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çok görmüﬂtü Dan›ﬂtay gibi bir kurumun kürsüsünde hem de devlet
erkan›n›n huzurunda yapaca¤› konuﬂma metnini haz›rlarken. “‹mamHatipler aleyhine ne sallasan gider
bugünlerde!” diye düﬂünmüﬂtü
herhalde. Oysa ‹mam-Hatipler felsefe grubu derslerini en a¤›rl›kl›
okutan lise türünü oluﬂturmaktayd›. Oysa ‹mam-Hatiplerin ders

ise bu konuda moda tabirle “ça¤-

Oysa ‹mam-Hatiplerin
ders program›n›n ancak
%30’u dinî derslere
ayr›lm›ﬂt›. Anne-babalar
ise çocuklar›n› mutlaka
imam olsunlar diye
göndermiyorlard› ‹mamHatiplere. “Çocuklar›m›z
ayn› zamanda dinlerini
de ö¤rensinler!” diyen
velilerin çocuklar›yd›
imam-hatiplerdeki
ö¤renciler.

diyenlerle bu okullar› idealize

daﬂ kazan›mlar” sa¤lam›ﬂ vaziyette. Zaten ikide bir tekrarlad›¤›m›z
“Türkiye ‹slam dünyas›n›n Bat›’ya
aç›lan kap›s›” veya “Türkiye’nin laik
yap›s› ‹slam dünyas› için bir model”
ﬂeklindeki sözler referanslar›n›
Mekke ile Makineyi buluﬂturan bu
kazan›mlardan alm›yor mu?
E¤er “‹mam-Hatipleri kapatal›m!”
edenleri bir tarafa b›rakarak tarafs›z bir de¤erlendirmede bulunacak olursak bu okullar yukar›daki
gerekçeler ba¤lam›nda 2M hedefini genelde gerçekleﬂtirmiﬂ gözükmektedirler. Zaten çocuklar›n› bu
okullara gönderen anne-babalar›n
hedefi de 2M’dir. Bu okullar›n gözlenen eksiklikleri ise e¤itim sistemimizin genel aksakl›klar›yla paralellik
arz eden görüntülerden öte bir
ﬂey de¤ildir. Dolay›s›yla, bugünlerde YÖK Yasas› nedeniyle tart›ﬂt›¤›m›z ‹mam-Hatipleri, ya da genel

program›n›n ancak %30’u dinî derslere ayr›lm›ﬂt›. Oysa anne-babalar
çocuklar›n› mutlaka imam olsunlar
diye göndermiyorlard› ‹mam-Hatiplere. “Çocuklar›m›z ayn› zamanda dinlerini de ö¤rensinler!” diyen
velilerin çocuklar›yd› ‹mam-hatiplerdeki ö¤renciler. TESEV’in 2004
y›l›nda yay›nlad›¤› “‹mam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler” baﬂl›kl› rapor da bunu teyit ediyordu. Rapora göre ‹mam-Hatip Lisesi ö¤rencilerinin ancak %11’i imam olmay›
düﬂünmekteydi.
Bugün ‹slam dünyas›n›n önünde
tek bir yol gözüküyor: 2M’yi buluﬂturmak. Mekke ve Makine. Mekke
dini, Makine ise modernleﬂmeyi
simgeliyor. ‹slam dünyas›n›n önemli bir k›sm› bu ikisini buluﬂturmak bir
yana modernleﬂmeyi dinin karﬂ›t›
bir olgu olarak görmekte. Türkiye

din e¤itimini günlük siyasi veya ideolojik ölçütlerle de¤il, 2M’yi ne kadar buluﬂturduklar› ba¤lam›nda ele
almak gerekir.
Olay› bu çerçevede de¤erlendirdi¤imiz zaman ‹mam Hatipler
modernleﬂmeyi gerçekleﬂtiren,
din ile moderniteyi buluﬂturan bir
kimli¤e sahip oldu¤u müddetçe
Cumhuriyetin ana yörüngesinde
yer almaktad›r, Cumhuriyetin bir
kazan›m›d›r. Bu yörüngede ‹mamHatiplere yer vermemek ya Cumhuriyeti anlamamak ya da Türkiye’yi Afganistan seviyesine lay›k
görmektir. Türkiye ‹mam-Hatiplerin
varl›¤›yla de¤il, yoklu¤uyla Afganistan olur. Dolay›s›yla, Cumhuriyet
bindi¤i dal› kesemez, kesmemelidir.
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Beyaz Adamlar›m›z›n Beyaz Camda ve Beyaz Perdede
Açt›klar› Kara Bir Leke:

"D‹N ADAMI" ve D‹NDAR ‹MAJI
Kibar Ana dizisinin i¤renç karakterli damad› Hayat(s›zl›k)
Bilgisi’nde tüm iticili¤iyle ve
önceki dizinin izleyicilerde
oluﬂturdu¤u bütün
kazan›mlar›yla(!) da Din Kültürü
ö¤retmenli¤i yapmaktad›r.
“Dinci”, çocuklara karﬂ› her
zaman anlaﬂ›lmaz kelimelerle
hitap etmekte, ö¤rencilerin
yapt›klar› numaralar› anlamamakta, söyledikleriyle yapt›klar›
uyuﬂmamakta ve ö¤rencilerle bir
ba¤ kuramamaktad›r: “‹nna
sabirin”. Bunu da maalesef
büyük oranda Gani MÜJDE gibi
bir komedyene borçluyuz.

Mustafa Y›ld›z *
Yeﬂilçam’›n 60’l›, 70’li y›llardaki
filmlerinden zamane filmlerine, sadece TRT’nin oldu¤u y›llardan “çokseslili¤in” oldu¤u günümüze kadar,
din adam› ve dindar tipler, hem sinemada hem de dizilerde, ya kendilerine hiç yer bulamam›ﬂlard›r ya
da bir rol biçilmiﬂse bile bu, rolün
hiç olmamas›ndan daha kötü sonuçlar oluﬂturmuﬂtur.
Ali ﬁEN’in üstlendi¤i dindarl›kta,
bir bakkal dükkan› iﬂletilirken veresiye defteri, al›ﬂ-veriﬂ yap›lmamas›na ra¤men, hemen hemen her

gün takvim yapraklar› gibi de¤iﬂir.
Dindarl›k ve kabaran hesaplar: Hayret! Pirince kat›lan avuç dolusu taﬂlar, her türlü tart› hileleri de cabas›…
Bir baﬂka dindar adam çocuklar›na kötü davran›r, eﬂine olmad›k
haks›zl›klar yapar. Kahraman›m›z
müteahhit ise inﬂaatta demiri az
kullan›r, çimentodan çalar. Yapmad›¤› ﬂey kalmaz.
Kimi zaman “din adam›” bir ﬂeyhte (!) arz-› endam eder: ﬁeyh konuﬂmas›yla, giyim-kuﬂam›yla, davran›ﬂlar›yla iticidir, i¤rençtir, olabilecek en negatif durumdad›r: Para
karﬂ›l›¤›nda dua yapmakta, kaderleri ba¤lamakta, sevenleri ay›rmakta, ya¤mur ya¤d›r(ama)makta,
kendisinin kirli çamaﬂ›rlar›n›n meydana ç›kmamas› karﬂ›l›¤›nda olma* E¤itim-Bir-Sen Gaziantep ﬁubesi YKÜ.
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d›k ﬂeyler yapmaktad›r.
Birkaç y›l önce çekilen “VizonTele”, bu çarp›kl›¤›n ayyuka ç›kt›¤› bir
örnek oldu: Bir din adam›… çelimsiz, çirkin, itici, konuﬂmaktan aciz,
konuﬂurken yüzü gözü da¤›lan,
hatta uyuyakalan, saç› sakal› birbirine kar›ﬂm›ﬂ, olabildi¤ince i¤reti.
Sinemada bunlar olurken diziler
bundan aﬂa¤› m› kal›r? Dizilerde, ya
sinemada oldu¤u gibi yine i¤renç
portreler dayat›lmakta ya da sinema filmlerine oranla çok uzun bir
süreyi ve daha çok kareleri kapsamas›na ra¤men dizilerde din, dindar, din adam›, dini hayat, ço¤u zaman bir cami görüntüsü gibi bir
enstantane ile bile, kendine yer
bulamamaktad›r.
Kibar Ana dizisinin i¤renç karakterli damad› Hayat(s›zl›k) Bilgisi’nde

Hoca (sadece) camide midir?
“Hoca camide” demek, “din sadece camide yaﬂanabilir” demektir. Bu ifade, empoze etmek ve
dayatmak içindir. K›saca toplum
mühendisli¤i yapmak için böyle
söylenmektedir.
Bizimkiler, Asmal› Konak, Çocuklar Duymas›n gibi tiryakilik yapan,
milyonlar› ekran baﬂ›na toplayan
dizilerde, dini hayata ait hemen
hemen hiçbir ﬂey bulunmamaktad›r. Bu haliyle Bizimkiler dizisi asl›nda hiçbir zaman bize ait olmam›ﬂt›r, “Bizimkiler” diye ifade edilmeyi
hakketmemiﬂtir! Asmal› Konak’ta
sudan çok Karada¤lar’›n içkileri içilmiﬂ, bir gün yanl›ﬂl›kla ezan okunmam›ﬂ, Cuma namaz›na gidilmemiﬂtir. Seymen A¤a zekat, fitre
vermedi¤i gibi sadaka da vermemiﬂ, “sebil” yapmam›ﬂt›r. Kendisine
büyük bir servet ve a¤al›k b›rakan
babas›n›n mezar› baﬂ›nda bir Yasin
bile oku(/t)mam›ﬂt›r. “Çocuklar
Duymas›n”da da dine ait bir ﬂeylere; seyirci duymas›n, görmesin diye yer verilmemiﬂtir..
‹thal dizilerde ise düpedüz baﬂka
dinlerin propagandas› yap›lmakta,
papaz efendiler çevrelerinin en iyileri, en mükemmelleri, herkesin
yard›m›na koﬂan insanl›k fedaileridir. K›saca birçok dizi ve sinema filminde olaylar bir melekten farks›z
olan papazlar›n etraf›nda dönmek-
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tedir.
…Nihayet “Nusrettin Bey Amca”
Ekmek Teknesi’nin “Nusrettin
Bey Amca”s› neredeyse ilk defa,
belirgin bir ﬂekilde hem dindard›r,
hem de ahlakl›!... ‹lk defa ahlaks›z
olmadan, dindar bir tip ortaya ç›kabilmiﬂtir!. Nusrettin Bey dindard›r
ancak, k›zlar›n›n olabildi¤ince liberal olmalar›na tahammül edebilmekte, veresiye defterinde hesaplar› kabaranlardan, borçlar›n›
ödemelerini teklif etmekten haya
etmektedir. Hatta k›zlar›ndan birinin iﬂgüzarl›k yaparak veresiye defterindeki borçlulara ulaﬂ›p ödeme
yapmalar›n› istemesi üzerine veresiye defterini f›r›na at›p yakacak kadar kapitalist kültüre meydan okuyabilecek biri… Nusrettin Bey sevilen, yol gösteren, davran›ﬂlar›yla
“yaﬂamak, umurumdad›r” diyen,
ﬂartlar a¤›rlaﬂ›nca müracaat edilen
ehil bir kimse, s›¤›n›lan bir liman, bir
mürﬂit, “Büyüksüün Babaaaa!” demeyi hak eden bilge bir duruﬂtur.
Öte yandan dini, dindarl›¤›, i¤renç göstererek toplum mühendisli¤i yapan; halk›n›n tarihini, kültürünü, inanc›n›, de¤erlerini sayg›ya
lay›k bulmayanlar, Serseri dizisinin
“Serserisi”nin s›k›nt›l› bir an›nda camiye gitmesi, dua etmesi ve Rabbine s›¤›nmas›n› yad›rgam›ﬂt›r. Ekmek Teknesi’ni, “‹slamc›lar’›n” son
yüzy›lda kazand›klar› en büyük baﬂar›s›, diye takdim etmeye kadar
vard›ranlar bile olmuﬂtur. Ekmek
Teknesi, izleyici ile buluﬂtuktan bir
süre sonra biraz “light”laﬂt›ysa, biraz
aile dizisi olma özelli¤ini kaybettiyse, sebebi bu psikolojik bask› ve
pres olsa gerek.
Yine de hem Nusrettin Bey Amca’n›n, hem de hikayelerinin
önemli bir k›sm›n›n içeri¤iyle Heredot Cevdet’in bu dizideki varl›¤›,
beyaz camda oluﬂturulan kara
lekede, beyaz bir ç›¤›rd›r.
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Din E¤itimi Ne ‹ﬂe Yarar, Ya Da
Adam Olmak ‹çin Ne Yapmal› ?
Adnan Ad›güzel
Din E¤itiminin amaçlar› için söylenen çok çeﬂitli söz olsa da as›l
amaç, k›saca ö¤renciye adam olmas› için gerekli donan›m› sa¤lamakt›r. Kiﬂiyi adam etmek din e¤itimin temel amac›d›r. Adam olmak
ise temelde, dinin insanlara sundu¤u insanî ve ahlâkî de¤erleri özümsemekten geçmektedir. Bir insanda bu de¤erler olmay›nca, hangi
mevkie gelirse gelsin adam olmuﬂ
say›lmayacakt›r. ‘O¤lum ben sana
vali olamazs›n demedim, adam olamazs›n dedim, bak hâlâ adam olmam›ﬂs›n’ diyen baba, hangi iﬂi yaparsa yaps›n bir kiﬂinin adam olmas›
için, insânî ve ahlâkî de¤erlere sahip olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r.
Din, insanlar› baﬂkalar›yla ve Tanr›yla
iliﬂkilerinde olabilecek en olumlu
noktaya getirmeyi amaçlamaktad›r. Biz Müslüman olarak, iyi insan olman›n baﬂkalar›na iyilikten geçti¤ini
çok iyi biliriz. En iyi insan, baﬂkalar›
için, hiçbir ç›kar gözetmeksizin, yani
sadece Allah r›zas› için en çok fedakarl›kta bulunan insand›r. Bir iﬂi Allah
r›zas› için yapmak, insanlardan bir
karﬂ›l›k beklemeksizin onlar›n yarar›na olacak ﬂekilde yapmak demektir. Din e¤itimi, ö¤rencilerde bu bilinci uyand›rmaya ve geliﬂtirmeye
çal›ﬂmaktad›r.
Din e¤itiminde en önemli iki temel
kavram, Allah ve Peygamber kavramlar›d›r. Bu iki kavram hayat›m›zdaki her türlü iyili¤i temsil etmektedir. Bizler iyiliklerin yap›lmas› ve kötülüklerden kaç›n›lmas› için en fazla
bu kavramlar› kullan›r›z. Allah denilince akl›m›za sevgi, iyilik, affetmek,
adalet, dürüstlük, cömertlik, ﬂefkat,
merhamet vb. gibi kavramlar gelir.
Yine kötülüklerden kaç›nmak; zorbal›ktan, büyüklenmekten, insanla-

r›n canlar›na ve mallar›na sald›rmaktan, onlara hakaret etmekten sak›nmak gerekti¤i akl›m›za gelir. Biz
kötülük yapanlara Allah’tan utanmas›n›, Allah’›n gördü¤ünü, Allah’›n
hesap soraca¤›n› vb. söyleriz. En
genel anlam›yla Allah iyiliklerin, ve
kötülüklerden sak›nman›n sembolüdür.
Dindeki ikinci temel kavram olan
Peygamber, insanlar için model
ﬂahsiyettir. Peygamberler, Allah’›n
insanlardan istedi¤i örnek insan
modelini yaﬂayarak ortaya koymuﬂ
olan kiﬂilerdir. Onlar, bütün hayatlar›n› insanlara ‘onurlu bir ﬂekilde mükemmel bir hayat nas›l yaﬂan›r?’› ö¤retmeye adam›ﬂlard›r. Onlar, yaﬂay›ﬂlar›yla ve sözlü mesajlar›yla mükemmel bir insanda olmas› gereken bütün özellikleri sergilemiﬂlerdir. Bunun yan›nda tembellik, haks›zl›k, aç gözlülük, bencillik, baﬂkalar›n› k›namak, söz taﬂ›yarak insanlar›n
aras›n› bozmak ve k›saca her türlü
insanî zaaf› mahkum etmiﬂlerdir.
Bir Müslüman olarak Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayat›n› düﬂündü¤ümüzde, onun ahlâkî ve insanî olarak
mükemmel bir ﬂahsiyet oluﬂu tasavvurumuzda belirir. O’nun, toplum hayat›n›n her aﬂamas›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklardan nas›l aln›n›n ak›yla ve onurlu bir ﬂekilde ç›kt›¤›n› görürüz. O, zorluklara dayanmas›, çal›ﬂmaktan geri durmamas›, dostlu¤u,
fedakarl›¤›, cömertli¤i, affetmesi,
do¤rulu¤u, güvenilirli¤i, anlaﬂmalar›na sonuna kadar ba¤l›l›¤› vb. özellikleriyle, iﬂte adam dedi¤in böyle
olur dedirten her türlü güzelli¤i yaﬂayarak ortaya koymuﬂtur. O, ne
zorluklar içindeyken ümitsizli¤e kap›l›p zorluklara boyun e¤miﬂ, ne de
her türlü imkana sahip oldu¤unda
ﬂ›mar›p insanlar› aﬂa¤›lam›ﬂ ve tem-

bellik etmiﬂtir. O, hayat›n›n her aﬂamas›n› iyi bir insana yak›ﬂ›r bir ﬂekilde yaﬂam›ﬂt›r. Fakirlik-zenginlik, zay›fl›k-güçlülük, ma¤lubiyet-galibiyet,
s›radan insanl›k-liderlik gibi birbirine
en z›t say›labilecek durumlar› yaﬂam›ﬂ, ancak O hep mükemmelli¤i
temsil etmiﬂtir. Bütün bu sebeplerle de din e¤itiminde en önemli model insan peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’d›r.
Din e¤itimi, insanlarla ilgili tüm ﬂikayetlerimizi ortadan kald›rmaya yönelik bir e¤itimdir. Biz insan›m›za ahlâkî de¤erlerimizi ö¤retmeden ve
özümsetmeden, onlar›n “adam”
olamayaca¤›n› çok iyi biliyoruz.
“Adam olma”n›n yolu, din e¤itiminde verilmeye çal›ﬂ›lan de¤erlerin
benimsenmesinden geçmektedir.
Toplumun hangi kademesinde, her
ne iﬂ yaparsak yapal›m; baﬂkalar›na
karﬂ› görevlerimizi eksiksiz yapmak,
kazanc›m›z› hak etmek, güvenilir olmak, karﬂ›m›zdaki insanlara sayg›l›
olmak k›saca, her türlü iyili¤i ve iyili¤e götüren davran›ﬂlar› sergilemeye çal›ﬂmak ve yine her türlü kötülü¤ü ve kötülü¤e yol açacak davran›ﬂlardan kaç›nmak durumunday›z.
Bu temel insanî ve ahlâkî de¤eri
ö¤rencilere kazand›rmak da din
e¤itiminin iyi bir ﬂekilde verilmesinden geçmektedir. Niyetimiz her
yönüyle mükemmel bir toplum
oluﬂturmak ise, bu de¤erleri özümsemiﬂ devlet adamlar›, ö¤retmenler, sa¤l›kç›lar, hukukçular, ekonomistler, esnaf ve sanatkarlar, … vatandaﬂlar yetiﬂtirmekten geçmektedir.

* A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ö¤rencisi, Ankara/Alt›nda¤ Hac› Bayram ‹. H. L. Meslek Dersleri Ö¤retmeni
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Avrupa Birli¤i Çerçevesinde
Türkiye'nin Din E¤itimi
Politikalar› Üzerine
Doç. Dr. Recep Kaymakcan *
Türkiye’de dinin devlet ve toplum içerisinde yerinin ne olmas›
tart›ﬂmalar›na paralel olarak din
e¤itimi konusu Cumhuriyet tarihi
boyunca tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Örgün e¤itim sistemi içerisinde din e¤itimi
ve ö¤retimine hiç yer vermemekten okullarda zorunlu din derslerine kadar farkl› uygulamalar›n var oldu¤unu görmekteyiz. Din derslerinin okullardaki hukuki statüsü ve
içeri¤i ile ilgili bu zengin uygulama
deneyiminin oluﬂmas›nda halk›n
konu ile istekleri, toplumdaki din alg›lamalar›, laiklik yorumlar› ve konuyla ilgili uluslar aras› geliﬂmeler
etkili olmuﬂtur. Türkiye’nin AB ile
tam üyelik müzakereleri için tarih
ald›¤› bir dönemde din e¤itimi politikalar›na yeni bir boyutun ilave
edildi¤ini söyleyebiliriz. Bu çerçevede AB’nin din e¤itimine yönelik
bir standard›n›n olup olmad›¤›, Tür-

Bir Müslüman olarak Hz.
Muhammed (s.a.v)’in
hayat›n›
düﬂündü¤ümüzde, onun
ahlâkî ve insanî olarak
mükemmel bir ﬂahsiyet
oluﬂu tasavvurumuzda
belirir. O’nun, toplum
hayat›n›n her aﬂamas›nda
karﬂ›laﬂ›lan zorluklardan
nas›l aln›n›n ak›yla ve
onurlu bir ﬂekilde ç›kt›¤›n›
görürüz.

kiye’deki zorunlu din dersi tart›ﬂmalar›, dünyada din derslerine ayr›lan süre ve AB ve dünyada okullarda din e¤itimi modelleri üzerinde
durulacakt›r.
Avrupa Birli¤i din e¤itimine kar›ﬂ›r
m›?
AB ya da uluslar aras› düzeyde
okullardaki din e¤itimi konusunda
bir standard›n olup olmad›¤› sorusu akla gelmektedir. Bu soruya verilecek cevap olumsuz olacakt›r.
Yani bu konuda AB ülkeleri ve ulus-

lar aras› camiay› ba¤layan ortak bir
karar ve mekanizma söz konusu
de¤ildir. Her AB ülkesi okullarda
kendi din e¤itiminin olup olmayaca¤›na ve olacaksa nas›l olaca¤›n›
belirleme hakk›na sahiptir. Avrupa
ülkelerinde okullarda e¤itimde ortak ölçme de¤erlendirme standard› oluﬂturmas›na yönelik projeye
din dersi dahil edilmemiﬂtir. Gerekçe olarak, okullarda din e¤itimi konusunda bir matematik veya tarih
dersinde oldu¤u gibi uluslar aras›

* Sakarya Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi, Din E¤itimi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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bir kriterin olmad›¤›, içerik olarak
çok farkl›l›k olmas› gibi nedenler
öne sürülmüﬂtür. Bu ayn› zamanda
din derslerinin okullarda anlaml›
olarak varl›¤›n› devam ettirmesi
için bu derslerin içerik, metot, yaklaﬂ›m vb. uluslar aras› seviyede e¤itimsel ve bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›
oluﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalar›n
olmas›n›n gereklili¤ini göstermektedir.
AB ülkeleri aras›nda okullarda din
e¤itimi konusunda üye ülkeleri
ba¤lay›c› bir müktesabat›n olmamas› bu konu ile hiç ilgilenilmedi¤i
anlam›na da gelmemektedir. AB
ülkelerinde din e¤itimi konusunda
belirli yaklaﬂ›mlar›n daha fazla kabul
gördü¤ünü ve özellikle de di¤er
alanlarda oldu¤u gibi ço¤ulcu bir
yaklaﬂ›m›n farkl› yorumlar›n›n ön
plana ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. Din
e¤itimi konusu aç›kça zikredilmese bile okullardaki derslerin Avrupa
Vatandaﬂl›¤› kavram›n› destekleyecek ﬂekilde geliﬂtirilmesi önerilmektedir. Bu da bir anlamda etnik,
kültürel, dini vb. yönlerden farkl›
olanlara karﬂ› önyarg›l› ve ötekileﬂtirmeden daha ziyade farkl› olan›
anlamaya çal›ﬂma, birlikte yaﬂamaya olumlu katk› sa¤lama boyutunu
ön plana ç›karacak ﬂekilde ders
programlar›, pedagojik yaklaﬂ›mlar
ve ders materyallerinin geliﬂtirilmesi önerilmektedir (Kaymakcan
2005). Daha aç›kça ifade etmek
gerekirse okullarda din derslerinin
içeri¤inin birden fazla dini kapsayacak ﬂekilde haz›rlanmas› ve ço¤unluk dini olmayan di¤er din ve inançlar›n ö¤retiminde onlar› yarg›lamadan kendi bütünlükleri içerisinde
sunulmas› önerilmektedir. Bu, di¤er bir ifade ile ﬂu anlama da gelmektedir: Geleneksel bir dini inanc›n savunuculu¤unu yapan d›ﬂlay›c›
din e¤itimi anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂimini
öngörmektir. Ayr›ca din dersi dahil
olmak üzere okul e¤itim programlar›n›n ulusal milliyetçilikleri ön plana ç›karmamas› ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m›n bulundu¤u da söylenebilir. Ulu60

sal milliyetçili¤in e¤itim yoluyla ön
plana ç›kar›lmas›n›n uluslar üstü bir
ekonomik ve siyasi örgütlenme olmay› hedefleyen AB ideallerine ve
oluﬂumuna olumsuz katk› yapaca¤› düﬂünülmektedir. Örne¤in, okullarda tarih dersi ö¤retiminde siyasal veya askeri tarihten daha ziyade kültürel tarih ö¤retisine önem
verilmesi öngörülmektedir. Kültürel tarihe vurgu yap›lmas› ile birlikte farkl› olandan daha çok insanlar
ve uluslar aras›nda ortak olan noktalar›n ortaya konulaca¤› düﬂünülmektedir.

mektedir. Geçmiﬂi yeni olmayan
din dersinin zorunlulu¤u ve karakteri ile ilgili tart›ﬂmalara Türkiye’nin
AB tam üyelik müzakereleri için tarih al›nmas›yla, AB boyutu da konuya eklenmiﬂ gözükmektedir (Kaymakcan 2005). AB çerçevesinde
okullarda din e¤itimi, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Derslerinin zorunlu
olmas›n›n dini özgürlükler aç›s›ndan problem oluﬂturup oluﬂturmad›¤› konusuna de¤indikten sonra
bu ba¤lamda Türkiye’de mevcut
durum hakk›nda de¤erlendirme
yap›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.

AB’ inde din e¤itimi konusuyla ilgilenen baz› sivil ve mesleki kuruluﬂlar Türkiye’nin muhtemel üyeli¤inin AB’de din e¤itimi politikalar›
oluﬂumunda dikkate al›nmas›n›
önermektedir. Örne¤in; Avrupa’daki din e¤itimi ile ilgilenen uluslar aras› alt› ayr› organizasyonun ortak ﬂemsiye kuruluﬂu CoGREE.(The Co-ordinating Group for
Religious Education in Europe)
2003 tarihindeki toplant›s›nda din
e¤itimi ile ilgili tart›ﬂmalara Avrupa
müslümanlar› d›ﬂ›nda Türkiye’nin
üyelik müzakerelerini dikkate alarak di¤er müslüman ülkelerinin de
dahil edilmesinden sonuç bildirgesinde bahsetmektedir.

UNESCO’nun 2002 y›l›nda yapt›¤› araﬂt›rmaya cevap veren 142 ülkeden 73’ünde okullarda en az bir
saati kapsayacak ﬂekilde zorunlu
din dersinin oldu¤unu göstermektedir (UNESCO 2003). Tabii ki zorunluluk kavram›ndan ülkelere göre ne anlaﬂ›ld›¤› ve istisnai uygulamalar› konusunda farkl›laﬂma söz
konusu olsa da zorunlu din dersi
konusunda dünya da önemli bir
e¤ilimin var oldu¤unu göstermektedir. Bu gerçek ve din e¤itimi konusunda uluslar aras› standard›n olmad›¤› dikkate al›nacak olursa din
dersinin okullarda zorunlu olmaktan ç›kar›lmas›na yönelik Avrupa
Konseyi kaynakl› bu ve benzeri talepler neden kaynaklanmaktad›r?
Bu husustaki tart›ﬂmalar baﬂta Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin 18 maddesi ve baz› uluslar
aras› insan haklar› konusunu içeren
hukuki metinlerdeki din ve vicdan
özgürlü¤ü ile ilgili maddeler ve onlar›n okullardaki din e¤itimi ba¤lam›nda yorumlanmas›na dayand›r›lmaktad›r.

Zorunlu din dersi ve Avrupa Birli¤i
Son zamanlarda Türk medyas›nda Avrupa Konseyi’nin ald›¤› karara
da göndermede bulunularak Türkiye’nin AB sürecinde okullarda okutulmakta olan zorunlu Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmaktan ç›kar›lmas› yeniden gündeme gelmektedir. 1982 Anayasas›
24. madde ile birlikte bu derslerin
ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda
zorunlu olmas› baz› çevrelerce dini
özgürlüklere, laikli¤e ayk›r› oldu¤u
ve asl›nda bu dersin Din Kültürü
olarak öngörülmesine ra¤men din
e¤itimi içeren baz› unsurlar bar›nd›rmas› sebebiyle eleﬂtirilmekte
ve zorunlulu¤un kald›r›lmas› isten-

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi
1. Protokol Madde 2 ﬂöyledir:
“Hiç kimse e¤itim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz. Devlet, e¤itim ve
ö¤retim alan›nda yüklenece¤i görevlerin yerine getirilmesinde, ana
ve baban›n bu e¤itim ve ö¤retimin kendi dini ve felsefi inançlar›na
göre yap›lmas› haklar›na sayg› gös-

Yukar›daki metindeki ebeveynin
dini inanç ve felsefesine göre yetiﬂtirme hakk›ndan hareketle zorunlu din dersinin kald›r›lmas›n›n gerekti¤ini iddia edenler bulunmaktad›r. Asl›nda bu ve konuyla ilgili di¤er uluslar aras› metinlerde do¤rudan okullarda zorunlu din dersine
yönelik karﬂ›tl›k söz konusu de¤ildir. Burada sorun ﬂundan kaynaklanmaktad›r. E¤er din dersinde bir
din veya mezhep esas al›n›p bunlar›n benimsetilmesine yönelik bir
din e¤itimi veya dini e¤itim verilip
di¤er din ve mezhep mensuplar›
veya inanmayanlar bu derse girmeye zorlan›yorsa bu din ve vicdan özgürlü¤ü aç›s›ndan problem
oluﬂturmaktad›r (Yaﬂar 2000). Bu
yoruma ba¤l› olarak din dersinin
zorunlu olmaktan ç›kar›lmas› istenmektedir. Ayr›ca bu maddenin bir
yorumuna göre, bu madde belirli
bir din ve inanca ba¤l› olarak okul
kurulmas› hakk›n› da vermektedir
(Kodelja & Bassler 2004). Örne¤in;
‹ngiltere, Fransa, ‹spanya vb. bir
çok Avrupa ülkesinde kilise okullar›
bulunmaktad›r. ‹ngiltere’de kilise
okullar›n›n di¤er okullar aras›ndaki
pay› % 23 gibi oldukça yüksek bir
düzeydedir. Bu aç›klamalardan
sonra uluslar aras› insan haklar› ve
dini özgürlükler müktesabat› çerçevesinde Türkiye’de zorunlu din
dersini analiz etmeye çal›ﬂal›m.
1982 Anayasas›’n›n 24. maddesi
ilk ve orta dereceli okullarda Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu oldu¤unu ifade etmektedir.
Ancak 1986’da yap›lan bir kanun de-

¤iﬂikli¤i ile bu dersin zorunlulu¤una
baz› istisnalar getirilmiﬂtir. Buna göre ‹slam d›ﬂ› dinlere mensup olanlar istedikleri takdirde bu derslere
kat›lmama hakk›na sahiptirler. Fakat bu dersten muaf olanlar için alternatif bir din dersi veya zorunlu
bir ahlak dersi de öngörülmemektedir. Dolay›s›yla Türkiye’de okullarda din dersleri için mutlak bir zorunluluktan bahsetmek mümkün
de¤ildir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersi müslümanlar için zorunlu bir
derstir (Kaymakcan 1999).

“Hiç kimse e¤itim
hakk›ndan yoksun
b›rak›lamaz. Devlet,
e¤itim ve ö¤retim
alan›nda yüklenece¤i
görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve
baban›n bu e¤itim ve
ö¤retimin kendi dini ve
felsefi inançlar›na göre
yap›lmas› haklar›na sayg›
gösterir.”
Türkiye’de okullardaki dersin ad›
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”dir. Yani
bir din veya mezhebin doktriner
bir ﬂekilde ö¤retmeyi amaçlayan
bir ders de¤ildir. Ancak halk›n büyük ço¤unlu¤unun müslüman olmas›, geleneksel ‹slam din e¤itiminin etkisi vb. sebeplere ba¤l› olarak ö¤retim program›ndaki baz›
konular›n ve uygulamalar›n din e¤itimine yönelik yap›labildi¤i de bili-
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nen bir gerçekliktir. Buradan hareketle özellikle baz› Alevi vatandaﬂlar›m›z bu dersten çocuklar›n› muaf tutma seçenekleri de olmad›¤›ndan din ve vicdan özgürlü¤üne
ters oldu¤unu iddia edebilmektedir. Ayr›ca Din Kültürü derslerinde
Alevilikten bahsedilmemesi sebebiyle ebeveynin çocuklar›n› kendi
dini inanç ve felsefesine göre e¤itim hakk›n›n ihlal edildi¤ini savunmaktad›r.
Yukar›da belirtilmeye çal›ﬂ›lan
düﬂünceler ve bu konuyla ilgili getirilebilecek itirazlardan hareketle
din dersinin zorunlu olmaktan ç›kar›lmas› ve farkl› din veya mezheplere göre verilmesi seçeneklerini inceleyelim. Konuya Cumhuriyet
Dönemi okullarda din dersi deneyimi ile baﬂlayal›m. 1982 öncesi din
derslerinin okullardaki durumu aç›s›ndan oldukça zengin bir deneyime sahip oldu¤umuzu söyleyebiliriz. 1930-1949 aras›nda din dersine
okul program› içerisinde hiç yer
verilmemiﬂ, daha sonra program
d›ﬂ› ve program içi olmak üzere
seçmeli ders olarak okul programlar› içerisinde yer verilmiﬂtir. Ayr›ca
seçmeli din dersi ve zorunlu ahlak
dersinin bir arada oldu¤u bir dönem de yaﬂanm›ﬂt›r (Ayhan 1999).
1982 öncesi yaﬂanan bu deneyimler toplum ve fert hayat›nda sa¤l›kl›, hoﬂgörü kültürünü önceleyen
etkin bir din dersinin verilmesi konusunda sorunlar yaﬂand›¤›n› göstermiﬂtir. Farkl› ideolojik, dini ve felsefi anlay›ﬂlara ba¤l› olarak baz›
okullarda din dersine gereken
önem verilmemiﬂ ve seçmeli olmas› sebebiyle yeterli ö¤retmen
istihdam› yap›lamamas› vb. nedenlerle okullardaki ö¤rencilerin ihtiyaçlar› karﬂ›lanamam›ﬂt›r. ‹lgili hukuki mevzuat gere¤i devletin tekelinde olan din e¤itiminin verimli ve
etkin bir ﬂekilde verilmemesinden
do¤an boﬂlu¤u ço¤u zaman dini
kaynaklara dayanma ve bilimsel
olan› ö¤retme konusunda yeterlilikleri tart›ﬂ›labilecek kiﬂi ve dini
61
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Baz› ülkelerde okullarda
din dersine ayr›lan zaman
Ülke . . . . . . . . . . . . . . Yüzde %
Suudi Arabistan . . . . . . . . . 28.2
Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.7
Umman . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5
Katar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5
Malezya. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9
Libya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9
Fas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9
Ürdün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8
Kuveyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1
Polanya. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.0
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7
Norveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3
Avusturya. . . . . . . . . . . . . . . . 7.6
Suriye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4
M›s›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1
ﬁili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0
‹spanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7
Tunus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5
Yunanistan. . . . . . . . . . . . . . . 5.2
Endonezya . . . . . . . . . . . . . . . 5.1
Finlandiya . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0
Brezilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9
Cezayir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6
Danimarka . . . . . . . . . . . . . . . 4.3
Kanada (Quebec) . . . . . . . . . 4.1
Turkiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0
Litvanya . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9
‹sveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1
Slovakya. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1
gruplar doldurmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu
tablo da dinin sosyal bar›ﬂ ve hoﬂgörü kültürüne katk› sa¤lamas›ndan daha ziyade din eksenli tart›ﬂma ve çat›ﬂma ortam›n›n oluﬂumunu kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Türkiye’nin yaﬂad›¤› deneyim ve
AB ve dünyadaki genel e¤ilim dikkate al›narak sa¤l›kl› bir din dersi
için önemli bir kazan›m olan ilk ve
orta dereceli okullardaki DKAB
dersleri varl›¤›n› zorunlu olarak devam ettirmelidir. Ancak DKAB dersi, ortaya ç›kan istekler, din e¤itimindeki yeni yönelimler vb. do¤rultusunda içerik ve yaklaﬂ›m olarak kendini yeniden yap›land›rabilmelidir.
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(Yukar›daki tablo World Data on
Education (2001) verilerine göre
dünya’da okullar›n ilk 9 y›l›nda e¤itim içerisinde din dersine ayr›lan
zamana göre da¤›l›m›n› göstermektedir.)

nu belirtmek gerekir. Bir toplumdaki din devlet iliﬂkisi, dine bak›ﬂ, dini kültürel yap›, e¤itim anlay›ﬂ› vb.
bir çok etken din e¤itimi modelinin ve politikas›n›n oluﬂumunda etkin olabilmektedir.

Yukar›daki tablodan anlaﬂ›laca¤›
gibi Türkiye’de okullarda din derslerine ayr›lan vakit di¤er bir çok ülkeye göre az oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak bu tablonun oluﬂmas›nda Türkiye’de ilkö¤retim okullar›n›n
ilk üç y›l›nda din derslerinin olmamas›n›n etken oldu¤u söylenebilir.
Din dersine okul program› içerisinde en çok yer veren ülkeler aras›nda müslüman ülkeleri gelmektedir.
Okullarda din derslerine ayr›lan zaman o ülkelerde din e¤itimine verilen önem aç›s›ndan göstergelerden biri olmakla birlikte geneli aç›klamada yetersizdir. Bu nedenle din
dersi ile ilgili içerik, nitelik vb. göstergelerinde incelenmesi anlaml›
olacakt›r.

Devlet okullar›nda verilen din
e¤itimi, belirli bir dini ö¤retmeyi
esas almak ya da almamak ﬂeklinde temelde iki yaklaﬂ›m göstermektedir. Din e¤itimi sahas›nda bu
anlam› ifade için art›k yerleﬂik olarak kullan›lmaya baﬂlayan kavram
“confessional/non-confessional ”
kavramlar›d›r. Kelime, H›ristiyanl›ktaki günah itiraf›ndan gelen dini samimiyet ve ba¤l›l›¤›n amaçlan›p
amaçlanmamas›n› ifade etmektedir. Ülkelerin uygulad›klar› modeller, kendi ﬂartlar›na göre elbette
farkl›l›k gösterse de bu iki temel
yaklaﬂ›mdan birine ya da di¤erine
yak›n bir duruﬂa sahip olduklar› söylenebilir.

Okul programlar›nda din dersine
yer veren ülkeler incelendi¤inde
neredeyse tamam›n›n nüfusunun
Hristiyanl›k veya ‹slam dinine mensup olan ülkelerin oluﬂturdu¤u görülmektedir. Budizm, Hinduizm,
ﬁintoizm gibi dinlere mensup olanlar›n oluﬂturdu¤u ülkelerde okullarda do¤rudan din dersine pek yer
verilmedi¤i görülmektedir. Bu tablo üzerinde düﬂünülüp araﬂt›rma
yap›lmay› gerektiren bir konu olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Din e¤itiminde baﬂl›ca modeller
Geçmiﬂte din ö¤retimi gerek
do¤u gerekse bat›da, e¤itim sisteminin tümüne rengini veren temel
unsur iken ve din de hayat›n tümünü kuﬂatan bir etkiye sahipken
modernite ile dinin bu etkisini yitirilmesine paralel olarak din ö¤retimi de derslerden bir ders haline
gelmiﬂtir. Bu tez do¤ru olmakla
birlikte ‘derslerden bir ders olarak’
din dersinin okullarda yer almas›
(veya almamas›) sürecinde pek
çok paradigman›n da etkili oldu¤u-

1. Confessional yaklaﬂ›m›
esas alan model
Confessional yaklaﬂ›m, belli bir
dini ö¤renmeyi, inanç olarak ona
ba¤lanmay› ve onun inanan› olmay› amaçlayan din e¤itimi yaklaﬂ›m›d›r. Asl›nda bu, geleneksel anlamdaki din e¤itimi yaklaﬂ›m›d›r. Devlet
okullar›nda confessional yaklaﬂ›mda din e¤itimi verilmesi, birbirinden
çok farkl› iki ﬂekilde gerçekleﬂmektedir.
a. Tek dinli model
Tek dinli modelde tek bir din kabul edilir ve din dersi içeri¤ine yans›t›l›r. Örne¤in Kuzey ‹rlanda’da
1989 E¤itim Reformu, din e¤itiminin devlet yard›m› alan bütün okullarda H›ristiyanl›k e¤itimi olarak bulunmas›n› gerektirir. ‹çeri¤ini mevcut dört as›l kilisenin temsilcileri
belirler. Okullar isterlerse buna ilaveler yapabilirler. ‹ran’da ise tek
dinli model, müfredattaki bütün
konulara dinin nüfuz etmesi ﬂeklinde geniﬂletilmiﬂ ve program›n bütünü ö¤rencilerin dini inançlar›n›

‹talya’da okullardaki din ö¤retimi
Vatikan’la yap›lan bir anlaﬂma ile
devlet taraf›ndan güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r ve anaokulundan lise kademesine kadar ö¤retim program›nda H›ristiyanl›k ö¤retimi olarak
yer almaktad›r.
b. Paralel tek dinli/mezhepli
model
Bu model, ö¤rencilerin sadece
tek bir dini veya mezhebi (kendi
din ve mezheplerini) ö¤renmelerini esas al›r. Bütün olarak okul sistemi ise pek çok dini ihtiva eder; fakat her bir ö¤renci bunlardan sadece birini al›r.
Almanya ve Nijerya bu yaklaﬂ›m›n en önemli örnekleridir. Nijerya’da devlet okullar›nda biri Müslümanlar di¤eri H›ristiyanlar için iki ayr› din e¤itimi program› vard›r ve
içeri¤i dini gayelere yönelik olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. ‹srail’deki Arap okullar› da ‹slam ve H›ristiyanl›k e¤itimi
vermektedir. ‹sviçre, Avusturya ve
Belçika’da da bu model uygulanmaktad›r.
Almanya çift mezhepli yap›s›na
uygun olarak her ikisinin de ayr› ayr› e¤itimini verebildi¤i bu modelin
en önemli savunucusudur (Arslan
2005).
2.Confessional olmayan din e¤itimi modeli
Confessional olmayan yaklaﬂ›m
din hakk›nda ö¤renmeyi esas alan,
belirli bir dinin inançlar›n› benimsetmeyi amaçlamayan ve genel anlamda dinler hakk›nda bilgi veren

din ö¤retimi yaklaﬂ›m›d›r.
Confessional olmayan yaklaﬂ›mda bir din ö¤retimi anlay›ﬂ›n›n ortaya ç›k›ﬂ›nda çok faktörlü bir süreç
etkili görünmektedir. Çokkültürlülü¤e bulunan bir çözüm olman›n
yan› s›ra bir yönüyle de dini alg›lama ve yaﬂama biçimindeki de¤iﬂikli¤in din e¤itimi sahas›na olan yans›mas›d›r. Küreselleﬂme ile birlikte
gelen çokkültürlülü¤ün bir neticesi
olarak dinin, dinî ço¤ulculuk ba¤lam›nda izafileﬂmesi onun özüne yönelik bir de¤iﬂimdir. Bu olgunun din
e¤itimi sahas›ndaki uygulamas›, bütün dinlerin daha çok birbirlerine
yak›n konular›n›n öne ç›kar›larak birlikte verilebilece¤i confessional olmayan bir din e¤itimi anlay›ﬂ› olmuﬂtur. Buna karﬂ›n küreselleﬂme
sürecinde karﬂ›laﬂt›¤› olumsuzluklarla birlikte dinler, küresel sürecin
yol açt›¤› çevresel kirlenme, gelir
da¤›l›m›nda uçurumlar›n oluﬂmas›,
fakirlik, açl›k vb. olumsuzluklara karﬂ› tepki koymas› ve çat›ﬂmalar›n
önlenmesindeki etkin gücü sebebiyle bir yandan da vazgeçilmez olmaktad›r. Bu durum, din dersinin
belirli amaçlar için kendisinden istifade edilecek daha çok e¤itimsel
gayelerle okul programlar›nda yer
verilen bir ders olmas› ﬂeklinde
kendisini göstermektedir.
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d›r. Belirli bir zaman ve yerde oluﬂan model önce ihtiyaçlar› karﬂ›larken daha sonra yetersiz kalabilir.
Dolay›s›yla toplumlar için önemli
olan demokratik çerçevede din
e¤itimi politikalar› konusunda ideolojik önyarg›lar› aﬂan bir anlay›ﬂa
ve tart›ﬂma zeminine sahip olmalar›d›r. Ayr›ca yeni din e¤itimi politikar› veya modelleri oluﬂtururken
geçmiﬂ deneyimin bilinmesinin gereklili¤i kadar geçmiﬂe mahkum
olunmamas›n›nda gerekli oldu¤unu ifade etmek isterim.
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Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Din
Ö¤retimi ve Türkiye ‹le
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Prof. Dr. Mehmet Zeki Ayd›n *
Bu yaz›da, önce Avrupa Birli¤i ülkelerindeki din ö¤retimi uygulamalar› hakk›nda bilgi verilecek ve ard›ndan da Türkiye’deki din ö¤retimi uygulamas› ile karﬂ›laﬂt›r›lacakt›r.
PROBLEM
Türkiye’de din e¤itimi sorunu,
yayg›n olarak tart›ﬂ›lmakta ve sürekli güncelli¤ini korumaktad›r. Öyle anlaﬂ›l›yor ki, bu tart›ﬂmalar daha
uzun süre devam edecektir. Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine aday olmas›,
tart›ﬂmalara ayr› bir boyut daha kazand›rmaktad›r.
Avrupa Birli¤i ülkelerindeki uygulamalar bilinmeden, herkes kendi
kafas›nda oluﬂturdu¤u Avrupa çerçevesinde de¤iﬂiklikler beklemektedir. Bu konuda kimi çevreler, Avrupa ülkeleri okullar›nda zorunlu
din dersi yoktur derken kimileri de,
Avrupa Birli¤ine girersek dinî özgürlüklerimizin artaca¤›n› söyle-

mektedir. Bu konuda cevapland›r›lmas› gereken iki soru ﬂudur:
1. Avrupa Birli¤i bizim din e¤itimimizi ne kadar de¤iﬂtirecek?
2. Din e¤itimi uygulamalar›nda
Avrupa ülkelerinin hepsinde durum ayn› m›d›r?
Bir çok konuda oldu¤u gibi bu
konuda da tart›ﬂmalar›n ço¤u zaman bilimsellikten uzak oldu¤u
gözlenmektedir.
OKUL T‹PLER‹ VEYA
YAPILANMASI
Avrupa ülkelerinde okullar genel
olarak resmî ve özel okullar olarak
ikiye ayr›l›r. Resmî okullar; direk E¤itim Bakanl›¤›na, belediyelere ve il
idaresine ba¤l› okullard›r. Özel
okullar ise, ﬂah›s ve kurumlara aittir.
Bir çok ülkede, kurallar›na uyan
tüm resmî ve özel okullar ö¤renci
baﬂ›na belirlenmiﬂ devlet yard›m›n›

al›r. Yani masraflar› devlet taraf›ndan karﬂ›lan›r. Özel ö¤retim kurumlar›, uygulanacak e¤itim programlar›n›, ö¤retim yöntemlerini, ders
kitaplar›n›, çal›ﬂt›rd›¤› personelini
belirlemekte tamamen serbesttir.
D‹N Ö⁄RET‹M‹NDE
YAKLAﬁIMLAR/MODELLER
Din ö¤retimi ile ilgili dünyada
yayg›n olarak uygulanan iki yaklaﬂ›m bulunmaktad›r. Bunlar, mezhebe dayal› (confessional) ve mezhepler üstü (non confessional) din
ö¤retimi yaklaﬂ›mlar›d›r. Mezhebe
dayal› din dersi denilirken, sadece
bir dinin içindeki mezhep kastedilmeyip, ayn› zamanda ayr› bir din
de kastedilebilmektedir.
Mezhebe/dine dayal› ö¤retme
yaklaﬂ›m›nda, dersin konular›n› belli
bir din oluﬂturmakta ve söz konusu dinin sevdirilmesi, benimsetilmesi amac› taﬂ›nmaktad›r. Zaten
bu din dersinin ad› da ilgili dinin ad›
ile an›lmaktad›r. Örne¤in, Katolik
din dersi, Protestan din dersi, ‹slâm
din dersi denildi¤i zaman bu derslerin belli bir mezhebe ya da dine
dayal› olarak iﬂlendi¤ini anl›yoruz.
Böyle bir din dersinde baﬂka dinler
ö¤retilse bile o dinin bak›ﬂ aç›s›yla
ö¤retilir. Buradaki temel düﬂünce,
ö¤rencinin ya da velisinin belli bir
din dersini seçmesi ve ö¤renmek
istemesidir.
Mezhebe dayal› din dersinin
programlar›, ya ilgili dinin temsilcileri taraf›ndan yap›l›r ya da onaylan›r.
Örne¤in, Belçika ve Avusturya’da
din derslerinin programlar›, ilgili dinin temsilcileri taraf›ndan yap›l›r. Bu
çerçevede, Katolik din dersinin
program› Katolik Kilisesi taraf›ndan,

* CÜ ‹lahiyat FakültesiDin E¤itimi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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MEZHEBE DAYALI
…………….. Din Dersi
Benimsetmek, Sevdirmek
Dinî Metinler, ‹lmihâl
‹lgili Dinin Temsilcisi / Kilise
‹lgili Dinin Temsilcisi / Kilise
Ahlâk (Moral, Etik), Felsefe, Din Kültürü vb.

AVRUPA ÜLKELER‹NDE DEVLET OKULLARINDA D‹N Ö⁄RET‹M‹ UYGULAMALARI
Avrupa ülkelerinde devlet okullar›nda din dersinin durumu
D‹N DERS‹ VEYA

SEÇMEL‹

ALTERNAT‹F‹ DERS ‹talya
Portekiz
ZORUNLU
Almanya
Avusturya
Belçika
Finlandiya
Hollanda
‹spanya
‹rlanda
Fransa’n›n Alsace ve
Mosele Bölgeleri

Avusturya’da ‹slâm din derslerinin
programlar›n› “Avusturya Diyanet
Teﬂkilat›” yapmaktad›r. Ayn› ﬂekilde
bu tür din dersi ö¤retmenleri ile ilgili son karar› ilgili dinin temsilcisi kurum verir.
Mezhepler üstü ya da mezhebe
dayal› olmayan din ö¤retimi yaklaﬂ›m›nda ise, din bir kültür olarak ö¤retilmektedir. Bu yaklaﬂ›mla yap›lan
din derslerinin programlar›n› genelde devlet yapmaktad›r. Ancak bu
çeﬂit din dersleri, ço¤unlukla ilgili ülke ya da bölgenin ço¤unlu¤unun
mensup oldu¤u dine göre, o dinin
ö¤retiminin a¤›rl›kl› ö¤retildi¤i bir
ders olarak uygulanmaktad›r. Bu
tür e¤itime Yunanistan ve Danimarka’daki din dersleri örnek verilebilir. Yunanistan’da din dersleri mezhepler üstüdür ancak Hristiyan Ortodoks mezhebi a¤›rl›kl› olarak okutulmaktad›r. Danimarka’da ilkö¤retim okullar›ndaki din dersinin ad›,
Hristiyanl›kt›r.
a. Mezhebe/dine dayal› din

ZORUNLU

DERS YOK

Danimarka
‹ngiltere
‹sveç
Norveç
Yunanistan

Fransa
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MEZHEBE DAYALI OLMAYAN
…… Bilgisi, …….Kültürü
Bilgi Vermek
Dinî Bilgi, Kültür
Devlet
Devlet
YOK
k›n dinî ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n› kuran
bir ülkedir.
‹lk ve orta dereceli okullarda, Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri zorunlu dersler aras›nda yer almaktad›r. Din derslerinin programlar› di¤er tüm dersler gibi Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lmakta, ders
kitaplar› Bakanl›k taraf›ndan onaylanmaktad›r.
‹mam-Hatip Liseleri, imam-hatip,
müezzin kayy›m ve Kur’an kursu
ö¤reticili¤i gibi din görevlisi ihtiyac›n› karﬂ›layacak elemanlar yetiﬂtiren ve yüksek ö¤retime haz›rlayan
meslek liseleridir.

ö¤retimi yaklaﬂ›m›n› uygulayan
ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹talya, Portekiz. Bu ülkelerden, Portekiz hariç hepsinde, ö¤renci ya din dersini ya da alternatif
bir dersi almak zorundad›r.
b. Mezhepler üstü din ö¤retimi
yaklaﬂ›m›n› uygulayan ülkeler:
Danimarka, ‹ngiltere, ‹sveç, Norveç, Yunanistan. Bu ülkelerden ‹ngiltere’de, veli isterse ö¤renci derse girmeyebilir. Di¤erlerinde, farkl›
din mensubu olanlar d›ﬂ›nda tüm
ö¤renciler din dersine kat›lmak zorundad›r. Din dersinin alternatifi
yoktur.
c. Devlet okullar›nda din dersine yer vermeyip, tarih vb. derslerde din kültürü veren ülke
Fransa’d›r. Ancak Fransa’n›n Alsace ve Moselle bölgesinde devlet
okullar›nda din dersleri vard›r.
TÜRK‹YE’DE D‹N Ö⁄RET‹M‹
Türkiye, yasalar›nda herhangi bir
dini resmen tan›mayan ancak hal-

Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders programlar›na bakt›¤›m›zda, ‹slâm dini a¤›rl›kta olmak üzere
tüm dinler ve ahlâkî konular›n yer
ald›¤›n› görüyoruz. Böyle olmas›na
ra¤men söz konusu derslere, Hristiyan ve Musevi ö¤renciler isterlerse kat›lmayabilirler.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ÜLKELER‹ ‹LE
TÜRK‹YE’DEK‹ D‹N Ö⁄RET‹M‹N‹N
KARﬁILAﬁTIRILMASI
1. Tüm ülkelerde özel okul açma
imkân› vard›r ve bu özel okullar›n
ço¤unlu¤u dinî kuruluﬂlara yani Kiliselere ba¤l› okullard›r. Türkiye’de
tüm okullar Milli E¤itim Bakanl›¤›na
ba¤l›d›r ve tek tip program uygulanmaktad›r. Türkiye’de böyle bir
okul türü yoktur.
2. Özel okul statüsünde olan Kilise okullar›n›n hemen tamam›na
yak›n› devlet yard›m› al›r. Türkiye’deki özel okullar›n finansman›n›
kiﬂi veya kurumlar›n kendilerinin
karﬂ›lamas› d›ﬂ›nda devlet okullar›ndan hiçbir farklar› yoktur. Üstelik
gelir vergisine tabidirler.
3. Kilise okullar›nda din dersinin
zorunlu olmas›n›n yan›nda tüm ö¤65
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retim, dinî bir atmosfer içinde yap›l›r. Türkiye’de böyle bir uygulama
yoktur.
4. Mezhebe dayal› din ö¤retimi
uygulayan ülkelerde din derslerinin ad› ilgili dinin ad› ile an›lmaktad›r. Katolik din dersi, Protestan din
dersi gibi. Türkiye’de böyle bir ders
yoktur.
5. Mezhebe dayal› din derslerinin programlar›n› belirlemede ve
ö¤retmen atamalar›nda mutlaka ilgili dinin temsilcisi kurumdan onay
al›n›r. Türkiye’de böyle bir ders yoktur.
6. Mezhepler üstü din derslerinin programlar›n› devlet kendisi yapar. Türkiye’de tüm ö¤retim programlar›n› MEB yapmaktad›r.
7. Din derslerini okutan ö¤retmenlerin maaﬂlar›n› devlet öder.
Türkiye’de din dersi ö¤retmenleri
ve din görevlileri do¤rudan devlet
memurudurlar ve maaﬂlar›n› devlet öder.
8. Mezhepler üstü yaklaﬂ›mla din
dersi verilen ülkelerde, din dersleri
ülkenin ya da bölgenin özelli¤ine
göre, ço¤unlu¤un mensup oldu¤u
din ya da mezhep a¤›rl›kl› olarak
okutulur.
9. Tüm ülkelerde, devlet okullar›nda verilen din e¤itiminin d›ﬂ›nda,
yayg›n e¤itim çerçevesinde her
seviyede dinî kurs, seminer vb. düzenleyerek veya okul açarak din
e¤itimi yapmak serbesttir. Bunlar›n
bir k›sm›na devlet yard›m› da yap›l›r. Türkiye’de böyle kurs vb. yayg›n
e¤itim faaliyetlerini Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› yapar. Özel dershane
ve okullara bu izin ﬂu ana kadar verilmemiﬂtir.
10. Kilise vb. dinî kurumlar, her
türlü sosyal ve kültürel faaliyet düzenleyebilirler.
Demokratik toplumlarda, “din
e¤itimi hakk›” tart›ﬂ›lamaz. Sorun,
bu e¤itimi kimin verece¤inde dü¤ümlenmektedir.
Din e¤itimi, devlet taraf›ndan vatandaﬂlara tan›nan “dinî özgürlükler” içinde mi yoksa vatandaﬂ›n “dinî haklar”› içinde mi yer alacakt›r?
Genel olarak Avrupa ülkelerinde
66

din e¤itimi alan›, “dinî özgürlükler”
içinde alg›lanmaktad›r. Bunun sonucu olarak, devlet, vatandaﬂ›n dinine kar›ﬂmay› özgürlü¤üne müdahale olarak alg›lad›¤› için, din e¤itimini özel kesime yani ilgili dinin
temsilcisi cemaatlere ve kurumlara b›rakmakta ancak masraflar›n›
karﬂ›lamaktad›r.
1982 Anayasas›, “Tevhid-i Tedrisat” yasas› uyar›nca, e¤itimi bu arada din e¤itimini de devlet tekeline
almaktad›r. Din e¤itimini, bir “hak”
olarak düzenleyen, tercihini bu
yönde yapan bir düzende, devlet,
halk›n din e¤itimi talebini ihtiyac›n›
karﬂ›lamas› gerekir. ‹ﬂte bu anlay›ﬂ›n sonucu olarak Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› vard›r ve devlet okullar›nda din ö¤retimi yap›lmaktad›r.
Türkiye’deki din e¤itimi ile uygulamalar›n, s›n›rl› da olsa din e¤itiminin devlet taraf›ndan yap›lmas› ve
devlet içinde bir din kurumunun
yer almas› kendi tarihsel tecrübesine uygundur.
Türkiye, din görevlilerini memur
statüsünde çal›ﬂt›rmas›, do¤rudan
maaﬂ vermesi ve cami vb. dinî kurumlara direk yard›m yapmas› bak›m›ndan da Avrupa Birli¤i ülkelerine
benzememektedir. Avrupa ülkelerinde devlet din görevlilerinin maaﬂlar›n› ilgili kuruma vermekte, dinin temsilcisi kurum (Kilise) paray›
harcamaktad›r. Ancak Türkiye,
devlet teﬂkilat› içinde Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n olmas› bak›m›ndan
Danimarka ve Yunanistan’a benzemektedir. Danimarka’da Kilise Bakanl›¤›, Yunanistan’da Din ‹ﬂleri Bakanl›¤› bulunmaktad›r.
Türkiye’deki din kültürü ve ahlâk
bilgisi dersi, Danimarka, ‹sveç, Norveç ve Yunanistan’daki zorunlu din
dersine benzemektedir. Bu ülkelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda din dersi zorunlu dersler aras›ndad›r. Bu dersten muaf olmak için
farkl› din mensubu olmak gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNER‹LER
Her toplumun kendi tarihsel, kültürel ve sosyal yap›s› gere¤i din
dersinin farkl› uygulamalar› olabilir.

Nitekim Avrupa ülkeleri içerisinde
farkl› uygulamalar oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in, bir Belçika’daki yap›yla Fransa’daki yap› birbirine hiç
benzememektedir. Avrupa Birli¤i
yasalar›nda ve belgelerinde de
“her ülke din e¤itimini kendi yap›s›na göre belirler” ilkesi geçerlidir. Ülkemizdeki uygulamam›z›n eksikleriyle beraber geliﬂtirilmesi yerinde
olacakt›r.
Türkiye, din e¤itimini, vatandaﬂlar aç›s›ndan bir “hak” ve devlet aç›s›ndan bir “görev” olarak görmektedir. Anayasal tercih, din e¤itiminin bir “özgürlükler” konusu de¤il,
devlet taraf›ndan yerine getirilmesi gereken bir “sosyal hak” olarak
düzenlenmesi yönündedir. Anayasa uyar›nca devlet, e¤itimi bu
arada din e¤itimini de tekeline almaktad›r. Din e¤itimini, bir “hak” ve
“görev” olarak düzenleyen, tercihini bu yönde yapan bir düzende,
devlet, halk›n din e¤itimi taleplerini ve ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak durumundad›r. ‹ﬂte bu anlay›ﬂ›n sonucu
olarak Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› vard›r ve devlet okullar›nda din ö¤retimi yap›lmaktad›r.
Türkiye din e¤itimi konusunda,
kendi tarihsel, toplumsal ve siyasal
yap›s› içinde de¤iﬂik uygulamalar›
deneyerek bir model geliﬂtirmiﬂtir.
Devletiyle bütünleﬂmiﬂ bir halk,
Türkiye’nin 21. yüzy›l›n güçlü bir ülkesi olmas›n›n garantisi olacakt›r.
Devlet halk bütünleﬂmesini sa¤layacak alanlardan birisi de devletin,
vatandaﬂlar›n din e¤itimi ihtiyaçlar›n› ve taleplerini sa¤l›kl› bir ﬂekilde
karﬂ›lamas›d›r. Bu çerçevede, meslekî din ö¤retimi veren ‹mam-Hatip
Liseleri ile ilk ve orta dereceli okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersleri halk›n talep ve ihtiyaçlar›na göre ele al›nmal›d›r. Buna
göre, mevcut zorunlu Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersleri devam etmeli; velilerin çocuklar›na ‹slâm
esaslar›n›n ve Kur’an’›n ö¤retilmesi
yönündeki ihtiyaçlar› bilimsel yöntemlerle belirlenmeli ve karﬂ›lanmal›d›r.
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Türkiye'de ve Almanya'da Din (‹slam)
Ö¤retimi Alan›ndaki Yeni Geliﬂmeler
ni engellemektedir. Ama Almanya,
‹slâm din dersleri konusunda Türkiye katk›s› olmaks›z›n baﬂar›l› ad›mlar
atamad›¤›n›n da, kanaatime göre,
fark›ndad›r. Çünkü, seküler bir devlet olarak Almanya’n›n ‹slâm din ö¤retimi konusunda teorik ve pratik
katk› alabilece¤i tek uygulama Türkiye’dedir.
Bu yaz›da, bütün bunlar göz önüne
al›narak, Türkiye ve Almanya’daki
Din (‹slâm) ö¤retimi alan›ndaki geliﬂmeler;
∑ Günümüz Türkiye’sinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin
amaçlar›, muhtevalar› ve metodlar›;

Prof. Dr. Cemal Tosun *
0. Giriﬂ: Problem
Din Ö¤retimi, evrensel düzeyde,
örgün e¤itimin en tart›ﬂmal› ve hareketli alanlar›ndan birini oluﬂturur.
Bu alandaki tart›ﬂmalar ve hareketlilik, günümüz Türkiye’sinde ve Almanya’s›nda da canl› bir ﬂekilde devam etmektedir.
Her iki ülkede de din ö¤retimi tart›ﬂmalar›n›n boyutlar›, din derslerinin okuldaki konumundan, program model ve türlerine, amaçlar›na, içeri¤ine, kapsam›na ve s›n›rlar›na ve ö¤retim yaklaﬂ›m ve yöntemlerine kadar uzanmaktad›r. Yine her iki ülkede de tart›ﬂmalar
a¤›rl›kl› olarak ideolojik-politik ve bilimsel olmak üzere iki düzlemde
cereyan etmektedir.
Türkiye’de ve Almanya’da Din (‹slâm) ö¤retimi konusunu birlikte ele
alman›n ise ayr›, özel bir önemi vard›r. Almanya’daki Müslümanlar›n ekseriyeti Türkiye kökenlidir ve yine
ekseriyeti hâlâ Türkiye Cumhuriye-

ti vatandaﬂ›d›r . Bu aç›dan, onlar›n
din ö¤retimi Türkiye’yi yak›ndan ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, Almanya’daki Müslüman Türklerin, Almanya’daki kal›c›l›klar› fiilen –az›msanamayacak bir kesimin ise resmenkesinleﬂti¤inden dolay›, onlar›n din
ö¤retimleri Almanya’y› da yak›ndan
ilgilendirmektedir. ‹ki ülke bu konuda ortak ilgiye sahiptirler. Ortak ilgi
ortak çözüm aray›ﬂlar›n› beraberinde getirecektir. Ancak, iki ülkenin
din ö¤retimi konusundaki mevcut
yaklaﬂ›mlar› ve anayasal ve yasal
düzenlemeleri bu ortak çözüm
aray›ﬂlar›n› güçleﬂtirmektedir.
‹çerik ile ilgili tüm hak ve sorumluluklar› dinî cemaatlere b›rak›lm›ﬂ,
mezhep ve doktrin merkezli iste¤e ba¤l› din dersi modeli ile her ﬂeyi ile devlete ait olan Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersi modeli aras›nda önemli fark vard›r. Bu fark, ‹slâm
Din dersi konusunda hiçbir tecrübesi ve haz›rl›¤› bulunmayan Almanya’n›n, Türkiye’yi modellemesi-

• Din derslerinde di¤er dinlerin yeri;
• Almanya’da okutulacak bir ‹slâm
din dersinin amaçlar›, muhtevalar›
ve metodlar›;
• Çeﬂitli ‹slâm anlay›ﬂ ve yorumlar›n›n din ö¤retimine al›nmas› ve
• Din dersi ö¤retmenlerinin nitelikleri çerçevesinde ele al›nacakt›r.
1. Günümüz Türkiye’sinde Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin Amaçlar›, Muhtevalar› ve Metodlar›
Türkiye'de, son y›llarda din ö¤retimi alan›nda çok h›zl› bilimsel geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. Bu geliﬂmeler
program geliﬂtirme alan›ndan baﬂlayarak, ö¤retme ve ö¤renme süreçlerine ve ö¤retmen yetiﬂtirme
alan›na kadar olumlu etkilerini göstermiﬂtir. Bu yaz› çerçevesinde bu
geliﬂmelerin hepsini ortaya koymak mümkün de¤ildir. Bu nedenle
burada, Türkiye’de din ö¤retimi alan›ndaki yeni geliﬂmeler, 2000 y›l›nda yürürlü¤e giren ‹lkö¤retim Din

* Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Din E¤itimi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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Kültürü ve Ahlâk Bilgisi programlar›ndan hareketle ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Almanya’daki ‹slâm
din dersi tart›ﬂmalar›n›n, ﬂu aﬂamada daha çok ilkö¤retim seviyesi çerçevesinde sürdü¤ünü göz önüne
al›rsak, böyle bir s›n›rland›rman›n
mant›¤› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Önce program›n bilimsel arka plan›n›, haz›rlan›ﬂ sürecindeki temel
mant›k örgülerini, ilkelerini ve program›n genel amaçlar›n› ortaya koymak yerinde olur.

planda tutulmuﬂtur. Özellikle din
bilgilerinde Kur'an merkezli bir yaklaﬂ›m esas al›nm›ﬂt›r. Di¤er dinlere
iliﬂkin konularda ise, ilgili dinlerle ilgili bilimsel veriler aranm›ﬂt›r. Böylece bat›l ve hurafe bilgilerden uzak
durulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Program geliﬂtirme ve geliﬂim ve
ö¤renme psikolojisine ait bilimsel
bilgiler de her zaman göz önünde
bulundurulmuﬂtur.
b. Program›n haz›rlan›ﬂ›nda temel
mant›k örgü ve ilkeleri

a. Bilimsel arka plan

Program›n modeli ve türü

Program, 18 kiﬂiden oluﬂan bir Komisyon taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
Üyelerden beﬂi Din E¤itimi Bilimcisidir. Bunlar›n yan›nda, bir mezhepler
tarihi, bir kelam, bir ‹slâm hukuku,
üç tefsir, iki ‹slâm tarihi, bir dinler tarihi alanlar›ndan olmak üzere dokuz
bilim insan› komisyonda yer alm›ﬂt›r. Talim ve Terbiye Kurulu Program dairesinden iki program geliﬂtirme uzman› ve iki alan ö¤retmeni
komisyon çal›ﬂmalar›na sürekli kat›lm›ﬂlard›r. Ayr›ca, ‹lahiyat Fakültelerinin konu ile ilgili görüﬂ ve teklifleri
de al›nm›ﬂt›r. Özellikle de, program›n geliﬂtirilmesine yard›mc› olacak bilimsel araﬂt›rmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri baﬂta olmak üzere, fakültelerden istenmiﬂ
ve incelenmiﬂtir. Buradan hareketle, program›n arkas›ndaki bilimsel
birikimin sadece kat›lan bilim adam›
ve uzmanlar›n bilgileri ile s›n›rl› olmad›¤›n›, aksine, Türkiye'nin bu konudaki birikiminin önemli bir k›sm›n›
yans›tt›¤›n› ifade edebiliriz.

Din ö¤retimi alan›nda farkl› program modelleri vard›r. Bu modeller
de yine farkl› program türlerine ve
yaklaﬂ›mlar›na göre geliﬂtirilirler.

Programla ilgili hemen her konu kat›l›mc›lar›n temsil ettikleri bilim alanlar› aras›nda karﬂ›l›kl› eleﬂtirel süzgeçlerden geçirilmiﬂtir. Bu da tek
tek bireylerin ortaya koyamayacaklar› yeni ürünlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Program›n bilimsel arka plan›nda
yer alan ve zikredilmesi gereken
bir di¤er önemli husus ise ﬂudur:
Program geliﬂtirme süreci boyunca, her zaman bilimsel yaklaﬂ›m ön
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Din ö¤retimi program modelleri
aras›nda ﬂunlar› sayabiliriz:
Mezheplere Göre Din Dersi Modeli, Mezhepler-Üstü Din Dersi
Modeli, Mezhepler Aras› Din Dersi Modeli, Dinler Aras› Din Dersi
Modeli.
Bunlar ana modellerdir. Bir de mevcut modellerin yetersizliklerini gidermek için üretilmeye çal›ﬂ›lan;
Mezhep merkezli dinler aras› aç›l›ml› din dersi modeli, Mezheplerüstü dinler aras› aç›l›ml› din dersi
modeli, Fenomenolojik din dersi
modeli gibi modeller de bulunmaktad›r.
Bu modellerin benimsenmesinde,
baﬂta yönetim biçimleri olmak üzere, din-devlet iliﬂkilerinde benimsenen yaklaﬂ›mlar, anayasal ve yasal
düzenlemeler, dinin örgütsel yap›lar› vb. bir çok unsur rol oynamaktad›r.
Türkiye’de Mezhepler üstü-dinler
aras› aç›l›ml› bir din dersi modelinden söz edilebilir. Gerçi, resmî olarak böyle bir niteleme yoktur.
Ama, program›n haz›rlan›ﬂ süreci,
içeri¤i, hedefleri böyle bir nitelemeyi mümkün k›lmaktad›r.
‹lkö¤retim DKAB Dersi ö¤retim
programlar›, program anlay›ﬂ› bak›m›ndan ise bir çerçeve program-

d›r. Ancak esneklik boyutu da a¤›rl›kl›d›r. Bunun anlam› ﬂudur: Yeni
programla Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için bir çerçeve çizilmiﬂtir.
Ancak, bu çerçeve içerisinde esneklik pay› her zaman mevcuttur.
Program›n böyle haz›rlanmas›n›n
arkas›nda ﬂu gerçeklik yatmaktad›r:
Türkiye büyük bir devlettir. Do¤usundan Bat›s›na, Güneyinden Kuzeyine bir çok yaﬂay›ﬂ ve anlay›ﬂ
zenginlikleri bulunmaktad›r. Bu zenginlikler, ayn› konularda farkl› ö¤renme ihtiyaçlar›n› getirebilmektedir. En az›ndan bu ihtiyaçlar›n aciliyeti ve yo¤unlu¤u farkl›laﬂabilmektedir. ‹ﬂte esnek program anlay›ﬂ›,
bu farkl›laﬂmalara göre ö¤retim yap›labilmesine imkan tan›yacakt›r.
Program›n çerçeve niteli¤i ise, farkl›l›klara tak›l›p kalarak iﬂin özünden
sapmay› önlemeye yöneliktir.
Program›n haz›rlanmas›nda konu
merkezli yaklaﬂ›mdan mümkün oldu¤unca uzak durulmuﬂtur. Bunun
yerine ö¤renciyi, toplumu, kültürü
ve evrenseli nazar› dikkate alan sorun ve hedef merkezli bir yaklaﬂ›m
benimsenmiﬂtir. Genelde din, özelde ise ‹slâm dini ve ahlâk bu merkezî yaklaﬂ›m çerçevesinde göz
önünde bulundurulmuﬂtur. Türk
Milli E¤itimin genel amaçlar› ile ilkö¤retim okullar›n›n amaçlar› ise
duruma göre yönlendirici, s›n›rlay›c›
veya bütünleyici olarak iﬂlev görmüﬂtür.
Bütün bunlar› daha aç›k hale getirebilmek için aﬂa¤›daki aç›klamalar
yap›labilir:
Bir ünite ve bu ünitenin konular›
tespit edilirken, e¤er ö¤rencinin ihtiyac›ndan hareket edilmiﬂse, ö¤rencinin; geliﬂim düzeyi, içinde yaﬂad›¤› toplum ve kültür, varsa evrensel boyut, din, ‹slâm dini ve ahlâk boyutlar› birer süzgeç görevi
görmüﬂlerdir.
E¤er toplusal bir ihtiyaç veya sorundan hareket edilmiﬂse, bu kez
de, ö¤rencinin seviyesi, içinde yaﬂad›¤› toplum ve kültür, varsa evrensel

Benzer süreçler her bir ç›k›ﬂ noktas›
için söz konusudur. Burada dikkatlerden kaçmamas› gereken önemli bir
nokta ﬂudur: Sorun, hedef veya konu hangi ç›k›ﬂ noktas›ndan gelirse
gelsin, mutlaka din ve ahlâk süzgecinden geçirilmiﬂtir. Bunun amac› ise,
din ve ahlâk bilgi, duygu ve becerilerinin katk›da bulunabilece¤i konu ve
hedeflerin programa al›nmas›, din ve
ahlâk›n katk›s›n›n bulunmayaca¤› konu ve hedeflerin al›nmamas›d›r.
Do¤rudan din ve ahlâk alan›ndan al›nan konu ve hedefler ise, mutlaka
ö¤renci, toplum, kültür, evrensel,
Türk Milli E¤itiminin genel amaçlar› ve
ilkö¤retimin amaçlar› süzgecinden
geçirilerek al›n›p ﬂekillendirilmiﬂ ve
ona göre yerleﬂtirilmiﬂtir. Bütün bu
süreçleri ﬂekiller ile aﬂa¤›daki ﬂekilde
gösterebiliriz:
SORUN, HEDEF VEYA KONU KAYNA⁄I Ö⁄RENC‹ SÜZGEÇLER
Ö⁄RENC‹: Ö¤rencinin ihtiyac› var
m›d›r? Ö¤rencinin seviyesine uygun
mudur veya hangi s›n›fta uygundur?
TOPLUM: Toplumsal ihtiyaç var m›d›r? Varsa boyutlar› nelerdir? Toplum
nas›l tepki gösterir? Toplumsal tepki
do¤ru bilgiyle nas›l aﬂ›l›r?
EVRENSEL: Konunun evrensel bir
boyutu var m›d›r? Varsa hangi boyutlarda ele al›nmal›d›r? Di¤er din ve ahlâk anlay›ﬂlar› ile iliﬂkilendirilmesi gerekir mi?
D‹N VE AHLÂK: Din ve ahlâk ile iliﬂkisi
var m›d›r? Hangi dini ve ahlâki do¤ru
bilgilerle desteklenebilir? Hurafe ve
Bat›l inançlarla ilgisi varsa nas›l düzeltilebilir?
M‹LL‹ E⁄‹T‹M‹N TEMEL AMAÇLARI
VE ‹LKÖ⁄RET‹M‹N AMAÇLARI
Milli e¤itimin temel amaçlar›na
ulaﬂmada hangi deste¤i sa¤lar?
‹lkö¤retimin amaçlar›na ulaﬂmada
hangi deste¤i sa¤lar?
TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹N‹N TEMEL ‹LKELER‹ LA‹KL‹K VE D‹N VE

V‹CDAN ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Laiklik ve Din ve Vicdan özgürlü¤ünü destekleyecek konular var m›d›r?
Konunun laiklik ile din ve vicdan özgürlü¤ünü destekleyen boyutlar›
var m›d›r?
Bütün bu mant›k örgüsünden ç›kan temel ilkeler programda grupland›r›lm›ﬂ olarak ﬂu ﬂekilde belirginleﬂmiﬂtir:
Birinci grupta yer alan ilkelerde; Demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye’de bireylerde bulunmas› gereken ça¤daﬂ e¤itimsel
özellikler yer almaktad›r.
Bunlar genel hatlar›yla; E¤itimsel
süreçlerde aktif olarak yer alan, bu
süreçlerde kazan›lan yeterlilikleri
yaﬂam›na taﬂ›yabilen, Bilimsel verileri dikkate alan, "Ö¤renmeyi ö¤renme" yeterli¤ini kazanan ve yaﬂam boyu ö¤renmeyi al›ﬂkanl›k hâline getiren, araﬂt›ran, soran, sorgulayan, demokrasiyi özümsemiﬂ
hoﬂgörülü bireyler yetiﬂtirilmesidir.
‹kinci grupta yer alan ilkeler; ilkö¤retim kurumlar›ndaki Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi derslerinin bilimsel hedefleri ve içeri¤iyle ilgilidir.
Bunlar genel hatlar›yla; Dinin, insan
yaﬂam›na anlam kazand›rmas›, ‹nsan›n insanca yaﬂamas›na yard›mc› olmas›, insanlar›n birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletiﬂim kodlar›n› bünyesinde taﬂ›yan,
Allah-insan iliﬂkilerini düzenleyen bir
olgu oldu¤u, dinin evrensel bar›ﬂ
kültürünün yarat›lmas›nda ve hoﬂgörü ortam›n›n oluﬂturulmas›nda
katk›da bulunabilece¤i bilgisinin kazand›r›lmas›, inanc›n ak›lla bütünleﬂtirilmesi ve insanlar›n kendi din, örf
ve âdetlerini oldu¤u kadar, di¤er
milletlerin din, örf ve âdetlerini de
sayg› ve hoﬂgörü çerçevesinde
de¤erlendirilebilmesi vb. dir.
Üçüncü grupta yer alan ilkeler; ‹lkö¤retim kurumlar›ndaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin programlar›n›n geliﬂtirilmesi, ders kitap-
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lar›n›n yaz›lmas›, e¤itim ortamlar›n›n
düzenlenmesi ve ö¤retimin gerçekleﬂtirilmesiyle ilgili tüm süreçlerde uyulmas› gereken esaslarla ilgilidir.
Bunlar genel hatlar›yla;
Programlar›n, ders kitaplar›n›n ve
alanda yap›lacak tüm etkinliklerin
iﬂlevsel olmas›, toplumdaki bir ihtiyaca cevap vermesi, bir sorunun
çözümüne yard›mc› olmas›, her ﬂeye karﬂ› sevgi ile olumlu yaklaﬂ›m
bilincinin verilmesi, hoﬂgörülü olunmas›, birey bilincinin ön plana ç›kar›lmas›, ak›lc› ve eleﬂtirel yaklaﬂ›m
sergilenmesi, insan›n evrenden kopuk bir varl›k olmad›¤›n›n ön planda
tutulmas›, dinin "hukukun üstünlü¤ünü" esas ald›¤›n›n ortaya konmas›, mezheplerin ayr›mc›l›k de¤il,
ça¤lara ve ortama göre, dinin anlaﬂ›lma biçimlerini ortaya koyan bir
zenginlik oldu¤unun vurgulanmas›
vb. dir.
E¤itim aktivitelerinin iﬂlevsel olmas›, toplumdaki bir ihtiyaca cevap
vermesi ve yaﬂanan sorunlar›n çözümüne katk›da bulunabilmesi için,
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi
program›nda yer almas› gereken
üniteler yaﬂamla iliﬂkilendirilerek
belirlenmiﬂtir.
Bu belirlemelerde genel hatlar›yla;
Büyüklere duyulan sayg› ile küçüklere duyulan sevginin davran›ﬂa dönüﬂtürülmesi, yerelliklerin zaman
zaman dinin evrensel boyutlar›n›n
önüne geçebilece¤ine karﬂ› duyarl› olunmas›, din alan›nda yetkin
olan ile olmayan›n ayr›labilmesi,
ibadetlerin davran›ﬂlar› geliﬂtirmedeki gücünün fark edilmesi,
Mitik e¤ilimlerin olumlu yönde kanalize edilmesi, mezheplerin, dinin
anlaﬂ›lma biçimleri olarak de¤erlendirilmesi, dinin hükümlerinin ça¤lara
göre yorumlanarak evrenselli¤inin
fark edilmesi, kader kavram›n›n
yanl›ﬂ yorumlanarak sorumluluktan
kaç›n›lamayaca¤›n›n bilinmesi,
Dinî konularda "ak›lc› yöntemin" kul-
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lan›larak gerçe¤in keﬂfedilmesi ve
zihinde oluﬂabilecek sorulara karﬂ›
bireyin kendi sa¤l›kl› yorumunu geliﬂtirebilmesi,
Tanr› ile iletiﬂim kurmada yapay engellerin aﬂ›lmas›, dinin sevgi ve hoﬂgörü boyutunun görülmesi,
Çevre, do¤al denge ve temizlik bilincine ulaﬂ›lmas›, birey bilincinin geliﬂtirilerek toplumsall›¤a ve toplumsal duyarl›¤a ulaﬂ›lmas› vb. hususlar
dikkate al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca, kültürler aras› etkileﬂimin
h›zland›¤› günümüzde, bar›ﬂ kültürünün geliﬂtirilmesi ve hoﬂgörü ortam›n›n oluﬂturulabilmesi için di¤er
dinler hakk›nda da bilgi sahibi olunmas› gerekli hâle gelmiﬂtir.
Bu nedenle programlarda genel
hatlar›yla;
Bütün dinlerin esas amac›n›n iyi insan yetiﬂtirmek oldu¤u, Yahudilik,
Hristiyanl›k, Hinduizm ve Budizm’in
tarihî geliﬂimleri ile temel özelliklerinin ve ö¤retilerinin içeri¤i, ‹slâm’›n
Yahudilik ve H›ristiyanl›k karﬂ›s›ndaki
konumunun objektif ölçütler içinde de¤erlendirilmesi hususlar›na
da yer verilmiﬂtir.
Bütün bu ilkelerden hareketle
program›n haz›rlanmas›nda ﬂu hususlar hedeflenmiﬂtir:
a. ‹nsanl›k tarihi boyunca birey ve
toplum üzerinde etkili olan dinin,
do¤ru anlaﬂ›lmas›na ve yorumlanmas›na katk›da bulunulmas›,
b. Evrensel boyutta insanlar, toplumlar ve milletler aras› iliﬂkilerde,
dinin önemli bir etken oldu¤u, bu
iliﬂkilerin olumlu yönde geliﬂebilmesi için bireylerin bilimsel yöntemle
verilecek din ö¤retimine ihtiyaç
duyduklar›,
c. ‹slâm dininin; kültürümüz, dilimiz,
sanat›m›z, örf ve âdetlerimiz üzerindeki etkisi gerçe¤i dikkate al›narak ‹slâm dininin ve bundan kaynaklanan ahlâk anlay›ﬂ› ile örf ve âdetlerin tan›t›lmas›na ve ö¤retilmesine a¤›rl›k verilmesi,
d. Ö¤rencilerin inanç ve kültür dün-
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yalar›na geniﬂlik kazand›rmak ve
baﬂka dinden olanlara karﬂ› daha
hoﬂgörülü ve anlay›ﬂl› davran›ﬂlarda
bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla
di¤er dinler hakk›nda genel bilgilerin verilmesi,
e. Sa¤l›kl› bir din ve ahlâk ö¤retimiyle ö¤rencilerin, Millî E¤itimin Genel
Amaçlar› aras›nda ifadesini bulan
millî, ahlâkî, insanî ve kültürel de¤erleri benimsemeleri, beden, zihin,
ahlâk, ruh, duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤l›kl› geliﬂmeleri, böylece
kültürel yabanc›laﬂman›n önlenmesi gibi hususlar hedeflenmiﬂtir.
GENEL AMAÇLAR
Bu program ö¤rencilerin, din ve ahlâk hakk›nda do¤ru, biliﬂsel, duyuﬂsal ve becerisel ö¤renmeler yoluyla;
Bireysel aç›dan
1. Temel dinî ve ahlâkî sorular›na
cevap verebilmelerini,
2. ‹nanma ve yaﬂama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini,
3. Dinî inanç ve ibadetlerini baﬂkalar›n›n istismar›na kap›lmaks›z›n
gerçekleﬂtirebilmelerini,
4. Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez
bir öge oldu¤unu kavrayabilmelerini,

11. Akl›n, dinî sorumlulu¤un temel
ﬂart› oldu¤unu; dinin akl›n kullan›lmas›n› istedi¤ini ve bilimsel bilgiyi teﬂvik etti¤ini kavrayabilmelerini,
12. Kendi dini ile mutlu ve bar›ﬂ›k
olabilmelerini,
Toplumsal aç›dan
13. Toplumla yaﬂanan dinî ve ahlâkî
davran›ﬂlar› tan›yabilmelerini,
14. Toplumdaki farkl› dinî anlay›ﬂ ve
yaﬂay›ﬂlar›n dinin özü ile ilgili olmay›p sosyal bir olgu oldu¤unu
tan›yabilmelerini,
15. Baﬂkalar›n›n inanç ve yaﬂay›ﬂlar›na hoﬂgörü ile yaklaﬂabilmelerini,
16. Toplum içersindeki sa¤l›ks›z dinî
oluﬂumlar› ay›rt edebilmelerini,
17. Fizikî ve toplumsal çevreyi koruma bilincine ulaﬂabilmelerini,
Ahlâkî aç›dan
18. Ahlâkî de¤erleri bilen ve bunlara
sayg› duyan erdemli kiﬂiler olabilmelerini,
19. Ö¤renilen ahlâkî de¤erleri içselleﬂtirebilmelerini,
20. ‹nanç ve ibadetlerin davran›ﬂlar› güzelleﬂtirmedeki olumlu etkisini fark edebilmelerini,
Kültürel aç›dan

5. Dinî kavramlar› do¤ru anlayabilmelerini,

21. Dinin, kültürü oluﬂturan unsurlardan biri oldu¤unu kavrayabilmelerini,

6. Do¤ru dinî bilgiler ile bat›l inanç
ve hurafeleri ay›rt edebilmelerini,

22.Dinin, di¤er kültür unsurlar› üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini,

7. ‹slâm dinini ve di¤er dinleri ana
kaynaklar›na dayal› olarak tan›malar› gerekti¤ini kavrayabilmelerini,

23. Do¤ru dinî bilgiler yard›m›yla nesiller aras› anlay›ﬂ farkl›l›klar›na
sa¤l›kl› bir ﬂekilde yaklaﬂabilmelerini,

8. Dinin emirleriyle örf ve âdetlere
dayal› olan davran›ﬂlar› ay›rt edebilmelerini,

Evrensel aç›dan

9. ‹slâm›n iman, ibadet ve ahlâk
esaslar›n› tan›yabilmelerini,

25. Di¤er dinleri temel özellikleriyle
tan›yarak, ba¤l›lar›na hoﬂgörüyle yaklaﬂabilmelerini,

10. ‹slâm dininin ak›l ve bilimle çat›ﬂmad›¤›n›, din ve bilimin birbirinin
alternatifi olmad›klar›n› kavrayabilmelerini,

24. Evrensel de¤erlere kendi dinî
bilgi ve bilinçleriyle kat›lmalar›n›,

26. Ça¤daﬂ, evrensel insanî de¤erlerin ‹slâm’›n özü ile örtüﬂtü¤ünü fark etmelerini

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Ö¤retme ve Ö¤renme
Yaklaﬂ›m ve Yöntemleri
DKAB dersinde, din ö¤retimi özel
ö¤retim yöntemleri alan›ndaki birikimin yans›t›lmas›na önem verilmektedir. Din ö¤retimi özel ö¤retim yöntemleri yaklaﬂ›k yirmi y›ld›r
bir ö¤retim ve araﬂt›rma alan› olarak disiplinler aras›ndaki yerini alm›ﬂ
bulunmaktad›r. Programlar geliﬂtirilirken, bu birikim; ö¤renme ve ö¤retme süreçleri ilkeleri ile uygulama ilkeleri aras›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
Yöntem konusundaki as›l geliﬂmeler ise, ilahiyat fakültelerinin DKAB
ö¤retmeni yetiﬂtirme programlar›nda ö¤retilmektedir.
Program geliﬂtirilirken, din derslerinde ne ö¤retildi¤i kadar nas›l ö¤retildi¤inin de önemli oldu¤u unutulmam›ﬂt›r. Dinin, insan davran›ﬂlar›
üzerindeki baﬂatl›¤› bilinmektedir.
Bu baﬂatl›k, dinî bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›n durumuna göre olumlu
veya olumsuz sonuçlar do¤urabilmektedir. Kat›, taassup derecesine varan dogmatik bilgi ve davran›ﬂlar olumsuz etkiler gösterirler.
Dinî bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›n nas›l geliﬂti¤i ile nas›l ö¤renildikleri aras›nda yak›n iliﬂki bulunmaktad›r. Yorumsuz, hayattan kopuk, ezbere
ve bask› ile ö¤retilmiﬂ dinî davran›ﬂlar s›kça olumsuz sonuçlara götürebilmektedir. Bunun için programda
ö¤renci merkezli, gerçek hayata
dayanan ö¤retme ve ö¤renme süreçlerine özen gösterilmiﬂtir.
Programa yöntemler ile ilgili girmiﬂ
ilkeleri ﬂöyle örnekleyebiliriz:
Ö¤renme-Ö¤retme Süreçlerinde Uyulmas› Gereken ‹lkeler aras›nda yer alanlar:
6. Yeri geldikçe iﬂlenen konular ile
ö¤rencilerin di¤er derslerde kazand›klar› bilgiler aras›nda ba¤lant› kurulacakt›r.
7. Konular, s›n›f seviyelerine göre,
ö¤rencilerin genel kültür ve pedagojik geliﬂmeleri göz önünde bu-

lundurulmak suretiyle, onlar›n kültür düzeylerini aﬂmadan sevdirici-ilgi-bilgi dengesi gözetilerek iﬂlenecektir.
12. Konular›n iﬂlenmesinde ö¤rencinin biliﬂsel ve duyuﬂsal özgeçmiﬂi
ile iliﬂki kurulmaya çal›ﬂ›lacak, örnekler günlük hayattan seçilerek verilecektir.
Uygulama ‹le ‹lgili Aç›klamalar aras›nda yer alanlar:
2. Ö¤retmenin rolü, olabildi¤ince,
e¤itim ortam›n› düzenleyen, ö¤rencileri organize eden bir iﬂlev üstlenerek ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerini gerçekleﬂtirmelerine f›rsat
sa¤layan, onlar›n keﬂfetme, düﬂünme, araﬂt›rma ve karar verme kabiliyetlerini geliﬂtirecek ﬂekilde olacakt›r.
3. Okulun ve çevrenin özellikleri de
dikkate al›narak sosyal, güncel olaylara göre kaynak kiﬂiler s›n›fa davet
edilebilece¤i gibi yak›n çevreye teknik inceleme ve çal›ﬂma gezileri yap›labilecektir.
6. Okulun, çevrenin özelliklerini ve
çal›ﬂma takvimini dikkate alarak y›ll›k
ders plan›nda ünitelere ayr›lacak süre ders ö¤retmenince belirlenecektir.
7. Program›n uygulanmas›nda klasik
e¤itim araçlar›yla birlikte olanaklar
ölçüsünde elektronik iletiﬂim araçlar›ndan da yararlan›lacakt›r.
11. ‹nsanlar›n toplum hâlinde yaﬂayan
bir varl›k oldu¤u bilincini kazand›rmak amac›yla sevgi, sayg›, hoﬂgörü
duygular› içinde iﬂ birli¤i yapmalar›n›
sa¤layacak yöntemler uygulanarak
ö¤rencilerin, birbirlerinin görüﬂ ve fikirlerine de¤er vermeleri, yard›mlaﬂmalar›, baﬂar›lar›n› takdir etmeleri,
sevinç ve üzüntülerini paylaﬂmalar›
gerekti¤i duygusunu kazanmalar›na özen gösterilecektir.
12. Konular› ö¤rencilere kavratmak
için okul içindeki ve d›ﬂ›ndaki çevreden faydalan›lacak ve konular›n yaﬂamdaki güncel olaylar ile ilgisi kurulacakt›r.
13. Ünite ve konular›n iﬂlenmesin-
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de verilecek örnekler insan haklar›,
sevgi, hoﬂgörü; demokratik ve lâik
de¤erler, ça¤daﬂlaﬂma, uygarl›k gibi kabul edilmiﬂ evrensel de¤erlere uygun seçilecektir.
Sonuç olarak ﬂunlar› söyleyebiliriz:
‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi ö¤retim programlar›, Türk
Milli E¤itiminin yetiﬂtirmek istedi¤i
insan tipinin din ve ahlâk boyutunu
desteklemek için yap›lm›ﬂt›r. LaikDemokratik ülkelerde okul, bir dine
mensuplar yetiﬂtirmek için din ö¤retimi yapmaz. Bunun için okullardaki din ve ahlâk ö¤retiminin amac›, ö¤rencileri bireysel, toplumsal,
kültürel ve evrensel boyutlarda
karﬂ›laﬂt›klar› ve karﬂ›laﬂacaklar› dinî
ve ahlâkî gerçeklerle insanî ölçütler içerisinde do¤ru, olumlu ve uygun ﬂekilde baﬂa ç›kabilecek ﬂekilde yetiﬂtirmektir. Ancak bu baﬂa
ç›kman›n ﬂekli bireylerin vicdanlar›na kalm›ﬂt›r. Kimisi dindar olarak baﬂa ç›kmay› tercih ederken, kimisi
dinsiz veya dine ilgisiz kalarak baﬂa
ç›kmay› tercih edebilir. Okuldaki
din ve ahlâk ö¤retimi aç›s›ndan
önemli olan, ne ﬂekilde olursa olsun yap›lan tercihin do¤ru ö¤renmelere dayanmas›n› sa¤lamakt›r.
Dolay›s›yla okuldaki din ve ahlâk
ö¤retimi dindar olmak isteyene
yeterli ö¤renmeleri kazand›rmak
durumundad›r. Buradaki esas amaç
ise, bireylerin dinsel aç›dan istismar›n›n ve sömürülmesinin önüne
geçmektir. Dindar olmak istemeyene veya dine ilgisiz kalana da din
ile ilgili karﬂ›laﬂt›klar› durumlarda insanî aç›dan uygun ve do¤ru davran›ﬂlar› gösterebilecek ö¤renmeleri
kazand›racakt›r. Buradaki amaç ise,
din lehine veya aleyhine tak›n›lacak tav›rlardan ortaya ç›kabilecek
çat›ﬂma ve huzursuzluklar› engellemektir.
2. Din derslerinde di¤er dinlerin
yeri
Türkiye’deki DKAB dersi programlar›nda, di¤er dinlerin ö¤retimine yer
verilmiﬂtir. Bu yer veriﬂin iki ﬂekilde
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gerçekleﬂti¤i söylenebilir: Birincisi,
do¤rudan ‹slâm din dersi muhtevas› olarak; ikincisi ise, di¤er din olarak. Birincide, Kuran’da da oldu¤u
gibi, Yahudilik ve H›ristiyanl›k, çok
say›da Peygamber ve kitap insanl›¤›n Hz. Muhammed’e kadar gelen
bir din süreci içinde ö¤retilecektir.
Bu, ö¤retimin içeri¤i ve bak›ﬂ aç›s›
‹slâm merkezlidir. ‹kincide ise, di¤er
dinler, kendi bilgilerine göre anlat›l›r. Bu ikisi ile de yetinilmeyip, karﬂ›l›kl› iliﬂkileri olumlulaﬂt›r›c› hedef ve
konular da üçüncü unsur olarak yer
almak durumundad›r. Bu üç unsurun ne kadar ve hangi amaçlarla
yer al›p almayaca¤› dersin modeli
ile yak›ndan iliﬂkilidir. E¤er mezhep
ve doktrin merkezli bir din dersi
modeliniz varsa, daha çok sübjektif
boyut ön plana ç›kacakt›r.

5.1.Dinimizi Ö¤renmek ‹çin Kutsal Kitab›m›za Baﬂvural›m, 5.2.Davran›ﬂlar›m›zda Kutsal Kitab›m›zdaki Ö¤ütleri Dikkate Alal›m, 6- Kutsal Kitaplardan Ö¤ütler

Türkiye’de mezhepler üstü ve di¤er dinler aç›l›ml› bir yaklaﬂ›mla geliﬂtirilen yeni programlarda bu üç
unsuru görmek mümkündür. Bununla ilgili unsular ﬂöyledir:

Konular:

Genel ilke olarak; ‘Ö¤rencilerin
inanç ve kültür dünyalar›na geniﬂlik
kazand›rmak ve baﬂka dinden olanlara karﬂ› daha hoﬂgörülü ve anlay›ﬂl› davran›ﬂlarda bulunmalar›n›
sa¤lamak amac›yla di¤er dinler
hakk›nda genel bilgilerin verilmesi,’
benimsenmiﬂtir.
6. SINIF: ÜN‹TE VI. KUTSAL K‹TAPLARI TANIYALIM
Özel Hedefler:
1. Dört büyük kutsal kitab› ana hatlar›yla tan›r.
2. Kutsal kitaplar›n önemini örneklerle aç›klar.

7. SINIF: ÜN‹TE VII. D‹NLER‹ TANIYALIM
Özel Hedefler:
1. Dinin evrensel bir gerçeklik olmas›n› aç›klar.
2. Dinlerin çeﬂitlili¤inin nedenlerini
aç›klar.
3. Günümüzde yaﬂayan ‹slâm,Yahudilik, H›ristiyanl›k, Hinduizm ve
Budizmin temel özelliklerini ve ö¤retilerini objektif olarak özetler.
4. Di¤er dinlerden kültürümüze giren inanç ve uygulamalar›n fark›nda olur.
5. Baﬂkalar›n›n inançlar›na sayg› duyar.
1-Din Evrensel Bir Gerçekliktir, 2-Niçin Birden Çok Din Vard›r?, 3-Günümüzde Yaﬂayan Büyük Dinleri Tan›yal›m, 4.1.Yahudilik, 4.2.H›ristiyanl›k,
4.3.‹slâm, 4.4.Hinduizm ve Budizm,
5-Reinkarnasyon ve Ruh Göçü, 6Noel ve Y›lbaﬂ›, 7-Misyonerlik, 8-Baﬂkalar›n›n ‹nançlar›na Sayg› Gösterelim
8. SINIF: ÜN‹TE VII. D‹NLER‹N VE
‹SLÂMIN EVRENSEL Ö⁄ÜTLER‹
Özel Amaçlar:
1. Bütün dinlerdeki birbirine benzeyen temel ahlâkî kurallar› örneklerle aç›klar.
2. ‹nsan öldürmenin, h›rs›zl›¤›n ve
yalanc› ﬂahitli¤in bütün dinlerde yasak oldu¤unu aç›klar.
Konular:

4-Kutsal Kitaplara ‹man, ‹man›n ﬁartlar›ndand›r

1-Do¤ruluk, 2-Temizlik, 3-‹yilik ve Yard›mseverlik, 4-Büyüklere Sayg›, Küçüklere Sevgi Göstermek, 5-Hayvanlara ‹yi Davranmak, 6-Çevreyi
Korumak, 7-Zararl› Al›ﬂkanl›klardan
Kaç›nmak, 8-Baﬂkalar›na Zarar Vermemek, 8.1.Öldürmemek, 8.2.Çalmamak, 8.3.Yalanc› ﬁahitlik Yapmamak

5-Kur’an’›n Dinî Hayat›m›zdaki Yeri
ve Önemi

Almanya’daki ‹slâm din derslerinde
de di¤er dinler aç›l›m›n›n, o dinler

Konular:
1- Kutsal Kitap Ne Demektir?
2-Allah Niçin Vahiy Göndermiﬂtir?
3-Dört Büyük Kutsal Kitap
3.1.Tevrat,
3.4.Kur’an
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3.2.Zebur,

3.3.‹ncil,

hakk›ndaki ‹slâmî bilgiyi, o dinler
hakk›ndaki objektif bilgiyi ve bu iki
bilgi ile birlikte, birlikte yaﬂamay› kolaylaﬂt›racak, bilgi, tutum ve beceriyi kazand›racak ﬂekilde vermesi
beklenmelidir.
3. Almanya’da okutulacak bir ‹slâm
Din Dersinin Amaçlar›, Muhtevalar›
ve Metodlar›;
Almanya okullar›nda okutulacak ‹slâm din derslerinin amaçlar›, muhtevalar› ve metodlar› konusu ele
al›nma bak›m›ndan zor bir konudur.
Bunun çok çeﬂitli nedenleri vard›r.
Baz›lar› ﬂöyle ortaya konulabilir:
∑ Almanya Anayasas›, din dersi konusunda belirli bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve, dersin türünün,
amaçlar›n›n, muhtevalar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda da etkisini gösterecektir/göstermektedir.
Bu ders, mezhep ve doktrin merkezli, amaç ve muhtevalar› muhatap kabul edilen cemaatlere b›rak›lm›ﬂ bir derstir. Gerçi devletin denetim ve gözetim hakk› vard›r,
ama bu hak mezhebin içermedi¤i
veya cemaatin istemedi¤i konunun ve amac›n konulmas›n› emretmez. Sadece, anayasaya ve kamu
düzenine do¤rudan sald›ran amaç
ve konular›n ç›kar›lmas› istenebilir.
Bu noktada bile baz› ﬂüpheler vard›r. Örne¤in; Berlin’de ‹slâm Federasyonu 1998 y›l›nda kazand›¤› mahkeme karar› ile Berlin okullar›nda ‹slâm Din Dersi okutma hakk› kazanm›ﬂt›r. Bunun üzerine Berlin Okul
Senatosuna program›n› sunmuﬂtur. Sunulan program, üç kez reddedilmiﬂtir. En önemli red karar› ise
programda kad›n erkek eﬂitli¤inin
ve kad›n haklar›n›n yer almamas› ve
az yer almas› olmuﬂtur. ‹slâm Federasyonu 2001 y›l›n›n son aylar›nda
açt›¤› bir mahkeme ile senatonun
bu engellemesin aﬂm›ﬂt›r. Mahkeme, devletin bir dinî cemaatin neleri programa dahil etmesi gerekti¤ine karar veremeyece¤ini belirtmiﬂtir.
∑ Almaya federal bir devlettir. Her

Nitekim, Hamburg, Protestan Kilisesi sorumlulu¤unda herkes için
din dersi ad›yla dinler aras› bir din
dersi içine ‹slâm’› da almaya çal›ﬂ›rken, NRW ‹slâmische Unterweisung ad›yla Almanca bir ‹slâm Din
Dersini devlet eliyle planlay›p sunma denemelerini 1999’da baﬂlatm›ﬂt›r. Bavyera Eyaleti’nde üç uygulama ayn› anda yürütülmektedir:
Türkçe ‹slâm din dersleri, Almanca
deneme mahiyetli ‹slâm din dersleri ve Erlangen’de Cemaatle iﬂbirli¤i
içinde ‹slâm Din dersi.
∑ ‹slâm Din dersi konusunda Almanya eyaletlerinin farkl› tecrübeleri vard›r. Bu tecrübeler de aray›ﬂlarda etkisini gösterecektir. Bu tecrübeleri, Anadilde ve Almanca ‹slâm Din Dersi tecrübeleri olmak
üzere ikiye ay›rabiliriz.
Anadilde ‹slâm dersleri, genel olarak, Almanya’daki müslümanlar›n
misafir olarak bulundu¤u kabulü
üzerine geliﬂtirilmiﬂtir. Bunun için
de, derslerin planlanmas›ndan yürütülmesine kadar do¤rudan veya
dolayl›, resmi ya da bilimsel gelinen
ülke katk›s› al›nm›ﬂt›r. Gelinen ülkenin din ve ahlâk yaﬂam ve yorumlar›na önemli yer verilmiﬂtir. Mesela,
Bavyera ve Baden Württemberg’de Türkiye’den görevli giden
ö¤retmenler, Türkiye’de haz›rlanm›ﬂ program ve kitaplara göre Din

dersi okutmuﬂlard›r. NRW’de ise,
eyalet E¤itim Bakanl›¤›nca Program ve kitaplar haz›rlanm›ﬂ, yine
kendileri taraf›ndan atanm›ﬂ ö¤retmenlerce anadili dersi içinde okutulmuﬂtur.
Almanca ‹slâm Din Dersleri ise 1999
y›l›ndan itibaren Kuzey Ren Westfalya’da uygulamaya, deneme mahiyetinde girmeye baﬂlam›ﬂt›r.
2001-2002’de Bavyera’da deneme
mahiyetinde baﬂlat›lm›ﬂt›r. Berlin’de ise bir ‹slâm Cemaati Almanca dersi uygulamas›n› 2001-2002
ö¤retim y›l›nda baﬂlatm›ﬂt›r. Yine
Bavyera’da Erlangen ﬂehrinde Almanca ‹slâm Din Dersi deneme
olarak 2002-2003 ö¤retim y›l›nda
okutulmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Burada en önemli faktör, misafir iﬂçi kavram›n›n yerini göçmen vatandaﬂ kavram›na terk etmesidir. Almanya’n›n kendisini göç kabul
eden bir ülke olarak görmeye baﬂlamas› bunda etkili olmuﬂtur. Art›k,
Almanya’da kendi dinini otantik
olarak yaﬂayabilen bir vatandaﬂ yetiﬂtirme hedeflenmektedir; ülkesine döndü¤ünde kendi ülkesine dinî-kültürel aç›dan yabanc›laﬂmam›ﬂ
misafirler yetiﬂtirmek de¤il. Bunun
yan›nda, art›k anahtar kavram sadece ‘kendi dinini otantik olarak
ö¤renmek ve yaﬂamak’ de¤ildir;
bunun yan›na, ayn› a¤›rl›kta de¤er taﬂ›yan, ‘içinde yaﬂad›¤› Bat›
H›ristiyan Kültürlü Alman Toplumuna uyum sa¤layan’ ifadesi de
yerleﬂmiﬂtir.
Almanya’daki ‹slâm Din Derslerinin
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amaçlar›n›n, muhtevalar›n›n ve metotlar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i hususunda, Türkiye’deki dersin amaç,
muhteva ve metotlar›n›n önemli
katk› sa¤layabilece¤i ileri sürülebilir.
Ama, burada Almanya okullar›nda
konulacak dersin türü önemli rol
oynayacakt›r. Bu konuda kiliseler
baﬂta olmak üzere milli e¤itim bakanl›klar› ile dini cemaatler aras›nda
uzlaﬂma aray›ﬂlar› k›sa sürmeyecek
gibidir. ‹slâm’da kilise benzeri bir yap›lanma olmay›ﬂ›, anayasan›n öngördü¤ü muhatab› bulma noktas›nda s›k›nt› ç›karmaktad›r. Her cemaatim diyene din dersi vermek
Alman Devletinin kabul etmek istemedi¤i bir durum olarak gözükmektedir. Anayasan›n öngördü¤ü
dersin d›ﬂ›nda bir ‹slâm din dersi ise,
baﬂta kiliseler olmak üzere baz›
Müslüman cemaatler taraf›ndan
kabul edilmemektedir. Özellikle kiliseler, kendi dersleri konusunda da
bir örnek olur ve ders üzerindeki
hak ve yetkilerimizi kaybederiz endiﬂesiyle ‹slâm din dersinin devlet
taraf›ndan planlan›p uygulanmas›na ﬂiddetle karﬂ› ç›kmaktad›rlar.
LER konusunda verdikleri mücadele bunun bir örne¤idir.
Bundan sonra Almanya’da nas›l bir
geliﬂme beklenmesi gerekti¤i konusunda, kesin olamamakla birlikte, Weimar Ça¤r›s›na bakabiliriz:
Nedir Weimar Ça¤r›s›?
Weimar Ça¤r›s›, Federal Almanya
Kültür/E¤itim Bakanlar› Konseyi (
KMK)’nin 13/14 Mart 2003 tarihlerinde Weimar’da ‹slâm Din Derslerini
bilimsel ortamda tart›ﬂmaya açmak üzere düzenledi¤i uluslar aras›
konferans›n sonuç bildirgesidir.
Ça¤r› alt› k›s›mdan oluﬂmaktad›r ve
oldukça kapsaml›d›r. ‹slâm Din dersleri aç›s›ndan ﬂu noktalar› özetleyerek ön plana ç›karabiliriz:
Almanya’da Müslümanlar yaﬂamaktad›r. Bu Müslümanlar farkl› inanç
yorumlar›na ve buna uygun yaﬂam
ideallerine sahiptirler. Çeﬂitli dernek vb. yap›lanmalar› vard›r. ‹slâm’da ruhanî-kilise bir benzeri yap›
yoktur.
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Almanya seküler, H›ristiyan kültürü
ve ayd›nlanma üzerine kurulmuﬂtur. Anayasal olarak Müslümanlar
da eﬂit haklara sahiptir. Kimse onlardan dinlerini de¤iﬂtirmelerini
bekleyemez. Onlar da, hakl› olarak,
de¤iﬂtirmek istemezler.
Uyum, ancak farkl› kültür ve dinlere
mensup insanlar›n eﬂit olarak birlikte yaﬂayabildikleri ve eﬂit ﬂekilde siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel kat›l›mlar› garanti edildi¤inde
gerçekleﬂir… Uyum, Müslümanlarla
Müslüman olmayanlar›n karﬂ›l›kl›
olarak birbirlerine katlanmalar› de¤il, aksine birbirlerini kabullenmeleridir. Bunun ön koﬂulu ise diyalog
gücünün geliﬂtirilmesidir. Bu nedenle ‹slâm din dersleri, ö¤rencilerin bu güçlerini desteklemelidir.
‘Baﬂta okullar olmak üzere, tüm
e¤itim ve ö¤retim merkezleri, dinler aras› ve kültürler aras› diyalogun
ö¤renilmesinde önemli merkezlerdir…’
Ö¤retmen yetiﬂtirmede okulun
bu görevi dikkate al›nmal›d›r.
‘Di¤er dinler ve kültürler hakk›nda
oldu¤u gibi kendi dini ve kültürel
de¤erleri konusunda bilgi sahibi
olunmadan kültürler aras› ve dinler
aras› diyalog olmaz. Bu nedenle
dünya dinleri ve büyük kültürler
hakk›ndaki bilgiler ö¤retim programlar›n›n ve derslerin do¤al bir
parças›d›r.
Tüm Federal Eyaletler, Müslüman
ö¤rencilerin din e¤itimlerinin okulun görev alan›nda oldu¤u konusunda hemfikirdirler.
Yasalara uygun cemaatsel yap›lanma ﬂartt›r.
4. Almanya’da ‹slâm Din Dersi
Ö¤retmenlerinin Nitelikleri
Almanya okullar›nda ders verecek bir ‹slâm din dersi ö¤retmeni,
bir nevi ‹slâm içi kültürler aras› e¤itimden geçirilmelidir. S›n›f›nda bulunan, çeﬂitli kültürlere mensup
Müslüman çocuklar›n, dinî-kültürel
alt yap›s›n› bilecek, gerekti¤inde
onlar›n dinî kavramlar›n› anlayabilecek ve o kavramlarla aç›klamalarda
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bulunmas›na yard›m edecek bir
kültürler aras› e¤itim ihtiyac› vard›r.
Anadilde din dersi alabilmek çok
önemlidir. Almanya’n›n ﬂartlar›, yani
ayn› okulda farkl› ana dillere sahip
çocuklar› ortak bir dilde buluﬂturma ihtiyac›, ki di¤er politik gerekçelendirmelere kat›lam›yorum, Almanca ‹slâm din dersi, ‹slâm dinini
ö¤retebilme aç›s›ndan s›k›nt›l›, hatta tehlikelidir. Çünkü, insanlar kavramlarla düﬂünür. Almanca dini kavramlar tabii olarak H›ristiyanl›k içeriklidir. Okulda ve toplumda yaﬂayarak Almanca ö¤renmiﬂ Müslüman çocu¤unun ö¤rendi¤i dini kelime kavramlar H›ristiyan kelime ve
kavramlar›d›r. Dolay›s›yla, ‹slâm Din
Dersinin ‹slâm dini ile ﬂekillenmiﬂ
kavramlarla ö¤retilmesi gerekir.
Hatta bu kavramlar›n her çocu¤un
kendi dilinde olmas› yararl›d›r. ‹ﬂte,
program geliﬂtirme, kitap yazma
ve ö¤retmen yetiﬂtirme aﬂamalar›nda bu göz önüne al›narak çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Bir ö¤retmen,
namaz, salat, Gebet vb. kelime ve
kavramlar› gerekti¤inde birlikte kullanarak ö¤retim yapabilmelidir.
Bunun yan›nda, ö¤retmenlerin,
Temel ‹slâm Bilgileri yan›nda, farkl›
‹slâm yorumlar› ile bunlar›n günlük
yaﬂamdaki yerini bilmesi, bunlar› anlay›p yorumlayabilmesi gerekir.
‹çinde yaﬂan›lan toplumdan baﬂlayarak, çocuklar›n karﬂ›laﬂacaklar›
dinler ve bunlarla iliﬂkiler hakk›nda
da birikim sahibi olmas› beklenir.
‹slâm Din Dersi ö¤retmelerinin,
ö¤retmenlik formasyonu e¤itimi
bak›m›ndan di¤er alan ö¤retmenleriyle eﬂit olmas› gerekir. Almanya
aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde bu ö¤retmenlerin ikinci bir alan›n ö¤retmeni olmalar›na da gerek vard›r. Bir
cümleyle ifade etmek gerekirse; ‹slâm Din Dersi Ö¤retmeni, e¤itimi,
haklar› ve sorumluluklar› itibar›yla di¤er ö¤retmenlerle eﬂit olmal›d›r.
5. Çeﬂitli ‹slâm Anlay›ﬂ ve Yorumlar›n›n Din Ö¤retimine Al›nmas›
Çeﬂitli ‹slâm Anlay›ﬂ ve yaﬂay›ﬂla-

r›n›n ‹slâm Din Derslerine konu yap›l›p yap›lmayaca¤›, yap›lacaksa hangi amaçla ve ne kadar yap›laca¤›,
tamam›yla benimsenen din dersi
modeline ba¤l›d›r. E¤er mezhep
ve doktrin merkezli olarak ve bir dinin ve mezhebinin inan›rlar›n› yetiﬂtirmeyi hedefleyen bir din dersi
modeli benimsenmiﬂse, ya her
mezhebe ayr› din dersi verilir, ki Alman Anayasas›n›n öngördü¤ü ders
budur; ya da tüm mezheplerin birlikte ö¤retildi¤i mezhepler aras› bir
model benimsenir. Hannover bölgesinde denenen Ekümenik din
dersi bunun örne¤idir. Nitekim ayn›
eyaletteki Osnabrück Üniversitesi
‹slâm Din Dersi Ö¤retmeni yetiﬂtirmek üzere açt›¤› programda, benzer bir ‹slâm din dersi modeli savunmakta ve bu dersin ö¤retmenini
yetiﬂtirece¤ini belirtmektedir. ‹slâm Kültürü gibi anlamlara gelen
Kuzey Ren Westfalya’daki Almanca
Din Dersini eleﬂtirmekte, ama ayr›
ayr› her Müslüman cemaate ders
ay›rman›n imkans›zl›¤›ndan hareketle, Sünni ﬁii tüm Müslümanlar›n
kendilerini bulacaklar› bir dersten
söz etmektedir.
Türkiye’nin din dersi modeli, daha önce de belirtti¤im gibi, mezhepler üstü ve di¤er dinler aç›l›ml›d›r; ahlâk ile de birleﬂtirilmiﬂtir. Böyle bir din ve Ahlâk dersi, bilebildi¤imiz kadar›yla ilk kez Türkiye’de uygulanm›ﬂt›r.. Son y›llarda Avrupa’da
benzer aray›ﬂlar görülmektedir.
Norveç’teki, H›ristiyanl›k, Di¤er Dinler ve Dünya Görüﬂleri dersi di¤er
bir denemedir.
‹slâm’da, H›ristiyanl›kta oldu¤u gibi bir mezhep-din anlay›ﬂ› yoktur.
Bunun için, ‹slâm’›n temel kaynaklar›na dayal›, mezhepler üstü bir din
ö¤retimi okul için uygundur. Ancak
bunu, di¤er yorumlar› yok saymadan, bir nevi mezhepler aras› ﬂeklinde planlay›p uygulayabilmek
önemlidir.
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‹ﬂitme Engellilerde
Din E¤itimi ve Ö¤retimi
‹rfan Görkaﬂ *
“Arkas› dönükken iﬂitme engelliye
ça¤r›y› duyuramazs›n.” (Rum Suresi,
52)
Yaz› baﬂl›¤›m›z, “‹ﬂitme Engelliler”
ile “Din E¤itimi ve Ö¤retimi”nden
oluﬂmaktad›r. Bu yaz›da iﬂitme engelliler ve e¤itim tarihçesi üzerinde
durulmayacak, çal›ﬂt›¤›m okuldaki
tecrübelerimden hareketle Din E¤itimi ve Ö¤retimiyle ilgili sorunlar belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Bu ﬂekliyle
yaz›m›z, ‹ﬂitme Engellilerde Din E¤itimi ve Ö¤retiminin nas›l yap›lmas› gerekti¤ine bir giriﬂ olacakt›r.
‹ﬂitme Engelliler ‹letiﬂim Yöntemleri
‹ﬂitme, insan varl›¤›na ait özürlerden biridir. ‹ﬂitme özrü ile ilgili yap›lan
tan›mlara bakt›¤›m›zda: “Kiﬂinin geliﬂim, uyum, özellikle iletiﬂimdeki görevleri yeterince yerine getiremeyiﬂinden ortaya ç›kan durum”, “Bir bireyin iﬂitme testinden ald›¤› sonuçlar,
kabul edilen normal iﬂitme eﬂiklerinden belirli derecede farkl› olup, iﬂitme kayb›n›n derecesi, bireyin dil
edinmesini ve e¤itimini engelleyici
derecede ise; iﬂitme engelinin varl›¤›ndan söz edilebilece¤i”, baﬂka bir
tan›mda “‹ﬂitme engeli, iﬂitme duyarl›¤›n›n, kiﬂinin geliﬂim, uyum, özellikle
iletiﬂimdeki görevlerini yeterince yerine getiremeyiﬂ hali”, bir di¤erinde
“Bireyin yükseltme ya da yükseltmesiz; iﬂitme yoluyla dile ait bilgileri toplama sürecinden yetersizli¤e sahip
olmas›na, bu yetersizli¤in e¤itsel
performans›n› önemli derecede etkilemesine yol açan a¤›r derecede
iﬂitme yetersizli¤i durumu” olarak tan›mlanmaktad›r. ‹ﬂitme yetersizli¤i
ise çocu¤un e¤itsel performans›n›
önemli derecede etkileyen, kal›c›

olarak ya da düzensiz bir ﬂekilde de¤iﬂen ancak iﬂitme probleminin olmas› durumudur. (Tan›mlar için bak.
ﬁenol, 2004/1, s.19)
Tan›mlara bakt›¤›m›zda iﬂitme engeli, temelde “iletiﬂimin sa¤lanamay›ﬂ›”ndan ortaya ç›kan, dil geliﬂimini
ve e¤itimini, yani çevresiyle iletiﬂimini etkileyen bir durum olarak görünmektedir. Yaz› konumuzun e¤itimö¤retim olmas›, iletiﬂimi epistemolojik aç›dan ele almam›z› gerekli k›lmaktad›r. Epistemolojik aç›dan iletiﬂim
olay›nda üç unsur vard›r. ‹leten, iletilen ve ikisi aras›nda kurulan ba¤, yani
iletiﬂimdir. ‹nsan›n bu anlamda iletiﬂimde kulland›¤› araçlar›, beﬂ duyusu
ve akl›d›r. Öyleyse engel, iletiﬂim
araçlar›ndan birinin ﬂu veya bu sebeple devreden ç›kmas›; iletenin iletilenle kurdu¤u ba¤da, iletiﬂim araçlar›ndan birisini kullanamamas› durumudur. ‹letiﬂim araçlar›ndan birini kullanamayan kimse, özürlü kimsedir.
E¤itimde f›rsat eﬂitli¤inin sa¤land›¤›, yani özürlerine uygun e¤itim-ö¤retim ortamlar›n›n haz›rland›¤› engellilerden birisi, hiç ﬂüphesiz ‹ﬂitme Engellilerdir. Özürlerine uygun e¤itimö¤retim ortamlar›n haz›rlanmas› kadar iﬂitme engellilerin e¤itiminde
önemli olan di¤er bir unsur, e¤itim
ve ö¤retimde kullan›lan “yöntemler”dir. Daha aç›k söylemek gerekirse engelliler için e¤itim-ö¤retim ortam›n›n haz›rlanmas› kadar, bu ortamda kullan›lacak yöntemler de
önemlidir. Zira yöntem, bilgi ve bilginin aktar›m› söz konusu oldu¤unda
her zaman önemini korumaktad›r.
Uygun yöntem seçilmedi¤i ve kullan›lmad›¤› takdirde haz›rlanan “uygun
ortam”›n ve ortam›n haz›rlanmas›

için yap›lan harcamalar›n boﬂa gitmesi söz konusudur. Özbay, 1958 y›l›ndan beri sa¤›rlar e¤itiminde “sözlü
iletiﬂim” yönteminin kullan›lmas›
mecburi hale gelmiﬂtir, dese de iﬂitme engellilerin e¤itiminde kullan›lan
iletiﬂim yöntemleri aras›nda “sözel”,
“iﬂaret”, “total” ve “iki-dil” yöntemi olmak üzere dört iletiﬂim yöntemi belirtilir.
‹ﬂitme Engellilerin Nitelikleri ve
Sorunlar›
Bir okul müdürü, duygulu yaz›s›nda
iﬂitme engellilerle ilgili iki nitelikten
söz eder. Biri “konuﬂamamalar›” ikincisi “duyamamalar›”d›r. Okul Müdürü,
bu iki nitelikten dolay› toplumun onlar›, sa¤›r, dilsiz hatta deli olarak nitelendirdi¤i görüﬂündedir. (Güner,
2004/1, s.2)
‹ﬂitme kayb› % 100 olmayan, dolay›s›yla konuﬂan bir iﬂitme engelli ö¤renciye göre iﬂitme engellilerin, mesaj çekme veya yaz› yazma, konuﬂan
m› yoksa engelliyle mi olaca¤›n› bilemedikleri evlenme, borç alma borç
verme, arkadaﬂlar›n›n kendileri hakk›nda “kötü” demelerini temizleme,
okulu bitirme ve mezun olma, ailesiyle iletiﬂim kurma vb. sorunlar› var-

* *Bolvadin ‹ﬂitme Engelliler Meslek Lisesi Md.Yrd.
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d›r. Ayr›ca onlar, hasta olduklar›nda
doktorlara ﬂikayetlerini anlatamamaktad›rlar. Doktorlar, anlat›lamayan ﬂikayete göre “tahmini” ilaçlar
yazmaktad›r. Spordan yani futbol,
voleybol, basketbol vb.den çok iyi
anlamaktad›rlar. Baﬂlar›na darbe ald›klar›nda beyinlerinin bozuldu¤unu
söylemektedirler. Ama ﬂakalaﬂ›rken
bir arkadaﬂ› vurdu¤unda hiç ﬂikayetçi olmamakta, fazla kitap okumamakta ve yazmamaktad›rlar. Ö¤renciye göre onlar, duymad›¤›ndan anlamamaktad›rlar ama meslek ö¤renmeleri çok iyidir. Sert ﬂakalar yaparlar, yapmay› severler. Ö¤renci, arkadaﬂlar›na aileleriyle telefon görüﬂmelerinde yard›m eder. Mesajla anlaﬂmalar›n›, özellikle konuﬂanlarla anlaﬂmalar›n› sa¤lar. Yani tercümanl›k
eder. (Görkaﬂ, 2005, s.2)

bir meslektir. Dolay›s›yla iﬂitme engellilerin, engelleri gere¤i bu mesle¤i edinmeleri düﬂünülemez ve hiç
düﬂünülmemiﬂtir. O halde Din e¤itimi ve ö¤retimi ayn› gerekçeden,
özel e¤itimle verilmelidir, ama görebildi¤imiz kadar›yla bu konu üzerinde
bugüne kadar durulmam›ﬂt›r.

‹ﬂitme engellilerin içinden gelen iki
tan›¤›n söyledi¤ini bir arada düﬂündü¤ümüzde onlar›n, temel niteli¤i
“iﬂitmeme”dir. Di¤er nitelikleri ve sorunlar› iﬂitme engelinden kaynaklanan nitelikler ve sorunlar olarak görünmektedir. Yani sorun, iletiﬂim zorlu¤udur. ‹letenle iletilen aras›ndaki
ba¤›n kurulamamas›ndad›r. Okul ortam›nda bu ba¤, ö¤renci ve ö¤retmen aras›ndad›r. Sözlü iletiﬂim yönteminin tercih edildi¤i bir e¤itim ortam›nda ise % 100 engelli bir ö¤rencinin iletileni anlamas› ile iletenin “iletilenin, yani bilginin” alg›land›¤›n› kontrol etmesi gerçekten büyük bir sorundur.

Din E¤itimi-Ö¤retiminin ‹letiﬂim
Sorunlar›

‹ﬁ‹TME ENGELL‹LERDE D‹N E⁄‹T‹M‹ VE Ö⁄RET‹M‹
Bilindi¤i gibi Din e¤itimi ve ö¤retimi, Anayasan›n 24. maddesine göre
örgün e¤itimde zorunlu dersler aras›nda yer almaktad›r. Din e¤itiminin
verildi¤i ve verilece¤i en uygun yer,
Atatürk’ün ifade etti¤i gibi okuldur.
Bu anlamda Kur’an Kurslar› d›ﬂta tutuldu¤unda, dinin hem e¤itiminin
hem ö¤retiminin yap›ld›¤› okullar, orta e¤itim sistemimizde ‹mam-Hatip
Liseleridir. ‹mam-Hatip mesle¤i, dili iyi
anlamay› ve iyi kullanmay› gerektiren
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‹ﬂitme Engellilerin e¤itim tarihi, onlar›n ‹lkö¤retim, Meslek Liseleri ve
Yüksek Ö¤retim olmak üzere üç tür
seviyede e¤itim ald›klar›n› göstermektedir. Ama din e¤itimi ve ö¤retimi “kültür” ve “ahlak” anlam›nda ‹lkö¤retim Okullar›nda 2 ders saati ve ‹ﬂitme Engelliler Ortaö¤retim kurumlar›
olan Meslek Liselerinde 1 ders saati
olarak verilmektedir. Bu ders ortam›nda iletiﬂim için tercih edilen yöntem de yukarda geçti¤i gibi “sözlü
(oral)” yöntemdir.

Din E¤itimi ve Ö¤retiminin iletiﬂimiyle ilgili sorunlar› iki kategoride ele
almak mümkündür. Birincisi iﬂitme
engelliler özel e¤itim ortam›yla ilgili
sorunlar, ikincisi iﬂitme engelliler ortam›ndaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin iletiﬂimiyle ilgili sorunlar.
‹ﬂitme Engelliler Özel E¤itim ortam›yla ilgili sorunlar, e¤itim ortam›n›n
özel e¤itime ne kadar uygun düzenlendi¤i ve iﬂitme engellinin özel e¤itim ortam›nda iletilecek olanlara ne
kadar haz›r oldu¤u ile ilgili sorunlard›r.
Bu sorunlar›n birincisi, fiziki yap›yla ilgili sorunlard›r ve e¤itim sisteminin
maddi imkanlar›na ba¤l›d›r. Fiziki yap›yla ilgili sorunlar›n temelinde yer
alan maddi imkanlar›n karﬂ›lanmas›,
di¤er e¤itim ortamlar›n›n karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u, aﬂ›lmas› için bir sürecin gerekti¤i sorunlard›r. Bu süreç
içerisinde, sorunlar›n halli için gerekli
tedbirlerin baz›s› al›nm›ﬂt›r, al›nmaya
da devam etmektedir. Süreç içerisinde halledilecek sorunlara ve al›nan tedbirlere, okul binalar›, iﬂitme
grubu cihaz laboratuarlar›, fen laboratuarlar›, bilgisayar laboratuarlar›,
atölyeler, spor tesisleri, s›n›f TV’leri,

CD veya DVD çalarlar›… örnek olarak
say›labilir. Bunlar, e¤itim ortam›n›n
özel e¤itime uygunlu¤unun ﬂartlar›d›r ve iletiﬂimde kullan›lacak yard›mc›
araçlard›r.
Ö¤renci aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, iletiﬂimde en önemli faktör ö¤rencinin
“haz›r bulunuﬂlu¤u”dur. Her ö¤renci
e¤itim ortam›na bir tak›m bilgilerle
haz›r olarak gelir. ‹ﬂte e¤itimin ya da
iletiﬂimin baﬂlayaca¤› nokta, bu noktad›r. Daha aç›¤› iletiﬂimin temel ﬂart›, ö¤rencinin iyi tan›nmas›d›r. ‹yi tan›nacak ö¤renci iﬂitme engelli oldu¤una göre ö¤retmenin iﬂitme engelliyi
tan›ma yöntem ve tekniklerini bilen
olmas› temel noktad›r. Her birey e¤itim ortam›na geldi¤inde bir anadili
edinmiﬂ olarak gelir. Öyleyse iletiﬂimin temel ﬂart›, ö¤retmenin bu anadili biliyor olmas›d›r. Türk e¤itim sisteminin temel ve resmi dili, Türkçe’dir.
Dil, bireyin kendisini, düﬂüncesini, bilgisini sözlü ve yaz›l› ifade etme yani
iletiﬂim kurma arac›d›r ama okul ortam›na yeni gelen bir iﬂitme engelli
için anadilin farkl› oldu¤unu söylememiz, her halde yanl›ﬂ olmaz. Zira o,
kendisini, duygular›n›, düﬂüncesini
sözle ve yaz›yla de¤il iﬂaretle yapmaktad›r. Öyleyse onun anadili ya
da iletiﬂimde kullan›lacak temel, iﬂaret dilidir. ‹lkö¤retimde e¤itim, okuma yazma ile baﬂlan›ld›¤›na göre
okuma yazma, iﬂaret dilinden yaz›ya
ve okumaya gidilerek gerçekleﬂecek demektir.
Özel e¤itimin iﬂitme engelliler ortam›ndaki ö¤renciyle ilgili sorunlar›n›n ikincisi, onun geliﬂimiyle ilgilidir.
Bu yönüyle o, akranlar›yla hem benzer hem farkl› niteliklere sahiptir. Biyolojik geliﬂimi, onun akranlar›yla
benzer yönüdür. Engeli sebebiyle
sosyal, duygusal ve biliﬂsel yönü, akranlar›ndan farkl› oldu¤u nitelikleridir.
Ad› geçen yönlerinin geliﬂimi, ailesi,
ö¤retmeni ve çevresiyle kurabildi¤i
iletiﬂimine ba¤l›d›r. Bu iletiﬂim ise her
zaman kolay olmamaktad›r.
‹ﬂitme Engellilerdeki Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersinin sorunlar›yla il-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin ‹ki
Dili: ‹ﬂaret ve Din Dili
‹ﬂaret Dili ve Mahiyeti
‹ﬂaret dili, iﬂitme engellilerin iletiﬂim araç ve yöntemini anlatmak
üzere kullan›lan bir terim. Basitçe tan›mlamak gerekirse iﬂaret dili, dört
duyuyla alg›lanan varl›¤›n, mimiklerle
desteklenen el iﬂaretiyle anlat›lmas›d›r, diyebiliriz. ‹ﬂaret dilinin mahiyeti
ise elle iﬂaret edilerek görünür hale
gelen düﬂüncenin gerisindeki anlamlar dünyas›d›r. O nedenle iﬂaret
dilinde görünür hale gelen anlamlar
dünyas›, bir düﬂünüﬂ tarz›d›r. Teknik
terimle “mant›k” t›r. Sesli düﬂünmenin karﬂ›l›¤›, iﬂaret dilidir denirse; sessiz düﬂünmenin karﬂ›l›¤›, iﬂitme engellinin mant›¤›d›r, diyebiliriz.

Bilindi¤i gibi mant›¤›n konusu,
“mant›kl› düﬂünme”dir. Bu sebeple
mant›k, “Do¤ru düﬂünme kurallar›n›n
bilgisi” diye tarif edilir. (Taylan, 1996,
12) E¤itim-ö¤retimde iﬂitme engelliyle iletiﬂim sorunlar› yaﬂand›¤›na göre
iﬂitme engelli mant›¤›n›n düﬂünme
kurallar› nelerdir, iﬂitme engelliler
mant›¤› ile engelsiz mant›k kurallar›
aras›nda fark var m›d›r, fark düﬂünme
kurallar›nda m› yoksa ifade ediliﬂ biçiminde mi söz konusu olmaktad›r,
benzeri sorular›n cevapland›r›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu sorulara, iﬂitme
engelli e¤itiminde bir y›ll›k deneyimi
olan birisinin cevapland›rmas› mümkün de¤ildir, ama Aristo, ‹bn Sina ve
Kant’›n söyledikleri ›ﬂ›¤›nda her bireyin, engelli olsun veya olmas›n, düﬂünüﬂ ﬂekillerinin ayn› olmas› gerekti¤ini, fark›n ifade biçiminden kaynakland›¤›n› söylememiz gerekir. O halde
bir y›ll›k deneyime sahip birinin yapabilece¤i ﬂey, Mant›k disiplini aç›s›ndan, yetiﬂkinler için bir k›lavuz olarak
haz›rlanan Bakanl›k’›n ‹ﬂaret Dili çal›ﬂmas›na bakarak baz› ﬂeyler söylemek ve konuya giriﬂ yapmaktan ibarettir.
‹ﬂaret Dili Mant›¤›nda Kavramlar
ve Önermeler
Mant›k her ﬂeyden önce ak›l yürütme, ispatlama bilimidir, denilebilir.
Ak›l yürütme (istidlal) ve ispatlama
ise k›saca “düﬂünme biçimi”dir. ‹kinci
olarak Mant›k, kavramlar, terimler ve
önermelerle u¤raﬂan bir disiplindir.
(Taylan, 1996, s.13) Konumuz gere¤i
biz, ikinci tan›mda verdi¤imiz yönüyle iﬂaret dili mant›¤›ndan söz edece¤iz.
Kavram, bir objenin zihindeki tasavvurudur. Buna fikir (ide) de diyebiliriz. Kavramda objenin tasdik ve inkar› yoktur. Kavram dille ifade edilirse
terim ad›n› al›r. (Öner, 1982, s.16) Tan›ma göre iﬂitme engelli mant›¤›ndaki
fark, objenin sesle ilgili yönünün zihinde aç›k seçik tasavvur edilememesinde ve “terim”dedir. Terim, objenin el iﬂaretiyle anlat›m›d›r. Kavram
ise terimin iﬂitme engelli zihnindeki
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gili, bilebildi¤imiz kadar›yla, bugüne
kadar bir ﬂey söylenmiﬂ de¤ildir. O
nedenle bizim burada söyleyeceklerimiz, bir y›ll›k deneyimimizle gözlemledi¤imiz ve tespit etti¤imiz sorunlard›r. ‹ﬂitme engeli sebebiyle ortaya
ç›kan sorunlar›, temelde ikiye ay›rabiliriz. Birincisi iﬂitme engelinden kaynaklanan sorunlar, di¤eri Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersinin iﬂitme engelliye ö¤retilmesinden kaynaklanan
sorunlard›r. Birinci sorun, iﬂitme engellinin düﬂünme ve ifade etme niteli¤iyle ilgili sorunlar; ikincisi, din kültürü ve ahlak bilgisinin iﬂitme engellinin düﬂünce ortam›na aktar›lmas›yla
ilgili sorunlard›r. Daha netleﬂtirirsek
birincisi, iletiﬂim kanallar›ndan birinin
t›kal› olmas›yla düﬂünüﬂte meydana
gelen de¤iﬂme ile ilgili sorunlar iken;
ikincisi, iletiﬂim kanallar› aç›k olan düﬂünme ortam›n›n gerekli olmas›ndan kaynaklanan sorunlard›r. Baﬂka
bir deyiﬂle bu iki grup sorun, iﬂitme
engellinin düﬂünüﬂ biçimi ile ‹slam’›n
vaz edildi¤i düﬂünce ortam›n›n ne
kadar örtüﬂtü¤ü ile ilgilidir. Düﬂünce
ise yukar›da söz konusu edildi¤i gibi
“dil”le görünür hale gelen olgudur.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aç›s›ndan dil ise iﬂitme engellilerde, ikili
bir yap› arzetmektedir. ‹ﬂaret dili ve
Din dili.
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anlam›d›r.
Kavramlar, Mant›k disiplininde tek
tek ve birbiriyle iliﬂkileri aç›s›ndan ele
al›nmaktad›r. ‹ﬂitme engelliler aras›nda ortak bir dilin sa¤lanamam›ﬂ ve
geliﬂtirilememiﬂ olmas›yla ilgili itirazlar bizi, kavramlar› ancak tek tek ele
alma imkan›na götürmektedir. ‹ﬂitme engelli hiç ﬂüphesiz tekil ve tikel
kavramlar› bilmektedir. Ankara, Afyon, Denizli, ﬂehirlerinin iﬂareti vard›r.
Baz›s›, yar›s›, az›, hepsi gibi tikelleri iﬂaretleyebilmektedir. Bakanl›k’›n ‹ﬂaret
Dili çal›ﬂmas›na bakt›¤›m›zda iﬂitme
engellinin, tümel kavramlar› da bildi¤ini varsayabiliriz. Zira onlar, memleket/ülke/ﬂehir veya köyü bilmekte,
iﬂaretle anlatmaktad›rlar. Ama deneyimime dayanarak tümel bilgilerinin,
tekil ve tikel bilgileri kadar geniﬂ ve
geliﬂmiﬂ olmad›¤›n› söylemeliyim.
Bir nesneye, bir varl›¤a delalet
eden somut kavram›, iﬂitme engelli
bilmektedir ama soyut kavramlar› bildi¤ini söylemek zordur. Zira zorluk,
kavram›n bir oluﬂ tarz› ifade etmesinden kaynaklanmaktad›r. Sözgelimi
iﬂitme engelli “beyaz”› bir nesneden
hareketle bilmesine ve ifade etmesine ra¤men “beyazl›k”, “insanl›k” gibi
oluﬂ ifade eden soyut kavram› anlamakta ve ifade etmekte zorlanmaktad›r. ‹ﬂitme engelliler, bir gruba delalet eden ama fertte gerçekleﬂen
disrübitif kavramlar› bilmektedirler.
Sözgelimi, asker, iﬂçi, hizmetli, ö¤retmen kavramlar›n› rahatl›kla bilir ve
iﬂaretlerken, fertler grubunda gerçekleﬂen kollektif kavramlar› her zaman anlad›klar› söylenemez. Sözgelimi ordu, meclis, gibi kollektif kavramlar› anlamakta ve ifade etmekte zorluk çekmektedirler.
Önerme iki veya ikiden fazla terimle yap›lan bir sözdür. Öyle bir sözdür ki do¤ru ve yanl›ﬂ olmas› gerekir,
diye tan›mlan›r. (Öner, 1982, s.45) ‹ﬂitme engellilerin kavram dünyas›na
bakt›¤›m›zda onlar›n “do¤ru” ve “yanl›ﬂ” kavramlar›n› bildiklerini, terim olarak ifade ettiklerini görüyoruz. ‹ﬂitme
engellilerle ilgili e¤itim-ö¤retimin te-
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mel hareket noktas›, onlar›n bu bilgisidir. Ancak önerme bir hükümdür,
bir yarg›d›r ayn› zamanda. Yarg› ise
zihnin bir iﬂlemidir. Bu iﬂlem ifade
edildi¤inde önerme ad›n› al›r. Teknik
terimle söylersek bir önermede bir
yüklenen, bir yüklenilen ve bir de ikisi aras›ndaki iliﬂkiyi sa¤layan ba¤ vard›r. “Hava, aç›kt›r” önermesinde “hava” yüklenen, “aç›k” yüklenilendir. ‹kisi
aras›ndaki ba¤ ise “d›r” ekidir. ‹ﬂitme
engelli mant›¤›nda bu önerme “Hava aç›k” ﬂeklinde ifade edilmekte,
“d›r” eki iﬂaretlenmemekte, ikisi aras›ndaki ba¤ iletilenin zihinde gerçekleﬂmektedir.
Önermeyi oluﬂturan terimlerin ek
almam›ﬂ kök terimlerden oluﬂmas›
durumlar›nda iﬂitme engelli mant›¤›nda herhangi bir sorun olmamaktad›r. Ek alm›ﬂ terimlerle kurulan
önermelerin anlaﬂ›lmas› ya da iletiﬂimde do¤rulu¤u veya yanl›ﬂl›¤›na
hükmedilmesi o kadar kolay olmamaktad›r. Sözgelimi “Ahmet ak›ll›d›r”,
“Ya¤mur ya¤arsa sokaklar ›slan›r”
önermeleri, ifade etme (iﬂaretlemesi) ve anlaﬂ›l›rl›k aç›s›ndan zorluklar
içermektedir. Örneklerimizde yer
alan “ak›ll›” terimi, “ak›l” terimi ile “ya¤mur” ile “ya¤mak” terimi, “sokak” ile
“sokaklar” terimi ve bizatihi “›slak” ya
da “›slan›r” terimi ya ayn› iﬂaretlenmekte veya iﬂaretlenememektedir.
Bu zorluk, önermelerin somuttan
soyuta gitme, kökten ekle yeni terime dönüﬂme oran›nda artmaktad›r.
Ayr›ca “e¤er”, “sa” gibi somut karﬂ›l›¤›
olmayan eklerin önermedeki fonksiyonlar›n›n anlaﬂ›lmas› baﬂka bir zorluk
içermektedir. Ayn› ﬂekilde niteleyen
kavramlar, nitelenen kavramlarda
anlam de¤iﬂikli¤ine yol açt›¤› sürece
zorlu¤u içersinde bar›nd›rmaktad›r.
‹simlerle ve eylemle nitelenen kavramlar ile mecaz kullan›mlar› bu tür
zorluklar içeren terimlerdir.
‹ﬂitme engelliler “önce-ﬂimdi-sonra”, “dün-bugün-yar›n” kavramlar›n› bilmelerine ve iﬂaretlemelerine karﬂ›l›k
“eylem-fiil”le ilgili özellikle yaz› dilindeki “zaman”› anlamakta ve anlatmakta
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zorlanmaktad›rlar. Örneklememiz
gerekirse,
“di/d›/du/dü;
yor;
ecek/acak” eklerini kullanma ve anlamada zorlanmaktad›rlar. Bu zorluk,
onlar›n Türkçe yazma ve yaz›lan› anlama yeteneklerinin geliﬂtirilemedi¤inin göstergesidir.
Önermelerin olumlu veya olumsuz oluﬂlar›, iﬂitme engellilerin mant›¤›nda sorun oluﬂturmad›¤›n› söyleyebiliriz. Olumu-Olumsuzluk anlam›nda iﬂitme engelliler mant›¤›nda kullan›lan terimler, “var-yok”, “olur-olmaz”,
“evet-hay›r” gibi kavramlard›r. ‹letiﬂimde iﬂitme engelliler, ad› geçen ikili
kavramlardan birisiyle olumlu veya
olumsuzlu¤u iﬂaretlemektedirler.
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisinin Dili
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan›,
konusu gere¤i hem somut hem soyut düﬂünmeyi gerektiren bir aland›r. Di¤er bilim dallar›n›n oldu¤u gibi
onun da kendine has bir dili vard›r.
Bu dili, din dili olarak adland›rmak san›r›m yanl›ﬂ olmayacakt›r.
‹ﬂaret diliyle ilgili anlatt›klar›m›z, iﬂitme engellinin soyut düﬂünmeyi gerektiren becerilerde daha baﬂar›s›z
oldu¤unu göstermektedir. Onun soyut düﬂünme becerisinin az geliﬂmiﬂ
olmas›, dinin soyut alan›n›, metafizi¤i
anlamada, baﬂar›s›z olmas› sonucunu getirece¤i aç›kt›r. Öyleyse baﬂar›s›zl›¤›n azalt›lmas› ve telafisi için soyut alanla ilgili görsel malzemenin
ço¤almas› ve çeﬂitlenmesine ihtiyaç
vard›r. Bir y›ll›k gözlemlerimizle, iﬂitme engellilerin, izledi¤i Bat› filmlerinin çeﬂitlili¤i ve çoklulu¤unun tesiriyle, metafizik alanla ilgili olarak H›ristiyanl›¤a ait, insan bedenine musallat
olan, insan bedenine giren “ﬂeytan”
anlay›ﬂ›n› edindiklerini, “ﬂeytan”› filmlerde ifade edilen görüntülerle iﬂaretlediklerini biliyoruz. Bu anlamda
son zamanlarda TV’lerde gösterilen
din tarihi ve kültürü ile ilgili, az anlat›ml› çok aksiyonlu Çizgi Filmlerin Din
Kültürü’ne ait metafizik alan›n anlaﬂ›lmas›, kavramlar›n›n geliﬂtirilmesine
katk›da bulunaca¤› aç›kt›r. Ancak on-

lar›n, ço¤alt›larak iﬂitme engellilerin
istifadesine sunulmas› gerekmektedir.
‹ﬂaret Dilindeki Dinî
Kavramlar›n Azl›¤›
Bakanl›¤›n iﬂaret diliyle ilgili yapt›¤›
çal›ﬂma, 1983’te baﬂlam›ﬂ, 1995’te
2000 kelime, deyim ve örnek cümlelerle meyvesini vermiﬂtir. Ad› geçen
çal›ﬂmay› basit bir taramaya tabi tuttu¤umuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan›yla iliﬂkilendirilebilecek terimlerin ﬂunlar oldu¤unu görüyoruz.
Allah, peygamber/hoca/imam, melek, Müslüman, oruç, ruh, ﬂeytan, sahur, emanet, muska, nikah, ezberlemek, cenaze, cünüp, küs/darg›n, din,
dilenci, faiz, dua, hac›, H›ristiyan, h›rs›z, kader, kurban/et, Kur’an, cennet,
cehennem, zengin, fakir, kötü/fena,
cahil, cimri, cömert, iyi, güzel, maﬂallah, hay›rl› olsun, afiyet olsun, cami,
minare, rüﬂvet, ﬂahit, emir, yasak, haram, niﬂan, küfür, tasdik, pis, memleket/ülke/vatan, münakaﬂa, piﬂman,
aﬂk, sevgi, k›skanç, utanmak, ay›p,
korku, merak, bayram/Cuma, s›nav,
imtihan, içki, bira, bilmek, ö¤renmek,
ö¤retmek, zarar, kar, davran›ﬂ, üvey,
son, dikkat, tecavüz, efendi/sayg›, ﬂikayet, fahiﬂe, yaﬂl›/ihtiyar, anne, baba, kardeﬂ, dost, arkadaﬂ, borç,
ödünç almak/emanet almak/misafir
almak, vb.dir.
‹ﬂitsel girdinin az olmas› ya da hiç
olmamas›, ‹ﬂitme engellilerin Dinî-ahlakî kavram geliﬂimlerinin yetersizli¤ine, kavram geliﬂimlerindeki yetersizlik de biliﬂsel geliﬂimlerinin olumsuz
etkilenmesine yol açt›¤› aç›kt›r. Zira
yukar›daki baz› kavramlar›, iﬂitme engelliler kullanmamaktad›r. En az›ndan bizim örne¤imizdekiler, böyledir. Baz› kavramlar, Bakanl›k çal›ﬂmas›nda Arapça ve Türkçe olmalar›ndan dolay› ayr› iﬂaretlenmiﬂtir. Hediye ile arma¤an gibi. Baz›lar› ayr› olmas›na ra¤men ayn› iﬂaretlenmiﬂtir. Hoca ya da imam ile peygamber gibi.
Namaz›n› k›lan, dini duygular› yo¤un
olan bir ö¤rencimin, yapt›¤› “hocay›m/imam›m” iﬂaretini bir ö¤retmen

Dinî ve Ahlakî kavramlara dikkat
edilirse onlar, pratik hayattan al›nm›ﬂ
iﬂaretlemelerdir. Bu din alan›n›n ahlakla ilgili bölümüne aittir. Teorik alan
ise di¤er varl›klara ait iﬂaretler ile ahlak alan›na ait iﬂaretler yard›m›yla anlat›lacak aland›r. Bunun kolay olmad›¤› aç›kt›r. ‹ﬂaret dilindeki dinî kavramlar›n azl›¤›n›, Lise II. s›n›fta son günlerin bir ders saatinin 30 dakikas›nda
yapt›¤›m bir uygulamadan söz ederek tamamlayaca¤›m. Çeﬂitli nedenlerle o gün ö¤rencilerim gelmemiﬂti.
S›n›fta üç ö¤rencim vard›. Bu üç ö¤renciye bildikleri kelimeleri, hiç yard›m almadan, hiçbir yere bakmadan
yazmalar›n› istedim. Zor oldu¤unu
söyleyerek yazmak istememiﬂlerse
de ›srar›m sonucu bir ö¤rencim 127,
ikinci ö¤rencim 88, üçüncü ö¤rencim 85 kelime yazm›ﬂt›. Birinci ö¤rencim, aile bireyleri say›lmazsa din alan›yla ilgili yazd›¤› kelimeler, “merhaba, Allah, aﬂk, sevgi, zor, kötü, selam,
son, af, bismillahirrahmanirrahim, iyi,
Ali, Osman, Cuma”d›r. ‹kinci ö¤rencim, yine ayn› ﬂartlarda “Allah, cami,
seviyorum, can›m, haram, günah, sabah, ö¤le, akﬂam, sevmiyorum, kalbim” kavramlar›n› yazm›ﬂt›. Üçüncü
ö¤rencim ayn› ﬂekilde “Allah, kalp,
seviyorum, üzülüyorum, cami, sevmiyorum, güzel, anlad›m, zarar, ceza,
piç” kavramlar›n› yazm›ﬂt›. Dikkat edilirse buraya ald›¤›m›z kavramlar›n baz›lar› inançla ilgiliyken baz›lar› ahlakla
ilgilidir.
Kavram Anlamlar›n›n ‹kili¤i: Sözlük ve Terim Anlam Sorunu
Her bilim dal› kendi kavramlar›n›
üretir. Bir bilim, kendi kavramlar›yla di¤er bilimlerden ayr›l›r ve ba¤›ms›zlaﬂ›r. Bu ba¤lamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan›n›n da kendi kavramlar› vard›r. Bu kavramlar› anlatmadan,
bu kavramlar ö¤renilmeden din ve
ahlak alan›n›n ö¤renilemeyece¤i,
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ö¤renilse bile anlaﬂ›lamayaca¤› aç›kt›r. Alan kavramlar›n›n ‹ﬂitme engellilere anlat›m› ve ö¤retimi, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi ö¤retiminin temel
zorluklar›ndan birisidir. Bu zorluk, kavramlarla ilgili yap›lan tan›mlardan kaynaklanmaktad›r. Zira her tan›m, bir
çerçeve çizmekte; çizilen çerçeveye bir yarg› yüklenmektedir. Hat›rlanaca¤› gibi yarg›lar, öteki ad›yla
önermeler, yüklenilenle yüklenen
aras›ndaki ba¤la kurulmakta idi. Halbuki iﬂitme engellinin iﬂaret dilinde
yüklenenle yüklenen aras›ndaki ba¤
iﬂarette de¤il, zihinde gerçekleﬂmekteydi. “Var-yok”, “olur-olmaz” gibi
ba¤ görevini üstlenen kavramlar›n,
“ba¤” görevini üstlenece¤i düﬂünülebilirse de her yarg›n›n ad› geçen
kavramlarla ifade edilemeyece¤i
aç›kt›r.

miz yan›nda bir çok ö¤retmen arkadaﬂ›m›n ifadelerinin bir sonucudur.
Namaz dua ve sureleri, müfredat
program›nda bu tespite, yani iﬂaret
dili mant›¤›na uygun düﬂen konulardan birisidir. Zira ö¤renciler içersinde
günlük beﬂ vakit namaz›n› k›lanlar oldu¤u gibi, onlardan daha fazlas› Cuma namaz›na gitmekte, Ramazan
ay›ndaki Teravih namaz›nda bu oran
çok daha artmaktad›r. O nedenle
namaz, iﬂitme engellinin oran› farkl›
da olsa gündelik hayat›ndaki olgulardan biridir, denilebilir. Bilindi¤i gibi namaz›n olmazsa olmazlar›ndan birisi,
ayaktayken sure okumakt›r. Biraz
önceki tespitlerimizden anlaﬂ›laca¤›
gibi iﬂitme engellinin hayat›nda yer
almayan, ö¤rendi¤i pek çok ﬂey k›sa
zamanda kaybolmakta, ö¤renilen
bilgi, bilgi olmaktan ç›kmaktad›r.

Bilim, ilim, bilmek, biliyorum gibi
hem isim, hem mastar ve hem fiil
görevi üstlenen iﬂaret mant›¤›nda,
bir kavram›n “sözlük” ve “terim” anlam›n›n fark›n›n anlat›lmas› bir yana, “terim” kavram›n›n kendisini anlatmak
baﬂl› baﬂ›na bir zorlu¤u içermektedir.
Zira iﬂitme engellinin gündelik hayat›nda bu ay›r›m›n pratik bir anlam›
yoktur.

‹lkö¤retimde ö¤retilen, unutulmamas› için lisede zaman zaman tekrar
edilen namaz dua ve sureleri, Latin
harfleriyle yaz›lan Arapça ﬂekliyle ezberletilmekte, ilaveten Türkçe’si ö¤retilmektedir. Burada as›l söylemek
istedi¤imiz, surenin pratikte kullan›lan›, ezberletilen Arapça ﬂeklidir. Ezber, ö¤renilen bir cümlenin, bu ﬂiir,
düz yaz›, yabanc› dilde bir ifade veya
burada oldu¤u gibi Kur’an’›n bir ayeti
veya k›sa bir suresi olabilir, metne
bakmadan seslendirebilmektir, metinde yer ald›¤› ﬂekliyle ifade edebilmektir.

‹ﬂaret diliyle ilgili çal›ﬂmaya bakt›¤›m›zda, kavramlar›n ço¤unlu¤u pratik
hayatla iliﬂkilidir. Öyleyse anlat›lacak,
ö¤retilecek kavramlar da bu esas
temel al›nmal›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle
iﬂitme engelli için önemli ve de¤erli
olan yararl› oland›r. O halde ö¤retim
“yarar(pragma)” esasl› olmal›, e¤itim
ö¤retimde verilen kavramlarda “yarar” esas al›nmal›d›r. Bir kavram›n sözlük anlam›n›, iﬂitme engelli, gündelik
yaﬂam›nda kullanacaksa (yararl›ysa)
verilmelidir. Yoksa o, tahtaya yaz›lan
veya bir çok kitapta gördü¤ü yaz›
görüntüsünden öteye geçmeyecektir.
Namaz Dualar› ve Sureleri: Vahyin Mahiyeti Sorunu
‹ﬂitme engelli (‹ﬂaret Dili) mant›¤›n›n pragmatist oldu¤unu söyledik.
Bu tespitimiz bir y›ll›k ﬂahsi tecrübe-

‹ﬂitme engellilerle ilgili tecrübemize dayanarak, iﬂitme engellilerin ezberledikleri dua ve sureleri k›sa zamanda unuttuklar›n› söyleyebiliriz.
Ö¤renciler içerisinde en dindar görünen, beﬂ vakit namaz k›lan, hatta
kendisini “hoca/peygamber” oldu¤unu iﬂaretleyen son s›n›f ö¤rencisi ezberledi¤i Fatiha Suresini, bir ay sonra
tahtaya yazamam›ﬂ, unuttu¤unu
söylemiﬂtir. Bu durum, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi ö¤retimi için bir problemdir. Zira Türkçe yaz›lar› anlamakta
zorlanan bir insan›n, hayat›nda hiç
seslendiremedi¤i, seslendiriliﬂini hiç
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duymad›¤› Arapça ibareleri ezberin-

ram” de¤er yarg›s›n› tan›rken “helal”

Surede belirtildi¤i gibi o, ça¤r› sahibi-

de tutamamas› kadar do¤al bir ﬂey

de¤er yarg›s›n› bilmemektedir. Bil-

ne yüzü dönük olmal›, gözüyle görü-

yoktur ve iﬂaret dili mant›¤›na da ay-

memesinin sebebi, muhtemelen

yor olmal›d›r. Göz, iﬂareti anlamak

k›r› de¤ildir.

iﬂaret dili k›lavuzunda helal de¤er

E¤er dinin asl› ve kayna¤›, Kur’an
ve Hadis ise, namaz dua ve sureleri

yarg›s›na yer verilmemiﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

veya dudak okumak için, ö¤rencinin
soruyu alg›lamada kulland›¤› araçt›r.
Ö¤renci, oral yöntemle yöneltilen

her iki kaynaktan al›nm›ﬂ ve iﬂitme

‹ﬂitme engellinin en çok kulland›¤›

engellinin pragmatist düﬂünüﬂü aç›-

iki de¤er yarg›s› do¤ru-yanl›ﬂ ve ser-

s›ndan gerekli ise iki kayna¤›n, unu-

best-yasak de¤er yarg›lar›d›r. ‹ﬂitme

tulmas›n›n engellenmesi için iﬂitme

engelli ortam›nda “yanl›ﬂ” bazen

engelli mant›¤›na uygun ö¤retiliyor

epistemik anlamda kullan›l›rken ba-

Kavram bilgileri az ve geliﬂmemiﬂ

olmas› zorunlu görünmektedir. Bu

zen ahlakî de¤er yarg›s› olan “kötü”

olan bir ö¤rencinin dudak okumas› o

zorunluluk bizi, dua ve surelerin ne

anlam›nda, bir davran›ﬂ de¤erlendiri-

kadar›n›n nas›l ö¤retilece¤i sorunu-

lirken kullan›lmaktad›r. “Do¤ru” de¤er

na götürmektedir. K›sa olanlar›n›n

yarg›s› için de ayn› ﬂeyi söylemek

tercih edilmesi, ilk akla gelen çözüm

mümkündür. ‹ﬂitme engelli “serbest-

gibi görünmektedir. Fakat bu tercih,

yasak” de¤er yarg›lar›n›, kanun ve yö-

delik hayat›nda s›k tekrarlanan kav-

sorunun çözümü için yeterli görün-

netmeliklere göre okulun sevk ve

ramlar oldu¤unu göstermektedir.

memektedir. Belki de hayat›nda hiç

idaresi için okul yönetimi taraf›ndan

Bu durumda dersin anlaﬂ›l›rl›¤›n› kont-

imaml›k yapmayacak, dua ve sureyi

konulan kurallarla ilgili olarak kullan›r

rol etmenin tek yolu, sorunun tahta-

kendi iç dünyas›nda seslendirecek

ki bu kullan›m do¤ru bir kullan›md›r.

ya yaz›lmas› ve iﬂaretlenmesi olarak

birisi için dua ve surelerin ö¤retilme-

Bu ba¤lamda yukarda belirlenen de-

sinde, vahyin mahiyeti ile ilgili tart›ﬂ-

görünmektedir.

¤er yarg›lar›, Din Kültürü ve Ahlak Bil-

malar›n göz önünde tutulmas› gere-

gisi dersinde de zaman zaman yerli

kecektir.

yerinde ve do¤ru, zaman zaman biri

Dinî De¤er Yarg›lar›n›n ‹kili¤i:

di¤erini karﬂ›lamak üzere yanl›ﬂ ola-

Dinî-Ahlakî Yarg›lar

rak kullan›lmaktad›r.

‹ﬂitme engelliler ortam›nda beﬂ
tür de¤er yarg›s› kullan›ld›¤›n› söyle-

Dersin Anlaﬂ›l›rl›¤›n›
Kontrol Sorunu

yebiliriz. Bunlar dinî de¤er yarg›lar›

Ders planlar›n›n bölümlerinden biri-

“günah-sevap” ve “helal-haram”, ahla-

si, “de¤erlendirme sorular›”n›n bulun-

kî de¤er yarg›lar› “iyi-kötü”, estetik

du¤u bölümdür. Ö¤retmen bu bölü-

de¤er yarg›lar› “güzel-çirkin”, hukukî

me ald›¤› sorular ile ö¤rencilerinin

de¤er yarg›lar› “serbest-yasak” ve

derste anlat›lan konuyu anlay›p anla-

epistemik de¤er yarg›lar› “do¤ru-

mad›¤›n›, dersin amac›na ulaﬂ›p ulaﬂ-

yanl›ﬂ”.

mad›¤›n› kontrol eder. Dersin anlaﬂ›-

Genel toplum hayat›m›za bakt›¤›-

l›rl›¤› ve amac›n gerçekleﬂti¤i tespiti,

m›zda bu de¤er yarg›lar›n›n, zaman

soru-cevap yöntemiyle yap›l›r. Ö¤-

zaman birinin di¤eri yerine kullan›ld›-

retmen-ö¤renci, soru-cevap aras›n-

¤›n› görüyoruz. Bu hatal› kullan›m, iﬂit-

daki ba¤, “ses”tir. Yöntem “sözlü

me engellilerde de görülür. Sözgeli-

(orak)” yöntemdir. Halbuki iﬂitme en-

mi “güzel” iﬂareti bazen ayn› anlam-

gellilerdeki ders ortam›nda ö¤ret-

da, bazen bir davran›ﬂ için “iyi” anla-

men ve ö¤renci aras›ndaki ba¤, “ses”

m›nda kullanmaktad›rlar. Günah-se-

de¤ildir. ‹ﬂitme engellilerle ders orta-

vap de¤er yarg›lar›, belki de verdi-

m›ndaki ö¤retmen ve ö¤renci ara-

¤im dersten ya da branﬂ›mdan ola-

s›ndaki ba¤, ya “iﬂaret”tir veya “dudak

cak ö¤rencinin s›kl›kla kulland›¤› ikili

okuma yetene¤i”dir. ‹ster iﬂaret ol-

de¤er yarg›s›d›r. Bu yarg›lar› do¤ru

sun, isterse dudak okuma yetene¤i

olarak kullanan iﬂitme engelli “ha-

olsun, as›l ba¤, ö¤rencinin “gözü”dür.
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soruyu ya gözüyle görüp ö¤retmenin dudaklar›n› okuyacak veya iﬂareti
görecektir.

kadar kolay olmayacakt›r. Zira tecrübeler, dudaktan okunan kavramlar›n
ö¤rencinin kendisiyle ilgili olan, gün-
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Okullar›m›zda
Din ve Ahlâk E¤itimi

Doç. Dr. Nurettin Topçu
Okullar›m›zda ahlak ve din e¤itimi
meselesi, zaman›m›z›n en hayati davas›d›r. Milletimizin ayakta durmas›, istikbalimizin kaderi ne K›br›s meselesine
ne de seçim dedikodusuna ba¤l›d›r.
Mukadderat›m›z, yar›n› haz›rlayacak
olan genç neslin ahlak ve din yap›s›na
s›ms›k› ba¤l› bulunuyor. Bu yap› bugün
mecalsiz ve s›ska bir yap›d›r.

mak da vazifelerimiz aras›ndad›r. Ancak okuldan insan› kovarak sadece
tekni¤i geliﬂtirmek ve insan› tan›tacak
olan ilimlerden de insan› ç›karmak, tekni¤i insan›n üstüne yükselttikten sonra, tekni¤in ayaklar› alt›nda ezmek insan›n ve insanl›¤›n yükseliﬂi de¤ildir. Bu insan›n y›k›l›ﬂ›d›r ve insanl›¤›n y›k›l›ﬂ› bu felaketli ad›mdan do¤acakt›r.

‹nançlara indirilen yumruklar, neslimizi bitab b›rakt›. Asr›n ›zd›rab›, irade ve
iman hastal›¤›d›r. ﬁefkat ve merhametle tedavi edilecek yerde kin ve
gayzla yumruklanan yaralar›m›z kan›yor. Vicdan›m›z›n ve iman›m›z›n suikastç›lar›n› bo¤acak olan iﬂte bu kand›r.

Bütün büyük medeniyetler, insanl›¤›n manevi kudretinin hayata hakim olmas›yla meydana ç›km›ﬂt›r. ‹lk ça¤›n
Çin ve M›s›r medeniyetleri, ‹slam Medeniyeti, Rönesans’tan Romantizme
ulaﬂan Avrupa medeniyeti gibi. Maddeye üstünlük sa¤layan ilerleyiﬂler,
medeniyetler y›km›ﬂt›r. ‹lk ça¤›n renk
renk hayat a¤ac›n› kaba bir k›l›ç darbesiyle deviren barbarlar, maddi kuvvetin
harikas› idiler. Ortaça¤da din ad›yla
gerçek iman›n dünyas›n› devirmeye
azmeden haçl›lar da daha önce benzeri görülmeyen maddi iktidar› yaﬂat›yorlard›. Her ikisi de medeniyet y›k›c›
oldular. Bat›’n›n 19. asra kadar ﬂahane
yükseliﬂinin s›rr›n› da ilim, felsefe ve sanat alanlar›ndaki manevi gücünün ortaya koydu¤u harikada aramak laz›md›r.

Ruh kuvvetimizden baﬂka bir ﬂey olmayan iman›m›z› ve bu iman›n yaﬂad›¤›
vicdan›m›z› çürütmeye çal›ﬂan kuvvetler günden güne ço¤almaktad›r. Bu
kuvvetler, bizim kendi içimizden türeyenlerden baﬂka, bunlar› destekleyen
yabanc› istilalar, maddeci barbarl›klard›r. Bütün dünya bugün bir ahlak buhran› geçiriyor. Ve dünyan›n buhran›, bizim buhran›m›z alevlendiriyor.
Tarihi maddecili¤in hemen hemen
k›rk y›ldan beri bünyemizi y›prat›c› tesirlerinden sonra Amerikan emperyalizminin az zamanda ateﬂten bir gömlek
gibi varl›¤›m›z› kavray›p harap eden
meﬂum ac›s›, her taraftan varl›¤›m›za
zehrini ak›tmaktad›r. Bu emperyalizmin
en tehlikeli tesiri, ﬂüphe yok ki kültür
sahas›nda olan›d›r.
Bugün okulu sadece bir atölye, bir
laboratuar haline getirmek isteyen
gizli kuvvet onun esasl› olan insan varl›¤›n› yok etmeye çal›ﬂmaktad›r. ﬁüphe
yok ki, tekni¤in zaman›m›zda büyük
önemi vard›r ve onu ilerletmeye çal›ﬂ-

Asr›m›zda kendini gösteren son y›llarda ise göz kamaﬂt›r›c› ve ürpertici
hal alan buhran, bütün dünyay› sarsan
kas›rga ve y›k›m Bat›’n›n manevi yap›s›ndaki çöküntünün aﬂikar mahsulüdür.
Bütün Bat›’l› düﬂünürlerin, bütün gören
gözlerin itiraf etti¤i hakikat ﬂudur ki, Bat›’da teknik gücü, baﬂka ad›yla söylenirse makineleﬂme hareketi a¤›r basm›ﬂ,
önce ahlak› esareti alt›na alm›ﬂt›r. ﬁimdi onu hayat meydan›ndan tamamen
d›ﬂar› atmak istiyor.

Bütün dünyaya hakim olan iki kuvvet, Rusya ve Amerika’n›n her ikisi de
teknik ve madde iktidar›n› memleketlere yaymaktad›rlar. Biri aç›k, öbürü gizli ve çok tehlikeli vas›talarla, insanl›¤›n
kurtuluﬂunu maddenin sultanl›¤›nda
aramaktad›rlar. Biri ezilen bir s›n›f›n haklar›n›, öbürü ezen zümrenin doymayan
açl›klar›n›, ya maddi kurtuluﬂun kuca¤›nda veya maddi pençenin t›rnaklar›nda ar›yorlar. Böyle oldu¤u için karanl›k yolda yürüyorlar.
Her yerde maddeci emperyalizmin
milli kültürleri kemirmekte oldu¤u aﬂikar iken, kanl› sahneleri örtüp saklayan
perdenin önünde durup da halk›n, gururunu okﬂayan sözlerle bu hadiseyi inkar edenler, milletleri avutarak uyutmak isteyenler, vicdanlar› sat›lm›ﬂ, sahtekar ﬂarlatanlard›r. Bunlar milletin ve
hakikatin düﬂmanlar›d›r. Gizli kaynaklara uzanan elleriyle kendi vicdanlar›n›
hançerledikten sonra halk› aldatarak
menfaat mabuduna kul olanlard›r. Bunlar, ﬂahsi menfaatleriyle h›rslar› u¤runda milletlerini feda edenlerdir.
Sizi size medh edip de mest edenler de¤il, ac› söyleyenler sizin dostunuzdur. Onlar sizden hiçbir ﬂey beklemiyorlar. Dilenci ve meddah över. Sizi
seven ise a¤lamas›n› bilir…
Yabanc› okul facias›n›n, bizim milli
okulu da bünyesinde eritip, yok etmede oldu¤u bir devrede, kültür emperyalizmi yok demek, güneﬂi görmemek
gibi bir körlüktür. Ya onu gözlerden
saklamaya çal›ﬂmak nas›l adland›r›l›r?
Sokrat, Avrupa medeniyetine temel olan eski Yunan kültürünü yükseltirken yapt›¤› iﬂ, Felsefeyi Fizikten yani
maddenin bilgisinden ahlaka yükselt-

* ‹slam Medeniyeti Dergisi, Say›: 1, 1967
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mek oldu.
Yar›m asra yak›n bir zamandan beri
marifetimizin büyük gayreti bütün imkanlar›, ö¤retimi ve gençli¤in terbiyesini ahlaktan fizi¤e, yani maddenin bilgisine indirmek olmuﬂtur. Zaman›m›zda
bütünüyle benimsenen Amerikan terbiyesi ve teknik hakimiyetinin okullar›m›za ve ö¤retime yerleﬂmede oldu¤unu görüyoruz. Aﬂa¤›da programlar›
ele al›n›rken bu meseleyi izah edece¤iz.
‹nsanl›¤›n yüzy›llarca süren emek ve
feragatlerinin mahsulü olan bir büyük
medeniyeti, temellerinden çat›rdatan
Amerikan kültür ve zihniyeti, ‹slam ruh
ve ahlak›n›n büyük ve edebi eserlerine
de musallat olmuﬂtur. Yar›m ilim ve yar›m ahlak her felaketi getirebilir. Riyay›
alk›ﬂlamak de¤il, hakk› ayd›nlatmak kutsal vazifelerimizdir.
Önce ﬂu hakikati ayd›nlatmak isteriz
ki; hakikat aﬂk›ndan baﬂka bir ﬂey olmayan ilim ve felsefe ile hakka teslim olman›n yolu olan din, birbirleriyle çat›ﬂmak ﬂöyle dursun, birbirlerini tamamlarlar. Hakikatin araﬂt›rmas›na ilim yoluyla baﬂlayan insan, mutlak›n ﬂuuruna
felsefede ulaﬂ›r, onun bizzat yaﬂanmas› ise dinin dünyas›nda gerçekleﬂir. Bizim ruhi ve manevi irﬂad›m›z ilim sayesindedir. O kurtar›c›m›zd›r. Manevi varl›¤›m›z için tehlikeli olan ilmin hakikat
mürﬂidi olmaktan ç›karak teknik yani
tatbikat için, pratik menfaatlerimiz için
alet haline getirilmesidir; maddi menfaat ve teknik cihaz›n›n insanda hakikat sevgisini esareti alt›na almas›d›r;
böylelikle zalim menfaatlerin kurdu¤u
madde saltanat›n›n ebedilik yolunu t›kam›ﬂ olmas›d›r.
Biz ilme de¤il, teknik ihtiras›n›n ilmi,
pençesi alt›nda yaﬂatmas›na karﬂ›y›z.
Evet, teknik, ilimlerden zaruri olarak ç›kar ve insanl›k kendisine kolayl›klar sa¤layan teknikten faydalan›r. Bu gidiﬂ tabii yolda yürüyüﬂtür. Ancak tekni¤i bütün hayat›m›za hakim k›lmamak, ilim ve
hakikat aﬂk›n› tekni¤e feda etmemek
ﬂart›yle; mesud bir insanl›k için mutlaka
ilim önde, teknik onun arkas›nda yürümelidir. Bizde maddeyle ruh münasebeti nas›l düzenlenmek icap ediyorsa
ilimle teknik münasebeti de öyle düzenlenmelidir.
Biz Amerikan pragmatizminin mutlak hakikati reddeden, “Hakikat, fayda
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fikrinden ayr›lmayan do¤ru olan, faydal› oland›r” diyen iddias›n› kabul etmiyoruz. ‹nsanl›¤›n hemen hemen üç bin y›ll›k hakikat cihad›n› tekmeleyen bu iddia, ilim ve hakikatin yerine menfaatleri ve maddenin hakimiyetini geçirmek
isteyen ihtiras› kutsallaﬂt›r›yor.
Davam›z, her devirde oldu¤u gibi,
hakikatin kurtar›lmas›, hayat›m›za hakim k›l›nmas› davas›d›r. ‹nsanl›¤› her zaman hakikat cihad› yükseltmiﬂtir. ‹nsanl›¤›n yükselmesi ve y›k›l›ﬂlar› yine her zaman okulda haz›rlanm›ﬂt›r.
Genç Ruhlar›n okulda yo¤urulmas›,
gelece¤in hayat›n› haz›rlar. Bugün ki
okul, manevi kudret kayna¤› olmaktan
ç›km›ﬂt›r, sönmüﬂ bir ocakt›r. Yar›m asra yak›n bir zamandan beri bu oca¤›n
nas›l söndürüldü¤ünü bilmek gerekir.
Bilindi¤i gibi okulda insan ruhuna
çevrilmesi bak›m›ndan iki zümre dersler okutulur. Maddi kültür ve manevi
kültür dersleri. Bunlar›n ikisi aras›nda
denkleﬂmeyi sa¤lamak, e¤itimde
esasl› davad›r. Bizim için madde ihtiyaç, mana iktidard›r. Yar›m as›rdan beri
ufalt›la ufalt›la, y›prat›la y›prat›la bugünkü okulda serçe kanad›ndan daha s›ska kalan kültür, manevi kültürdür. Maddi kültürde bizzat kendisinin de temeli
olan hakikat aﬂk›ndan ayr›larak kutsallaﬂt›r›lmaktad›r.
Manevi kültür, insana, san’ata, cemiyete ve tarihe uzan›r. Onun özü insan
sevgisidir. Gayesi Allah sevgisidir. O,
yaln›z bir ders içinde verilmez. San’at
ve edebiyat, yurttaﬂl›k, tarih ve felsefe
derslerinin hepsi, manevi kültür dersleridir. Onu yaln›z bir dersin içine s›k›ﬂt›rmak, kendi hayat›ndan kendi dünyas›ndan ve bizzat kendi özünden ayr›lmakt›r. Hayati cevheri, bar›nd›rd›¤› hücreden ay›rmakt›r. Ayr›ld›¤› yerde hayatiyeti kaybolacakt›r.
Manevi kültürün, insan sevgisi yaﬂatan özü ahlak›n sahas›, onun gayesi
olan Allah ideali ise dinin sahas›d›r. Din
ile ahlak›n birbirinden ayr›lmaz oluﬂu
ezeli hakikatlardand›r. Yunandan Kat’a
kadar din, ahlaki hareketlerimizdeki
mecburili¤in yarat›c›s› olarak kabul ediliyordu. Kant, ahlak› bütünüyle pratik
akl›n eseri yaparken, iman›n sahas›na
aktarmaya mecbur oldu. Asr›m›zda
Berkson, din ile ahlak›n müﬂterek kaynaktan do¤duklar›n› ortaya koydu.

ﬁu halde din ile ahlak kültürü, ayn› aﬂ›
ile ayn› ö¤retim yollar› ile verilecektir.
Din ile ahlak kültürünün zay›flat›lmas›,
önce ilk ö¤retimde baﬂlad›. Bugün içerisinde manevi kültürün bir efsane say›ld›¤› ilk okulda duyular›n hizas›ndan
yukar› ç›kmayan, akla da yükselemeyen geri bir e¤itim sistemi kullan›l›yor.
Asr›m›z›n baﬂ›nda kaçak eﬂya gibi mahiyeti anlaﬂ›lmaz de¤er kazanan Pozitivizm’in tesirleri, din ile beraber felsefeyi, de¤ersiz meta haline düﬂürdü.
Hala ilmin ne oldu¤unu bilmeyen orta ve yüksekö¤retim üyeleri, müsbet
ilim ad›n› tap›lacak put haline koydular.
Onu da anlamad›lar ve insan ilgilerini
çevrildikleri saha içine basamaklar halinde, s›ralayan kültür seviyesine bir türlü ulaﬂamad›lar. Dine götüren bu yar›m
ilim, ilkokul seviyesinden bütün hayata
s›çrad›. Bu hatal› ve yar›m ilim anlay›ﬂ›
az zamanda maddeci felsefeyi kucaklamakta gecikmedi. Arkas›ndan, Amerikan›n tek felsefesi olan ve pratik fayda ve menfaat fikrini hakikat diye kabul eden Pragmatizme hayati menfaatten ibaret çirkef ve batakta k›vran›rken etraf›na bencillik, kurnazl›k ve muvaffakiyet maharetlerinden yap›lma
çamurlar s›çratan menfaat bezirganlar›n›n “amentü” sü haline geldi.
Kuvvetin zulmüne, muvaffakiyet hiyle ve hünerleri de eklenerek insan›n
ideali haline getirildi. Sonsuzlukda ideal
araﬂt›ran ahlak ve dinin de¤erleri zavall›lar›n, muvaffak›yyete ulaﬂamayan hasta bir zümrenin varl›¤›na ba¤›ﬂland›. Bugün, ilkö¤retimde ahlak telkini metodlar› ve disiplini diye bir ﬂey yoktur. Hayata haz›rlanan gençlik, bu durumda,
bat›dan bir sel gibi ak›p gelen, bitki gibi
yaﬂayanlar›n ak›m›na elbette kendini
teslim edecektir. Bizim onu tutacak
ve durduracak elimiz yoktur. Orta ö¤retim ise din ile ahlak›n yüksek ﬂuurunu, manevi kültür derslerinin hepsiyle
verecektir. Tarih ve San’at Tarihi derslerinde, büyük mazimizin iman ve hamiyet hamleleri ruhlar› k›m›ldatmal›d›r.
Tarihi, siyasi olaylar y›¤›n› halinde
okuman›n, geri bir ö¤retim oldu¤unu
söylemeye hacet yoktur san›r›m. Siyasi ve içtimai olaylar, iman ve iradenin
eserleridir ve öyle okutulmal›d›r.
Devletimizin kurucusu Osman Bey’
tan›mak için en baﬂta müﬂahhas olay
olarak, Anadolu’ya geldikleri zaman mi-

Hüdavendigar›n yaral› düﬂmana bile
su vermek emeli ile Allah’a yaranmak
istedi¤i anda ﬂehid edildi¤ini mânaland›rmak, din ile ahlak›n kucaklaﬂt›¤› ulvi
bir an›n tesbiti demek olmaz m›?
Yine Osman Bey’in o¤luna nasihat›
gibi ‹kinci Murad’›n vasiyetnamesi de,
çocuklar›m›z› Allah ve insan sevgisi ile
dolduracak muhteﬂem ve eﬂsiz vesikalard›r. Fatih’in tarihde devir açacak
fethi yaparken Hac› Bayram’›n müridi
olan ﬂeyhi Ak ﬁemseddin’e dan›ﬂmas›
ve istiharenin müjdesiyle bu büyük harekete giriﬂmesi, eﬂi tarihte görülmüﬂ
bir iman hareketi midir? Yavuz Selim’in
s›rf vatan sevdas›yla henüz kanlanan k›l›c› elinde kurumadan, ‹bni Kemal’in at›n›n aya¤›ndan kendi üzerine s›çrayan
çamuru ﬂeref bilerek, hürmetle onu ç›kar›p da kaftanc› baﬂ›ya verirken: “Bunu
tabutuma örtünüz. Zira ulaman›n at›n›n aya¤›ndan s›çrayan çamur dahi bizim için ﬂereftir” deyiﬂi cihan tarihinde
görülmemiﬂ ve belki de görülmeyecek bir ilim ve ahlak harikas› say›lmaz
m›?

tirilmesi lüzumunu kabul etmeliyiz.
“Ö¤üt vermekle ahlak sunulmaz” diyenler bilmiyorlar ki insanda hareketler
meydana getiren, inan›lm›ﬂ sözler ve
telkinlerdir. Zaman›m›zda telkinin insan
ruhundaki feyizli rolü, ilim aleminde anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Karﬂ›m›zdaki bedbaht gençlik ise, “Bize hayat›n hakikatlar›n› ve
ba¤lanmam›z gereken de¤erleri tan›tmad›n›z” diye bar bar ba¤›r›rken hâla
susmak ve durmak, genç nesilleri hayat›n insafs›z ak›ﬂ›na terk etmek, ondan daha insafs›z, hatta zalim olmak
ve ﬂuursuzca zulmetmek de¤il midir?
Edebiyat dersi bugün ne bir sanat
dersidir, ne de ideal aﬂ›s›d›r.
Sadece yazarlar›n hal tercemelerini
nakleden iskolâstik bir ö¤retim sahas›d›r. Bize Yunus’tan, Fuzuli’den, ﬁeyh
Galip’ten, Hamit’ten, Akif’ten ruh ve
iman dalgalar› getirecek büyük Edebiyat dersini hasretle bekliyoruz. Sanat
için sanat sevgisi, bizi Allah’a t›rmand›racakt›r. Biz henüz insan sevmesini bilemedik, insan› arayamad›k.

Cami, çeﬂme, sebil, medrese ve
kervansaray halinde bir k›sm› hâla ayakta duran ecdad eserleri, irademize
kuvvet katacak, hayat ve ideal kaynaklar›d›r. Tarih ve sanat tarihi derslerini
gerçekçi metodlarla okutmak, ahlak
ve din ö¤retiminin bence temelini teﬂkil edecektir.

Maarifte iﬂlenen ilmî suikastlar›n en
tehlikelisi felsefe programlar›nda yap›lan›d›r. 32 sene evvel felsefe programlar›ndan mutlak hakikat› araﬂt›ran metafizik’in Allah bahsi kald›r›ld›. Allah’a götürüyor diye ertesi sene ruh bahsinin
okutulmas› yasakland›. Sonunda hakikat sevgisi uykular› kaç›rd›¤› için liselerden bütün metafizik ko¤uldu. Maneviyata karﬂ› koyan sald›r› birbirini takip etti. Öteden beri ayr› bir ders halinde
okutulan ahlâk, “vakti geçmiﬂ oldu¤u
bahanesiyle” müstakil ders olmaktan
ç›kar›ld›. Bütün felsefe derslerinin sonuna eklenmiﬂ bir iki bahis halindedir. Bugün ruhlar dünyas›n› çat›rdatan kaba
gövdeli, tarihsiz, felsefesiz, idealsiz ve
inançs›z, Amerikan kültürü, aﬂa¤›l›k duygusuna sahip geri ve mecalsiz dima¤lara nüfuz ederek ruh olaylar›n› tan›tan
psikolojiyi de sade teknik bilgiler veren
pratik faydal› sonuçlar› devﬂirilen bir
teknik bilgisi haline getirmek istemektedir.

Yurttaﬂl›k dersi bugün, vergiler ve
seçimler hakk›nda halk bilgisi vermektedir. Zaman›m›zda radyolar›n halk için
yapt›¤› yay›nlar bu gayeyi sa¤layabilir.
E¤er gençlerimizin ahlak yap›s›nda bir
seferberlik lüzumu duyuyorsak yurttaﬂl›k derslerinin ahlak dersi haline ge-

Salâhiyetli yere oturtulan kolejlerden ç›k›vermiﬂ çocuk, “Kitap böyle
olur” diye laboratuar ve test psikolojisi
kitab›n› göstermektedir. Ruh hayat›n›n
bütünü kavray›c› bilgileri veren psikoloji dersinin yerine yak›nda prati¤e elveriﬂli test ve tatbikat psikolojisi koyacak-

Efes’i ziyaretten önce gençlerimize
Yavuz Selim’in türbesini ziyaret ettirip
de 500 y›ll›k ilim aﬂk›yla hürmeti tan›tan
dinin sevdas›n› anlatmak kimsenin akl›na gelmiyor. Nerede böyle Allah’a yönelen ahlak müzesi vard›r? Serapa abideleﬂen insan varl›¤› ile dopdolu bir tarihimiz var iken, devrimler yap›p ta,
kendimizi aramaktan korkumuz, ahlaki
bir gerileyiﬂ, bir iflas de¤il de nedir?
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lar›n›, hatta bütün felsefe derslerini bu
zihniyetle alt üst edeceklerini vaat
ediyorlar. Hakikatleri ve ruhi çal›ﬂmalar›
bile hayat bezirganl›¤›na tebdil edenlerden ahlak ve din e¤itimi beklemek
beyhudedir.
Din ve ahlak e¤itiminin yaln›z bir
derste verilmeyece¤i aﬂikard›r. Çünkü
bunlar varl›¤›m›z›n her sahas›na nüfuz
etmiﬂtir. Ve bütün hareketlerimizde
yaﬂamaktad›rlar. Yaln›z yürekler parçalay›c› bir sahne karﬂ›s›nda ahlakl› ve sade ibadette dindar olunmaz. Ahlak ve
dindarl›k bütün hareketlerimizde, insanlarla her temas›m›zda meydana ç›kan hadisedir.,
Din ve ahlak kültürümüzün de¤erlendirilmesi ve yükseltilmesi yukar›da
belirtmeye çal›ﬂt›¤›m esasl› gayelerine
uygun olarak okutulmalar›yla kabil olan
iﬂtir. Onlar›n eserini tamamlamak için
yeni dersler de konabilir. ‹lk ve orta ö¤retimde yurttaﬂl›k derslerinin ahlak
dersi haline getirilmesi lüzumludur. Lise son s›n›flar›nda felsefî disiplin olarak
ayr›ca ahlak dersleri de konulmal›d›r.
Din dersi ilk okulda, dini menk›beler
ve ahlak aﬂ›s› halinde her s›n›fta okutulmal›d›r. Orta okulda geniﬂ ve tam ‹slam Medeniyeti Tarihi okutulmal›, temel akaid bilgisi verilmelidir. Lise bölümünde Kur’an’dan parçalar izah edilmeli ve ‹slam Felsefesi okutulmal›d›r.
Ancak böyle ciddi ve ilmi ö¤retimle
dini kültür gayesine do¤ru götürülür.
Dâvan›n fikir ve ilim çerçevesinde lây›k
oldu¤u de¤erle karﬂ›lanmas› için, devlet program›yla yap›lmas› istenen bu
ö¤retim tek baﬂ›na hakim olmal›, kurslar halinde fertlerin ve zümrelerin yapt›¤› yar›m ve ﬂuursuz ilimsiz ö¤retime
son verilmelidir. Ayn› zamanda dinî de¤erleri gözden düﬂüren çal›ﬂmalar›n,
büyücü, bak›c› ve üfürükçülerin, kalpazan ﬂeyh taslaklar›n›n, müleyyes mürﬂitlerin, seçim namazlar›n›n, hac ticaretçilerinin, dinî neﬂriyat bezirganlar›n›n, din istismarc›l›¤›n›n varl›¤›na son
vermeyi göze almal›, özledi¤imiz ink›lâb› yapmak isteyenler buna söz vermelidirler.
Din ve ahlâk›m›z›n, bir kelime ile ruhumuzun selameti o zaman baﬂlayacakt›r.
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Ö¤retmen s›n›fa girip karﬂ›s›nda duran okulun seçilmiﬂ ö¤rencilerine k›sa bir süre
bakt›ktan sonra "Bugün Zaman Yönetimi konusunda deneyle kar›ﬂ›k bir s›nav yapaca¤›z"
dedi. Kürsüye yürüdü, dolaptan kocaman bir kavanoz ç›kartt›. Kürsünün alt›ndan bir düzine
yumruk büyüklü¤ünde taﬂ ald› ve taﬂlar› büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleﬂtirmeye
baﬂlad›. Kavanozun daha baﬂka taﬂ almayaca¤›na emin olduktan sonra ö¤rencilerine döndü
ve "bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Ö¤renciler hep bir a¤›zdan "Doldu" diye cevaplad›lar.
Ö¤retmen, "Öyle mi?" dedi ve kürsünün alt›na e¤ilerek bir kova çak›l taﬂ› ç›kartt›. Çak›llar›
kavanozun a¤z›ndan yavaﬂ yavaﬂ döktü. Sonra kavanozu sallayarak mucirin taﬂlar›n aras›na
yerleﬂmesini sa¤lad›.
Sonra ö¤rencilerine dönerek bir kez daha "bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Bir ö¤renci
"dolmad› herhalde" diye cevap verdi. "Do¤ru" dedi hoca ve gene kürsünün alt›na e¤ilerek bir
kova kum ald› ve yavaﬂ yavaﬂ tüm kum taneleri taﬂlarla mucirlerin aras›na nüfuz edene kadar
döktü. Gene ö¤rencilerine döndü ve "bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm s›n›f bir
a¤›zdan "Hay›r" diye ba¤›rd›lar.
"Güzel" dedi hoca ve kürsünün alt›na e¤ilerek bir sürahi su ald› ve kavanoz a¤z›na kadar
doluncaya dek suyu boﬂaltt›. Sonra ö¤rencilerine dönerek "bu deneyin amac› neydi" diye
sordu.
Uyan›k bir ö¤renci hemen "Zaman›m›z ne kadar dolu görünürse görünsün daha
ay›rabilece¤imiz zaman›m›z mutlaka vard›r" diye atlad›.
"Hay›r" dedi ö¤retmen, bu deneyin esas anlatmak istedi¤i "E¤er büyük taﬂlar› baﬂtan
yerleﬂtirmezsen küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazs›n" gerçe¤idir.
Ö¤renciler ﬂaﬂk›nl›k içinde birbirlerine bakarken ö¤retmen devam etti, "Nedir
hayat›n›zdaki büyük taﬂlar? Milli idealleriniz, yurdunuzun gelece¤i, çocuklar›n›z, eﬂiniz, arkadaﬂlar›n›z, e¤itiminiz, sa¤l›¤›n›z, bir eser yaratmak, baﬂkalar›na faydal› olmak!
Büyük taﬂlar›n›z belki bunlardan birisi, belki bir kaç›, belki hepsi. Bu
akﬂam uykuya yatmadan önce iyice düﬂünün ve sizin büyük
taﬂlar›n›z hangileridir iyi karar verin. Bilin ki kavanoza ilk olarak
büyük taﬂlar›n›z› yerleﬂtirmiﬂseniz sizin için ikinci, üçüncü hatta
dördüncü önem s›ras›ndaki iﬂler için de zaman›n›z ve enerjiniz var
demektir. Gelece¤in büyük adamlar›, hayat›n›n merkezine büyük
ülküleri koymuﬂ idealist gençlerin aras›ndan ç›kacakt›r!”

