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Deùerler Eùitimi Merkezi (DEM), deùerler ve eùitimi konusuna akademik
düzeyde katk× yapmak amac×yla sivil inisiyatif olarak 2003 y×l× baü×nda
Ensar Vakf× bünyesinde kurulmuü bir eùitim ve araüt×rma merkezidir.
DEM, deùerlerin insan yaüam×ndaki yerini önemseyen, bunu anlaml× görüp
geliütirmeyi hedeÁeyen bir eùitim anlay×ü×n× desteklemekte, deùerleri; ahlaki,
dini, sivil, sosyal ve felseÀ boyutlar×yla en geniü anlamda kendisine konu
edinmektedir. Bu baùlamda “deùerler ve eùitimi, din ve ahlak eùitimi, dindevlet iliükileri, din politikalar× vb” alanlarda teorik ve pratik çal×ümalar
yapmay×, bu alanda araüt×rma yapanlar× desteklemeyi, öùretmenlere ve
öùretmen adaylar×na eùitim desteùi saùlamay×, bu konuda bilgi ve verilerin
topland×ù× bir merkez olmay× hedeÁemektedir.

Kuruluüundan bugüne kadar, kesintisiz olarak çal×ümalar×na devam eden
Deùerler Eùitimi Merkezi, Eùitim Araüt×rmalar× Kürsüsü ile Deùerler ve
Toplum Araüt×rmalar× Kürsüsü alt×nda eùitim, araüt×rma ve yay×n faaliyetleri
yürütmektedir.
ûubat 2011

Bu yayŦnŦn bütün haklarŦ Ensar Vakķ DeŒerler EŒiƟmi Merkezi’ne aiƫr.
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¾DI¾P
Demokratikleüme, insan hak ve özgürlüklerinin düzeyini artt×rma konusunda
kararl× olan, bu konuda hayli mesafe de katetmiü bulunan Cumhuriyetimiz’in
önünde çözülmeyi bekleyen bir mesele daha bulunuyor: Din eùitimi.
Din eùitim ve öùretiminin Türkiye’deki tarihsel serüvenine bakt×ù×m×zda,
bu eùitimin nas×l verileceùinden ziyade, meüruiyeti baùlam×nda tart×ü×ld×ù×
ve meseleye daha çok siyasi ve ideolojik bak×ü aç×lar×n×n hâkim olduùunu
görmekteyiz. Bugünün dünyas×nda art×k bu tür yaklaü×mlar×n bir kenara
b×rak×lmas×, demokrasi, hoügörü, insan haklar× ve özgürlükler baùlam×nda
meselelere bilimsel ve tarafs×z bak×ü aç×lar×n×n geliütirilmesi gerekiyor.
Anayasan×n 24. maddesinde din kültürü derslerinin zorunluluùunun
yan×nda, bu derse ilaveten “isteùe baùl× din eùitimi”nden bahsedilmektedir.
Anayasada belirtilmesine raùmen bugüne kadar böyle bir ders uygulama
imkân× bulamam×üt×r. Ancak bugün farkl× toplumsal kesimlerin talepleri
doùrultusunda anayasan×n tam olarak uygulanamam×ü bu maddesinin
yeniden üzerinde düüünüldüùünü görüyoruz. Bu çerçevede 18. Milli
Eùitim ûuras×, Alevi Çal×ütaylar× vb. platformlarda “isteùe baùl× din eùitimi”
konusunda olumlu ad×mlar at×lmaktad×r.
Türkiye, farkl× etnik ve dinsel unsurlar× bar×ü içerisinde yaüatabilen bir tarihi
tecrübeye sahiptir. Bu farkl×l×klar× zenginlik olarak kabul etmek ve buna
göre politikalar geliütirmek durumunday×z. Bugün din eùitim ve öùretimi
ile ilgili kamuoyundaki tart×ümalarda bu bak×ü aç×s×n×n çoùu zaman dikkate
al×nmad×ù×n× görüyoruz. Bu baùlamda yap×c× ve pozitif yaklaü×m, kazan×lm×ü
haklar×n meüruiyetini sorgulamakla, bunlar×n ortadan kald×r×lmas×n× talep
etmekle gerçekleütirilemez. Toplumun bütün kesimleri, meüru taleplerini
bilimsel ve pedagojik alt yap×lar×n× haz×rlayarak gündeme getirmelidirler.
Talepler baüka kesimlerin haklar×na dokunmamal×d×r. Aksi takdirde bu
tür yaklaü×mlar×n meselelerin çözümüne katk× saùlamayacaù× aç×kt×r. Bu
nedenle ertelenmiü bir mesele olarak gördüùümüz “isteùe baùl× din eùitimi”
konusundaki düüüncelerimizi sizlerle paylaü×yoruz.
Ensar Vakf× Deùerler Eùitimi Merkezi, hem dünyada hem de Türkiye’deki
din eùitimi ve öùretimi ile ilgili çal×üma ve araüt×rmalar×n× sürdürmektedir.
Bu baùlamda katk× sunacaù×m×z× düüündüùümüz meselelerde görüülerimizi
kamuoyu ile paylaümaya devam edeceùiz.

Sayg×lar×mla...
Ahmet b7bMAN
Ensar Vakķ
Mütevelli HeyeƟ
BaƔkanŦ
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¾P;J
Türkiye’de din eùitimi meselesi, siyasi mücadelelerin etki alan×nda
tart×ü×lmakta, böyle olduùu için de –bu eùitimi almak isteyenler ve istemeyenler
dâhil- her kesim için tatminkâr bir çözüme ulaü×lamamaktad×r. Gerçekçi
bir çözüm, “din” konusunun kültürel boyutu ile dini baùl×l×k boyutlar×n×n
birbirinden ayr×lmas× ve bir din eùitimi söz konusu olacaksa bunun sadece
isteyene verilmesidir.
“ústeùe baùl× din eùitimi” konusunu tart×üan ve bir model önerisi sunan bu
çal×üma, öncelikle “din kültürü öùretimi” ile “din eùitimi”ni birbirinden ayr×
düüünmek gerektiùinin alt×n× çizmektedir. Din hakk×nda öùretim, genel olarak
din olgusu ve öùrencinin içinde yaüad×ù× coùrafyan×n dini kültürü hakk×nda
bilgi edinmesini ifade eder. Demokrasi, çokkültürlülük ve toplumsal hoügörü
aray×ülar×yla irtibatl× olarak okullarda din hakk×nda öùretimin her kesim için
gerekliliùi konusunda günümüz dünyas×nda bir bilinç art×ü×n×n yaüand×ù×
gözlenmektedir. Kiüilerin isteùine baùl× olan din eùitimi ise, öùrencinin baùl×
olduùu dinin veya mezhebin temel inançlar× ve geleneùinin bilgisi ile bunlar×n
bireysel tecrübesini ve pratiùini kazand×rmay× amaçlayan eùitimdir.
Bu ikisini birleütiren bir içeriùe sahip olmakla eleütirilen ve ulusal/uluslar
aras× mahkemelere konu olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersleri,
mevcut durumda Türkiye’de din eùitiminin en önemli mecras× konumundad×r.
Dersin kald×r×lmas× yahut içeriùinin úslâm ile ilgili muhtevas× azalt×larak bir
kültür dersi olarak düzenlenmesi durumunda ise din eùitimi konusunda bir
boüluk doùmaktad×r. DKAB dersinin mevcut uygulamas× üzerinde teknik
bir müdahale ile zorunluluùun kald×r×lmas× yoluyla Türkiye’de din eùitimi
sorunu çözülmüü olmayacakt×r.
ústeùe baùl× din eùitimi bu noktada önemli bir çözüm önerisi olarak kendisini
göstermektedir. Zorunlu DKAB dersi içeriùi yenilenerek varl×ù×n× devam
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ettirmekle birlikte okullarda isteùe baùl× bir din eùitimine yer verilebilir.
Bu ikisinin muhtevas× birbirinden ayr× olacakt×r. úlki, dinler hakk×nda bilgi
aktar×m× amaçl× bir kültür dersidir. úkincisi ise din eùitimi almak isteyenler
için sunulan tercihe baùl× bir imkând×r.
ústeùe baùl× din eùitimi Milli Eùitim Bakanl×ù×na baùl× okullarda uygulanmal×,
pedagojik formasyon sahibi fakülte mezunlar×nca verilmeli ve ücretsiz
olmal×d×r. Toplumu birleütirici bir din eùitiminin isteyenlere devlet taraf×ndan
okullarda verilmesi, bunun saùl×ks×z ve kontrolsüz ortamlara b×rak×lmas×ndan
daha fazla tercihe yak×nd×r. Türkiye’de din iülerinin yürütülmesiyle ilgili
mevcut yap×lanma, bu eùitimin öncelikle devletten beklenmesine neden
olmaktad×r. Cemaatlere ve sivil organizasyonlara b×rak×lacak din eùitiminin,
toplumun tümüne ulaümama ihtimali bulunduùu gibi denetim sorunu,
uygulanacak müfredat sorunu, eùitmenlerin kim olacaù× sorunu ve Ànansman
sorunlar×yla karü× karü×yad×r.
Okulda isteùe baùl× din eùitimi imkân×, belirli üartlar doùrultusunda farkl× dini
gelenekler ve mezhepler için de söz konusu olmal×d×r. Örneùin, -mevcut DKAB
dersine yönelik itirazlarda kendini gösterdiùi üzere- Alevi vatandaülar×n kendi
dini gelenekleri doùrultusunda din eùitimi talebi bulunmaktad×r. Program×
yine devlet taraf×ndan haz×rlanmak üzere okulda, isteùe baùl× Alevilik dersi
bulunabilir. Bir hizmet içi eùitim program× haz×rlanarak öùretmenlerin isteùe
baùl× din eùitiminde istihdam× düüünülebilir.
ústeùe baùl× din eùitimi ile ilgili düzenleme yap×l×rken uluslar aras× geliümeler,
din ve inanç özgürlüùü, çoùulcu demokrasi, halk×n taleplerini göz önüne alma
ve Türkiye’nin din eùitim ve öùretimi konusunda üu ana kadar yaüad×ù× tarihsel
tecrübenin birlikte deùerlendirilmesi gerekir. Anayasan×n 24. maddesinde
belirtilmekle birlikte bugüne kadar uygulama alan× düzenlenmemiü bulunan
isteùe baùl× din eùitimi ile ilgili olarak 18. Milli Eùitim ûuras×’nda al×nan
kararlar×n hayata geçirilmesine yönelik tedbirler al×nmal×d×r. ústeùe baùl×
din eùitimi konusunda politika geliütirmek, uygulama esaslar×n× belirlemek,
programlar, ders materyallerinin haz×rlanma sürecinin nas×l iüleyeceùini
görüümek üzere en geniü anlamda paydaülar× içeren “ústeùe Baùl× Din Eùitimi
Çal×ütaylar×” Milli Eùitim Bakanl×ù× taraf×ndan tertip edilmelidir.
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Ýsteðe Baðlý Din Eðitimi
Türkiye’de din eğitimiyle ilgili bir düzenlemede bulunurken, sadece bu eğitime
muhatap olmak istemeyen vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda değil, din eğitimi
talebi olan ve bunu yeterli düzeyde alamadığını düşünen vatandaşların istekleri
doğrultusunda da konu değerlendirilmelidir. Bu iki mesele birlikte ele alınıp uyumlu
bir şekilde değerlendirilmezse bu konuda tartışmaların bitmesi ve taraﬂarın memnun
olduğu bir çözümün bulunması zor gözükmektedir.

=_h_
Türkiye ve dünya çok h×zl× deùiüim ve dönüüümlerin yaüand×ù× bir süreçten
geçmektedir. Ülkemiz bu süreçte alm×ü olduùu kararlar ve ortaya koymuü
olduùu uygulamalar bak×m×ndan hem kendi geleceùini saùl×kl× ve doùru bir
zemine kavuüturma hem de dünyada bu alanlarda yaüanan alt-üst oluülara
bir ufuk geniüliùi saùlama imkân×na sahip bulunuyor. Ensar Vakf× Deùerler
Eùitimi Merkezi olarak, Türkiye’nin yaüad×ù× tecrübelere de dayanarak
yaüanan deùiüim ve dönüüümlerin saùl×kl× bir zemine kavuüabilmesi için
din meselesinin ve özellikle de din eùitimi meselesinin bütünlüklü, tutarl× ve
gerçekçi bir çözüme kavuüturulmas× gerektiùini düüünüyoruz.
Din Eùitimi, Türkiye’de üzerinde en fazla konuüulan, tart×ü×lan konulardan
biridir. Çünkü Türkiye’de din eùitimi sadece bir eùitim meselesi olarak ele
al×namayacak geniülikte bir problem alan×na sahiptir. Bu nedenle de pek
çok kiüinin doùrudan ilgilendiùi bir konu olarak karü×m×za ç×kmaktad×r.
Cumhuriyet’in kuruluüundan beri siyasi iktidarlar×n tümü konuya kay×ts×z
kalmam×ü, kendi anlay×ü ve görüüüne göre konuyu siyasi alana çekerek ele
almaya çal×üm×ülard×r. Bu yaklaü×mlardan baz×lar×nda tümüyle din eùitimini
tasÀye etmeye yönelik yaklaü×m sergilenirken, baz×lar×nda k×smi olarak din
eùitimine imkân veren düzenlemelerin varl×ù×ndan söz edebiliriz. Dolay×s×yla
siyasi mücadelelerin, çoùu zaman, bu konu üzerinden yürütüldüùünü ve
konunun bu yüzden saùl×kl× ve gerçekçi bir çözüme kavuüturulamad×ù×n×
söyleyebiliriz.
Türkiye’de din eùitimiyle ilgili bir düzenlemede bulunurken, sadece bu
eùitime muhatap olmak istemeyen vatandaülar×n üikâyetleri doùrultusunda
deùil, din eùitimi talebi olan ve bunu yeterli düzeyde alamad×ù×n× düüünen
vatandaülar×n istekleri doùrultusunda da konu deùerlendirilmelidir. Bu iki
mesele birlikte ele al×n×p uyumlu bir üekilde deùerlendirilmezse bu konuda
tart×ümalar×n bitmesi ve taraÁar×n memnun olduùu bir çözümün bulunmas×
zor gözükmektedir.
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Problem?
Türkiye’de din eùitimiyle ilgili tart×üma alan×nda nispeten yeni olan
“okullarda isteùe baùl× din dersi verilip verilemeyeceùi” meselesi, ilk olarak
28 ûubat sürecinde ve sekiz y×ll×k kesintisiz eùitim tart×ümalar× s×ras×nda,
ard×ndan 2007 y×l×ndaki Anayasa deùiüikliùi tart×ümalar× çerçevesinde ve
son olarak da Alevi Çal×ütaylar× esnas×nda gündeme gelmiütir. En son olarak
Kas×m 2010’da düzenlenen 18. Milli Eùitim ûuras× kararlar× aras×nda isteùe
baùl× din eùitimi konusunu görmekteyiz.

1982 Anayasa’sında zikredildiği üzere okullarda “Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi” zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır
Konunun gündeme gelmesinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB)
dersine yönelik eleütiriler birinci planda gelmektedir. Bilindiùi gibi hâlihaz×rda
Türkiye’de 1982 Anayasa’s×nda zikredildiùi üzere okullarda “Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi” zorunlu bir ders olarak okutulmaktad×r. Bu ders, din kültürü
kazand×rma amac×nda olmakla birlikte úslâm dini yoùunluklu bir içeriùe sahip
olmas× sebebiyle eleütirilmekte, düüünce özgürlüùü ve insan haklar×na ayk×r×
olarak yorumlanmaktad×r. Bu sebeple DKAB dersi ulusal ve uluslar aras×
mahkemelerde dava konusu olmuütur. Dersin kald×r×lmas× yahut içeriùinin
úslâm ile ilgili muhtevas× azalt×larak bir kültür dersi olarak düzenlenmesi
durumunda ise din eùitimi konusunda bir boüluk doùmakta ve din eùitimi
almak isteyenler için isteùe baùl× din dersi gündeme gelmektedir.
Okullarda isteùe baùl× din eùitimi konusu 2010 senesi içerisinde geniü
kat×l×ml× toplant×larda bir öneri olarak ilk defa ciddi anlamda gündeme gelmiü;
gerek 18. Milli Eùitim ûuras× kararlar×nda, gerekse Alevi Çal×ütaylar×n×n
ön raporunda isteùe baùl× din eùitimi uygulanabilir bir model olarak ele
al×nm×üt×r. 1-5 Kas×m 2010 tarihleri aras×nda Ankara’da gerçekleütirilen 18.
Milli Eùitim ûuras×nda isteùe baùl× din eùitimi ile ilgili al×nan karar üöyledir:
“Anayasa’n×n 24. maddesinin (ilgili) hükmü gereùince isteyen anne
ve babalar×n çocuklar×n×n ahlâki ve manevi deùerlerini geliütirmelerine
yard×mc× olmak amac×yla seçmeli din eùitimi verilebilmesi için düzenlemeler
yap×lmal×d×r.”
Konunun kamuoyunda da destek bulmas× bunun nas×l uygulanacaù×
üzerinde politikalar üretilmesini gerekli k×lmaktad×r.

“Din Eüitimi” mi, “Din Öüretimi” mi?
1 Avrupa’da bu
kelimelere karü×l×k
gelecek üekilde “confessional” ve “nonconfessional (religious
education)” terimleri
kullan×lmaktad×r.

Din eùitimi ve din dersleriyle ilgili bir tart×üma yürütürken öncelikle
kavramsal baz× belirlemeleri yapmak gerekiyor. Baz× Avrupa ülkelerinden
ve Amerika’dan farkl× olarak Türkiye’de “din eùitimi” ile “din öùretimi”
kavramlar× aras×nda bir ayr×m yap×lmas×1 Cumhuriyet’in öncesindeki
eùitim reformlar×na kadar götürülebilir. “Eùitim”in sadece teknik düzeyde
olmay×p, millî-manevî deùerleri de kapsayarak bir kiüilik oluüturma süreci
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olduùu düüüncesi Ziya Gökalp’i, eùitim ile öùretim aras×nda fark gözeten bir
kavramsallaüt×rmaya götürmüütü. Eùitim ve öùretim kavramlar× aras×ndaki
anlam ayr×ümas×, din dersleri söz konusu olduùunda daha belirgin bir hal
almaktad×r. Laik Türkiye’de din derslerinin okullarda yer al×p alamayacaù×yla
ilgili 1940’l× y×llardaki tart×ümalarda bunun eùitim deùil, ancak öùretim
boyutuyla mümkün olabileceùi dile getirilmiü; uygulamay× d×üar×da
b×rakarak salt bilgi düzeyinde bir öùrenmeyi ifade ettiùi düüünüldüùünden
“din öùretimi” ifadesi tercih edilmiütir. Milli Eùitim Bakanl×ù× bünyesinde
1961’de Din Eùitimi Daire Baükanl×ù× ad×yla kurulan, 1964’te genel müdürlüùe
dönüütürülen, okullardaki din dersleri ve úmam-Hatip Liselerinden sorumlu
birimin ismi, bu tart×ümalarla iliükili olarak 1983’de Din Öùretimi Genel
Müdürlüùü olarak deùiütirilmiütir. Bu tarih, okullardaki din derslerinin
isminin “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” olarak yeniden düzenlendiùi döneme
de tekabül etmektedir.
Bu kavramlar aras×ndaki fark Türkiye’de gerek hukuki dava konusu
olan DKAB dersleri, gerekse isteùe baùl× din dersleri ele al×n×rken önem
arzetmektedir. Okullarda din derslerini düzenleyen Anayasam×z×n ilgili
maddesinde de söz konusu ayr×m özenle muhafaza edilmiütir. Anayasan×n
24. maddesi 4. f×krada konu üu üekilde düzenlenmektedir:
“Din ve ahlâk eùitim ve öùretimi devletin gözetim ve denetimi alt×nda
yap×l×r. Din kültürü ve ahlâk öùretimi ilk ve ortaöùretim kurumlar×nda
okutulan zorunlu dersler aras×nda yer al×r. Bunun d×ü×ndaki din eùitim ve
öùretimi ancak, kiüilerin kendi isteùine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin
talebine baùl×d×r.”
24. madde din eùitimi ve öùretimi aras×nda ayr×m yaparak bunlar
içerisinden “din öùretimi”nin zorunluluùunu ifade etmekte, din eùitimini ise
isteùe baùl× (yetiükinlerin kendi isteùine, küçüklerin de velisinin iznine baùl×)
olarak düzenlemektedir. Din kültürü öùretiminin zorunlu olup, din eùitiminin
kiüinin isteùine b×rak×lmas× çeüitli Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla da
benzeümektedir.2 Avrupa’daki örneklerinde zorunlu olan din öùretiminde,
din olgusu ve öùrencinin içinde yaüad×ù× coùrafyan×n dini kültürü hakk×nda
bilgi verilir. ústeùe baùl× din eùitiminde ise öùrencinin baùl× olduùu dinin
veya mezhebin temel inançlar× ve geleneùinin bilgisi kadar, bunlar×n bireysel
tecrübesini ve pratiùini de kazand×rmak amaçlan×r. Yani kiüide kiüilik ve
kimlik düzeyinde bir dindarl×k geliüimi de hedef al×n×r.3
Anayasa’n×n ilgili maddesi genel olarak din eùitim ve öùretimi ile ilgili
üç unsura sahip olarak yorumlan×r. úlki, din eùitiminin devletin gözetim
ve denetiminde olmas×, ikinci olarak “din kültürü ve ahlâk öùretimi”nin

Eğitim ve öğretim kavramları arasındaki anlam ayrışması, din dersleri söz
konusu olduğunda daha belirgin bir hal almaktadır. Laik Türkiye’de din derslerinin
okullarda yer alıp alamayacağıyla ilgili 1940’lı yıllardaki tartışmalarda bunun
eğitim değil, ancak öğretim boyutuyla mümkün olabileceği dile getirilmiş;
uygulamayı dışarıda bırakarak salt bilgi düzeyinde bir öğrenmeyi ifade ettiği
düşünüldüğünden “din öğretimi” ifadesi tercih edilmiştir.

2 Bkz. Z. Kodelja
& T. Bassler (2004).
Religion and
schooling in open
society: A framework
for informed
dialogue. Teaching for
Tolerance, Respect and
Recognition in Relation
with Religion or Belief
(Oslo, 2-5 September
2004 - The Oslo
Coalition on Freedom
of Religion or Belief.

3 Halis Ayhan vd.
(2004). Din ve ahlâk
eùitim öùretimine yeni
yaklaü×mlar. ústanbul:
Deùerler Eùitim
Merkezi.
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zorunlu olmas× ve son olarak zorunlu bu ders d×ü×nda isteùe baùl× din
eùitimi ve öùretimine müsaade edilmesidir. Türkiye’de isteùe baùl× din
eùitimi konusu, Anayasada din eùitimi ve öùretimini düzenleyen bu bölüm
çerçevesinde tart×ü×lmaktad×r. Anayasada iüaret edilmekle birlikte mevcut
örgün eùitim sistemi içerisinde isteùe baùl× din eùitiminin herhangi bir
üekilde düzenlenmemiü olmas×, anne-babalar×n çocuklar×n× kendi inançlar×
doùrultusunda eùitim-öùretim görmelerini saùlama haklar×na hizmet edecek
baüka herhangi bir imkân bulunmamas× sebebiyle Türkiye’de isteùe baùl× din
eùitimi talepleri gündeme gelmektedir.
ústeùe baùl× din eùitiminin Anayasa’da belirtilmesine raùmen uygulama
alan×n×n düzenlenmemiü olmas×, mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini
bu konudaki tek kaynak haline getirmekte; fakat içeriùinde úslâm dini aù×rl×kl×
söylemi aç×s×ndan hem bu derse muhatap olmak istemeyenleri, hem de
uygulamal× öùretim de dâhil olmak üzere gerçek anlamda din eùitimi talebi
olanlar× tatmin etmekten uzak bulunmaktad×r.

ústeüe BaülÕ Din Eüitimine Neden úhtiyaç Var?
ústeùe baùl× din eùitiminin temel gerekçesi Türkiye’deki mevcut örgün din
eùitimi imkânlar×n×n s×n×rl×l×ù×d×r.
Okullardaki DKAB dersini d×üar×da tutacak olursak Türkiye’de din eùitimi
imkânlar×; Diyanet úüleri Baükanl×ù×’na baùl× olan senelik Kur’an Kurslar× ve
yaz döneminde çoùunlukla camilerde hizmet veren yaz kurslar×d×r. 28 ûubat
sürecinde yap×lan düzenlemeler neticesinde Kur’an Kurslar×na ilköùretimi
bitirmiü yani 15 yaü×n× geçmiü öùrenciler, yaz kurslar×na ise ilköùretim
birinci kademeyi bitirmiü yani 12 yaü×n× geçmiü öùrenciler gidebilmektedir.
Senelik Kur’an Kursuna devam eden bir öùrenci, genel eùitimden mahrum
kalacaù× için Kur’an Kurslar× çoùunlukla yetiükin bayanlara hizmet verir bir
forma dönüümüütür. Hali haz×rda Kur’an Kursu öùrencilerinin % 74’ü 18
yaü ve yukar×s×, % 91’i bayanlardan oluümaktad×r. úmam Hatip Liselerine de
ilköùretimi tamamlam×ü öùrenciler gidebilmektedir.
Genel eùitim alan×na yönelik en önemli örgün din öùretimi imkân×
ilköùretim 4. s×n×ftan itibaren okutulmakta olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
dersidir. Gerçekte bu ders bir kültür dersi olarak tasarlanm×üt×r. Böyle olmakla
birlikte bir kültür dersi olmas×n×n ötesinde baz× yönlerden din eùitimini de
kapsayacak üekilde verilmesi -laiklik ilkesine ve dini özgürlüùe ayk×r× olduùu
gerekçesiyle- eleütiri konusudur. Bu eleütiriler doùrultusunda Avrupa únsan
Haklar× Mahkemesi karar×na da konu olan DKAB dersiyle ilgili yeni bir
tasarrufta bulunulmas× gereùi art×k daha çok kendisini hissettirmektedir.
Bu tasarruf dersin statüsünü yahut muhtevas×n× deùiütirmek yönünde
olabilir. Muhtemel seçeneklerden ilkine göre DKAB dersinin zorunlu deùil,
seçmeli veya isteùe baùl× olmas× durumunda, okullarda kültürel anlamda
din konusunda bilgi sahibi olmak mümkün olmayacakt×r. Diùer seçenek
dersin, ismine uygun üekilde – genel olarak úslam ve diùer dinler hakk×nda
bilgi veren- bir kültür dersi haline getirilmesini gerektirir. Bu durumda örgün
anlamda din eùitimi almak konusundaki boüluk daha belirgin hale gelecek,
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din eùitimi için yeni bir imkân sunmak gereùi oluüacakt×r. Okullarda isteùe
baùl× din dersi de bu noktada bir öneri olarak ortaya ç×kmaktad×r. Aüaù×daki
bu iki seçenek deùerlendirilmektedir.
UNESCO’nun 2002’de yaptığı araştırmaya göre araştırmaya cevap veren
142 ülkenin 73’ünde okullarda din dersi bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde
günümüzde kapsayıcı olmaya özen göstermesi koşuluyla okullarda din dersinin
olması yönünde pozitif bir eğilimin olduğu rahatlıkla söylenebilir.

ústeüe BaülÕ Din Eüitimi, Din Kültürü Dersinin
Alternati¿ mi?
Günümüz modern toplumlar×n×n hemen hemen tamam×nda din derslerine
okullarda -ister eùitim, ister öùretim düzeyinde olsun- yer verilmektedir.
UNESCO’nun 2002’de yapt×ù× araüt×rmaya göre araüt×rmaya cevap veren 142
ülkenin 73’ünde okullarda din dersi bulunmaktad×r.4 Uluslararas× düzeyde
günümüzde kapsay×c× olmaya özen göstermesi koüuluyla okullarda din
dersinin olmas× yönünde pozitif bir eùilimin olduùu rahatl×kla söylenebilir.
“Toledo Din Hakk×nda Öùrenme Raporu” da dinler hakk×nda objektif bir
öùretim olmas× koüuluyla okullarda zorunlu din dersinin inanç özgürlüùüne
ters olmad×ù×n× söylemektedir. Okullarda din hakk×nda öùretimin gerekliliùi
konusunda bir bilincin dünya çap×nda mevcut olduùu görülmektedir.
Bu yayg×n tercihin gerisindeki önemli bir etken, toplumu din konusunda
bilgilendirmektir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin mevcudiyetinin temel
gerekçesi de budur.
Zorunlu öùretim herkes taraf×ndan al×nmaktad×r ve bu ortak bir din
kültürünün oluümas×na katk× saùlamaktad×r. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
dersinin zorunluluùu ayn× ülkede yaüamaktan, ayn× tarihi ve coùrafyay×
paylaümaktan doùan bir zorunluluktur. Din kültürü, tüm vatandaülara belirli
bir düzeyde ve toplumda mevcut inançlar× kuüat×c× bir üekilde okullarda
verilmesi gereken bir bilgidir. Çünkü bu toplumun geleneklerini, toplumsal
kurallar×n× ve buna baùl× olarak kiüiler aras× iliükilerini belirleyen en önemli
faktörden biri “din”dir. Sadece ayn× din içerisindeki farkl× oluüumlar
aras×nda deùil, farkl× dinlerin bir arada yaüamas× bak×m×ndan da din kültürü
alan×ndaki tarihsel tecrübemiz bekli de en büyük miras×m×zdan biridir. Bu
kültürü zihninde çözümleyememiü bir birey, toplum içindeki kiüisel ve
toplumsal davran×ülar× saùl×kl× yorumlayamayacakt×r. Tabiî ki din kültürü
öùretiminde dinlerin özel yorumlar× deùil, genel kapsay×c×, objektif, eleütirel,
bilgilendirmeye yönelik yaklaü×m kullan×lmal×d×r.
Zorunlu DKAB dersinin içeriùinin yeniden ele al×n×p, çokkültürlülüùü
ve dinsel hoügörüyü besleyici muhtevas× güçlendirilerek muhafaza edilmesi
daha doùru bir tercih olarak kendisini göstermektedir. Mevcut Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersinin devletin her dine ve mezhebe eüit uzakl×kta durduùu
bir laiklik anlay×ü× temeline oturtulmas× mümkündür.

4 Bkz. Recep
Kaymakcan (2006).
Türkiye’de din
eùitimi politikalar×
üzerine düüünceler.
EKEV Akademi Dergisi,
10 (27), 21-36.
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Zorunlu DKAB dersinin içeriğinin yeniden ele alınıp, çokkültürlülüğü ve dinsel
hoşgörüyü besleyici muhtevası güçlendirilerek muhafaza edilmesi daha doğru bir
tercih olarak kendisini göstermektedir. Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin
devletin her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta durduğu bir laiklik anlayışı temeline
oturtulması mümkündür.

DKAB dersinin mevcut uygulamas× üzerinde teknik bir müdahale ile
zorunluluk kald×r×larak Türkiye’de din eùitimiyle ilgili sorunun çözümü
saùlanm×ü olmayacakt×r. Din konulu bir dersin zorunlu olarak okutulmas×n×n
modern toplumlarda örnekleri olduùu gibi, bu durum Türkiye’de yanl×ü bir
üekilde yorumland×ù× üzere Avrupa únsan Haklar× Mahkemesi kriterlerine
ayk×r× deùildir. Türkiye ile ilgili AúHM karar×, hukuki aç×dan bu dersin
zorunluluùunu problem olarak görmemekte, as×l problemin içeriùin çoùulcu,
objektif ve eleütirel olma noktas×nda tam istenir bir yap×ya sahip olmamas×ndan
kaynakland×ù×n× belirtmektedir. Hatta AúHM’in bu alanda daha önce Norveç
ile ilgili alm×ü olduùu kararda da ne dersin zorunluluùuna deùindiùi, ne de
içeriùinde uyguland×ù× toplumda çoùunluùun benimsediùi dine daha fazla yer
verilmesine müdahale ettiùi görülmektedir. Sadece uygulanacak müfredat×n
çoùulculuk, objektiÁik ve eleütirel olma özelliklerine sahip olmas× gerektiùine
at×f yap×lmaktad×r.
Bu bak×mdan zorunlu DKAB dersi ile okullarda isteùe baùl× din eùitimi
birbirinin alternatiÀ deùildir. Zorunlu DKAB dersi içeriùi yenilenerek
varl×ù×n× devam ettirmekle birlikte okullarda isteùe baùl× bir din eùitimine
yer verilebilir. Bu ikisinin muhtevas× birbirinden ayr× olacakt×r. úlki, dinler
hakk×nda bilgi aktar×m× amaçl× bir kültür dersidir. úkincisi ise din eùitimi
almak isteyenler için sunulan tercihe baùl× bir imkând×r.
Toplum içinde dini kültürel bir olgu olarak görenler olabileceùi gibi,
asgari bir düzeyde de olsa din eùitimi almak isteyen kesimlerin de olmas×
tabii karü×lanmal×d×r. Din eùitimine duyulan toplumsal ihtiyac× karü×lamaya
yönelik mekanizmalar×n geliütirilmiü olmas×, bireysel huzur ve toplumsal bar×ü
aç×s×ndan elzemdir. Bu ihtiyac×n tarihsel tecrübemiz ve Türk toplumunun
yap×s× gereùi örgün öùretim içinde karü×lanmas× doùru olacakt×r.

DKAB dersi ile okullarda isteğe bağlı din eğitimi birbirinin alternatiﬁ değildir.
Zorunlu DKAB dersi içeriği yenilenerek varlığını devam ettirmekle birlikte okullarda
isteğe bağlı bir din eğitimine yer verilebilir. Bu ikisinin muhtevası birbirinden ayrı
olacaktır. İlki, dinler hakkında bilgi aktarımı amaçlı bir kültür dersidir. İkincisi ise din
eğitimi almak isteyenler için sunulan tercihe bağlı bir imkândır.
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ij[[8Wb¦:_d;_j_c_DWi¦bKo]kbWdcWb¦5
-8_hCeZ[b¾d[h_i_#
ústeùe baùl× din eùitimi Milli Eùitim Bakanl×ù×’na baùl× okullarda
uygulanmal×, pedagojik formasyon sahibi fakülte mezunlar×nca verilmeli ve
ücretsiz olmal×d×r.
Türkiye’de din eğitiminin özel teşebbüsler tarafından kurulacak eğitim
kurumlarında verilmesi için öncelikle Tevhid-i Tedrisat başta olmak üzere bir takım
hukuki düzenlemelerin yapılması gerekir.
1. Okulda Olmal×
ústeùe baùl× din eùitimi ile ilgili en önemli husus, bunun okulda olup
olmayacaù× ile alakal×d×r. Zira okulda olmas×, isteùe baùl× din eùitiminin
devlet eliyle yürütülmesi anlam×na gelirken, okul d×ü×nda olmas×, özel alana
daha yaklaümak anlam×na gelmektedir. Din iülerinin devlet taraf×ndan
düzenlendiùi ve yürütüldüùü Türkiye’de bu sistemin eùitim alan×na yans×mas×,
din eùitiminin de devlet taraf×ndan verilmesini doùurmuütur. úster Milli
Eùitim Bakanl×ù×, ister Diyanet úüleri Baükanl×ù× kanal×yla olsun Türkiye’de
din eùitimi vermek için devlet kurumlar× yetkilidir. Bugün Diyanet’in, din
iülerinin, din eùitiminin devredilebileceùi hukuken hak ve yetkileri tarif
edilen bir “Müslüman cemaat”ten söz etmek mümkün deùildir.5
Türkiye’de din eùitiminin özel teüebbüsler taraf×ndan kurulacak eùitim
kurumlar×nda verilmesi için öncelikle Tevhid-i Tedrisat baüta olmak üzere
birtak×m hukuki düzenlemelerin yap×lmas× gerekir. 4 Kas×m 1950 tarihli
“Avrupa únsan Haklar× Sözleümesi” 1 numaral× Ek Protokolü’nün “Devlet,
eùitim ve öùretim alan×nda yükleneceùi görevlerin yerine getirilmesinde
ana ve baban×n bu eùitim ve öùretimi kendi dini ve felseÀ inançlar×na göre
yap×lmas×n× saùlama haklar×na sayg× gösterir.” üeklindeki 2. maddesi ile ilgili
olarak Türkiye, 3 Mart 1924 tarihli “Tevhid-i tedrisat Kanunu” hükümlerinin
sakl× tutulacaù× üeklinde bir çekince koymuütur. Bu çekince din eùitimini
özel alana açmama konusundad×r. Bu durum, milli eùitim müfredat×na baùl×
okullar da dâhil olmak üzere, din eùitimi konusunda özel eùitim yapmaya
imkân vermemektedir. Böyle bir imkân söz konusu olmad×ù× için devletten
talep edilecek bir hak ile karü× karü×ya kalmaktay×z. Bu zamana kadar ki
tecrübelerin gösterdiùi netice devletin, üzerine ald×ù× bu hakk× karü×lama
konusunda isteksiz davranm×ü olduùudur. Din eùitimini resmi kanallar ile
s×n×rl× tutan, denetim ve gözetim hakk×n×n ötesinde belirleyiciliùe sahip bir
sistemle karü× karü×ya olduùumuz bir gerçektir. Bu zamana kadar halk×n,
devlet kurumlar× eliyle din eùitimi almaya aç×k ve yayg×n bir itiraz×n×n
bulunduùu da söylenemez.
Laik devletin okullar×nda dinle ilgili herhangi bir eùitim bulunamayacaù×
gerekçesiyle bu iüin devletin okullar×n×n görevi olmad×ù×n×, Din Kültürü

5 úsmail Kara
(2008). Cumhuriyet
Türkiyesinde bir mesele
olarak úslâm. ústanbul:
Dergâh Yay×nevi.
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4 Kasım 1950 tarihli “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” 1 numaralı Ek
Protokolü’nün “Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine
getirilmesinde ana ve babanın bu eğitim ve öğretimi kendi dini ve felseﬁ inançlarına
göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.” şeklindeki 2. maddesi ile ilgili
olarak Türkiye, 3 Mart 1924 tarihli “Tevhid-i tedrisat Kanunu” hükümlerinin saklı
tutulacağı şeklinde bir çekince koymuştur. Bu çekince din eğitimini özel alana
açmama konusundadır.

ve Ahlâk Bilgisi dersinin de kald×r×lmas× gerektiùini Türkiye’de bir kesim
insan savunmaktad×r. Laiklik dolay×s×yla okulda din eùitimine karü× ç×k×ü,
bilindiùi üzere din eùitiminde cemaatlerin etkin olmas×n× savunuyor deùildir;
cemaatlerin faaliyetlerinin s×n×rland×r×lmas× ve kontrol edilmesini de talep
etmektedir. Din eùitimi yahut öùretiminin örgün eùitim sistemi içinde yeri
olmad×ù×, insanlar×n büyük oranda dinlerini ailede öùrendikleri savunusunun
Türkiye’deki din eùitimi ihtiyac×na yönelik ciddi bir öneride bulunmuyor
olduùu ve bugün dünyada hiçbir ülkede geçerliliùi olmad×ù× aç×kt×r.
Din iülerinin devlet eliyle yürütüldüùü Türkiye’de, devlet taraf×ndan
din eùitimi ihtiyac×n× karü×layacak mekanizmalar oluüturulmad×ù×nda,
bu eùitimin geleneksel usullerle fakat el yordam×yla, çoùu zaman gizli
ve yetersiz imkânlarla giderilmeye çal×ü×lmas× söz konusu olmakta ve
istenmeyen sonuçlar ortaya ç×kabilmektedir. Toplumu birleütirici bir din
eùitiminin isteyenlere devlet taraf×ndan okullarda verilmesi, bunun saùl×ks×z
ve kontrolsüz ortamlara b×rak×lmas×ndan daha fazla tercihe yak×nd×r.
Sivil din eùitimi alanlar× Türkiye’de, Bat×’da olduùu gibi özgür bir üekilde
hareket edemediùi gibi, cemaat yap×lanmalar× da Bat×’da olduùu üekilde
teükilatlanm×ü deùildir. Mevcut yap×lanma içinde cemaatlere ve sivil
organizasyonlara b×rak×lacak din eùitiminin, toplumun tümüne ulaümama
ve toplumda kamplaümalara yol açma ihtimali bulunduùu gibi denetim
sorunu, uygulanacak müfredat sorunu, eùitmenlerin kim olacaù× sorunu ve
Ànansman sorunu gibi sorunlarla da karü× karü×yad×r. Kurslar×n ücretli olmas×
durumunda buna herkes güç yetiremeyecektir. Ücretsiz olur ve farkl× çevreler
taraf×ndan Ànansman× karü×lan×rsa din eùitiminin, siyasi veya sosyal baüka
beklentilerle iliükilendirilmesinin önü aç×lm×ü olacakt×r. Bütün bu sebeplerle
Türkiye’nin tarihsel tecrübesi ve toplum yap×s× gereùi bu eùitim okulda
verilmelidir. Okulda olmazsa din konusundaki ayr×üma daha fazla olur.
ústeùe baùl× eùitimin okulda deùil, dini kurum ve mekânlarda (Cami,
Kilise, Cemevi vb.) al×nabileceùi önerisini de burada deùerlendirmek gerekir.
Bu mekânlar ibadet ve toplanma kast×yla belirli bir fonksiyona sahiptir. Fakat
Din işlerinin devlet eliyle yürütüldüğü Türkiye’de, devlet tarafından din eğitimi
ihtiyacını karşılayacak mekanizmalar oluşturulmadığında, bu eğitimin geleneksel
usullerle fakat el yordamıyla, çoğu zaman gizli ve yetersiz imkânlarla giderilmeye
çalışılması söz konusu olmakta ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.
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okuldaki bir eùitimin alternatiÀ olarak görülemezler. únsanlar×n camiye veya
bir baüka ibadethaneye gidebiliyor olmas×, orada eùitim ald×ù× anlam×na
gelmez. Eùitim ve öùretim verme iüi ise pedagojik formasyon gerektiren bir
iütir. Bu önerinin en önemli muhatab× Diyanet úüleri Baükanl×ù× da –camiler ve
Kur’an Kurslar× dâhil olmak üzere- Àziki imkânlar ve personel itibariyle bu
eùitimi verebilecek yap×da olmad×ù×n× ifade etmektedir.6
Konuyla ilgili tart×ümalarda görüü bildiren eski Diyanet úüleri Baükan×
da isteùe baùl× din eùitiminin Diyanet taraf×ndan yürütülmesini gerekli
görmemektedir. Verdikleri eùitimin s×n×rl×l×klar×na yaz Kur’an kurslar×n×
örnek veren Bardakoùlu’nun bildirdiùine göre bu kurslara gelen öùrenci
say×s× o yaütaki çocuklar×n say×s×n×n 9’da biri kadard×r. Caminin uzak olmas×,
servis imkân× bulunmamas×, yaz tatilinde olunmas× gibi sebeplerle bu eùitim
herkese ulaüamamaktad×r. Dolay×s×yla din eùitimi ihtiyac× Kur’an kurslar×
yoluyla karü×lanm×ü olmamaktad×r. ústeùe baùl× din eùitimi için Diyanet úüleri
Baükanl×ù× ve Milli Eùitim Bakanl×ù×’n×n iübirliùi yapabileceùi konusunda
genel bir Àkir birliùi de gözlenmektedir.
İsteğe bağlı din eğitiminin okulda olması, devlet denetiminde ve
güvencesinde sürmesi gibi, programın ve ders materyallerinin de bu alanla
ilgili devlet birimi tarafından ilgili paydaşlarla işbirliği yapılarak hazırlanması
mümkündür.
ústeùe baùl× din eùitiminin okulda olmas×, devlet denetiminde ve
güvencesinde sürmesi gibi, program×n ve ders materyallerinin de bu alanla
ilgili devlet birimi taraf×ndan ilgili paydaülarla iübirliùi yap×larak haz×rlanmas×
mümkündür. Bu hususta din iüleriyle ilgili kurum olan Diyanet úüleri
Baükanl×ù×’n×n fonksiyonu elbette dikkate al×nmal×d×r.
2. ústeùe Baùl× Olmal×
Bir dinin müntesibi olarak o dinin inanç-ibadet ahlâk prensiplerini
öùrenmek amac×yla sunulan bir eùitim imkân×ndan yararlanmak elbette isteùe
baùl× olmal×d×r. Doùal olarak bu dersin ölçme ve deùerlendirme bak×m×ndan
kriterleri farkl× olacak, ders notu genel ortalamay× etkilemeyecektir.
Okullarda isteùe baùl× din eùitimini alanlar ile almayanlar aras×nda bir
ayr×m ve çat×üma olup olmayacaù× meselesi burada akla gelen bir soru olabilir.
Din dersinin seçmeli olduùu 1982 y×l×na kadar olan dönemde dersi seçenlerle
seçmeyenler aras×nda kimi yerlerde böyle bir kutuplaüman×n yaüand×ù× hat×ra
gelmektedir.
Her din mensubunun kendi dini geleneùiyle ilgili din dersini almas×n×
öngören ülkelerde (Almanya gibi) bu ihtimale karü×n dine karü× isteksizlik,
kay×ts×zl×k, ilgili olmama anlam×nda pasif bir hoügörüdense, her dinin ciddi
ve eüit bir üekilde onayland×ù× bir ortamda güçlü ve aktif bir hoügörü tercih
edilmektedir. Bu model, ancak dini geleneklerini iyi bilen kiüinin, kendi
dininden yanl×ü, tek taraÁ× ve hoügörüden uzak yorumlar ç×karmayacaù×; dinini

6 Ali Bardakoùlu
(2007). Diyanet
úüleri Baükanl×ù×’n×n
kurulmas× ve
din öùretiminin
okullarda verilmesi
Cumhuriyet’in
önemli kazan×mlar×d×r
(Röportaj: Z. û.
Arslan), Dem Dergi,
2. ústeùe baùl× din
eùitiminin nerede
yap×labileceùinin
uzmanlar taraf×ndan
daha fazla tart×ü×lmas×
gerektiùini söyleyen
Bardakoùlu, bu
konuda kendi
s×n×rl×l×klar×na iüaret
etmekte ve Diyanet
úüleri Baükanl×ù×’n×n
kurumlar× ve
personelinin bu
iüe uygun üekilde
yap×land×r×lmam×ü
olduùunu, kurumun
böyle bir din eùitimi
talebini karü×layacak
insan kaynaklar×na,
mekâna, tecrübe
birikimine sahip
olmad×ù×n×, Milli
Eùitim Bakanl×ù×’n×n
okullar×n×n
devrede olacaù× iki
kurumun iübirliùine
dayal× bir yöntem
bulunabileceùini
söylemektedir.

15

16

DE¼ERLER E¼¾T¾M¾ MERKEZ¾

Din eğitimi amacıyla okullara konulacak olan dersin “seçmeli” değil, “isteğe
bağlı” olarak ifade edilmesi de daha doğru olacaktır. Zira bir ders “seçmeli” olunca
öğrenciden o derste bir başarı beklenir, oysa “isteğe bağlı” olunca not ortalamasına
girmez. Ayrıca seçmeli olan bir ders için alternatif diğer bir ders seçeneğinin olması
söz konusudur. Konuyla ilgili tartışma sürecinde bu ayrıma dikkat etmek gerekir.

iyi öùrenen insan×n baüka dinden ve kültürden olan insanlarla dostluk kurma,
onlar×n inançlar×n× öùrenme ve karü×l×kl× anlay×ü ve iübirliùi tesis etme gayreti
içinde olacaù× kabullerine dayan×r. Din dersi program×n×n haz×rlanmas×nda
baüka dinleri ve kültürleri hoügörü ile anlama yeteneùi kazand×r×lmas×na da
önem verilir.7
Okulda isteùe baùl× din eùitiminin dinsel hoügörüye daha iyi hizmet etmesi
mümkündür. Bu konudaki endiüeler, çözüm için makul bir ad×m atmaya mani
olmamal×d×r.
Din eùitimi amac×yla okullara konulacak olan dersin “seçmeli” deùil,
“isteùe baùl×” olarak ifade edilmesi de daha doùru olacakt×r. Zira bir ders
“seçmeli” olunca öùrenciden o derste bir baüar× beklenir, oysa “isteùe baùl×”
olunca not ortalamas×na girmez. Ayr×ca seçmeli olan bir ders için alternatif
diùer bir ders seçeneùinin olmas× sözkonusudur. Konuyla ilgili tart×üma
sürecinde bu ayr×ma dikkat etmek gerekir.
3. Pedagojik Formasyona Sahip Öùretmenler Taraf×ndan Verilmeli
7 K. Ernest Nipkow
(2003). Avrupa Birliùi
anlay×ü× çerçevesinde
Almanya’da
din eùitimi (çev:
û.M.Gökdal). Din
Öùretiminde Yeni
Yöntem Aray×ülar×
Uluslararas×
Sempozyumu (28-30
Mart 2001) Bildiri ve
Tart×ümalar, Ankara:
MEB; Johannes
Lähnemann (1997).
Almanya’da din
eùitimi: Devlet, okul
ve dini cemaatler
iübirliùi ile din
öùretiminin temel
esaslar×n×n ve
uygulama yönteminin
belirlenmesi (çev: A.
Erdal). Uluslararas×
Din Eùitimi
Sempozyumu (20-21
Kas×m 1997) Bildirileri,
Ankara.

ústeùe baùl× din eùitiminin okulda olmas×n×n önemli gerekçelerinden
biri bu eùitimi verecek kiüilerin üniversite mezunu, pedagojik formasyona
sahip eùitmenler olmas× gereùidir. Din eùitimi için okul d×ü×ndaki imkânlar×n
yetersizliùi gibi, eùitmen imkân×n×n yetersizliùinden de söz edilebilir.
Üniversite mezunu öùretmenlerce okulda verilecek bir din eùitimine
halk×m×z×n teveccühü ve güveni daha fazla olacakt×r. Bu çerçevede yeni
bir uygulama olan bu ders için “din eùitimi öùretmeni” kadrolar× istihdam
edilmelidir. Bu ders için kadrolu öùretmen olmayan yerlerde ise dersi verecek
bilgi ve donan×ma sahip DKAB öùretmenleri veya ücretli öùretmenler görev
alabilirler.
Üniversite mezunu öğretmenlerce okulda verilecek bir din eğitimine halkımızın
teveccühü ve güveni daha fazla olacaktır. Bu çerçevede yeni bir uygulama olan bu
ders için “din eğitimi öğretmeni” kadroları istihdam edilmelidir.
4. Ücretsiz Olmal×
ústeùe baùl× din eùitiminin okulda olmas× bir anlamda, isteyen herkese
ulaüabilecek ücretsiz bir eùitim hizmeti anlam×na gelmektedir. Ders ücretinin
bu eùitim talebinde bulunan öùrenci velisi taraf×ndan karü×lanmas× durumunda
sadece paras× olan×n din eùitimi almas× durumu söz konusu olacakt×r. Ücretin
vak×f, dernek gibi gönüllü kuruluülar×n desteùi ile karü×lanmas× durumunda
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İsteğe bağlı din eğitiminin okulda olması bir anlamda, isteyen herkese ulaşabilecek
ücretsiz bir eğitim hizmeti anlamına gelmektedir. Ders ücretinin bu eğitim talebinde
bulunan öğrenci velisi tarafından karşılanması durumunda sadece parası olanın din
eğitimi alması durumu söz konusu olacaktır. Ücretin vakıf, dernek gibi gönüllü kuruluşların
desteği ile karşılanması durumunda ise ﬁnansmanı sağlayan grubun ders üzerinde
etkinliği gündeme gelebilir. Bu da dersin okulda olmasıyla amaçlanan faydayı zedeler.
ise Ànansman× saùlayan grubun ders üzerinde etkinliùi gündeme gelebilir.
Bu da dersin okulda olmas×yla amaçlanan fayday× zedeler. Türkiye’de din
eùitiminin Ànansman×n devlet taraf×ndan karü×lanmas×n×n ne derece önemli
olduùu diùer Müslüman ülkelerin tecrübelerinden de anlaü×lmaktad×r.
Hem devletin uhdesine ald×ù× bu eùitimin ücretsiz olmas×n×n bir gereùi
olarak, hem de bu konunun suiistimal edilmesini engellemek amac×yla dersin
Ànansman×n×n devlet taraf×ndan üstlenilmesi gerekir. Bu kapsamda isteùe
baùl× din eùitimi verecek öùretmenlere devlet, mevcut mevzuat kapsam×nda
bir ödeme takdir edebilir.

FarklÕ Din veya Mezheplerin Eüitimi NasÕl Olacak?
Nüfusu büyük bir oranda Müslüman olan Türkiye’de tahminlere göre
say×lar× 80.000 civar×nda olan Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatlerine mensup
gayr-i Müslimlerin din eùitimi hal-i haz×rdaki uygulamada kendi kurumlar×na
b×rak×lm×üt×r. Türkiye Anayasas× (madde 40) Lozan’da kabul edilen az×nl×k
gruplar×na kendi hesaplar×na ilköùretim ve lise düzeyinde okul aç×p kendi
dilleri ve dinlerine dair eùitim yapmalar×na olanak vermektedir. Süryani ve
Protestan cemaatleri ise Lozan kapsam×nda bulunmad×klar×ndan sadece kendi
kiliselerinde legal karü×l×ù× olmayan eùitim vermektedir.8 Gayr-i Müslimler
talep etmeleri durumunda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden muaf
olabilmektedir.
Okulda isteùe baùl× din eùitimi imkân× gayr-Müslimler için de geçerli
olmal×d×r. Sözgelimi; Musevi vatandaülar×n yoùun olarak yaüad×ù× bir ilde
talep olursa onlar×n istediùi eùitimin de karü×lanmas× gerekir. Diùer bir ifade
ile isteùe baùl× Yahudilik din eùitimi dersi verilme f×rsat× oluüturulacakt×r.
Derse öùretici bulunmas× konusunda da Yahudi cemaati ile iübirliùi yap×l×r.
Farkl× dini gelenekler için geçerli olabilecek bu husus, belirli üartlar
doùrultusunda úslâm içindeki çoùulluk için de uygulanabilir. Örneùin,
-mevcut DKAB dersine yönelik itirazlarda kendini gösterdiùi üzere- Alevi
vatandaülar×n kendi dini gelenekleri doùrultusunda din eùitimi talebi
bulunmaktad×r. Program× yine devlet taraf×ndan haz×rlanmak üzere okulda,
isteùe baùl× Alevilik dersi bulunabilir. Alevilik öùretimi için hali haz×rda farkl×
Okulda isteğe bağlı din eğitimi imkânı gayr-Müslimler için de geçerli olmalıdır.
Sözgelimi; Musevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilde talep olursa onların
istediği eğitimin de karşılanması gerekir.

8 N. Kaya & C.
Baldwin (2004).
Minorities in Turkey:
Submission to the
European Union and the
Government of Turkey.
Minority Rights
Group International.
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Farklı dini gelenekler için geçerli olabilecek bu husus, belirli şartlar doğrultusunda
İslâm içindeki çoğulluk için de uygulanabilir. Örneğin, -mevcut DKAB dersine yönelik
itirazlarda kendini gösterdiği üzere- Alevi vatandaşların kendi dini gelenekleri
doğrultusunda din eğitimi talebi bulunmaktadır. Programı yine devlet tarafından
hazırlanmak üzere okulda, isteğe bağlı Alevilik dersi bulunabilir.

branülarda öùretmenlik mesleùini sürdürenler içinden bu eùitimi vermek
isteyenlere yönelik bir hizmet içi eùitim program× düzenlenebilir. Bu eùitimi
alan öùretmenlerin isteùe baùl× din eùitiminde istihdam× düüünülebilir.
Bu zamana kadarki tart×ümalarda görüldüùü üzere isteùe baùl× din
eùitiminin okullarda verilmesiyle ilgili en zor noktalardan birini Alevilik
için ayr× bir ders bulunup bulunmayacaù× meselesi oluüturmaktad×r. Zira
úslâm dini eùitimi için isteùe baùl× bir ders bulunurken, Alevilik için ayr×
bir ders olmas× úslâm kapsam×nda bir yorum/tarikat olarak Alevilik ile
benzer statüdeki diùer gruplar×n taleplerine de kap× aralamas× söz konusu
olmaktad×r. Bu mahzurlar×na binaen okula mezhep merkezli/doktriner,
eùitici karakterli din derslerini sokmaktansa DKAB dersinin, uluslar aras×
mahkemelerde üikâyet konusu olmayacak üekilde din eùitimi unsurlar×ndan
tamamen ar×nd×r×l×p yoklukta eüit bir konumun saùlanmas×, Türkiye’de bu
zamana kadar ertelenen din eùitimi talebine bir cevap sunmayacakt×r.
Alevi vatandaülar×n mevcut DKAB dersine itiraz konusunda tav×rlar× ortak
olmakla birlikte, okulda Alevilik eùitimi konusundaki görüülerinin farkl×l×k
arzettiùini görmekteyiz. Bir k×sm× okulda isteùe baùl× bir eùitime s×cak
bakarken, bir k×sm× ise bunu kendi kurumlar×nda yapmak istemektedir.9
Aleviler için ayr× bir din dersi konulmas×, yahut Cem evlerinin ibadet yeri
olarak kabulü ve Ànanse edilmesi, Aleviliùin Diyanet’te temsili, bu arada diùer
tarikat ve cemaatlerin de benzer taleplerinin gündeme gelmesi meselelerinin
Türkiye’nin bu zamana kadar ki din politikalar× üzerine bir tart×ümaya neden
olduùu aç×kt×r.
Dolay×s×yla konu, çok daha geniü ve temel meselelerle iliükilidir. Bu
tart×ümalar, din eùitimi talebinde bulunan çoùunluùun isteklerinin göz
ard× edilmesine gerekçe oluüturamaz. Nihayetinde okulda sunulacak bu
eùitim imkân×ndan Aleviler de, Sünniler de isterlerse yararlanacaklard×r.
ústemeyenler, diùerlerinin bu eùitimden mahrum olmas×n× savunamazlar.
9 Bkz. Z. ûeyma
Arslan (2008).
Türkiye’de isteùe
baùl× din eùitimi
tart×ümalar×. Seküler
Toplumlarda ve Laik
Devletlerde Din Dersi
Sempozyumu. Goethe
Institut & ústanbul
Bilgi Üniversitesi AB
Enstitüsü, ústanbul:
7-8 Kas×m 2008.

Okula mezhep merkezli/doktriner, eğitici karakterli din derslerini sokmaktansa DKAB
dersinin, uluslar arası mahkemelerde şikâyet konusu olmayacak şekilde din eğitimi
unsurlarından tamamen arındırılıp yoklukta eşit bir konumun sağlanması, Türkiye’de bu
zamana kadar ertelenen din eğitimi talebine bir cevap sunmayacaktır.
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İsteğe bağlı din eğitimi ile ilgili düzenleme yapılırken uluslar arası gelişmeler,
din ve inanç özgürlüğü, çoğulcu demokrasi, halkın taleplerini göz önüne alma ve
Türkiye’nin din eğitim ve öğretimi konusunda şu ana kadar yaşadığı tarihsel tecrübe
birlikte değerlendirilmelidir.

¾d[h_b[h
Yukar×da detayl× olarak tart×ü×lan ve bir ihtiyaç olarak hissedilen isteùe
baùl× din eùitimi ile ilgili düzenleme yap×l×rken uluslar aras× geliümeler, din
ve inanç özgürlüùü, çoùulcu demokrasi, halk×n taleplerini göz önüne alma ve
Türkiye’nin din eùitim ve öùretimi konusunda üu ana kadar yaüad×ù× tarihsel
tecrübe birlikte deùerlendirilmelidir. Bu kapsamda 2011 siyasi seçimleri
sonras× yeni bir anayasa haz×rlama sürecinde gündeme gelecek önemli
konulardan birisi olacaù× düüünülen din eùitimi ve öùretimi hakk×nda Ensar
Vakf× Deùerler Eùitimi Merkezi olarak üu önerilerde bulunmak istiyoruz:
1. Anayasan×n din özgürlüùü ile din eùitim ve öùretimini düzenleyen
24. Maddesi aynen muhafaza edilmelidir. ústeùe baùl× din eùitiminin
uygulanmas× ile birlikte zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersi, anayasadaki ruhuna uygun olarak daha fazla kültür dersi haline
getirilerek din eùitimi içeren unsurlar (sure ezberleme vb.) programdan
ç×kar×lmal×d×r.
2. Anayasan×n 24. Maddesinde belirtilen isteùe baùl× din eùitimi ile
ilgili olarak 18. Milli Eùitim ûuras×nda al×nan karar kapsam×nda
uygulanmas×na yönelik gerekli tedbirler al×nmal×d×r.
3. Din eùitimi isteùe baùl× olmal×d×r. Talep eden belirli say×da öùrenci
(10 kiüi gibi) olduùu takdirde bu ders aç×lmal×d×r. úlk ve ortaöùretimin
herhangi bir kademesinde okuyan öùrenciye kendisi için uygun
olduùunu düüündüùü s×n×fta veya s×n×Áarda isteùe baùl× din eùitimi
dersi alma f×rsat× verilmelidir.
4. Öùrencilere isteùe baùl× din eùitiminin verileceùi yer konusunda
okul içi ve d×ü× seçenekler birlikte deùerlendirildiùinde bu dersin
daha verimli, etkin ve gözetimin daha iyi saùlanmas× için okullarda
verilmesi uygun olacakt×r.
5. Farkl× inanç gruplar× için ayr× olarak verilecek isteùe baùl× din eùitimi
üniversite mezunu pedagojik formasyon alm×ü öùreticiler taraf×ndan
verilmelidir.
6. ústeùe baùl× din eùitimi dersi herkes için ücretsiz olmal×d×r. Derse giren
öùretmenlerin ücreti Milli Eùitim Bakanl×ù×’n×n mevcut mevzuat×nda
yer alan ücretlendirmeler kapsam×nda karü×lanmal×d×r.
7. ústeùe baùl× din eùitimi politikas× oluüturmak, uygulama esaslar×n×
belirlemek, programlar, ders materyallerinin nas×l olacaù× vb. konular×
görüümek üzere en geniü anlamda paydaülar× içeren “ústeùe Baùl×
Din Eùitimi Çal×ütaylar×” Milli Eùitim Bakanl×ù× taraf×ndan acilen
toplanmal×d×r.
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