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ÖNSÖZ

Dinin fert ve toplum hayatında yerinin ne olması gerektiği ve din-devlet ilişkileri
Türkiye’de sıkça tartışılan konulardandır. Bu çerçevede gündeme gelen konulardan biri
de okullarda din öğretimidir. Din öğretimin hukuki statüsü, dersin içeriği ve nasıl verilmesi gerektiği üzerinde farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Okullardaki Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleri Türkiye’de din anlayışının şekillenmesinde ve geleceğin yetişkinlerinin din konusunda formasyon kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Son
yıllarda okullarda din öğretimi ile uluslararası kuruluşlarda ilgilenmeye başlamışlardır.
Türkiye’nin de üyesi olduğu AGİT ve Avrupa Konseyi bu konuda raporlar yayınlamıştır.
Türkiye ile doğrudan en somut gelişme ise AİHM 2007 yılında okullardaki DKAB dersi ile
ilgili verdiği karardır. Uluslararası seviyede okullarda din öğretimine olumlu bakılmakta
ancak din öğretiminin demokrasi ve insan hakları değerleri ile uyumlu olmasına vurgu
yapılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de okullarda din öğretimi alanında oldukça hızlı gelişmeler yaşanmıştır. 2005 yılında ortaöğretim 2006’da ise ilköğretim DKAB Öğretim programları yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak değiştirilmiştir. Ayrıca DKAB öğretmeni yetiştirilmesi için 1998’de İlahiyat bünyesinde yeni İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği bölümü açılmış ve aynı bölüm 2006 yılında İlahiyattan Eğitim Fakültesine
taşınmıştır. Özetle, 21. yüzyılın başları ulusal ve uluslararası düzeyde okullarda din öğretimi konusunda değişimin oldukça hızlı olduğu dönemdir. Bu hızlı değişim yeni talepler
ve bazı problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Aslında okullarda din öğretimi konusunda yeni arayışlar ve sorunların olması normaldir. Önemli olan bu yeni arayış
ve problemlerin demokratik toplum olmanın bir gereği olarak ilgili paydaşların katılımı
ile tartışılmasıdır. “Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri” başlıklı
ampirik çalışma okullarda din öğretimi konusunda kritik başarı faktörü ve önemli paydaşlardan biri olan DKAB öğretmenlerinin derslerle ilgili farklı konulara nasıl baktıklarını
ortaya koymayı hedeflemektedir.
Değerler ve din eğitimi konusuna akademik düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan “Değerler Eğitimi Merkezi”’ne ve özellikle de Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet
Şişman Bey’e araştırma projesine verdiği destek için teşekkür ederim. Araştırmanın farklı aşamalarındaki katkılarından dolayı başta İbrahim Aşlamacı olmak üzere Hasan Meydan ve Ayhan Öz ‘de teşekkürü hak etmektedir. Çalışmanın son halini titizlikle okuyan
Yrd. Doç. Dr. Şeyma Arslan’a, projenin koordinasyonundaki katkılarından dolayı Mahmut Zengin’e ve çalışmanın ampirik analizleri konusundaki desteği için Prof. Dr. Rem-
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zi Altunışık’a teşekkür ederim. . Ayrıca araştırmanın basımını özenle gerçekleştiren Dem
Yayınevi çalışanlarına ve müdürü Hüseyin Kader’e teşekkürler. Son olarak Türkiye’nin
farklı illerinde anketin uygulamasında yardımcı olan ve isimlerini tek tek burada zikredemeyeceğim herkese ve araştırmaya katılarak bu çalışmanın gerçekleşmesini mümkün
kılan DKAB öğretmenlerine en içten dilerimle teşekkür etmek istiyorum.
Araştırmanın bilimsel verilere dayalı din öğretimi politikası geliştirme sürecine ve konuyla ilgilenenlere faydalı olması dileğiyle…
11 Mayıs 2009, Sakarya
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
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GİRİŞ

Türkiye’de okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi artan oranda kamuoyunda tartışılmaktadır. Tartışmalar, bu dersin hukuki statüsü ve nasıl bir ders olması
gerektiği üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1982 Anayasası’nın 24. maddesi ile DKAB dersi ilk
ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu hale gelmeden önce ve sonra derse yönelik tartışma ve eleştiri gerekçelerinin günümüzden farklı olduğu gerçektir. Türkiye’de Cumhuriyet
dönemi boyunca dersin varlığı ve neliği tartışma konusu olmuştur. Din dersinin varlığı
ve neliği konusundaki eleştiri gerekçeleri ise günümüzden farklıdır. Geçmiş tartışmalar
incelendiğinde laik bir ülkenin okullarında din dersinin varlığının laiklik, bilimsel anlayış
ve Atatürkçülükle bağdaşmayacağı iddialarının ön planda olduğu görülmektedir. Ayrıca
çoğunlukla DKAB dersi öğretmenlerinin uygulamalarından kaynaklanan ve/veya o şekilde algılanan problemler ve ders içeriğine yönelik eleştiriler de sözkonusudur. Günümüzde
ise Türkiye’de akademik yazına yeterli düzeyde yansımasa da kamuoyu ve uluslararası düzeyde
okullarda DKAB dersine yönelik tartışmaların insan hakları, din özgürlüğü, çoğulculuk gibi argümanlar üzerinden yapıldığı bilinmektedir.
Sovyetler Birliğinin dağılmasından önceki dönemde okullarda din öğretiminin hukuki
statüsü ve pedagoji anlayışının şekillenmesinde insan hakları ve çoğulculuk söylemlerinin etkin olduğu söylenemez. Daha çok din dersinin varlığının gerekçelendirilmesinde
milli devlet, birlik ve beraberlik, komünizme karşı mücadelede dinden istifade edilmesi
argümanları etkindi. Türkiye dahil olmak üzere okullarda din dersine yer veren Batı ülkelerinde bu ders genelde o ülkede hakim olan dinin öğretilmesi şeklinde anlaşılmaktaydı.
Almanya gibi farklı Hristiyan mezheplerine mensup olanların oranının birbirine yakın olduğu ülkelerde birbirine paralel şekilde mezhebe bağlı din dersi verilmekteydi. Çoğunluk
dini dışında dinler öğretilirken objektif ve çoğulcu eğitimsel bir yaklaşımdan ziyade teolojik ve hakim din perspektifinden diğer dinlerin öğretim konusu yapıldığı görülmektedir.
1980’li yılların sonlarına doğru devlet okullarında din öğretiminde çoğulcu yaklaşımlar
İngiltere ve İsveç’te tartışılmaya başlanmıştır. Ancak bunun da bir istisna olduğunu unutmamak gerekir.
Soğuk savaş sonrası 1990’lı yılların başlarından itibaren dünyada insan hakları ve demokrasi söyleminin hakim paradigma olması okullarda eğitim felsefesi, pedagoji anlayışı
ve içeriği üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Bu çerçevede özellikle Batı ülkelerinde biraz
gecikmeli de olsa okullarda din dersinin statüsü ve neliği insan haklarının din özgürlüğü
ve çoğulculuk referansı bağlamında tartışılmaya başlanmıştır. Rusya dahil olmak üzere
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eski Doğu Bloku ülkelerinde 1990lı yıllarda komünist dönemde okullarda okutulan bilimsel ateizm dersi yerine din derslerine yer verilmiştir. Bu değişimle birlikte okullarda din
dersine program içinde yer veren ülke sayısında bir artış meydana gelmiştir. 2002 yılında
UNESCO’nun yaptığı araştırmaya cevap veren 142 ülkenin 72’sinde devlet okullarında
zorunlu veya seçmeli olarak din dersine yer verildiği görülmektedir. Din dersine okullarda
yer veren ülkelerin dini coğrafyası analiz edildiğinde ise bu ülkelerde çoğunluk dininin
Hristiyanlık ve İslamiyet olduğu anlaşılmaktadır.
1990’lı yıllarda akademik çevrelerde insan hakları, demokrasi ve okullarda din eğitimi
ilişkisine yönelik çalışmalar özellikle 11 Eylül 2001 sonrası ayrı bir boyut kazanmıştır. Daha
önceden eleştirmek için bile olsa okullarda din öğretimi ile ilgilenmeyen uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri bu konuya etkin bir şekilde ilgi duymaya başlamışlardır.
Bu ilginin arkasında din ile güvenlik arasında kurulan ilişki olduğu gibi eski katı seküler
politikaların etkinliğinin azalması da söz konusu edilebilir. Din eğitimi ve öğretimi insan
hakları ve inanç özgürlüğü çerçevesinde bir hak tarzında değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bir anlamda okullarda din öğretimi konusunda nelerin kabul edilebilir nelerin kabul
edilemez olduğu konusunda uluslararası seviyede daha önce hiç bulunmayan gelenekler
oluşturulmaya başlanmıştır. 11 Eylül 2001 sonrası okullarda din öğretimine yönelik ilginin
somut sonuçlarının görüldüğü yıl ise 2007’dir. 2007’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
tarihinde ilk defa insan haklarına saygılı okullarda din dersinin nasıl olması gerektiğine
yönelik ilkeleri de içeren iki önemli karar vermiştir. Bunlardan ilki Norveç Folgero davası
ikincisi ise Türkiye Zengin davasıdır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT)
2007’de yayınlanan “Toledo Okullarda Din ve İnançlar Hakkında Öğrenme Raporu”nu ve
Avrupa Konseyi’nin “Dini Farklılık ve Kültürlerarası Eğitim: Okullar İçin Referans Kitap”
adlı çalışmalarını bu kapsamda değerlendirebiliriz. Uluslararası kuruluşların raporları ve
akademik çevrelerdeki literatür incelendiğinde okullarda din öğretimi konusunda hakim
düşünceyi şöyle özetlemek mümkündür: Okullarda din öğretimine yer verilmelidir. Ancak din
öğretimi insan hakları ve demokrasi söylemi ile uyumlu olmalıdır.
Dünyada eğitimde öğretmenin rolü konusunda “öğretmekten öğrenmeye doğru” şeklinde formule edilebilecek bir anlayış değişikliği olmuştur. Uluslararası kuruluşlar öğretmen yetiştirmenin önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda 21. yüzyılda öğretmenler
ve onların eğitimi Avrupa Birliği’nin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Çünkü, en
iyi programlar ve eğitim politikaları öğretmenler tarafından herhangi bir nedenle gerektiği
gibi uygulanmadığı takdirde istenen sonucun alınması mümkün değildir. Din öğretimiyle
ilgili olarak farklı dinler konusunda karşılaştırmalı ders verecek nitelikli öğretmen sıkıntısının olduğu belirtilmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Avrupa Konseyi ile irtibatlı
karşılaştırmalı din öğretimi konusunda yeterliliğe sahip din dersi öğretmeni yetiştirmeye
yardımcı olacak merkezlerin kurulması tartışılmaktadır.
Türkiye’de okullarda DKAB dersleriyle ilgili son zamanlarda önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede 2005 yılında Ortaöğretim ve 2006 yılında ise İlköğretim DKAB programı
değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin içerik ve pedagoji açısından ciddi yenilikler içerdiği iddia edilmektedir. Ayrıca DKAB öğretmeni yetiştiren DKAB öğretmenliği bölümü 2006’da
Eğitim Fakültelerine bağlanmıştır.
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Bütün bu tartışma ve değişiklikler arasında bu dersin en önemli paydaşlarından biri
olan, aynı zamanda da yürütülecek öğretim uygulamalarının başarısının büyük ölçüde
kendilerine bağlı olduğu öğretmenlerin yapılan tartışmalar ve değişiklikler konusunda ne
düşündüklerinin tespit edilmesi bilimsel veriye dayalı politika geliştirilmesi açısından son
derece önemlidir. Özellikle yeni öğretim programları çerçevesinde yapılan değişikliklerin ders öğretmenlerince ne düzeyde benimsendiği ve öğretim sürecine yansıtılabildiğinin
belirlenmesi, yapılan bu değişikliklerle istenilen kazanımların elde edilebilmesi ve gerektiğinde düzeltmelerin yapılabilmesi için önemli gözükmektedir. Bunun tespiti için çeşitli
zamanlarda araştırmalar yapılması elzemdir. Ancak ülkemizde bugüne kadar benzer konularda yapılan araştırmalar daha ziyade bir il örneklemiyle sınırlıdır. Bu araştırma ise
böyle bir ihtiyaçtan hareket ederek daha geniş bir örneklemle DKAB dersinin en önemli
paydaşı olan öğretmenlerin DKAB dersi ve onunla irtibatlı konulardaki görüşlerini bilimsel olarak tespit etmeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile DKAB ile ilgili konuların öğretmenler açısından mevcut durumunun fotoğrafını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çalışma bir DKAB
öğretmenleri yeterliliklerini belirleme araştırması değildir.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bazı çevrelerde DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) dersi program ve kitaplarında
modern anlamda değişiklik olmasına rağmen bu değişimin öğretim sürecine yansıtılmadığı şeklinde iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar dolaylı olarak ders öğretmenlerine işaret
etmektedir. Araştırma DKAB programlarında teorik olarak hedeflenenlerin ne düzeyde
öğretmenlerce benimsendiğinin veya öğretim sürecine yansıtıldığının tespitini amaçlayarak, bu soruya da cevap vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda yeni programda ifade edilen yapılandırmacı öğrenme kuramının, dinlerarası ve İslam içi çoğulculuğun DKAB öğretmenleri tarafından nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi araştırmanın genel amacını
oluşturmaktadır. Ayrıca son dönemlerde tartışmalara konu olan DKAB derslerinin hukuki
statüsü, haftalık ders saatleri gibi bu dersle ilgili çeşitli konularda da öğretmenlerin görüşlerini bilimsel olarak tespit etmeyi hedeflemektedir.
Yapılan bu araştırma, DKAB dersinin okullarda öğretilmesine yönelik öneriler geliştirmede ve yeni programın konuyla ilgilenen paydaşların beklentilerini hangi düzeyde
karşıladığı konusunda fikir verecektir. Bu sayede de okullarda din öğretimi konusunda
ileride yapılacak program geliştirme sürecine yardımcı olacaktır. Ayrıca DKAB dersinin
en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin DKAB dersleri ve onunla irtibatlı konulardaki görüşlerini de bilimsel olarak tespit ederek, bu konuda bilimsel zemine dayalı
politika oluşturma ve DKAB öğretmeni yetiştirme programları geliştirme süreçlerine katkı
sağlayacağı ümit edilmektedir.

ARAŞTIRMADA YÖNTEM: EVREN, ÖRNEKLEM SEÇİMİ VE UYGULAMA SÜRECİ
Bu araştırma, yeni gelişmeler çerçevesinde DKAB dersi ile ilgili konularda ders öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada bilgi
toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Amaca yönelik anket hazırlanmadan önce özel-
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likle DKAB dersi konusunda yapılan ampirik çalışmalar taranmıştır. Ayrıca araştırmanın
kuramsal çerçevesinin belirlenmesinde İngilizce literatür de incelenmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket geliştirilirken öncelikle uzun soru listeleri oluşturulmuştur. Anket hazırlanırken DKAB dersinin önemli paydaşlarından biri olan
öğretmenlerin genel olarak okullarda din dersi, bu dersle ilgili kamuoyunda tartışılan konular hakkında neler düşündüğü, çoğulculuk ve ders uygulamalarına yönelik görüş ve
tutumlarının belirlenmesi esas alınmıştır. Sorular oluşturulurken DKAB öğretmenleriyle
görüşmeler yapılarak onların da fikirlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra seçilen sorularla ön anket oluşturulmuş ve İstanbul’da 42 DKAB öğretmenine pilot uygulama yapılmıştır.
Pilot uygulama sonunda sorular, amaca uygunluk ve anlaşılırlık açısından öğretmenlerin
ve alanın uzmanlarının görüşleri ışığında yeniden düzenlenerek anket uygulamaya hazır
hale getirilmiştir. Anketteki soruların tamamına bu raporda yer verilmemiştir. Kamuoyu
ve eğitimciler tarafından tartışılan ve güncel konularla irtibatları olan araştırma verileri
raporda sunulmaya çalışılmıştır. Daha kapsamlı ampirik bulguları ve değerlendirmeleri
içeren bir çalışmanın kitap olarak yayınlanması düşünülmektedir.
Araştırmanın evreni Türkiye’de 2008 Mayıs ayı itibariyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında görevde olan DKAB öğretmenleridir. Şubat 2009 itibariyle ilköğretim okullarında
görev yapan DKAB öğretmen sayısı 14.585, ortaöğretim okullarında istihdam edilen öğretmen sayısı ise 4914’tür. İlk ve ortaöğretimde görev yapan DKAB öğretmenlerin toplamı
ise 19.499’dur.
Anket 2008 yılı Mayıs ve Haziran aylarında uygulanmıştır. Örneklem olarak ise
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 30 ile yaklaşık 1200 anket gönderilmiştir. 25 ilden gelen
825 anketten 774’ü değerlendirmeye alınmıştır. DKAB öğretmenlerine anketler okul dışında gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. İllerde anketin uygulanması proje çalışanları, bazı illerdeki eğitim sendikaları yetkilileri, İlahiyat Fakültesinden akademisyenler ve
araştırmacının tanıdığı DKAB öğretmenleri desteği ile gerçekleştirilmiştir. 2009’da toplam
DKAB öğretmen sayısının 19.499 olduğu düşünülecek olursa örneklemin evrenin yaklaşık
% 4 gibi oldukça yüksek düzeyde temsil ettiği görülecektir. Araştırmanın yapıldığı 2008’de
DKAB öğretmen sayısı yaklaşık 1000 kadar az olduğu için örneklemin evrenin yaklaşık %
4.2 seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır.

	 İlköğretim ve ortaöğretimde görev yapan DKAB öğretmenleri ile ilgili istatistiksel veriler Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu temin edilmiştir. Bu rapordaki DKAB öğretmenleriyle ilgili
istatistiksel bilgilerin kaynağı bu yazışmalardır. DKAB öğretmeni sayısı, ilk ve ortaöğretim okullarına ve cinsiyetlerine göre öğretmenlerin dağılımı ile ilgili bilgiler MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı
04.02.2009 tarih ve B.08.0.SBG.0.03.05.010/600 sayılı yazısına dayanmaktadır. DKAB öğretmenlerinin
görevdeki kıdemleri ve eğitim durumlarıyla ilgili bilgiler ise MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 18
Şubat 2009 tarih ve 107/18699 sayılı yazısı ile elde edilmiştir.
	 Anketin, Türkiye’nin bölgelerini daha iyi kapsayacak şekilde ilk ve ortaöğretim DKAB öğretmenlerine
uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatından ilgili birime Nisan 2008’de başvurulmuştur. Ancak, muhtemelen Türkiye’de o günlerdeki siyasi atmosferin de etkisiyle Milli Eğitim Bakanlığı
yetkililerinden olumlu yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine anket öğretmenlere okul dışında uygulanarak veri toplamaya çalışılmıştır.
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DKAB öğretmenlerine uygulanan anketin illere göre dağılımı şu şekildedir:
Tablo 1 Örneklemin İllere Göre Dağılımı
Anket Sayısı

Yüzde

Adana

17

2,2

Adıyaman

30

3,9

Amasya

32

4,1

Aydın

40

5,2

Bursa

28

3,6

Çorum

38

4,9

Denizli

15

1,9

Diyarbakır

23

3,0

Edirne

29

3,7

Erzincan

14

1,8

Eskişehir

38

4,9

İstanbul

100

12,9

İzmir

64

8,3

Kayseri

12

1,6

Kocaeli

38

4,9

Konya

43

5,6

Kütahya

10

1,3

Malatya

28

3,6

K. Maraş

40

5,2

Mardin

19

2,5

Muğla

14

1,8

Muş

11

1,4

Sakarya

48

6,2

Sivas

27

3,5

Aksaray

16

2,1

Toplam

774

100,0
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Anket yoluyla elde edilen veriler tanımlanmış ve SPSS programına yüklenmiştir. Rapor, okullarda DKAB konusunda uzman olmayanlara da ulaşma amacını benimsediği için
araştırma verilerinin sunumunda detaylı analizlere yer verilmemiştir. İlgili veriler tablolarda yüzdelik olarak sunulmuştur. Örneklem özelliklerinde ise hem frekans hem de yüzdeye
yer verilmiştir. Raporda kullanılan anket maddelerinin cinsiyet, görev yapılan öğretim kademesi, mesleki kıdem ve mezun olunan lisans programı değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmanın olup olmadığı analiz edilmiştir. Bunun için ki-kare testi uygulanmıştır. Raporun
daha anlaşılabilir olması ve çok sayıda tabloyla okuyucunun sıkılmaması için yalnızca anket
maddeleriyle değişkenler arasında anlamlı ilişki olanlara yer verilmiştir.

ÖRNEKLEMİN ÖZELLİKLERİ
Ankete cevap veren DKAB öğretmenlerin demografik özellikleriyle ilgili elde edilen
veriler aşağıda tablolarda verilmektedir. Rakamlar yorumlanırken örneklem seçimimizde
herhangi bir kota uygulanmadığı akılda tutulmalıdır. Örneklemdeki rakamlar Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan temin edilen istatistiksel bilgiler açısından değerlendirilecektir.

Tablo 2 Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde

Erkek

638

82,5

Kadın

135

17,5

Toplam

773

100,0

Tablo 2’ye göre ankete katılan DKAB öğretmenlerin % 82,5’i erkek, % 17,5’i kadındır. Bir öğretmen bu soruya cevap vermemiştir. Ortaya çıkan rakamların ise Türkiye’deki
DKAB öğretmenlerinin cinsiyet açısından demografik özelliklerinin dağılımına yakın olduğu görülmektedir. MEB istatistiksel bilgilerine göre 480’i ortaöğretimde olmak üzere
ilk ve ortaöğretimde toplam kadın DKAB öğretmenlerin sayısı 4.564’tür. 4434’ü ortaöğretimde görev yapan erkek DKAB öğretmenlerini toplam sayısı ise 14.845’tir. Bu verilere
göre kadın DKAB öğretmenlerinin toplam öğretmenlere oranının % 23 düzeyinde olduğu
anlaşılmaktadır.

Tablo 3 Örneklemin Görev Yaptığı Öğretim Kademesine Göre Dağılımı

16

Frekans

Yüzde

İlköğretim

505

66,7

Ortaöğretim

252

33,3

Toplam

757

100,0

ÖĞRETMENLERİNE GÖRE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ

Tablo 3’den örneklemdeki öğretmenlerin % 66,7’si ilköğretim okullarında, % 33,3’ü ise
ortaöğretim okullarında görev yaptığı anlaşılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2009 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin öğretim kademesine göre dağılımı ise şöyledir: İlköğretim DKAB öğretmeni: 14.845; ortaöğretim DKAB
öğretmen sayısı: 4.914. Ortaöğretimde görev yapan öğretmenler toplam DKAB öğretmenlerinin yaklaşık % 25’ini ilköğretim öğretmenleri ise % 75’ini oluşturmaktadır.

Tablo 4 Örneklemin Meslekteki Kıdemine Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde

1-5 yıl

190

24,7

6-10 yıl

98

12,7

11-15 yıl

151

19,6

16-20 yıl

135

17,5

21-25 yıl

128

16,6

26 ve üzeri

68

8,8

Toplam

770

100,0

Tablo 4’e göre örneklemimizi oluşturan DKAB öğretmenlerinin % 24,7’si mesleğinde
1-5 yıllık geçmişe sahiptir. Öğretmenlerin % 12,7’si 6-10 yıllık; % 19,6’sı 11-15 yıllık; % 17,5’i
16- 20 yıllık; % 16,6’sı 21-25 yıllık mesleki kıdeme sahiptir. Mesleğinde 26 ve üzeri yıldır çalışanların oranı ise % 8,8’dir. MEB Personel Genel Müdürlüğü rakamlarına göre ise DKAB
öğretmenlerinin kıdem durumu şöyledir: % 34’ü 1-5 yıl arası, % 12’si 6-10 yıl, % 15’i 11-15
yıl, % 18’i 16-20 yıl, % 14’ü 21-25 yıl ve % 6.5’ide 26 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Evren ile
örneklem arsında en çok farklılığın 1-5 yıl arası kıdeme sahip DKAB dersi öğretmenlerinde
olduğu görülmektedir.

Tablo 5 Örneklemin Mezun Oldukları Lisans Programına Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde

Yüksek İslam Enstitüsü

74

9,9

İlahiyat Eski Lisans

531

71,2

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

57

7,6

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

84

11,3

Toplam

746

100,0
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MEB’de şu anda görev yapan DKAB öğretmenleri farklı programlardan mezun olmuşlardır. 1982’de YÖK Yasası ile tamamı ilahiyata dönüştürülmeden önce Yüksek İslam Enstitüsü mezunları öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından biriydi. Tablo 5’te
“İlahiyat Eski Lisans” diye belirtilen grubu ise 1982 sonrası İlahiyat Fakültesini bitirip öğretmen olanlar teşkil etmektedir. Bu kategorideki ilahiyata giren en son grup 2002 yılında
mezun olmuştur. 1997 sonrası Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin yeniden yapılandırılması kapsamında ilköğretim DKAB öğretmeni olmak için İlahiyat DKAB Öğretmenliği Bölümü mezunu olma şartı getirilmiştir. İlk mezununu 2002’de veren bu bölüm 2006 yılında
YÖK tarafından alınan karar ile İlahiyat Fakültelerinden Eğitim Fakültelerine taşınmıştır.
İlahiyat Lisans mezunları ise ancak tezsiz yüksek lisans yaptıktan sonra öğretmen olma
fırsatını elde etmektedir. Bu gruba giren öğretmenler ilk mezunun 2002’de veren İlahiyat Lisans sonrası yakın döneme kadar yalnız Ankara Üniveristesi İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Tezsiz Yüksek Lisansı bitirenleri kapsamaktadır. Tablo 5’te ankete cevap veren
öğretmenlerin % 9,9’u Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur. % 71,2’si İlahiyat Eski Lisans;
%7,6’sı İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans; %11,3’ü ise İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü mezunudur.

Tablo 6 Örneklemin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde

Lisans

590

78,6

Yüksek lisans

146

19,4

Doktora

15,0

2,0

Toplam

751

100,0

Tablo 6’da görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğretmenlerin %78,6’sı lisans mezunu;
% 19,4’ü yüksek lisans mezunudur. % 2’si ise doktora derecesine sahiptir. MEB Personel
Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye’deki DKAB öğretmenlerinin % 88.2’si lisans,
% 10.9’u yüksek lisans ve % 0.87’isi doktora unvanına sahiptir. Bu verilere göre örneklemin
yüksek lisans ve doktora eğitimi bakımından evrene göre yüksek olduğu anlaşılmaktır.

Tablo 7 Örneklemin Bilgisayar Sahipliği ve İnternet Kullanımına İlişkin Bilgileri

18

Frekans

Yüzde

Sadece bilgisayara sahibim

206

26,7

Hem bilgisayara hem de internet bağlantısına sahibim

489

63,3

Bilgisayarım yok

77

10,0

Toplam

772

100,0
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Bilgi teknolojilerinin geliştiği ve öğretimde yaygın olarak bilgisayar ve internetten yararlanıldığı günümüzde bu teknolojileri kullanmak öğretmenliğin önemli bir yeterlilik alanını oluşturmaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin bu teknolojiye sahip olmaları önemlidir.
Tablo 7’ye göre DKAB öğretmenlerinin yalnızca % 10’unun bilgisayar sahibi olmadığı, %
26,7’sinin yalnız bilgisayara ve % 63.3 gibi yüksek bir oranda ise hem bilgisayar hem de
internet bağlantısına sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 8 Örneklemin Anne ve Babasının Eğitim Durumu
Anne

Baba

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Okuryazar değil

283

39,2

54

7,6

Sadece okuryazar

154

21,3

125

17,6

İlkokul mezunu

241

33,4

359

50,6

Ortaokul mezunu

23

3,2

54

7,6

Lise mezunu

19

2,6

65

9,2

Üniversite mezunu

2

,3

53

7,5

722

100,0

710

100,0

Toplam

Araştırmaya katılan DKAB öğretmenlerin %39,2’sinin annesi okur-yazar değildir. Annesi sadece okur-yazar olanların oranı % 21,3’tür. İlkokul mezunu olanların oranı % 33,4;
ortaokul mezunu olanların oranı % 3,2; lise mezunu olanların oranı % 2,6; annesi üniversite mezunu olanların oranı ise sadece 0,3’tür.
Ankete katılan öğretmenlerin % 7,6’sının babası okur-yazar değildir. Babası sadece
okur-yazar olanların oranı % 17,6’dır. İlkokul mezunu olanların oranı % 50,6; ortaokul mezunu olanların oranı % 7,6; lise mezunu olanların oranı % 9,2; babası üniversite mezunu
olanların oranı ise 7,5’tir. Tablo 8 bizlere DKAB öğretmenlerinin babalarının eğitim düzeylerinin annelere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Eğitim-Bir Sen tarafından 2004 yılında bütün branştan öğretmenleri içeren kapsamlı “Öğretmen Sorunları Araştırması” raporuna göre öğretmenlerin annelerinin öğrenim
durumu şöyledir: % 27.4 okur-yazar değil, % 17.1 okur yazar, % 5.7 ortaokul mezunu, %
5.8 lise ve dengi okul mezunu ve yalnızca % 3.5’i üniversite mezunudur. Aynı araştırmaya
	 Bu araştırma, öğretmenlerle ilgili son dönemde yapılan kapsamlı çalışmalardan biri olması ve bazı
soruları bizim araştırmamıza benzer olması nedeniyle DKAB öğretmenlerinin genel olarak öğretmenler arasındaki durumunun daha iyi anlaşılması için araştırmamızda bu rapora referanslar verilecek;
kısaltma adına bu çalışmadan “Eğitim Bir Sen Raporu” olarak bahsedilecektir. Söz konusu raporun
örneklemi bütün branşlardan öğretmenleri kapsayacak şekilde kotalı olarak seçilmiş ve sayısı yaklaşık
10.000 civarındadır. Çalışmanın tam künyesi: Öğretmen Sorunları Araştırması, Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim-Bir-Sen, Ankara, 2004.
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göre babaların öğrenim durumu ise: % 5.0 okur-yazar değil, % 13.7 okur-yazar, % 42.6
ilkokul mezunu, % 11.3 ortaokul mezunu, % 14.5 lise ve dengi okul mezunu, % 12.8’i ise
üniversite mezunu şeklindedir.
Öğretmenlerin yetiştikleri sosyo-kültürel ortamın belirlenmesinde önemli ve aynı zamanda daha objektif bir soru olduğu için anne ve babalarının eğitim durumu sorulmuştur. Genelde öğretmenlerin sosyo-ekonomik olarak orta ve orta-altı sınıftan geldiği kabul
edilmektedir. DKAB öğretmenlerinin anne ve babalarının öğrenim düzeyi ile Eğitim Bir
Sen’in bütün branştan öğretmenlerin anne ve babalarının eğitim durumu karşılaştırıldığında şu sonuç ortaya çıkmaktadır: DKAB öğretmenlerinin anne ve babalarının öğrenim
düzeyi kayda değer tarzda genel olarak öğretmenlerin ebeveynlerinin ortalama öğrenim
seviyesinden daha düşüktür. Burada şu soru akla gelmektedir: DKAB öğretmenlerinin yetiştikleri sosyo-kültürel ortam ile görev yaptıkları okullardaki öğrencilerin sosyo-kültürel
ortamları arasında anlamlı farklılıkların olması durumunda, bu durum okullarda din öğretimini farklı açılardan etkilemekte midir? Bu soruya cevap vermemizi sağlayacak ampirik bir veri Türkiye’de bulunmamaktadır. Ancak matematik, fen vb. derslerden farklı
olarak DKAB gibi sosyal derslerde öğretmenlerin yetiştikleri sosyo-kültürel ortamlarının,
öğrencilerle iletişimlerinde ve başarılarında daha çok etkili olabileceği söylenebilir. Okullarda din öğretimi konusunda öğretmenlerden kaynaklandığı düşünülen bazı sorunların
nedenlerinden birinin de bu farklılık olup olmadığı, üzerinde düşünülmesi ve araştırma
yapılması gereken konulardan birisidir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
DKAB ÖĞRETMENİ VE DİN DERSLERİ

Bu bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerine yöneltilen okullardaki din öğretimi, öğretim programları ve isteğe bağlı İslam eğitimi gibi gündemde olan
bazı konularla ilgili araştırma bulgularına yer verilecektir. Sorular aynı zamanda cinsiyet,
mesleki kıdem, mezun olunan program ve görev yapılan öğretim kademesi değişkenleriyle karşılaştırılarak aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren sonuçlar sunulacaktır. Araştırma verilerine geçilmeden önce gerek bu bölümün gerekse de raporun tamamının anlaşılmasında katkı sağlayacak Türkiye’de okullarda din derslerinin kısa tarihi
gelişimi ve din dersi öğretmeni yetiştirme konusunda tanıtıcı bilgi verilecektir.

1.1 TÜRKİYE’DE DKAB DERSLERİ
Öncelikle 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin Osmanlı’dan nasıl bir din eğitimi mirası
aldığına bakalım. Osmanlı’da eğitim sektöründe ana hatlarıyla üç çeşit okul bulunmaktadır. Bunlar; medrese, mektep (okul) ve yabancı okullardır. Medrese en eski ve din eğitimi ağırlıklı bir eğitim kurumudur. Medresenin devletin ve toplumun ihtiyaç duyduğu
insanı yetiştirmede yetersiz kalması ve eğitimdeki modernleşmeye paralel olarak yeni bir
okul çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu da mekteptir. Mektep batılı anlamda bir eğitim kurumudur ve Cumhuriyet dönemi okullarının esasını teşkil etmiştir. Eğitim din ağırlıklı değildir
ve seküler dersler (matematik, fen, tarih vb.) ön plandadır. İslamla ilgili olarak genelde
“İlmihal” ve “Tecvid” adlarında dersler okutulmaktadır. Ayrıca İngiltere, ABD, Fransa, Almanya vb. devletlerin desteği ile Osmanlı topraklarında açılan yabancı eğitim kurumları
da bulunmaktadır. Şüphesiz bu farklı eğitim kurumlarının eğitim anlayışları ve dünyaya
bakışları birbirinden farklıdır.
Yeni kurulan ve milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde farklı zihniyetleri temsil
eden bu okulların ayrı olarak varlıklarını devam ettirmemeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Yabancı okulların bir çoğu kapanmıştır. 1924’te çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat” kanunu
ile birlikte mektep ve medrese arasındaki ikileme medreseler kaldırılarak son verilmiştir.
Eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bir elden yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
kanunla eğitim sistemi içerisinde din eğitimine son verilmemiş, dini ve seküler eğitimin
modern okul çatısı ve anlayışı içerisinde verilmesi öngörülmüştür. Din görevlisi yetiştirmek üzere İmam-Hatip Okulları ve yüksek din uzmanı yetiştirmek üzerede İstanbul’da
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İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Aynı zamanda okullarda okutulan din dersleri de varlığını
devam ettirmiştir. Ancak Cumhuriyet tek parti döneminde (1923-1946) din eğitimi uygulamaları açısından bir çok sorun yaşanmıştır. Muhtemelen pozitivist düşüncenin etkinliği,
aşırı seküler anlayışın bazı elitler üzerindeki tesiri ve ulus devlet inşa sürecine geleneksel din
anlayışının zarar verebileceği endişeleri din eğitimi uygulaması açısından olumsuz deneyim
yaşanmasında rol oynamıştır. 1930’lu yılların başına gelindiğinde İmam-Hatip Okulları ve
İlahiyat Fakültesi kapanmıştır. Genel okullarda da din dersine yer verilmemiştir.
1946’da çok partili demokratik sisteme geçişle birlikte halk isteklerini daha iyi dile getirmiştir. Din eğitimi talepleri de bunlar arasındadır. Cumhuriyet Halk Partisi içerindeki
bazı milletvekilleri de din eğitimine olan isteği açıkça belirtmişlerdir. 1948’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okullarda din dersleri meselesi tartışılmış ve ilkokul 4 ve 5. sınıflara
normal okul saatleri dışında isteğe bağlı din derslerine yer verilmesi kararlaştırılmıştır.
TBMM’de yapılan tartışmalara bakıldığı zaman din derslerinin okul programı içerisinde
yer verilme gerekçeleri oldukça dikkat çekicidir. Bazıları şöyledir; çocukların büyüklere
karşı saygı göstermemesi, Komünizme karşı dinin gücünden yararlanma, dinin Türk kültürünün önemli bir unsuru olması, ölen yakınlarının arkasından gençlerin Kur’an okumayı
bilmemesi vb. Görüldüğü gibi bu gerekçeler dini bir gerekçe olmaktan daha çok sosyolojik
gerekçelerdir. Demokrasiye geçiş, laiklik yorumundaki din lehine esneklik vb. nedenlere
bağlı olarak CHP iktidarının son yıllarında Ankara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi
açılmıştır. 1948’de İmam-Hatip Kursları açılmıştır.
1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte din eğitimi alanında sağlanan
kazanımlar devam etmiştir. 1956 yılında din dersleri normal okul programına alınmış ve
ortaokullarda da okutulması kararlaştırılmıştır. 1951’de İmam-Hatip Okulları açılmış ve
1959’da da bir yüksek din eğitimi kurumu olarak İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuştur ve daha sonraki dönemlerde farklı illerde yeni Yüksek İslam Enstitüleri açılarak
sayıları 9’a kadar çıkmıştır. Çok partili döneme geçişle birlikte din eğitimi alanındaki niceliksel açıdan olumlu gelişmeler devam etmiştir. 1967’de liselerde seçmeli olarak din derslerine yer verilmiştir. 1974’de CHP-MSP koalisyon döneminde ortaokul ve liselere zorunlu
“Ahlâk Bilgisi” dersi konulmuştur.
12 Eylül 1980 Askeri İhtilal sonrası oluşan askeri yönetim din eğitimi açısından önemli
kararlar almıştır. Bu çerçevede alınan kararlardan biri de okullarda seçmeli din dersi ve zorunlu ahlak bilgisi derslerinin - uzun tartışmalar sonrası- birleştirilerek ilk ve orta dereceli
okullarda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” adıyla zorunlu olarak okutulması kararıdır. Ayrıca okullarda din dersinin yerini belirten bu düzenleme 1982 Anayasası’nın 24. maddesinde
de zikredilmiştir. Din ve vicdan hürriyetini de düzenleyen 1982 Anayasası’nın 24. maddesi
okullarda din derslerinin zorunlu olmasını öngörmektedir. Bu madde;
“...Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din
kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışında din eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.”
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 12. maddesinin 16.06.1983 tarih ve 2842 sayılı
yasa ile değiştirilen maddesi de okullardaki din dersinin Anayasal durumunun kanunla
belirtilmiş şeklidir. İlgili yasa:
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Madde 12. “Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır. Din Kültürü ve Ahlak öğretimi, ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.”

1.2 TÜRKİYE’DE DKAB DERSİ ÖĞRETMENLERİ
Cumhuriyet döneminde ilkokullar için 1924 yılında hazırlanmış ilk programda din
eğitimine haftada iki saat olmak üzere “Kur’an-ı Kerim ve Din Dersleri” adıyla yer verilen
ders diğer dersleri de okutan ilkokul öğretmenleri tarafından verilmiştir. Bu öğretmenler
ise adı 1924-25 öğretim yılında muallim mektebi, 1935’te ise öğretmen okulu olarak değiştirilen Darulmuallimin ile 1927’de açılan Köy Öğretmen Okulları ve 1940’da açılan Köy Enstitülerinde yetiştirilmiştir. 1924-25 öğretim yılında 5 yıllık Darulmuallimat ve Darulmuallimin programları ile 1926-27 yılında eğitime başlayan üç yıllık köy muallim mekteplerinin
programlarında 1.ve 2. sınıflarda ikişer saat din dersleri adıyla bir derse yer verilmiştir.
Öğretmen okullarının 1931 yılına ait programından din dersleri çıkartılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) ve liseye öğretmen
yetiştirmek için 1924 yılında Dârü’l-Fünûn’da İlahiyat Fakültesi açılmış ancak ilk mezunlarını 1927 yılında veren bu fakülte mezunları öğretmen olarak atanamamışlardır. 1931
yılından itibaren din derslerinin okullardan kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte din dersi
öğretmeni yetiştirme meselesi de ihmal edilmiştir.
1949 yılında ilkokul 4.ve 5. sınıflara seçmeli din dersi koyulmasıyla birlikte din dersi
öğretmeni yetiştirme meselesi yeniden gündeme gelmiştir. Bu dönemde de sınıf öğretmenleri din derslerini okutmaya devam etmişlerdir. Ancak 1931 yılından itibaren öğretmen
okullarının programlarından din dersleri çıkartıldığı için bu öğretmenler hizmet öncesi
eğitimlerinde hiç din eğitimi almamışlardır. İlköğretimde din derslerini okutan sınıf öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 1951’de ilk öğretmen okullarının lise 1. ve 2. sınıflarının
programlarına haftada bir saat seçmeli din dersi konmuş, 1953’te ise Beşinci Milli Eğitim
Şurası’nın teklifiyle bu ders zorunlu hale getirilmiştir. İlköğretmen Okulları Cumhuriyetin
başlangıcından 1974 yılına kadar ilkokullara öğretmen yetiştirme işlevini sürdürmüşlerdir.
14 Haziran 1973 tarihinde çıkartılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile birlikte bu
okullar öğretmen yetiştirme görevini yüksek öğretim kurumlarına devretmişlerdir. 1974-75
öğretim yılından itibaren İki Yıllık Eğitim Enstitüleri açılmış, 20 Temmuz 1982 tarihinde ise
bu enstitüler Eğitim Yüksek Okulu adıyla üniversite çatısı altına alınmıştır. İki yıllık Eğitim
Enstitülerinin programlarında dördüncü yarıyılda haftada 2 saatlik “Din Bilgisi Öğretim”
adı altında bir derse yer verilmiştir. 1983’te Eğitim Yüksek Okullarına dönüşünce dersin
adı “Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi” şeklinde değişmiş ama yine dördüncü dönemde iki
saat olarak okutulmaya devam etmiştir. 1989-1990 yılında Eğitim Yüksek Okullarının süresi dört yıla çıkartılmış ve haftada yine iki saat okutulmak üzere “Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi” adıyla bir derse yer verilmiştir.
Öğretmen okullarında din derslerinin bu tarihsel gelişiminin yanısıra 1949 yılında din
dersi öğretmeni yetiştirme yolunda önemli bir adım atılmıştır. Her ne kadar kuruluş amaçları arasında açıkça belirtilmese de ortaöğretime din dersi öğretmeni yetiştirmek için Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir İlahiyat Fakültesi açılmıştır. 1951’de İmam Hatip Okulunun
açılmaya başlaması, 1956 yılında ise orta okul ve dengi okulların 1. ve 2. Sınıflarına Din
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Bilgisi dersinin konulması din dersi öğretmenine duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir.
Ankara’da açılan İlahiyat Fakültesi bu ihtiyaca cevap vermekte zorlanınca İmam Hatiplerin meslek dersi ve diğer orta dereceli okulların din dersi öğretmenini yetiştirmek için
1959-1960 öğretim yılında faaliyete geçirilmek üzere İstanbul’da dört yıllık Yüksek İslam
Enstitüsünün açılmasına karar verilmiştir. İstanbul’dan sonra sırasıyla Konya (1962), Kayseri (1965), İzmir ( 1966), Erzurum (1969) Bursa (1975), Samsun (1976) ve Yozgat (1979)
Yüksek İslam Enstitüleri açılmıştır. Bu enstitüler 23.05.1980 tarih ve 70 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla çıkartılmış olan yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dört yıl
süreli, yüksek dereceli eğitim-öğretim ve araştırma yapan; İmam Hatip Liselerine meslek
ve ahlak dersi, temel eğitim ikinci kademe (ortaokul) ve orta öğretim kurumlarına din ve
ahlak dersi öğretmeni yetiştiren kurumlar olarak vasıflandırılmıştır.
Ortaöğretime din dersi öğretmeni yetiştiren kurumlar olan İlahiyat Fakültesi, Yüksek
İslam Enstitüleri ve İslami İlimler Fakültesi 1982 yılında tek bir isim altında toplanarak
İlahiyat Fakültesi haline getirilmiştir. Bu fakülteler 1997 yılında yapılan yeni düzenlemeye kadar hem ilköğretime hem de ortaöğretime öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları olmuşlardır. 1989 yılında İlahiyat Fakülteleri resmen “öğretmen ve eğitim uzmanı
yetiştiren yükseköğretim kurumları” olarak kabul edilmiştir (20215 sayılı Resmi Gazete,
Temmuz 1989).
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 01.07. 1997 tarih ve 97.23.1660 sayılı kararıyla İlahiyat
Fakültelerinde normal ilahiyat programına ek olarak lisans düzeyinde eğitim veren 4 yıllık İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı açılmış ve 1998-1999
eğitim öğretim yılından itibaren bu programa öğrenci almaya başlanmasıyla birlikte ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır.
Aynı zamanda ilköğretim DKAB dersi öğretmeni yetiştiren programla ortaöğretime DKAB
öğretmeni yetiştiren program birbirinden ayrılmıştır. Bu yeni programa göre ortaöğretim
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yetiştirmek üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde üç yarıyıl süreli Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu programa İlahiyat
Lisans programını tamamlayan ve öğretmen olmak isteyen öğrenciler sınavla alınmıştır.
2008 yılına kadar DKAB Tezsiz Yüksek Lisans programı yalnızca Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından verilmiştir. Yakın dönemde başta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olmak üzere bazı İlahiyatlarda da bu program açılmış ve diğer öğretmenlik
branşları tezsiz yüksek lisans programlarıyla birlikte öğrenim süresi 3 yarıyıldan 2 yarıyıla
indirilmiştir.
26.05.2006 Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince İlköğretim DKAB Öğretmenliği Bölümü 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesine alınmış ve yeni bir öğretim programı hazırlanmıştır. Bu değişiklikteki amacın genel
eğitimde yer alan 29 öğretmenlik dalının da Eğitim Fakültesi çatısı altında toplanması olduğu ifade edilmiştir. Henüz Eğitim Fakültesi bünyesindeki DKAB Öğretmenliği Programı mezun vermemiştir.
	 Türkiye’de DKAB Öğretmeni Yetiştirme bölümündeki bilgiler başta Şevki Aydın’ın Cumhuriyet Döneminde Din Öğretmeni, İstanbul: Dem Yayınları, 2005 (2. Baskı) başlıklı çalışması olmak üzere Halis
Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, İstanbul: İFAV Yayınları; ve Yüksek Öğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Ankara, 2007 adlı çalışmalardan derlenmiştir.
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1.3 DKAB ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TATMİN DÜZEYLERİ
Tablo 9 DKAB Öğretmenlerinin Mesleki Tatmin Düzeyleri
Katılmıyorum Kararsızım

Katılıyorum

1. Seçme imkânım olsa başka bir branşın
öğretmenliğini tercih ederdim.

76,9

10,3

12,8

2. Daha avantajlı bir mesleği seçme
şansım olsa öğretmenliği bırakırdım.

65,9

12,3

21,8

Tablo 9, DKAB öğretmenlerinin öğretmenlik ve özel olarak bu branşın öğretmeni olmaktan duydukları tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik iki sorudan oluşmaktadır. DKAB öğretmenlerinin % 76,9’unun branşlarından memnun oldukları % 23,1 gibi azımsanmayacak
bir oranının ise ya kararsız olduğu ya da branşından memnun olmadığı ifade etmektedir.
Öğretmenlik mesleğinden memnun olanların oranı ise branşından memnun olanlara göre
daha az olmakla birlikte DKAB öğretmenlerinin mesleklerini çoğunlukla severek ve özveriyle yaptıkları sonucu çıkarılabilir. Çünkü daha avantajlı da olsa başka mesleği seçmezdim diyenlerin oranı % 65,9 dur. Eğitim Bir Sen’in “Öğretmen Sorunları Araştırması’nda “Yeniden
meslek seçmem gerekirse öğretmenliği tercih ederim” şeklindeki soruya öğretmenlerin %
56.1’i evet derken % 43.9’u hayır cevabını vermektedir. Daha avantajlı bir meslek seçme şansım olsa öğretmenliği bırakırdım sorusuna DKAB öğretmenlerin % 65.9’unun katılmadığı
dikkate alınacak olursa bu dersin öğretmenlerinin mesleki tatmin düzeylerinin genel olarak
öğretmenlerin ortalama tatmin seviyesinden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Katılıyorum

1-5 yıl

70,3

12,4

17,3

6-10 yıl

69,6

14,1

16,3

11-15 yıl

74,1

8,2

17,7

16-20 yıl

78,5

12,3

9,2

21-25 yıl

88,3

6,7

5.0

26 ve üzeri

89,4

7,6

3.0

Yüksek İslam Enstitüsü

87,3

8,5

4,2

77,8

11,3

10,9

71,9

1,8

26,3

74,7

8,4

16,9

Mezun Olunan İlahiyat Eski Lisans
Program
İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans
İlköğretim DKAB Öğretmenliği

Pearson
Ki-Kare

Kararsızım

Mesleki Kıdem

Katılmıyorum

Tablo 10 Başka Bir Branşın Öğretmenliğini Tercih Etmenin Değişkenlere Göre Analizi

0,007

0,002
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DKAB öğretmenlerinin branşlarından tatmin seviyesini ölçmeyi amaçlayan sorumuza vermiş oldukları cevapların analizine göre cinsiyet ve öğretim kademesi açısından bir
farklılık gözlenmezken, mesleki kıdem ve mezun olunan programa bağlı olarak farklılık
arz etmiştir.
1–5 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler % 17,7 oranında başka bir öğretmenlik
branşını kendi branşlarına tercih edebileceklerini belirtirken, bu oranın 16 yıl üzerinde kıdeme sahip olanlarda önemli ölçüde düşüş gösterdiği ve 26 yıl üzerindekilerde % 3’e kadar
düştüğü anlaşılmaktadır (Tablo 10).
Aynı soruya verilen cevaplar mezun olunan programa göre incelendiğinde ise branşından en çok tatmin olan öğretmenlerin Yüksek İslam Enstitüsü mezunları oldukları görülmektedir. İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının % 26,3’ünün ve Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının % 16,9’unun branşlarından memnun olmadıkları göze çarpmaktadır. Bu durumun hem İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans programı
hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin daha ziyade
1999 yılından itibaren değişen ÖSS sistemiyle zorunlu olarak bu bölümlere yönlendirilen
İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşmasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Yine de bu
bölümlerden mezun olanların diğer bölüm mezunlarına göre niçin branşlarından tatmin
düzeylerinin anlamlı seviyede düşük olduğu incelenmesi gereken bir konudur.

Katılıyorum

Pearson
Ki-Kare

Mesleki Kıdem

Kararsızım

Cinsiyet

Katılmıyorum

Tablo 11 Başka Bir Mesleği Seçmenin Değişkenlere Göre Analizi

Erkek

67,2

10,6

22,3

0,007

Kadın

59,5

20,6

19,8

1-5 yıl

59,3

14,8

25,8

6-10 yıl

56,5

19,6

23,9

11-15 yıl

66,0

9,0

25,0

16-20 yıl

66,4

13,0

20,6

21-25 yıl

74,2

8,3

17,5

26 ve üzeri

81,5

7,7

10,8

Yüksek İslam Enstitüsü

81,7

8,5

9,9

68,4

12,3

19,3

59,3

9,3

31,5

48,2

19,3

32,5

Mezun Olunan İlahiyat Eski Lisans
Program
İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans
İlköğretim DKAB Öğretmenliği

26

0,001

0,001
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Tablo 11’e göre DKAB öğretmenlerin mesleki tatmin düzeylerini ölçmeyi amaçlayan
“Daha avantajlı bir mesleği seçme şansım olsa öğretmenliği bırakırdım.” sorusuna verdikleri cevaplar ile cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan programa göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kadın öğretmenlerin mesleklerinden tatmin olma
düzeylerinin erkeklere göre daha az, bu konudaki kararsızlıklarının ise daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim Bir Sen öğretmen araştırma sonuçları da kadınların öğretmenlik mesleğinden tatmin düzeylerinin erkelere göre daha az olduğunu ve mesleki kıdem
arttıkça mesleki tatminin de yükseldiğini göstermektedir.
Genel olarak meslekteki kıdem yükseldikçe mesleki memnuniyetin arttığı gözlemlenmektedir. 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlardan sadece % 10,8’i seçme şansları olsa başka
bir mesleği seçeceklerini belirtirken 1–5 yıl arası kıdeme sahip olanlarda bu oran % 25,8’e
kadar çıkmaktadır.
Cevaplar mezun olunan programa göre incelendiğinde İlköğretim DKAB öğretmenliği
bölümü mezunlarının diğer programlardan mezun olan öğretmenlere oranla mesleklerinden daha az memnun oldukları anlaşılmaktadır. Yüksek İslam Enstitüsü mezunlarında tatminsizlik oranı % 9,9 iken İlköğretim DKAB öğretmenliği bölümü mezunlarında bu oran
% 32,5’e kadar yükselmektedir. Ayrıca DKAB branşı öğretmeni olmaktan tatmin düzeyleri
% 74.7 iken öğretmenlik mesleğinden tatmin düzeylerinin % 48.1’dir. Öğretmenlik mesleğinden tatmin olma ile branştan tatmin olma arasında % 25’lere varan farklılığın oluşması
oldukça ilginçtir.
Aslında verilen cevapların mezun olunan programa ve kıdeme göre gösterdiği farklılığın da temelinde meslekte daha yeni olan öğretmenlerin memnuniyetsizliğinin yattığı
görülmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Tezsiz
Yüksek Lisans mezunları 2002 yılından bu yana görev yapmaktadırlar. Bu durum mesleki
tatminsizliğin daha çok kıdem ve yaşa bağlı olduğunu göstermektedir. Genç insanların
beklenti ve umutlarının daha yüksek oluşu, kıdeme bağlı olarak mesleğe ısınma ve bağımlılığın artması bu sonuçta etkili olabilecek etkenlerdir.

1.4 DKAB DERSLERİ HAKKINDAKİ GENEL DÜŞÜNCELER: HUKUKİ STATÜSÜ VE
İSTEĞE BAĞLI DİN EĞİTİMİ
Yukarıda belirtildiği gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi Anayasa’nın 24
maddesine göre ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu okutulan bir derstir. 1990 yılında
Yahudi ve Hristiyan vatandaşlara bu dersten istedikleri takdirde muaf olma hakkı verilmiştir. Ancak dersin zorunlu hukuki statüsü zaman zaman kamuoyunda tartışılmaktadır.
Ayrıca zorunlu DKAB dersinin bazı açılardan din eğitimini de içerecek şekilde verilmesinden hareketle yeni öneriler geliştirilmektedir. Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ve “isteğe bağlı din eğitimi” meselesi olarak isimlendirilebilecek öneriyi şöyle
özetleyebiliriz.
“Zorunlu DKAB dersi ismine uygun şekilde bir kültür dersi olmalıdır. Ders toplumda yaygın olan dini inanç ve başka dinler hakkında bilgilendirme esas alınmalı ve bütün
dinlere ve mezheplere nesnel yaklaşılmalıdır. Bunu sağlamak için, DKAB dersi öğretim
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programından din eğitimine yönelik konular çıkarılmalıdır. Bununla birlikte din eğitimi
talebinde bulunanlar için de “isteğe bağlı din dersi” verilmesi gündeme gelebilir.” Farklı kesimler tarafından desteklenen bu önerinin nasıl gerçekleştirileceği tartışılmaktadır.
Okulda mı, yoksa okul dışında mı olmalıdır? Bu dersin finansmanı nasıl sağlanabilir? İsteğe bağlı din eğitimini kim vermeli ve programı nasıl olmalıdır soruları etrafında konu
tartışılmaktadır. Bu bölümde bu konularla ilgili DKAB öğretmenlerinin görüşlerine yer
verilecektir.

Tablo 12 DKAB Dersleri Hakkındaki Genel Düşünceler
Evet

Hayır

1. Sizce devlet okullarında zorunlu din dersi verilmeli midir?

95,8

4,2

2. DKAB dersinin haftalık ders saatini yeterli buluyor
musunuz?

25,6

74,4

3. Mevcut DKAB derslerinden başka isteğe bağlı ek bir İslam
din dersi ister misiniz?

95,8

4,2

Tablo 12’deki ilk soru kamuoyunda okullarda din öğretimi konusunda en çok tartışılan konulardan biri olan din dersinin hukuki statüsü ile ilgilidir. Bu dersin öğretmenleri
% 95,8 gibi büyük bir oranla okullarda zorunlu din dersini onaylamaktadırlar. Ancak zorunluluğu onaylamayan % 4,2 gibi bir oran aksi kanaat belirtmiştir. Türkiye’de yapılan
ampirik çalışmalar okullardaki zorunlu DKAB dersinin halkın büyük çoğunluğu tarafından onaylandığını göstermektedir. TESEV tarafından Aralık 2006’da yayınlanan kapsamlı
“Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” başlıklı araştırma raporunda “Sizce devlet
okullarında mecburi din eğitimi dersi verilmeli midir?” sorusuna deneklerin % 82.1 “evet,
verilmelidir” cevabını verirken % 15.4 ü “hayır” demektedir. % 2.5’i ise bu soruya cevap
vermemiştir. Uluslararası bir projenin liseli öğrencilerin din, değerler ve dünya görüşlerini belirlemeye yönelik Türkiye amprik çalışma verileri de gençlerin okullarda din dersini % 78 oranında desteklediğini göstermektedir. Eğitim Bir Sen araştırmasına göre ise
öğretmenlerin % 48.1’i okullarda zorunlu din dersi verilmesini tercih ederken, % 39.7’si
okullarda isteyene din dersi verilmesi gerektiğini söylemekte, din eğitiminin sadece ailede
verilmesi gerektiği görüşünü paylaşanların oranı yalnızca % 3.7’dir. Deneklerin % 8.4’ü ise
reşit olmayan çocuklara dini yönlendirme yapılmaması gerektiğine inanmaktadır. Son iki
seçeneğin bu soru ile ilgisini sağlamak biraz zor olsa da araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yarısı zorunlu din dersini onaylarken % 40’lık bölümü ise isteyene din dersi
	 İsteğe bağlı din eğitimi ile ilgili farklı görüşlerin ve tartışmaların özeti için bakınız: Şeyma Arslan,
“Türkiye’de İsteğe İslam Din Dersi Üzerine Tartışmalar”, Türkiye ve Almanya örneğinde Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi Sempozyumu, Goethe Enstitüsü ve İstabul Bilgi Üniverisitesi, 7-8 Kasım 2008, İstanbul.
	 Ali Çarkoğlu-Binnaz Toprak, Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, Tesev yay. İstanbul, 2006.
	 Recep Kaymakcan, Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, Dem yay.
İstanbul, 2007.
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verilmesi şeklinde bu dersin okul içindeki varlığını savunmaktadır. Özetle, DKAB dersi
öğretmenleri okullarda zorunlu din dersini oldukça yüksek düzeyde onaylamaktadır. İlgili araştırma verilerinde ise öğretmenlerin, halkın ve öğrencilerin onaylama düzeyi azalsa
da din dersinin okullardaki varlığına hatta dersin zorunlu statüsüne çoğunlukla olumlu
baktıkları anlaşılmaktadır.
DKAB dersi ilköğretim okullarında 4. sınıftan itibaren haftada ikişer saat, ortaöğretim
okullarında ise tüm sınıflarda birer saat olarak okutulmaktadır. Bu ders saatlerinin özellikle ortaöğretimde az olduğu yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Tablo 12’deki 2. soruya göre
DKAB öğretmenlerin % 74.4 gibi büyük çoğunluğu ders saatini yeterli bulmazken % 25.6’sı
yeterli olduğunu düşünmektedir. Ayhan ve diğ. tarafından 1999 yılında İstanbul ilinde
1240 ilk ve ortaöğretim öğrencisine yönelik yapılan araştırmada yöneltilen DKAB dersinin
haftalık ders saatini yeterli buluyor musunuz? şeklindeki soruya ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin % 56,5’i yetersiz bulmakta ve artırılmasını istemektedir.

Öğretim Kademesi

Erkek

23,4

76,6

Kadın

35,8

64,2

İlköğretim

30,7

69,3

Ortaöğretim

14,8

85,2

Pearson
Ki-Kare

Hayır

Cinsiyet

Evet

Tablo 13 Değişkenlere Göre DKAB Dersinin Haftalık Ders Saatini Yeterli Bulma
Durumu

0,003

0,000

“DKAB dersinin haftalık ders saatini yeterli buluyor musunuz?” sorusuna verilen
cevapta cinsiyet ve görev yapılan öğretim kademesine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmaktadır (Tablo 13). Erkeklerde DKAB dersinin haftalık ders saatini yeterli
bulmayanların oranı % 76,6 iken bu oran kadınlarda % 64,2’ye düşmektedir. İlköğretimde
görev yapan DKAB öğretmenlerinin % 69,3’ü DKAB dersinin haftalık ders saatini yeterli
bulmazken ortaöğretimde görev yapan DKAB öğretmenleri arasında bu oran % 85,2’ye
çıkmaktadır.
Görev yapılan öğretim kademesine bağlı olarak ortaya çıkan bu anlamlı farklıkta ortaöğretimdeki DKAB haftalık ders saatinin ilköğretimdeki haftalık ders saatinden farklı
olmasının etkisi önemlidir. Ortaöğretimde haftalık DKAB dersi bir saat iken ilköğretimde
bu iki saattir.

	 Ayhan ve diğer., Din ve Ahlak Eğitim Öğretimine Yeni Yaklaşımlar, Dem Yay. İstanbul, 2004.
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1.4.1 İsteğe Bağlı İslam Din Dersi
Anayasanın 24. maddesinde yer alan “…Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim
ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.” ifadelerine dayanarak DKAB dersine ilave olarak isteğe bağlı din eğitimi veren bir
ders sık sık gündeme gelmektedir. Bu konuda öğretmenlerin ne düşündüğüne bakalım.
Tablo 12’ye göre öğretmenlerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilave olarak isteğe bağlı bir İslam dersine % 95,8 gibi çok büyük bir oranla olumlu baktıkları görülmektedir. Bu oranın zorunlu din dersini onaylayanlarla aynı oranda olması dikkat çekicidir. Eğer
DKAB dersine ilave isteğe bağlı İslam din dersi olduğu takdirde bu derste ne öğretileceği
konusu gündeme gelmektedir. Çünkü DKAB dersi ile isteğe bağlı İslam dersinin birbirinden farklı fonksiyonun olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de içeriğinin nasıl olması
gerektiği önemlidir. Aşağıdaki tablo 14 DKAB öğretmenlerinin isteğe bağlı İslam din dersi
olduğu takdirde bu dersin içeriğinde hangi konulara en çok yer verilmesi gerektiği ile
ilgi bulguları içermektedir. İsteğe bağlı İslam dersinde öğretmenlerin % 61,7’si bu dersin
içeriğinde en çok Kuran-ı Kerim ve Anlamı, % 25,3’ü İslam Dini Esasları, % 8,5’i Peygamberimizin Hayatı, %2,9’u İslam Sanatları olmasını istemektedir.

Tablo 14 İsteğe Bağlı İslam Din Dersi İçeriği
Kuran-ı Kerim ve Anlamı

61,7

Peygamberimizin Hayatı

8,5

İslam Dini Esasları

25,3

İslam Sanatları (Musiki, tezhip, hat vs.)

2,9

Diğer

1,5

İsteğe bağlı İslam din dersinde en çok K. Kerim ve Anlamına yer verilmesi istenmektedir. Bu durum K. Kerim’in İslam dinindeki temel bilgi kaynağı olmasından kaynaklanabileceği gibi din konusunu temel kaynaklardan öğrenme/öğretme arayışı şeklinde de
yorumlanabilir. Ayrıca Kur’an’ı yüzünden okumayı ve içeriğini bilmenin Müslümanlar
arasındaki öneminden ve bunun DKAB dersinde karşılanma imkanının olmamasından
kaynaklanabilir. On yıl önce yapılmış olan Ayhan ve diğ.’nin 1999 yılındaki araştırmalarında yöneltilen benzer soruya öğrencilerin % 82,4’ünün DKAB dersine ek bir din dersi istediklerini; bunun hangi ders olması gerektiğinde ise % 43,1 ile K. Kerim ve Anlamı, % 27,4
ile peygamberimizin hayatı ve % 17,6 ile İslam Dini ve Esasları dersini istediklerini ortaya
koymaktadır. Bu durum eğitim öğretimin en önemli paydaşları olan öğretmen ve öğrencilerin bu konuda benzer düşündüklerini göstermektedir. Ancak öğretmenlerin bu tarzda
bir ders olmasına daha fazla olumlu baktıkları ayrıca en çok hangi konulara yer verilmesi
gerektiği konusunda öğretmenlerde 2. sırayı İslam Dini esasları oluştururken öğrencilerde
2. sırada Hz. Muhammed’in hayatı gelmektedir.
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1.4.2 Din Eğitiminin Verileceği Yer
Farklı kurum ve kişiler tarafından verilen din eğitimi ve öğretimi çoğu zaman birbirinin alternatifi olmayıp tamamlayıcısı olsa da bu konuda en uygun yerin neresi olduğu
hususu tartışılmaktadır. Bu çerçevede okullardaki din öğretimini yürüten öğretmenlerin
görüşlerini öğrenmek amacıyla din eğitiminin alınacağı en uygun yerin neresi olduğu sorulmuştur. Soru ve seçeneklerin belirlenmesinde karşılaştırmaya imkan tanımak için 2007
yılında yapılan KONDA araştırması esas alınmıştır.

Tablo 15 Sizce Din Eğitiminin Alınacağı En Uygun Yer Neresidir?
Anne, baba aile büyükleri

12,1

Okul

63,9

Kuran Kursları

3,8

Kitaplar

0,8

İmam Hatip Okulları

16,7

Mahalledeki Hacı amca

0,1

Medya

0,3

Diğer

2,2

Tablo 15’ten DKAB öğretmenlerin din eğitiminin alınacağı en uygun yer olarak okulu gördükleri % 63.9’lük tercihten anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin % 16,7’si İmam Hatip
Okulları, % 12,1’i anne, baba ve aile büyükleri, % 3,8’i kuran kursları, % 0,8’i kitaplar, %
0,3’ü ise medya olduğunu belirtmişlerdir. Okul ve İmam-Hatip seçeneklerini birleştirdiğimiz takdirde DKAB öğretmenleri % 80 gibi çok yüksek oranda din eğitimin verileceği en
uygun yerin örgün eğitim olduğunu düşünmektedir.
Konda araştırma şirketinin 2007 yılında 41 ilde 5291 örneklem üzerinde anket yoluyla
yaptığı araştırmada ise “çocuklarınız din eğitimini ve dini bilgilerini nereden almalılardır?” sorusuna araştırmaya katılanların % 44,2’si anne, baba ve aile büyükleri, % 26, 1
Kuran kursları, %19,7’si okul, % 5,9’u İmam Hatip Okulları, % 3,4’ü kitaplar, % 0,8’i mahalledeki hacı amca cevabını vermişlerdir.
Bu verilerden DKAB öğretmenleriyle halkın din eğitiminin verileceği yer konusundaki
tercihlerinin farklılaştığı görülmektedir. Öğretmenler din eğitimi için en uygun yer olarak
ilk sırada okulu gösterirlerken, halk ise ilk sırada anne-baba ve aile büyüklerini adres göstermektedir. Bu farklılaşma halkın dini eğitimin en iyi şekilde alınacağı yeri aile görmesinden kaynaklanabileceği gibi okullardaki din eğitiminin yeterli verilmediği düşüncesi ile
de ilgili olabilir.
	 Konda, “Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban Araştırması,” Milliyet Gazetesi, 8 Aralık, 2007.
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Mahalledeki Hacı amca

12,0

3,3

0,7

17,4

2,7

4,5

1,5

15,0

70,1

0,8

0,8

16,5

7,5

64,2

1,5

Yüksek İslam
Enstitüsü

11,0

56,2

2,7

1,4

24,7

İlahiyat Eski Lisans

9,8

66,9

4,6

0,6

15,9

İlahiyat Tezsiz
Yüksek Lisans

14,3

62,5

1,8

1,8

14,3

5,4

İlköğretim DKAB
Öğretmenliği

24,7

53,1

2,5

17,3

2,5

6-10 yıl

18,5 60,9

5,4

11-15 yıl

8,1

65,1

6,0

16-20 yıl

4,5

72,2

21-25 yıl

10,2

26 ve üzeri

Okul

3,7

0,8

0,8

Pearson Ki-Kare

3,2 0,012

20,9 54,0

Diğer

17,1

1-5 yıl

Medya

İmam hatip okulları

Mezun
Olunan
Program

1,1

Kuran kursları

Mesleki
Kıdem

Kitaplar

Anne-Baba, aile büyükleri

Tablo 16 Değişkenlere Göre Din Eğitiminin Alınacağı En Uygun Yer

0,8
1,6

23,9
1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

0,2

2,1

0,010

Din eğitiminin alınacağı en uygun yerin neresi olduğu sorusuna verilen cevaplarla
mesleki kıdem ve mezun olunan program arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Tablo 16). Mesleki kıdemi ne olursa olsun tüm öğretmenler din eğitiminin alınacağı
en uygun yerin okul olduğu konusunda birleşmektedirler. Mesleki kıdemi 1-5 yıl arasında
olanların % 54’ü; 6-10 yıl arasında olanların % 60,9’u; 11-15 yıl arasında olanların % 65,1’i;
16-20 yıl arasında olanların % 72,2’si; 21-25 yıl arasında olanların % 70,1’i; 26 ve üzeri olanların ise % 64,2’si okul seçeneğini işaretlemiştir.
İkinci en çok tercih edilen seçenekte ise mesleki kıdem önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki kıdemi 1- 5 yıl arasında olanlar % 20,9’luk, 6-10 yıl arasında
olanlar ise % 18,5’lik bir oranla ikinci tercih olarak anne baba ve aile büyüklerini görmektedirler. Bu oran 26 ve üzerinde olanlar arasında % 7,5 iken, 16-20 yıl arasında olanlar
arasında % 4,5’e kadar düşmektedir. Mesleki kıdemi 11 yıl ve üzeri olanlar arasında ise
en çok tercih edilen ikinci seçeneğin İmam Hatip Okulları olduğu görülmektedir. 26 yıl ve
üzeri kıdeme sahip olanlar arasında İmam Hatip Okullarını tercih edenlerin oranı % 23,9’a
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ulaşırken, 1-5 yıl arasın kıdeme sahip olanlar arasında bu oran % 17,1’e, 6-10 yıl arasında
mesleki kıdeme sahip olanlar arasında ise % 12’ye düşmektedir.
Mezun olunan program dikkate alındığında tüm program mezunlarında ilk tercih edilen seçeneğin yine okul olduğu görülmektedir. İlahiyat Eski Lisans mezunları arasında bu
oran % 66,9 ile en yüksek değere ulaşırken İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü mezunları arasında % 53,1’e düşmektedir. Mezun olunan programın en çok tercih edilen ikinci seçenekte oldukça etkili olduğu göze çarpmaktadır. Yüksek İslam Enstitüsü mezunları
arasında % 24,7, İlahiyat Eski Lisans mezunları arasında ise % 15,9 ile en çok tercih edilen
ikinci seçenek İmam Hatip Okulları okurken bu oran İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü mezunları arasında % 17,3’e, İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunları arasında ise %
14,3’e düşmektedir. İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü mezunları arasında ikinci en
çok tercih edilen seçenek % 24,7 ile anne–baba, aile büyükleri olmuştur. Bu seçeneği işaretleyen Yüksek İslam Enstitüsü mezunlarının oranı % 11 iken İlahiyat Eski Lisans mezunları
arasında bu oran % 9,8’e düşmektedir. Mesleki kıdem ve mezuniyet durumuna göre din
eğitiminin alınacağı en uygun yer seçenek konusunda öğretmenler arasında bir farklılaşma olduğu anlaşılmaktadır. Kıdemi az olanlar okul seçeneğini daha kıdemli olanlara göre
daha az desteklemektedirler. Bu farkılığın açıklamalarından biri de genç DKAB öğretmenlerinin din eğitimi ile DKAB dersi arasındaki farkı daha iyi algılamış olmaları olabilir.

1.5 DKAB ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Değişik tanımları olmakla birlikte öğretim programı, bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nelerin niçin ve nasıl yer alacağını gösteren kılavuz olarak tanımlanabilir.
Bir dersle ilgili öğretim programlarının da değişimleri yansıtması için belirli aralıklarla
gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Bu sürenin de beş yıl olması gerektiği genel kabul
görmektedir. Ancak DKAB öğretim programlarının çok sık değiştirilmediği gözlemlenmektedir. Zorunlu olduğu 1982 yılından itibaren DKAB öğretim programlarında yapılan
değişikliklerden bu kanıya ulaşmak mümkündür.
Talim Terbiye Kurulu’nun 8.12.1981 gün ve 213 sayılı kararı ile “Din ve Ahlak Bilgisi
Dersi” olarak birleştirilen ve 21.10.1982 tarih ve 139 sayılı karar ile adı “Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi” olarak değiştirilen dersin programı 28 Mart 1982 tarihli Tebliğler Dergisinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1982’den sonra dersin programındaki ilk ciddi değişiklik Talim Terbiye Kurulu’nun
28.02.1992 tarih ve 47 sayılı kararı ile gerçekleşmiş, İlköğretim ve Ortaöğretim DKAB Öğretim programları yenilenmiştir. 2000 yılına gelindiğinde ise İlköğretim DKAB öğretim programı kurulun 373 sayılı kararı gereğince tekrar değiştirilmiş ve 2000-2001 eğitim-öğretim
yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra İlköğretim DKAB öğretim
programı 28.12.2006 tarih ve 410 sayılı karar ile değiştirilerek mevcut halini almıştır. Ortaöğretim DKAB öğretim programı ise 1992’den yaklaşık 13 yıl sonra kurulun 31.03.2005
tarih ve 16 sayılı kararıyla değiştirilmiştir.
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Tablo 17 DKAB Ders Programlarını İnceleme Durumu
Mevcut DKAB programının tamamını inceledim.

38,5

Mevcut DKAB programını kısmen inceledim.

51,2

Mevcut DKAB programını inceleme fırsatı bulamadım.

9,4

Mevcut DKAB programını inceleme gereği duymadım.

0,9

Tablo 17 ankete katılan DKAB öğretmenlerinin dersin yeni programını hangi düzeyde incelediğine ilişkin bulgulara yer vermektedir. DKAB öğretmenlerinin % 38,5’i mevcut programını tamamen incelediğini söylerken programını kısmen inceleyenlerin oranı
% 51,2, programı inceleme fırsatı bulamayanların oranı % 9,4; programı inceleme gereği
duymadığını ifade edenlerin oranı ise % 0,9’dur. Sonuçta ilk ve ortaöğretimde görev yapan
DKAB öğretmenlerinin yaklaşık % 60’ı bu dersin en temel metni olan DKAB programını
ya hiç okumamış ya da kısmen incelemekle yetinmiştir. Bu durumda eskisine göre oldukça
köklü değişimler getiren ve yapılandırmacı yaklaşıma göre şekillendirildiği ifade edilen
yeni DKAB programının öğretmenlerin çoğu tarafından iyice incelenmediği verisi bizlere
yeni anlayışın sınıf ortamına öğretmenler tarafından nasıl uygulanacağı sorusunu akla getirmektedir. Ayrıca öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevapta cinsiyet, mesleki kıdem ve
mezun olunan program değişkenine göre istatistiksel anlamda bir farklılık arz etmemesi
de düşündürücüdür. DKAB programını yeterli düzeyde incelenmeme nedenini açıklayacak amprik bir veri olmasa da bu konudaki yetersizliğin muhtemel nedenleri şunlar olabilir: 1. Öğretmenlerin ders programlarını tamamını incelemede genelde isteksiz olması,
2. İlk ve ortaöğretim DKAB programlarının oldukça uzun olması. Daha önceki öğretim
programları 15-20 sayfa arasında değişirken yeni programlar teorik açıklama, kazanımlar,
etkinlik örnekleri vb. ile 230 sayfayı bulmaktadır. Ayrıca DKAB program kitabına internetten ulaşım herkes için mümkün olsa da basılı olarak öğretmenlerin tamamında olmaması
da bir gerekçe olabilir. 3. Programın tanıtımına yönelik DKAB öğretmenlerine hizmetiçi
eğitim konusundaki eksiklik.

Tablo 18 Öğretmenlerinin DKAB Öğretim Programına Bakışları
Katılmıyorum
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Kararsızım

Katılıyorum

1. DKAB derslerinde eski sistem
yeterliydi, yeni bir program
değişimine ihtiyaç yoktu.

82,3

7,7

10,0

2. DKAB programı güncel konuların
derse taşınmasına imkân
vermektedir.

18,1

11,6

70,2
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2005 yılında ortaöğretim ve 2006 yılında da ilköğretim DKAB öğretim programları
değiştirilerek bugünkü şeklini almıştır. Tablo 18’e göre program değişikliğini gerekli gören DKAB öğretmenlerin oranı % 82,3’tür. Bu sonuç, dersin uygulayıcısı olan öğretmenler açısından yapılan değişikliğin ne derece gerekli olduğunu göstermesi açısından dikkat
çekicidir. Eski sistemi yeterli bulan ve program değişikliğine ihtiyaç olmadığını düşünen
öğretmenlerinin oranı ise % 10 iken bu konuda kararsız olanların oranı ise % 7,7’dur.
Öğretmenler yeni programın güncel konuları derse taşımalarına imkân verdiği görüşüne %70,2 oranında katılmaktadırlar. Yeni programın yapılandırmacı eğitim anlayışı için
öğrencinin her an içli dışlı olduğu güncel hayat ile ders arasında bağlantı kurabilmesinin
önemi düşünülürse güncel konuları derse taşıyamadığını belirten ve kararsız olanların
oranının % 29,7 ye ulaşması üzerinde durulması gereken bir konudur.

Tablo 19 Öğretim Kademesine Göre DKAB Öğretim Programı Değişikliğine Bakışı

Öğretim
Kademesi

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

İlköğretim

85,1

7,4

7,4

Ortaöğretim

77,0

8,1

14,9

Pearson
Ki-Kare
0,003

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde eski sistem yeterliydi yeni bir program değişimine ihtiyaç yoktu” sorusuna verilen cevaplar cinsiyet, görev yapılan öğretim kademesi
ve mezun program açısından analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre yalnız görev yapılan
öğretim kademesi değişkenine göre anlamlı ilişki bulunmuştur. Tablo 19’dan anlaşılacağı
gibi ortaöğretim DKAB öğretmenlerinin programda değişiklik yapmaya gerek olmadığı
düşüncesine % 14.9’u destek verirken bu oran ilköğretim öğretmenlerinde % 7.4’tür. Program değişikliğine ilköğretim DKAB öğretmenlerinin ortaöğretime göre daha fazla destek
vermesi oldukça ilginçtir. Normalde beklenen ortaöğretim DKAB öğretmenlerinin DKAB
program değişikliğine daha çok destek vermesidir. Çünkü 1992’deki esasa yönelik olmayan program değişikliğini dikkate almazsak 1982’den beri ortaöğretim DKAB programı
değişmemiştir. İlköğretim programı ise 2000 yılında değiştirilmiştir.

1.5.1 DKAB Danışma Kurulu
Okullardaki DKAB dersi konusunda uzlaşı ve hoşgörü kültürünü geliştirmenin yöntemlerinden biri de sürecin katılımcı olmasıdır. Din dersi ile ilgili paydaşların program ve
din dersi politikası oluşturma süreçlerine katılması ile birlikte bir çok tartışma ve problem
alanının azalacağını söyleyebiliriz. Ayrıca çoğulcu katılım, demokratik ve din özgürlüğüne
önem veren toplumların belirgin niteliklerindendir. Bu çerçevede Türkiye’de DKAB Danışma Kurulu oluşturulması anlamlı olacaktır.
	 DKAB Danışma Kurulu önerisi konusunda bkz. Recep Kaymakcan, “Katılımcı Din Dersi İçin Bir Öneri:
DKAB Danışma Kurulu” Dem Dergi, sayı: 3/2008, s.96-97.
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Türkiye’de DKAB programlarını hazırlama süreci, program hazırlama komisyonun
oluşumu ve programın onanması vb. konularda Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe vb.
dersleri ile aynı süreci paylaşmaktadır. DKAB dersi programı hazırlanmasından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sorumludur. Genel Müdürlük tarafından oluşturulan komisyonda
İlahiyat Fakültelerinden öğretim üyeleri, DKAB öğretmenleri, Türkçe öğretmeni ve program geliştirme uzmanı bulunmaktadır. Komisyon tarafından hazırlanan program Talim ve
Terbiye Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girmektedir. Din dersinin okul
içerisindeki konumu ise diğer derslerden biraz farklıdır ve bazı yönlerden belirli bir inanç
coğrafyasının izlerini daha fazla görmek mümkündür. Matematik dersinden bu açıdan da
farklıdır. Gelişmiş demokratik ülkelerinde genelde okullarda din dersi program hazırlama
sürecinde ilke olarak eğitim otoritesi ile dini otorite arasında bir işbirliği olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de ise din-devlet ilişkileri ve program hazırlama geleneği katılımcılığa
olanak tanımamaktadır. Resmen tanınan dini kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının bile
DKAB program hazırlama süreci ile hukuken hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. DKAB programı hazırlama ve politika geliştirmede danışma fonksiyonu icra edecek böyle bir kurulun
kimler tarafından oluşturulacağı ve işleyişi tartışılabilir. Bu çerçevede araştırmada, dersin
öğretmenlerine MEB dışında DKAB programı hazırlanırken muhtemel paydaşlardan hangilerinin bu süreçte yer alması ile ilgili görüşlerini tespit amacıyla soru yöneltilmiştir.

Tablo 20 DKAB Dersi Öğretim Programı Hazırlanırken MEB Dışındaki Başka
Paydaşlardan Görüş Alınması İle İlgili Düşünceler
Evet

Hayır

Diyanet İşleri Başkanlığı

97,9

2,1

Diğer din temsilcileri

64,9

35,1

Alevi sivil toplum örgütleri

57,2

42,8

Eğitim sendikaları

49.0

51.0

Eğitim konusuyla ilgilenen sivil toplum örgütleri

72,1

27,9

DKAB programı hazırlanırken MEB dışındaki hangi paydaşların görüşü alınacağına
dair soruda araştırmaya katılan DKAB öğretmenlerinin % 97,9’u Diyanet İşleri Başkanlığı için evet yanıtını vermiştir. Eğitim konusuyla ilgilenen sivil toplum örgütleri için evet
cevabını verenlerin oranı % 72,1 iken diğer din mensupları için bu oran % 64,9; Alevi sivil
toplum örgütleri için % 57,2 eğitim sendikaları için ise % 49’dur (Tablo 20).
DKAB programı hakkında görüş alma konusunda DKAB öğretmenleri en büyük desteği Diyanet İşleri Başkanlığına vermişlerdir. En az destek gören paydaş ise eğitim sendikaları olmuştur. % 51’lik bir oran bu konuda eğitim sendikalarına güvenmemektedir.
Eğitim konularıyla en yakından ilgilenmesi beklenen eğitim sendikalarına böylesi bir güvensizliğin nedeni üzerinde durulması gerekmektedir. Eğitim konusuyla ilgilenen sivil
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toplum örgütlerinden görüş alınmasını % 72.1 gibi Diyanet İşleri Başkanlığından sonra en
çok onaylanan grubu oluştururken bir anlamda sivil toplum örgütü olan sendikalara karşı
duyulan bu çekince öğretmenlerin sendikalara bakışının tespiti açısından da önemlidir.
Eğitim Bir Sen’in 2004 yılında yaptığı araştırma verileri de öğretmenlerin eğitim sendikası
konusundaki düşüncelerinin olumlu olmadığını göstermektedir. Bu araştırmaya katılan
öğretmenlerin % 39.4 bir eğitim sendikasına üye olduğu ifade etmektedir. Sendikalara
güvenim tamdır diyenlerin oranı yalnızca % 21.5’te kalırken % 78.5’i sendikalara güven
duymamaktadır. Sendikaların mensuplarının haklarını yeterli düzeyde savunduğunu söyleyenlerin oranı ise % 21’dir. DKAB programı hazırlama konusunda eğitim sendikalarından görüş alınmasına yönelik desteğin az olmasının genel olarak öğretmenler arasında
eğitim sendikaları ile ilgili olumsuz algılamanın bir yansıması olduğu söylenebilir. Ayrıca
bu bulgular DKAB öğretmenlerinin MEB dışında farklı paydaşların program hazırlama sürecine
katılımını büyük oranda benimsediğini göstermektedir.

Tablo 21 Cinsiyete Göre DKAB Dersi Öğretim Programı Hazırlanırken
Paydaşlardan Görüş Alınması
Cinsiyet
Erkek

Kadın

Pearson Ki-Kare

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Alevi Sivil Toplum Örgütleri

40,5

59,5

53,5

46,5

0,007

Eğitim Sendikaları

47,3

52,7

67,7

32,3

0,000

Eğitimle İlgili Sivil Toplum
Örgütleri

24,4

75,6

43,7

56,3

0,000

Tablo 21’den DKAB program hazırlamada görüş alınacak paydaşlar konusunda da
cinsiyete göre oldukça anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Farklı paydaşlardan
görüş alınma konusunda erkeklerin kadın öğretmenlere oranla daha katılımcı oldukları
dikkati çekmektedir. Alevi sivil toplum örgütlerinin görüşünün alınması gerektiğini düşünen erkek öğretmenlerin oranı % 59,5 iken kadınların % 46,5; eğitim sendikalarına evet
diyen erkeklerin oranı % 52,7 iken kadınların oranı % 32,3; eğitim konusuyla ilgilenen
sivil toplum örgütleri için evet diyen erkeklerin oranı % 75,6 iken bu seçeneğe evet diyen
bayanların oranı % 56,3’tür.
Sorudaki diğer iki seçenek olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer dinlerin temsilcilerine her iki cinsinde birbirine yakın oranlarda onay verdikleri göz önünde bulundurularak,
DKAB dersi ile ilgili süreçlere İslam içi ve sosyal ya da siyasi kanaatlere dayalı çoğulculuk
konusunda erkeklerin kadın öğretmenlere göre daha kapsayıcı oldukları söylenebilir.
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Tablo 22 Mesleki Kıdeme Göre DKAB Dersi Öğretim Programı Hazırlanırken
Paydaşlardan Görüş Alınması
Mesleki kıdem
1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl 26 ve üzeri

Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet
Eğitim
61,6 38,4 52,2 47,8 50,0 50,0 41,7 58,3 50,9 49,1 37,9 62,1
Sendikaları

Pearson
Ki-Kare
0,006

Tablo 22’ ye bakıldığında DKAB programı hazırlama sürecinde eğitim sendikalarının
görüşlerinin alınması konusunda mesleki kıdemin belirleyici bir faktör olduğu görülmektedir. Genel olarak mesleki kıdemi düşük olan DKAB öğretmenlerinde eğitim sendikalarının görüşü alınmasın diyenler çoğunluktayken, mesleki kıdem arttıkça eğitim sendikalarının görüşü alınsın diyenler lehinde bir değişme olmakta ve 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip
olanlar arasında bu oran % 62’ye çıkmaktadır. Eğitim sendikalarının görüşü alınsın diyenler 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanlarda oran % 38,4; 6-10 yıl arası kıdeme sahip olanlarda
% 47,8; 11-15 yıl arası kıdeme sahip olanlarda % 50; 16-20 yıl arası kıdeme sahip olanlara da
% 58,3; 21-25 yıl arası kıdeme sahip olanlarda % 49,1’dir. Mesleğe yeni başlayan DKAB öğretmenleri eğitim sendikalarına daha az güvenirken mesleki kıdem arttıkça genelde eğitim
sendikalarına duyulan güvenin de arttığı görülmektedir. Eğitim Bir Sen araştırmasına göre
de eğitim sendikalarına güven yaş ve mesleki kıdemle birlikte artmaktadır.

1.6 DKAB DERSİNDE İSLAM ÖĞRETİMİ
Türkiye’deki DKAB ders programlarında 2000 yılındaki İlköğretim DKAB programındaki değişiklik öncesine kadar İslam dini öğretiminde içerik ve yaklaşım olarak büyük
ölçüde “ilmihal merkezli” bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir. İlmihal merkezli
yaklaşım, genelde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak boyutunu içeren, dinin günümüzde
yaşayan tezahürlerini yansıtmayan, fıkhi bakış açısını önceleyen, İslam içerisindeki yorum
farklılıklarına yer vermeyen bir anlayış olarak tanımlanabilir. Aslında bu anlayış, Türk-İslam tarihinde Anadolu’da gelişen ve Cumhuriyet döneminde de etkilerini sürdüren İslam
anlayışının pedagojik yönden desteklenmiş şekli olarak değerlendirilebilir.
2000 yılında hazırlanan İlköğretim DKAB programında ise ilmihal merkezli İslam
öğretiminin yetersizliklerinden hareketle, akıl ile inancı bütünleştirmeyi esas alan ve asli
kaynakları referans alma ve kök İslami ilkeleri önceleme iddiasında olan bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. 2005 ve 2006’da yenilenen DKAB ilk ve ortaöğretim programlarında ise temele alınan yaklaşım din bilimsel yaklaşım olarak tanıtılırken “nasıl bir İslam
öğretimi?” sorusuna da cevap verilmek, İslam öğretiminde Kuran merkezli, mezhepler
üstü ve birleştirici bir yaklaşımdan bahsedilmektedir. Böyle bir yaklaşımla İslâm kaynaklı
bütün dinsel oluşumları kuşatacak kök değerlerin öne çıkarıldığı; inanç, ibadet ve ahlâk
alanlarıyla ilgili bu değerlerin, Kuran’la ve Hz. Peygamberin çabalarıyla oluşturulmuş ve
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bütün Müslümanları birleştiren ortak paydalar olmasına özen gösterildiği belirtilmektedir.
Genel hatlarıyla literatürdeki ifade ile yeni program “modern İslam” yönelimi ağırlıkta
olan bir İslam öğretimini savunmaktadır. Ancak gerek ilmihal merkezli yaklaşımın, gerekse modern İslam yönelimli yaklaşımın her ikisinin de esasta İslam içerisindeki çoğulculuğa
yer vermek gibi bir eğiliminin olmadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 23 DKAB Öğretmenlerinin “İslam Öğretimi” Yaklaşımlarıyla İlgili Görüşleri
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

1. Öğrencilerin aileden getirdiği din
anlayışı ile okulda öğrendikleri din
birbiriyle uyumludur.

45,8

8,5

45,8

2. DKAB derslerinde İslam ilmihal
kitaplarındaki gibi öğretilmelidir.

56,6

9,4

34.0

3. DKAB derslerinde diğer Müslüman
ülkelerin İslam’ı nasıl yaşadıkları da
öğretilmelidir.

17,7

8,9

73,4

Tablo 23’te okullarda İslam öğretimi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla DKAB
öğretmenlerine sorular sorulmuştur. İlk soru öğrencilerin aileden getirdiği din anlayışı ile
okulda öğrendikleri dinin birbiri ile uyumlu olup olmadığına yöneliktir. Öğrenciler ilköğretim 4. sınıftan itibaren DKAB dersine katılmadan önce başta ailenin tesiri olmak üzere
çevreden din konusunda bilgilere, inançlara ve tutumlara sahip olmaktadır. Öğrencilerin
ailelerinden ve çevreden almış oldukları İslam anlayışları bazen okulda öğretilenden farklı
olmaktadır. Bu farklılığın nedeni öğrencilerin ailelerin mezhep ve dini yorum farklılığından kaynaklanacağı gibi yanlış ve yetersiz bilgilerle şekillenen İslam anlayışından da kaynaklanabilir. Okullarda ise kitabi İslam anlayışına yer verilmektedir. Bazı durumlarda ders
ortamında İslam anlayışları arasındaki farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum aslında
pedagojik açıdan bir zenginliktir. Çünkü bu farklılığın nedenleri üzerinde düşünme ve tartışma fırsatı oluşturmaktadır. Ancak iyi yönetilmediği durumlarda ailelerle okul arasında
sorunlara neden olma potansiyeli de taşımaktadır. DKAB öğretmenlerinin % 45.8’i aileden
getirilen din öğretimi ile öğrencilerin okulda öğrendikleri arasında farklılık olduğunu söylerken aynı oranda diğer grup ise farklılık olmadığı düşünmektedir. % 8.5’i ise kararsızdır.
Aslında öğretmenlerin yarısına yakınının okul ve ailenin din anlayışlarında farklılığa işaret etmesi
oldukça yüksek bir orandır. Bu farklılıkların oluşumunda öğretmenin görev yaptığı sosyo-kültürel
ve inanç coğrafyasının etkin olduğu söylenebilir. Burada esas sorulması gereken soru şudur:
Aile ile okulun değişik nedenlere bağlı din anlayışları ortaya çıktığında öğretmenin nasıl
davranması gerektiğine yönelik DKAB öğretmenliği programlarında ve hizmetiçi eğitimlerde eğitim verilmekte midir?
Tablo 23’teki ikinci soru DKAB öğretmenlerinin ilmihal merkezli İslam öğretimi konusundaki görüşlerini belirlemeye yöneliktir. Yukarıda belirtildiği gibi ilmihal yaklaşımı din
derslerinde geçmişte uzun zaman etkin olmuş ancak günümüzde eleştirilen geleneksel bir
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yaklaşımdır. DKAB öğretmenlerinin çoğunluğu derslerde İslam’ın ilmihal kitaplarındaki
gibi öğretilmesine karşı çıkmaktadır. İslam’ın ilmihal kitaplarındaki gibi öğretilmesi gerektiğini düşünen öğretmenlerin oranı % 34’te kalmıştır. Bu sonuçtan öğretmelerinde ilmihal tarzı İslam öğretimine olumsuz bakarak yeni DKAB öğretim programlarındaki ilmihal
merkezli anlayıştaki değişikliği onayladıkları anlaşılmaktadır.
Eski ve büyük oranda yeni DKAB programında da İslamın bir dünya dini olarak farklı
coğrafyalardaki yaşantı ve yorumlarına yer verilmediği gözlenmektedir. İslamiyet ilk doğuş dönemi ve kaynaklarından bahsedilmekte, daha sonra ise Türkiye’de bizlerin anladığı
İslam anlayışına geçilmektedir. Tarihte ve günümüzde farklı coğrafya ve topluluklar tarafından İslamiyetin algılanması ve yaşanması üzerinde durulmamaktadır. Dünya dini olan
İslamiyetin azınlık ve çoğunluk olarak yaşandığı ülkelerdeki Müslümanların din anlayışları ve yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmaları öğrencilerin ufkunu açacaktır. Tablo 23’te
DKAB öğretmenleri % 73.4 gibi yüksek seviyede diğer Müslüman ülkelerde İslamın nasıl
yaşadıklarının öğretilmesine olumlu bakmaktadır.

1.7 DKAB DERS KİTAPLARI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ders kitapları tüm diğer ders kitapları gibi
29.05.1995 tarih ve 22297 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı
Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmaktadır. Buna göre
ders kitapları ya yarışma, ya sipariş, ya satın alma, ya yazdırma ya da özel kesime yazdırma yollarından biriyle hazırlanmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 2007-2008 öğretim yılında gerek ortaöğretim gerekse ilköğretim DKAB ders kitapları MEB bünyesinde görevli
elemanlardan oluşan komisyonca hazırlanan kitaplardır. Ortaöğretimde ders kitaplarının
yanında öğretmen kılavuz kitapları da varken ilköğretimde öğretmen kılavuz kitapları
2008-2009 öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 2008-2009 öğretim yılında
özel kesim tarafından hazırlanan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan
DKAB ders kitapları da ilköğretimde okutulmaya başlanmıştır.
DKAB ders kitapları, öğrenciler için bu dersin öğretim programlarında yer alan öğrenim alanları ve bu alanlara ait konu başlıkları işlendiği için en temel metinlerdir. Belki de
birçok öğrencinin hayatı boyunca karşılaşacağı en önemli dinî kaynak bu kitaplardır. Bu
yönüyle bakıldığında DKAB kitaplarının öğrencilerin ilgi, beğeni ve ihtiyaçlarına hitap
edecek tarzda hazırlanması son derece önemlidir. DKAB ders kitaplarıyla ilgili öğretmenlerin görüşleri bu kitapların yeterlilik ya da eksikliklerinin belirlenmesinde bizlere önemli
ipuçları verecektir.
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Tablo 24 DKAB Öğretmenlerinin DKAB Ders Kitaplarına Bakışları
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

9,4

8,2

82,5

2. DKAB ders kitapları görsel açıdan
yeterli değildir.

28.0

8,1

63,9

3. DKAB ders kitaplarındaki bilgilere
güvenirim.

8,8

9,9

81,3

1. DKAB ders kitapları anlaşılır bir dile
sahiptir.

Tablo 24’e göre araştırmaya katılan DKAB ders öğretmenlerinin % 82’5’i DKAB ders
kitaplarının anlaşılır bir dile sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu kitaplardaki bilgilere güvendiğini söyleyenlerin oranı da hemen hemen aynıdır (% 81,3). DKAB ders kitapları anlatım dili ve bilgilerin güvenilirliği açısından ders öğretmenlerinden olumlu not almışlardır.
Ancak bu kitapların görsel açıdan yeterliliği konusuna olumlu bakan DKAB öğretmenlerinin oranı % 63,9’a düşmektedir. Görsel açıdan ders kitaplarını yetersiz bulanların oranı %
28, bu konuda kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 8,1’dir. Bütün bunlar görsellik
açısından DKAB ders kitaplarında daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
DKAB ÖĞRETMENİ VE ÇOĞULCULUK

2.1 DKAB DERSLERİ VE ÇOĞULCULUK
Günümüz toplumlarında görülen kültürel yaşam biçimlerindeki çeşitlilik, etnik gruplar, mezhepler ve dünya görüşlerinin sayısının her geçen gün artması; ya da var olan bu
grupların farklılıklarının farkına varmaları sonucu kendilerini ifade etmeleri ve kültürel
hak talepleri, çoğulculuğu tartışılan bir olgu haline getirmiştir. Artan çoğulcu söylemlerin
temelde, yirminci yüzyılın içerisindeki büyük göç dalgaları ve çöken sömürge imparatorluklarının ardında bıraktıkları etnik ve kültürel çeşitlilikle ve modernleşme düşüncesinin
evreselci paradigmasına yapılan eleştirilerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Son çeyrek yüzyılda hızlanan küreselleşme süreci, kitle iletişim araçlarının yaygınlığı, çok uluslu kuruluşların öneminin artması, göçler gibi etmenlerin de bu süreci hızlandırdığı görülmektedir.
Çoğulluk kavramı ile çoğulculuk birbirinden farklıdır. Bu ayrım, ‘tanımlama’ ile ‘değer
biçme’ arasındaki farklılıkla ilgilidir. Çoğulluk, bir takım çeşitliliğin bulunması halini ifade
etmek için kullanılırken; çoğulculuk ise, belirli bir çeşit çoğulluğa yönelik genellikle olumlu bir değerlendirmeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile birbirinden
ayırt edilir şekilde farklı değerlerin, kuralların, dünya görüşü ve inançların çokluğu olarak
da anlaşılan çoğulluğun politik bir amaç haline dönüşmesi çoğulculuğu gündeme getirmektedir. Böylece çoğulculuk; bir toplumdaki çoğulluk durumunun meşru tarzı olarak,
farklı düşünce sistemlerinin, dünya görüşlerinin, inanç ve geleneklerin biri diğeri üzerinde
hegemonya kurmaksızın beraberce bulunabilecekleri bir duruma işaret etmektedir.
Din eğitiminin karşılaştığı çoğulculuk öncelikle sadece kendisinin değil, genel olarak
eğitim alanının karşılaşmış olduğu çoğul yapıyla ilgilidir. Bu duruma, toplumsal yapıların
çoğullaşmasının ve bunun okullara yansımasının etkisi olduğu söylenebilirken; pedagoji
anlayışlarındaki değişimlerin de sebep olduğu görülmektedir. Özellikle yirminci yüzyılla
birlikte W. James, J. Dewey, J. Piaget, Vygotsky gibi reformist pedagogların ortaya koymuş
oldukları çocuk merkezli eğitim yaklaşımları, sınıf ortamında çoğulluk olgusunu herhangi
bir eğitimsel faaliyetin pek çok açıdan başlangıç noktası haline getirmiştir. Bu yaklaşımlarda bireyler arasındaki farklılıklara vurgu yapılması, sınıf ortamındaki çoğulluk olgusunun
anlaşılmasında psikolojik perspektifin öncelenmesine neden olmuştur. Ancak son zamanlarda çoğulculuğu oluşturan farklılık konusunun bireysel farklılıklardan ziyade kültürel
farklılıklar olarak değerlendirilmesi, kimliğin kültür ile ilişkilendirilerek tanımlanması
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veya birey açısından kültürün öneminin vurgulanması gibi nedenler, çoğulculuğun kültürel karakterini, psikolojik olanın önüne geçirmiş gözükmektedir. Bu durum eğitim alanında da kendisini hissettirmiş ve bu açıdan her çocuk bir sosyo-kültürel çevrenin parçası
olarak görülmüş ve onun aile ve çevresinden sınıf ortamına getirmiş olduğu bilgilerin göz
önüne alınması gerekliliği yeni pedagoji anlayışlarında dile getirilmiştir.
Eğitim alanında gelişen bu çoğulluk anlayışı çerçevesinde bir eğitim projesi olarak din
eğitimi de bu sosyokültürel çoğulluk bağlamında kendisini doğrulamak, meşrulaştırmasını yaparak kendisine bir zemin bulmak istemektedir. Bu çerçevede çoğulcu bir toplumda
herkese yönelik eğitim veren devlet okullarındaki din eğitiminin çoğulluğu kabul edip ona
değer vermesi temel özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Böylece özellikle devlet okullarında çoğulcu din eğitimi modellerinin daha uygun olacağı yönündeki görüşler
başta akademisyenler arasında olmak üzere daha fazla ilgi görmektedir.
Geleneksel çoğulculuğun okullarda din eğitimine yansıması çoğunluk dışındaki dinlerin de öğretim programı içerisinde yer alması şeklinde olmuştur. Ancak modern çoğulcu
anlayışta ise, din eğitiminde bir din içerisindeki farklılıkların da dikkate alınması öngörülmektedir. Bu farklılıklar bir din içerisindeki farklı mezheplerin görüşleri olabileceği gibi
yeni gelişen bir din içerisindeki teolojik ve sosyolojik yorumları da içerebilmektedir.

2.2 DİNLERARASI İLİŞKİ MODELLERİ
Dinlerarası ilişki modelleri tarihsel süreç içerisinde farklılık arz etmiştir. Bir dinin diğer
dinlere karşı tutumları onları yok saymaktan, eşit ölçüde değerli dinler olarak görmeye
kadar büyük değişiklikler göstermiştir. Birbirlerine karşı gösterdikleri bu teolojik nitelikli
dinlerarası ilişki modellerinde genel olarak hakikat ve kurtuluş fikri esas alınarak yapılmaktadır. Bu çerçevede dinlerarası ilişkileri üç ana kavram etrafında toplamak mümkündür: Dışlayıcılık (exclusivizm), kapsayıcılık (inclusivizm) ve çoğulculuk (pluralizm)
Dışlayıcılık: Dinlerin birbirlerine bakışta en eski geçmişe sahip geleneksel bir yaklaşım olan dışlayıcılığa göre mutlak hakikate sadece bir din sahiptir ve sadece bu dinin
mensupları nihai kurtuluşa ulaşabilecektir. Kendisinin dışındaki dinler ise yanlıştır ve
mensuplarını kurtuluşa ulaştırması söz konusu değildir. Bu paradigmaya göre, kurtuluş,
özgürleşme, insanın kemale ermesi ya da dinin nihai amacı olarak kabul edilen şey sadece
hususî bir dinde bulunur ve onun aracılığıyla elde edilir. Diğer din mensupları dinlerinde
samimi ve ahlâken dürüst olsalar da kendi dinleri aracılığıyla kuruluşa eremezler. Tanrı
tarafından kabul edilmek ve kurtulmak için biricik yoldan haberdar olmaları, onu kabul
etmeleri ve gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.
Kapsayıcılık: Dinsel anlamda belirli bir din veya inanç sisteminin kurtarıcı hakikat
veya nihai gerçeğin en doğru, en mutlak ya da en mükemmel ifadesi olarak kabul edilmesiyle birlikte, bu hakikati gerçekleştirebildiği oranda diğer dinler veya inanç sistemlerinin
de insanın kurtuluşu açısından olumlu bir yere sahip olabilecekleri düşüncesini yansıtan
modeldir. Kapsayıcı modeli benimseyenler, bir yandan kurtuluşun elde edilebilmesi bir
	 Din eğitimi ve çoğulculukla ilgili detaylı bilgi için bkz. Robert Jackson, Rethinking Religious Education
and Plurality, London & New York: Routledge Falmer, 2004.
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dinde belirtilen şartların yerine getirilmesiyle mümkündür diyerek dışlayıcı paradigmaya
yaklaşırlarken, diğer yandan çoğulculara katılarak çeşitli dinler aracılığıyla da Tanrı’ya
ulaşılabileceğini ifade etmektedirler. Diğer bir deyişle onlar, kişinin kendi dini ve öteki
dinler arasında önceliği kendi dinine vermek suretiyle dengeli bir anlayış geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak tüm dinlerin hepsi de birbirine eşit görülmemektedirler.
Çoğulculuk: Her inancın birbirinden bağımsız olarak kendi hakikatleri bulunduğunu ve bu hakikatlerin de aslında nihai gerçekliğin farklı farklı algılanışları olduğunu öngörmekte; yani söz konusu bu dinsel geleneklerin her birinin, kendi taraftarını kurtuluşa
ulaştırma yolunda, onların gözünde diğerleriyle eşit geçerliliğe sahip olduğunu düşünmektedir. Dini çoğulculuk, dışlayıcılık ve kapsayıcılığın ötesine geçmeyi hedef edinen bir
modeldir. Bu yaklaşıma göre, mutlak ve ilahî bir hakikat vardır ve dinler bu ‘mutlak’a
ulaşan ve onu eşit derecede temsil eden farklı yollardır. Dinlerin her biri kendi kutsal kitapları, manevi uygulamaları, dini tecrübe formları, inanç sistemleri, kurucuları, kültürel
tarzlarıyla birlikte karmaşık tarihi yapılar olarak aynı aşkın varlığa ilişkin farklı cevapları
oluşturmaktadır.

Tablo 25 DKAB Öğretmenlerinin Dinlerarası İlişkilere Teolojik Bakışı
Katılmıyorum Kararsızım
1. Dinler arasında bir fark yoktur ve
dinler aynı gerçeğin (hakikatın) farklı
yansımalarıdır.

65,1

2. Benim dinimle karşılaştırıldığında diğer
dinler gerçeğin (hakikatın) bir bölümünü
içerir.

25,9

3. Gerçek hakikat yalnızca benim
dinimdedir.

4,4

Katılıyorum

3,7

31,2

5,2

68,9

2,1

93,5

Tablo 25’te DKAB öğretmenlerinin diğer dinlere bakışını teolojik açıdan belirlemeye
yönelik üç soru sorulmuştur. Tablodaki ilk soru dinlere karşı çoğulcu bakış açısını tespit
etmeye yöneliktir. Öğretmenlerin % 31.2 si dinler arasında bir farkın olmayıp dinlerin aynı
gerçeğin farklı yansımaları olduğu görüşüne katılırken % 65.1’i bu düşünceye katılmamaktadır. Tablodaki 2. soru ise benim dinimle karşılaştırıldığında diğer dinlerin hakikatın bir
bölümünü içerdiği sorusu ile dini kapsayıcılığa karşı tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.
Ankete katılanların % 68.9’u diğer dinlerinde gerçeğin bir bölümünü içerdiğine katılırken
% 25.9’u katılmamaktadır. 3. soru ise teolojik olarak dinlerarası ilişkilerde geleneksel olarak teolojik açıdan en yaygın olan dışlayıcı modeldir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
çok büyük çoğunluğu % 93.5 oranında hakikatın yalnızca kendi dininde olduğuna inanmaktadır. Yalnızca % 4.4’ü bu görüşe katılmamaktadır. Her üç dinlerarası teolojik modele
bakışta kararsız olanların oranının düşük olması öğretmenlerin bu konuda açık bir görüşe
sahip olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre DKAB öğretmenlerinin dinlerarası ilişkilerde
teolojik yönden en çok dışlayıcı modeli benimserken onu kapsayıcı model takip etmektedir. Çoğulcu
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modelin ise kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak burada % 70’e yaklaşan oranda öğretmenlerin
kapsayıcı modele olumlu yaklaşmaları da önemlidir.
Yakın dönemde Türkiye dahil 10 ülkeden liseli öğrencilerin dine bakışını da belirlemeye yönelik araştırmaya dayalı Kaymakcan’ın çalışmasının “Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması” Türkiye sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin de öğretmenlerle dinlerarası teolojik bakış açısından benzer tutum ve düşünceye
sahiptirler. 2005’te gerçekleşen araştırma Türkiye bulguları öğrencilerin en çok dışlayıcı
modeli benimserken onu kapsayıcı model takip etmekte ve çoğulcu modele olumsuz bakmaktadırlar (5’li likert ortalamasına göre: dışlayıcı: 4.07, kapsayıcı, 4.0, çoğulcu model:
2.82). Karşılaştırmalı bu araştırma sonuçları dinlerarası ilişkilere teolojik bakışta Polonya
ve İsrail’den gençlerin Türk gençlerinin benzer tutuma sahip olduğu, Almanya, İsveç, İngiltere, Finlandiya gibi Batı Avrupa’dan gençlerin ise çoğulcu modele olumlu bakarken
dışlayıcı modeli benimsemedikleri görülmektedir. Bu çalışma ve ilgili literatür incelendiğinde şöyle bir sonucun ortaya çıktığını gözlemlemek mümkündür. İnanç ve dindarlık seviyesi düştüğü zaman insanların dinlerarası ilişkilere teolojik bakışta çoğulcu model daha
çok benimsemektedir.

Cinsiyet

Pearson
Ki-Kare

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tablo 26 “Dinler arasında bir fark yoktur ve dinler aynı gerçeğin farklı
yansımalarıdır” Maddesinin Değişkenlere Göre Analizi

Erkek

68.0

2,8

29,3 0,000

Kadın

51,5

8,2

40,3

Yüksek İslam Enstitüsü

67,6

8,5

23,9 0,023

İlahiyat Eski Lisans

63,0

3,1

33,9

84,2

-

15,8

65,1

6,0

28,9

Mezun Olunan İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans
Program
İlköğretim DKAB Öğretmenliği

“Dinler arasında fark yoktur ve dinler aynı gerçeğin farkı yansımalarıdır” sorusuna
verilen cevaplar cinsiyet ve mezun olunan program değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Kadın deneklerin % 51.5’i dini çoğulculuğa olumlu bakmazken bu oran
erkeklerde % 68’e ulaşmaktadır. Mezun olunan program açısından dini çoğulculuğa en
az negatif bakanı % 33,9 olumlu % 63 olumsuz cevapla İlahiyat Eski Lisans mezunlarına
aitken çoğulculuğa en çok negatif bakan grubu % 15,8 olumlu % 84,2 olumsuzla İlahiyat
Tezsiz Yüksek Lisans mezunları oluşturmaktadır. Söz konusu mezunların sadece Eski İlahiyat Lisanslar değil diğer tüm mezun kategorilerinden yaklaşık yirmişer puan daha fazla
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olumsuz görüş bildirmeleri ve diğer kategorilerde % 3,1, % 6,0, % 8,5 oranlarında kararsız
bulunmasına rağmen hiç kararsız işaretlememiş olmaları dikkat çekicidir.

Cinsiyet

Mezun
Olunan
Program

Pearson
Ki-Kare

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tablo 27 “Benim dinimle karşılaştırıldığında diğer dinler gerçeğin bir bölümünü
içerir” Maddesinin Değişkenlere Göre Analizi

Erkek

28,9

4,7

66,3 0,001

Kadın

11,4

7,6

81,1

Yüksek İslam Enstitüsü

34,3

12,9

İlahiyat Eski Lisans

24,1

4,3

71,6

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

38,6

1,8

59,6

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

20,7

8,5

70,7

52,9 0,004

Tablo 27’den “Benim dinimle karşılaştırıldığında diğer dinler gerçeğin bir bölümünü
içerir.” sorusuna verilen cevapların cinsiyet ve mezun olunan programa göre farklılaştığı
görülmüştür. Kadın öğretmenler % 81,1 ile % 66,3 olumlu cevap veren erkeklere oranla
daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Diğer bir ifade ile istatistiksel olarak anlamlı olarak
kadınlar erkeklerden daha fazla kapsayıcı dini düşünceye sahiptir. İlköğretim DKAB Öğretmenliği Bölümü mezunları ve İlahiyat Eski Lisans mezunları diğer dinlerin gerçeğin
bir bölümünü içerebileceğine % 70’in üzerinde katılırlarken Yüksek İslam Enstitüsü ve
İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarında bu oran 10-15 puan daha düşüktür. İlahiyat
Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan DKAB öğretmenleri kapsayıcı dinlerarası
ilişki modelini en az benimserken en çok benimseyen grubun İlahiyat Eski Lisans olduğu
anlaşılmaktadır.
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Katılıyorum

Pearson Ki-Kare

Mezun Olunan
Program

Kararsızım

Cinsiyet

Katılmıyorum

Tablo 28 “Gerçek hakikat yalnızca benim dinimdedir” Maddesinin Değişkenlere
Göre Analizi

Erkek

3,9

1,8

94,3

0,008

Kadın

6,8

3,8

89,5

Yüksek İslam Enstitüsü

5,6

2,8

91,5

İlahiyat Eski Lisans

3,1

1,9

94,9

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

1,8

1,8

96,5

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

14,5

2,4

83,1

0,002

“Gerçek hakikat yalnızca benim dinimdedir.” sorusu öğretmenlerin dışlayıcı dinlerarası ilişki modeline verdikleri cevabı belirlemek için sorulmuştur. Ankete katılan deneklerin cinsiyet ve mezun olunan program bakımından farklılaştığı belirlenmiştir. Erkek öğretmenlerin kadınlardan daha dışlayıcı olduğu görülürken dışlayıcı görüşe % 96.5’le en
çok destek veren grubun İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunları olduğu anlaşılmaktadır.
İlköğretim DKAB Öğretmenliği mezunları % 83.1 ile dışlayıcı modeli olumlu ancak en az
benimseyen grubu oluşturmaktadır.
Özetle, DKAB öğretmenlerinin dışlayıcı, kapsayıcı ve çoğulcu dinlerarası ilişki modelleri verdikleri cevapların cinsiyet ve mezun olunan programa göre farklılaştığı görülmektedir. Her üç modelin değişkenlere göre farklılaşmasının kendi içerisinde tutarlık arz ettiği
anlaşılmaktadır. Kadın öğretmenler erkeklere göre daha çoğulcu ve kapsayıcı anlayışı benimserken
daha az dışlayıcı olduğu görülmektedir. Mezun olunan programa göre İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans
mezunlarının diğer program mezunlarına göre teolojik olarak daha fazla dışlayıcı modeli benimsemeleri oldukça dikkat çekicidir.
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Tablo 29 DKAB Öğretmenlerinin Dinlerarası İlişkilere Sosyo-Kültürel Bakışı
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

1. İnsanın arkadaşlarının dini bütün bir
Müslüman olması önemlidir.

8,4

6,3

85,3

2. Başka dinlerden olanlar arasında iyi
insanlar olabileceğini düşünüyorum.

2,6

1,2

96,2

3. Dinleri bizlerden farklı olan
insanlarla kültürel ilişkilerimizi
devam ettirmeliyiz.

1,5

0,7

97,9

4. Farklı dini inanışların olması ülkemiz
için zenginliktir.

9,8

8,9

81,3

5. Farklı dinlere ait kitap ve broşürlerin
ülkemizde serbestçe dağıtılabilmesi
gerektiğine inanıyorum.

51,8

12,9

35,3

Tablo 29’daki sorular DKAB öğretmenlerinin farklı din ve inanç gruplarına karşı sosyal
açıdan tutumlarını belirlemeye yöneliktir. Öğretmenler arkadaşlarının dini bütün Müslüman olmasının önemli olduğu düşüncesine % 85.3 gibi yüksek bir oranda katıldıklarını
belirterek ferdi ilişkilerde dindar bir yakın çevrenin gerekliliğine işaret etmişlerdir. Diğer
dinlerde olan insanların arasında iyi insanlar olacağı düşüncesine öğretmenlerin % 96.2’si
katılırken bu fikre katılmayanların oranı yalnızca % 2.6’dır. Farklı dine mensup insanlarla
kültürel ilişkiler kurma konusunda DKAB öğretmenlerinin % 97.9 gibi oldukça yüksek
oranda olumlu olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin ülkemizde bulunan farklı inanışların ülkemiz için bir zenginlik olduğu görüşüne % 81,3 gibi büyük oranda katılmaktadır. Gerek İslam içinden gerekse
İslam dışından birçok farklı kültür ve inanç yorumlarını bünyesinde barındıran toplumumuzda bireylerin okullardaki dersler yoluyla etki yapma potansiyeli olan DKAB öğretmenlerinin bu çeşitliliği zenginlik olarak görmeleri hoşgörü kültürü adına önemli olduğu
söylenebilir.
Tablo 29’daki 5. soru bir anlamda öğretmenlerin din özgürlüğünün bir parçası olarak
kabul edilebilecek bir dine ait yayınların serbest olarak dağıtılmasıyla ilgilidir. Araştırmaya
katılan DKAB öğretmenleri diğer dinlere ait kitap ve broşürlerin rahatça dağıtımının yapılmasını onaylamamaktadır. % 12.9’u kararsız görüş açıklarken öğretmenlerin % 35.3’ü serbestçe farklı
dinlere ait kitapların dağıtılmasını onaylamaktadır. Öğretmenlerin din özgürlüğünün bir bölümü olarak kabul edilecek farklı din mensuplarının dinlerini tanıtımına yönelik faaliyetlere
olumsuz bakmalarının nedenleri arasında ülkemizde zaman zaman bu gibi kitap ve broşür
dağıtımının misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde gündeme gelmesinin etkin faktörlerden
biri olduğu düşünülebilir.
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Cinsiyet

Mezun Olunan
Program

Pearson Ki-Kare

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tablo 30 “İnsanın arkadaşlarının dini bütün bir Müslüman olması önemlidir”
Maddesinin Değişkenlere Göre Analizi

Erkek

7,3

6,2

86,5 0,045

Kadın

13,5

6,8

79,7

Yüksek İslam Enstitüsü

5,7

2,9

91,4 0,034

İlahiyat Eski Lisans

8,4

6,7

84,9

3,5

96,5

8,4

77,1

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans
İlköğretim DKAB Öğretmenliği

14,5

“İnsanın arkadaşlarının dini bütün bir Müslüman olması önemlidir.” sorusuna verilen cevapta cinsiyet ve mezun olunan program değişkenine göre farklılık bulunmaktadır.
Erkek DKAB öğretmenlerinin kadınlara göre arkadaşlarının dini bütün bir Müslüman olmasını daha çok önemsediği anlaşılmaktadır. Mezun olunan programa göre bu konuda en
muhafazakar grubu İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunları oluştururken (% 96.5 katılmakta) İlköğretim DKAB mezunları arkadaşlarının dini bütün biri olmasını diğer gruplar
arasında en az önemli bulan gruptur.

Katılıyorum

Yüksek İslam Enstitüsü

44,4

20,8

34,7 0,008

İlahiyat Eski Lisans

54,6

11,2

34,2

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

36,8

14,0

49,1

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

51,8

16,9

31,3

Pearson
Ki-Kare

Kararsızım

Mezun Olunan
Program

Katılmıyorum

Tablo 31 Mezun Olunan Programa Göre “Farklı dinlere ait kitap ve broşürlerin
ülkemizde serbestçe dağıtılabilmesi gerektiğine inanıyorum” Maddesinin Analizi

“Farklı dinlere ait kitap ve broşürlerin ülkemizde serbestçe dağıtılabilmesi gerektiğine
inanıyorum.” sorusuna verilen cevaplar yalnızca mezun olunan program değişkenine göre
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incelendiğinde anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Tablo 31’den diğer dinlere teolojik ve
sosyal boyutlarında daha dışlayıcı tutum takınmış olan İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının diğer mezunlara göre farklı dinlere mensup olanların rahatça kitap ve broşür
dağıtabilmesi hususunda daha hoşgörülü oldukları anlaşılmaktadır. İlahiyat Eski Lisans
mezunlarının %54,6’sı buna karşı çıkarken İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının sadece % 36,8’i karşı çıkmakta ve % 49,1’i bunu onaylamaktadır.

2.3 DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ
Dünyada bir ülkede din dersinin niteliğini belirlemede, çoğunluğun dini dışında diğer
dinlere din derslerinde yer verilip verilmemesi ve yer verildiği takdirde bu dinlerin öğretiminde nasıl bir yaklaşımın benimsendiği önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir.
Din eğitiminde çoğulculuk, aynı zamanda devlet okullarında din derslerinde birden fazla
dinin öğretilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldığında 1982’de DKAB derslerinin ilk
ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu olarak okutulmaya başlamasından itibaren hazırlanan DKAB öğretim programlarında diğer dinlere yer verilmektedir. Dersin ismi ve amacı
da İslam dışı dinlerin de program içerisinde öğretim konusu yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Ders programlarında diğer dinlerin öğretimine yer verilmesi kadar onların nasıl öğretildiği de önemlidir. Diğer dinler dışlayıcı tarzdan çoğulcu tarza kadar pek çok amaç ve
yaklaşımla öğretime konu edilebilir. Türkiye örneğinde açıklayacak olursak ders programlarında diğer dinlere İslam dininin yüceliğini göstermek, İslam dinini o dinler karşısında
savunabilmek gibi geleneksel nedenlerle yer verilebilir. Ya da öğrencilerin diğer dinlere ve
mensuplarına karşı daha saygılı ve hoşgörülü olması, onları yargılamadan anlayabilmesi
gibi kapsayıcı ve çoğulcu nedenlerle de diğer dinlere yer verilebilir.
Türkiye’de DKAB ders programları ve özellikle de ders kitapları incelendiğinde diğer dinlerin öğretiminde sürekli bir iyileşmenin olduğu görülmektedir. 2000 yılı öncesinde
diğer dinlerin öğretiminde savunmacı (confessional) bir din eğitimi yaklaşımı hâkimdir.
Öteki dinlere karşı geleneksel İslami bakış açısından hareketle dinler, ilahi olan ve olmayan
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İlahi olan dinler kategorisine Yahudilik, Hristiyanlık
ve İslamiyet dahil edilmektedir. İlahi dinler de kendi içerisinde aslı bozulan ve bozulmayan ilahi dinler olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. İslamiyet ise aslı bozulmayan tek ilahi
din olarak zikredilmektedir. Diğer dinler hakkında herhangi bir anlatıma girmeden, tanımlayıcı ve sınıflandırıcı bir yaklaşımla İslamiyetin diğer dinler üzerindeki üstünlüğü
ifade edilmekte ve diğer dinler sonuçta aslından saptırılmış veya gerçek olmayan din sınıfı
içerisinde değerlendirilmiş olmaktadır. Özellikle İslam ile bu dinler arasındaki tartışmalı
konulara yer verilmesi ve bu dinlerin yaşayan şekillerinden daha ziyade tarihsel formlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir.
Ancak 2000 yılından sonraki programlarda ise diğer dinlerin sunumunda çoğulculuk yönünde
bilimsel ve ötekini yargılamadan anlamaya çalışan bir değişimin olduğu anlaşılmaktadır. Son prog	 Bkz. Recep Kaymakcan, “Christianity in Turkish Religious Education” Islam and Muslin Christian
Relationship, 10 (3), 1999.
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ramlarda eski programlardaki batıl olan ve olmayan tarzında, İslamiyetin diğer dinlere
bakışını içeren dinleri derecelendirmeye yönelik geleneksel İslam anlayışının terk edildiği
görülmektedir. Onun yerine daha tanımlayıcı ve günümüzde uluslararası Dinler Tarihi
veya Karşılaştırmalı Dinler disiplininde kabul gören bir sınıflandırmanın benimsendiği
anlaşılmaktadır. Diğer dinler daha objektif bir şekilde ele alınmakta ve İslam dini ile tartışmalı konular yerine ortak konulara yer verilerek dinlerin özde birçok açıdan benzer özelliklere sahip olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Tablo 32 Din Dersinde İslamiyetin Yanı Sıra Diğer Dinler Hakkında Bilgi
Verilmesini Destekler misiniz?
Evet

92,3

Hayır

7,7

Tablo 32’ye göre DKAB öğretmenlerinin % 92,3’ü derslerde diğer dinler hakkında bilgi
verilmesini desteklemektedir. Bu oran oldukça yüksektir. Bu bulgu bizlere Türkiye’de okullarda uzun yıllardır DKAB programlarında İslam dışında diğer dinlerin öğretim konusu yapılması
düşünce ve uygulamasının dersin öğretmenlerince genel bir kabul gördüğünü göstermektedir.

Tablo 33 Cinsiyete Göre “Din dersinde İslamiyetin yanı sıra diğer dinler hakkında
bilgi verilmesini destekler misiniz” Sorusunun Analizi

Cinsiyet

Evet

Hayır

Erkek

91,3

8,7

Kadın

97,7

2,3

Pearson
Ki-Kare
0,010

“Din dersinde İslamiyet’in yanı sıra diğer dinler hakkında bilgi verilmesini destekler
misiniz?” sorusuna verilen cevaplar yalnız cinsiyet değişkenine göre farklılık arz etmektedir (Tablo 33). Diğer dinlerin öğretimi konusunda kadın öğretmenler % 97,7 olumlu görüş
bildirirken erkeklerde bu oran % 91,3’te kalmıştır.
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Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tablo 34 DKAB Öğretmenlerinin Diğer Dinlerin Öğretimine Bakışları

1. Öğrencilerin İslam dininin yüceliğini anlayabilmeleri
için DKAB derslerinde diğer dinleri öğrenmeleri
gerektiğini düşünüyorum.

17,9

6,0

76,1

2. Öğrencilerin diğer din mensuplarına karşı İslam dinini
savunabilmeleri için onların dinlerini öğrenmeleri
gerekir.

11,5

5,8

82,7

3. Öğrencilerin diğer dinden olanlara karşı daha
hoşgörülü olabilmeleri için onların dinlerini DKAB
derslerinde öğrenmeleri gerekir.

15,0

6,8

78,2

4. Öğrencilerin batı kültürünü daha iyi tanıyabilmesi
için DKAB derslerinde Hristiyanlık dinini öğrenmeleri
gerektiğini düşünüyorum.

44,8

10,5

44,8

5,1

3,1

91,9

6. DKAB derslerinde diğer dinlerden o din mensuplarının
bakış açısıyla bahsedilmelidir.

46,8

10,1

43,2

7. DKAB öğretmenleri İslam dışı dinlerin öğretiminde
yeterlidir.

25,8

15,6

58,6

8. İslam dışı dinlerin öğretimine programda daha fazla
yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum

68.0

8,7

23,3

5. DKAB derslerinde diğer dinlerden Kuran’ın anlattığı
şekliyle bahsedilmelidir.

DKAB öğretmenlerinin diğer dinlerin öğretilmesine olumlu baktıkları tablo 32’den anlaşılmaktadır. Bir ülkedeki din dersinde çoğunluk dini dışındaki dinlerin hangi gerekçe ile
eğitim konusu yapıldığı ve diğer dinlerin öğretiminde nasıl bir yaklaşımın benimsendiği
son derece önemlidir. Bu konudaki gerekçe ve yaklaşımlar din dersinde hangi modelin
benimsendiği hususunda kriter oluşturmaktadır. Şimdi araştırmaya katılan öğretmenlerin
konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışalım. Tablo 34’teki 1. ve 2. cümleler öğretmenlerin geleneksel ve savunmacı bir nedenle İslam dışı dinlerin öğretimini gerekçelendirilmesini belirlemeye yöneliktir. İslam dininin yüceliğini anlayabilmek için öğrencilerin
diğer dinleri öğrenmesi gerektiği fikrini benimseyen öğretmenlerin oranı % 76.1 iken bu
düşünceye katılmayanların oranı ise % 17.9’dur. Öğrencilerin diğer din mensuplarına karşı
İslam dinini savunabilmek için öğrenmeleri gerektiğini düşüncesine olumlu bulan öğretmenlerin oranı % 82.7 iken % 11.5’i olumsuz bakmaktadır. 1. ve 2. soru ile ilgili veriler bizlere diğer dinlerin öğretimi konusundaki geleneksel ve savunmacı gerekçelerin DKAB öğretmenleri
tarafından yüksek oranda benimsendiğnii göstermektedir.
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Tablo 34’teki 3. ve 4. sorular öğretmenlerin diğer dinlerin öğretimini dini olmayan sosyo-kültürel bir gerekçeye bağlama ile ilgili bakış açılarını öğrenmeye yöneliktir. Diğer din
mensuplarına karşı daha hoşgörülü olabilmek için diğer dinlerin öğretilmesi gerektiği ifadesine deneklerin % 78.2 gibi kayda değer bir oranı katılmaktadır. Öğrencilerin batı kültürünü daha iyi
tanıyabilmesi için DKAB derslerinde Hıristiyanlık dinini öğrenmeleri gerektiği konusunda öğretmenlerin kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu soruya öğretmenlerin hem olumlu
hem de olumsuz cevap verme oranları % 44,8 de kalmıştır. Hıristiyanlığın Batı kültürü ile
olan ilişkisi nedeniyle öğretilmesi gerektiğini belirten bu seçenek öğretmenler tarafından
genel kabul görmemiştir. Bu sonuçta, öğretmenlerin batı kültürü ile Hristiyanlık arasında
doğrudan kuvvetli bir ilişki kurmadıkları şeklinde de yorumlanabilir.
Tablo 34’te 7. soru öğretmenlerin kendilerini diğer dinlerin öğretimi konusunda yeterli
görüp görmediklerini belirlemeye yöneliktir. DKAB öğretmenlerinin % 58.6’sı kendilerini
diğer dinlerin öğretimi konusunda yeterli bulurken, % 25.8’i yetersiz bulmaktadır. % 15.6
gibi azımsanamayacak bir bölümü ise kararsız kalmaktadır. Kararsızları da yetersiz olanlarla
birlikte düşündüğümüzde yaklaşık % 40 civarında DKAB öğretmenlerinin kendilerini diğer dinlerin öğretimi konusunda yeterli görmemektedir. Bu ise oldukça yüksek bir oran olarak kabul
edilebilir. Diğer dinlerin öğretimine DKAB öğretim programlarında daha fazla yer verilmesi düşüncesi de öğretmenler tarafından kabul görmemektedir. Daha fazla diğer dinlere
yer verilmesi fikrine katılanların oranı % 23.3 iken, katılmayanların oranı % 68’dir. Bu bulgu bizlere öğretmenler tarafından diğer dinlerin öğretimine programda yeterince yer verdiği düşüncesinin ağırlıkta olduğunu göstermektedir. Kararsızlarla birlikte yaklaşık % 30
civarında bir grup deneğin diğer dinlerin öğretimi için tahsis edilen yerin yetersiz olduğu
fikrinde olması üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

Katılıyorum

Yüksek İslam Enstitüsü

70,4

5,6

23,9

İlahiyat Eski Lisans

69,5

10,6

19,8

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

61,4

3,5

35,1

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

63,9

6,0

30,1

Pearson
Ki-Kare

Kararsızım

Mezun Olunan
Program

Katılmıyorum

Tablo 35 Mezun Olunan Programa Göre “İslam dışı dinlerin öğretimine programda
daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum” Maddesinin Analizi

0,003

“İslam dışı dinlerin öğretimine programda daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” sorusuna verilen cevapların yalnızca mezun olunan programa göre anlamlı
olarak faklılaştığı görülmektedir. İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans ve İlköğretim DKAB Öğretmenliği mezunları diğer programlardan mezun olanlara göre programda diğer din-
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lere ayrılan yerin yeterli olduğu görüşüne daha az katılmaktadırlar. Bu programlardan
mezun olanların % 35 civarında “daha fazla yer ayrılmalı” görüşünü dile getirdikleri
anlaşılmaktadır.

1-5 yıl

10,4

7,1

82,4

6-10 yıl

16,1

4,3

79,6

11-15 yıl

15,3

2,7

82,0

16-20 yıl

25,0

10,6

64,4

21-25 yıl

21,5

5,0

73,6

26 ve üzeri

27,3

6,1

66,7

Yüksek İslam Enstitüsü

33,8

5,6

60,6

İlahiyat Eski Lisans

17,2

6,3

76,5

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

17,5

3,5

78,9

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

11,1

6,2

82,7

Pearson
Ki-Kare

Katılıyorum

Mezun Olunan
Program

Kararsızım

Mesleki Kıdem

Katılmıyorum

Tablo 36 “Öğrencilerin İslam dininin yüceliğini anlayabilmeleri için DKAB derslerinde diğer dinleri öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum” Maddesinin Değişkenlere Göre Analizi

0,014

0,019

“Öğrencilerin İslam dininin yüceliğini anlayabilmeleri için DKAB derslerinde diğer
dinleri öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum.” seçeneğine öğretmenlerin vermiş oldukları cevaplar mesleki kıdem ve mezun olunan programa göre anlamlı farklılık göstermiştir.
15 yıla kadar kıdeme sahip olan öğretmenlerin bu görüşe katılma oranı 15 yılın üzerindeki öğretmenlere oranla daha fazladır. Bu analiz, mesleğe yeni başlayanların diğer dinlere
daha fazla yer verilmesini savunmacı sebeplerle bunu gerekçelendirdiklerini göstermektedir. Verilen cevapların mezun olunan programa göre incelenmesinden çıkan sonuçlar da
aynı yargıyı desteklemektedir. En eski mezunlar olan Yüksek İslam Enstitüsü mezunları
bu soruya % 60,6 oranında olumlu yanıt verirken İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans ve İlköğretim DKAB öğretmenliği programlarından mezun olanlar 15–20 puan daha yüksek olumlu
yanıt vermişlerdir (Tablo 37).
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1-5 yıl

7,1

3,3

89,6

6-10 yıl

11,7

11,7

76,6

11-15 yıl

12,7

7,3

80,0

16-20 yıl

16,7

11,4

72.0

21-25 yıl

23,3

5.0

71,7

26 ve üzeri

28,4

3,0

68,7

Yüksek İslam Enstitüsü

27,8

5,6

66,7

İlahiyat Eski Lisans

15,1

8,3

76,6

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

8,8

3,5

87,7

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

8,4

2,4

89,2

Pearson
Ki-Kare

Katılıyorum

Mezun Olunan
Program

Kararsızım

Mesleki Kıdem

Katılmıyorum

Tablo 37 “Öğrencilerin diğer dinden olanlara karşı daha hoşgörülü olabilmeleri
için onların dinlerini DKAB derslerinde öğrenmeleri gerekir” Maddesinin
Değişkenlere Göre Analizi

0,000

0,026

Tablo 37’ye göre “Öğrencilerin diğer dinden olanlara karşı daha hoşgörülü olabilmeleri için onların dinlerini DKAB derslerinde öğrenmeleri gerekir.” seçeneğine verilen cevaplar mesleki kıdem ve mezun olunan program değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık arz etmektedir. Mesleki kıdem açısından verilen cevapları incelediğimizde “öğrencilerin daha hoşgörülü olabilmesi için diğer dinleri öğrenmeleri gerekir” görüşüne en
çok katılanların % 89,6 ile 1–5 yıl arası kıdeme sahip olanlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda en az olumlu görüş bildirenler ise % 68,7 ile 26 yıl üzerinde kıdeme sahip olanlardır.
Mezun olunan programa göre baktığımızda, katılıyorum seçeneğini en fazla işaretleyenlerin % 88,5 ortalama ile İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans ve İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü mezunları, en az işaretleyenlerin ise % 66,7 ile Yüksek İslam Enstitüsü
mezunları olduğu anlaşılmaktadır. Kıdemin, mezun olunan programla bağlantısı düşünüldüğünde her iki sonucun birbirini desteklediği görülmektedir. Bu durumda sorunun
içinde var olan “diğer dinlerin öğretiminin yapılması öğrencilerin, onların inananlarına
karşı daha hoşgörülü olunmasını sağlar” imasının kıdem yükseldikçe daha az inandırıcı
bulunduğu da anlaşılmaktadır.
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2.4 İSLAM İÇERİSİNDEKİ ÇOĞULCULUK: ALEVİLİK ÖĞRETİMİ
Türkiye’de DKAB dersleriyle ilgili ortaya çıkan tartışmaların önemli bir kısmını da
Alevilikle ilgili tartışmalar oluşturmaktadır. Bu tartışmalar Türkiye’de azımsanamayacak
bir nüfusa sahip olan Alevi kesiminin DKAB dersleriyle ilgili taleplerinden kaynaklanmaktadır. Alevi kesiminin ise beklentilerinin son derece çeşitli olduğu anlaşılmaktadır. DKAB
derslerinin devlet okullarından tamamen kaldırılmasını talep eden Alevi temsilcileri olduğu gibi, bu dersin zorunlu olmaktan çıkarılmasını veya DKAB dersi içerisinde Aleviliğin
de öğretime konu edilmesini isteyen Alevi temsilcileri bulunmaktadır.
Bazı Alevi vatandaşların ise konuyu hukuk alanına taşıdığı görülmektedir. Bu konuda yakın dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın verdiği kararlar
bulunmaktadır. AİHM, Alevi bir velinin başvurusu üzerine 9 Ekim 2007 tarihinde verdiği
kararda, okullardaki DKAB derslerinin yeterince eleştirel, objektif ve çoğulcu olmadığını
belirterek, ülkede önemli sayıda Alevi nüfusu olmasına rağmen ders programlarında Aleviliğe yeterince yer verilmemesini eleştirmiştir. Danıştay da aynı konuda daha önceki kararlarından farklı olarak 3 Mart 2008 tarihinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan
DKAB dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasını hukuka aykırı bulan bir karar vermiştir.

Tablo 38 Din dersinde Alevilik hakkında da bilgi verilmeli midir?
Evet

87,8

Hayır

12,2

Tablo 38’de araştırmaya katılan DKAB din dersinde Alevilik hakkında da bilgi verilmesi ile ilgili düşüncelerine yer verilmektedir. Öğretmenler % 87.8 gibi yüksek oranda derste
Aleviliğe yer verilmesini onaylarken % 12.2’si karşı fikir beyan etmektedir. Bu bulgu DKAB dersinde Alevilik öğretiminin öğretmenler tarafından genel kabul gördüğünü göstermektedir. Bu sonuca
ulaşılmasında özellikle son yıllarda konunun kamuoyunda artan oranda tartışılmasının ve
din özgürlüğü anlayışının etkili olduğu düşünülebilir. TESEV’in 2006 yılındaki “Değişen
Türkiye’de Din Toplum ve Siyaset” araştırma verilerine göre Türk halkının % 61.5’i “din
derslerinde Sunni Müslümanlık öğretildiği gibi Alevilik hakkında da bilgi verilmelidir”
fikrine katılmakta, % 33.9 oranında ise bu düşünceye karşı çıkmaktadır. % 4.6’sı ise bu
soruya cevap vermemiştir. Bu veriler DKAB öğretmeni bulgularıyla karşılaştırıldığında
öğretmenlerin halktan daha fazla (% 25’ten fazla) din dersinde Aleviliğin öğretilmesini
onayladığı anlaşılmaktadır.
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Tablo 39 Mesleki Kıdeme Göre “Din dersinde Alevilik hakkında da bilgi verilmelidir”
Maddesinin Analizi

Mesleki Kıdem

Evet

Hayır

1-5 yıl

89,2

10,8

6-10 yıl

93,7

6,3

11-15 yıl

89,7

10,3

16-20 yıl

82,8

17,2

21-25 yıl

80,8

19,2

26 ve üzeri

93,9

6,1

Pearson
Ki-Kare
0,011

Tablo 39’a göre “Din dersinde Alevilik hakkında da bilgi verilmeli midir?” sorusuna
verilen cevaplar mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak farklılık arz etmiştir. Bu konuda
en çok olumlu görüş bildirenler % 93,9 ile 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlardır. En fazla olumsuz görüş bildirenler ise 21–25 yıl arasında kıdeme sahip olanlardır. Bunların %
19,2’si din derslerinde Alevilik hakkında bilgi verilmesini desteklememektedir.

Tablo 40 Aleviliği nasıl tanımlarsınız?
Din

0,8

Mezhep

15,3

Tarikat

11,2

Yaşam biçimi

23,8

Şia’nın bir kolu

19,1

Siyasi oluşum

21,6

Fikrim yok

1,4

Türkiye’de Alevilik konusundaki tartışma alanlarından birini Aleviliğin nasıl tanımlanacağı konusu oluşturmaktadır. Türkiye’deki veya yurtdışındaki Alevi sivil toplum
örgütleri Aleviliğin tanımı konusunda farklı beyanlarda bulunmaktadır. Ayrıca konu ile
akademik olarak ilgilenenler arasında da anahatlarıyla Alevilik tanımı konusunda bir fikir
birliği bulunmamaktadır. Alevilik tanımı konusunda belirsizlik aynı zamanda Aleviliğe
DKAB dersinde nasıl yer verileceği ve hangi Aleviliğin öğretim konusu yapılacağını gündeme getirmektedir. “Alevilik nedir?” sorusuna verilen cevaplar konusunda Alevi sivil
toplum örgütleri dahil olmak üzere temelde iki anlayışın ön plana çıktığı görülmektedir.
Bunlardan ilki Aleviliğin dini niteliklerini ön planda tutan tanımlamalardır. Alevilik mez-
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heptir, tarikattır vb. İkinci grup ise dini boyutunu daha geri planda tutarak Aleviliği bir
yaşam biçimi şeklinde tanımlayan yaklaşımdır. DKAB dersinde bu dersi öğretecek olan
öğretmenlerinin Alevilik algılamalarının önem arz ettiği bir gerçektir. Şimdi öğretmenlerin
Alevilik tanımlarına bakalım.
“Aleviliği nasıl tanımlarsınız?” sorusuna öğretmenler en çok %23,8 ile “yaşam biçimi”
şeklinde karşılık vermişlerdir. Aleviliği % 21,6 siyasi oluşum; % 19,1 Şia’nın bir kolu; %
15,3 mezhep; % 11,2 tarikat olarak tanımlamaktadır. Aleviliği müstakil bir din olarak tanımlayanların oranı sadece % 0,8 olurken “mezhep, tarikat ve Şia’nın bir kolu” gibi dini
nitelikli tanımlamaların toplam oranı 46,5’te kalmıştır (Tablo 40). Bu bulgular bizlere Alevilik
tanımı ve algılaması konusunda DKAB öğretmenlerinin bir zihin karışıklığı içerisinde olduğunu
göstermektedir. 1999 yılında yayınlanan ve Alevi örneklemini içeren (1623 denek) ampririk
çalışma verisi Alevi-Bektaşilerin de kendilerini tanımlama konusunda bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu göstermektedir. Alevilik-Bektaşiliği nasıl tanımladıklarına ilişkin
soruya verilen cevaplar şöyledir: Dindir (tek başına İslamiyetten ayrı); % 10.3, mezheptir;
43.4, tarikattır; % 10. 4; kültürdür; 16.1, yaşam tarzıdır; 16.9.

Tarikat

Şia’nın bir kolu

Siyasi oluşum

Fikrim yok

Diğer

Pearson Ki-Kare

İlköğretim

1,0

14,3

11,6

26,3 18,9

19,5

0,8

7,6

0,039

Ortaöğretim

0,4

17,9

10,8

18,3

25,1

2,8

5,6

Yaşam biçimi

Mezhep

Öğretim
Kademesi

Din

Tablo 41 Öğretim Kademesine Göre Öğretmenlerin Aleviliği Tanımlamaları

19,1

Alevilik tanımına verilen cevapların bağımsız değişkenlerden yalnızca öğretim kademesine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Tablo 41’e göre Aleviliği tanımlama konusunda ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ortaöğretimde görev yapan DKAB öğretmenleri Aleviliğin “siyasi bir oluşum
veya mezhep” olduğu fikrine ilköğretimdeki meslektaşlarına göre daha fazla katılmaktadır. İlköğretimde görev yapan öğretmenler ise Aleviliğin bir “yaşam biçimi” olduğu fikrine
ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere oranla daha fazla katılmaktadır.

	 Ali Aktaş, “Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç Rituellerini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999.
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Tablo 42 DKAB Öğretmenlerinin Alevilik Öğretimi Hakkındaki Değerlendirmeleri
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

1. DKAB derslerinde Aleviliğin öğretimine
yeterince yer verildiğini düşünüyorum.

39,3

15,0

45,7

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı
doğrultusunda DKAB derslerinde
Aleviliğe daha fazla yer verilmelidir.

43,7

19,6

36,8

3. DKAB derslerinde Aleviliğe fazlaca yer
verildiği takdirde bunun ileride müstakil
Alevilik dersine yol açabileceğini
düşünüyorum.

32,1

19,4

48,5

4. DKAB derslerine Aleviler de katıldığı için
Alevilikle ilgili bilgilere yer verilmelidir.

21,4

10,9

67,7

5. DKAB öğretmenlerinin Alevilikle
ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını
düşünmüyorum.

29,4

11,2

59,4

Tablo 42’deki sorular öğretmenlerin Alevilik öğretimi konusundaki değerlendirmelerini içermektedir. İlk soru DKAB dersinde Aleviliğe yeterince yer verilip verilmediği konusuyla ilgilidir. Bu soruya öğretmenlerin % 45.7’si yeterince yer verildiğini düşünürken, %
39.3’ ü bu görüşü paylaşmamaktadır. % 15 gibi yüksek bir grup öğretmen ise kararsızdır.
Yaklaşık öğretmenlerin yarısı Alevi öğretimine yeterince yer verildiğini düşünürken diğer yarısı
ise yetersiz olduğunu söylemektedir. Bu sorunun ilk ve ortaöğretim kademesine göre farklılık
göstermemesi oldukça dikkat çekicidir. Yeni ortaöğretim programında ilk defa Alevilikle
ilgili konular yer almıştır. Aleviliğe tahsis edilen yer tartışılabilir ancak yer verildiği açıktır. İlköğretim programlarındaki ise “İslam düşüncesinde yorumlar” başlığı altında kısaca
referans yapılmaktadır.
Tablo 42 deki 2. soru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına göre din dersinde Aleviliğe yer verilmesi konusunda öğretmen görüşlerini belirlemeye yöneliktir. Bilindiği gibi 9 Ekim 2007 tarihinde AİHM Türkiye’de DKAB ders programlarının yeterince
çoğulcu, objektif ve eleştirel olmadığı yönünde eleştirmiş ve AİHS ilgili maddesine göre
anne ve babanın felsefi ve dini inançlarına uygun bir din öğretimi verilmediği sonucuna
ulaşmıştır. AİHM eleştirilerin önemli bir boyutunu Alevilik öğretimi oluşturmaktadır. Bu
çerçevede DKAB öğretmenlerinin AİHM kararı doğrultusunda Aleviliğe daha fazla yer
verilsin fikrine % 36.8’i katılırken % 43.7’si katılmamakta ve % 19.6 gibi yüksek oranı kararsızlar bulunmaktadır. Tablo 38’de DKAB öğretmenlerinin % 88 gibi yüksek bir oranda
din dersinde Alevilik öğretimini onaylarken AİHM kararı doğrultusunda Aleviliğe daha
çok yer verilsin fikrine % 36.8 katılmaktadır. Ayrıca, Alevilik din dersi bağlamında tartışılan konulardan biri olan Aleviliğe fazlaca yer verildiği takdirde ileride bunun müstakil bir
Alevilik dersine yol açacağı düşüncesine DKAB öğretmenlerinin % 48.5 gibi azımsanamayacak düzeyde katıldıkları anlaşılmaktadır. Tablodaki ilk 3 soru Aleviliğe DKAB dersinde
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ne düzeyde yer verilmesi gerektiğine yöneliktir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğretmenlerin DKAB dersinde Alevilik öğretimine yer verilmesi konusunda oldukça üst seviyede fikir birliğine
(% 88) sahip olsa da Aleviliğe ne kadar yer verilebileceği konusunda genel bir kanaatin oluşmadığı
ve bir kararsızlığın olduğu görülmektedir.
Tablo 42’deki 4. soru Aleviliğe DKAB dersinde yer verilmesinin nasıl gerekçelendirildiği ile ilgilidir. Aleviler de bu derse katıldığı için Aleviliğin bu derste eğitim konusu
yapılması fikri % 67.7 gibi çoğunluk tarafından benimsenirken % 21.4’ü bu fikre katılmamaktadır. AİHM Türkiye DKAB kararına bakıldığında Aleviliğin programda yer verilme
gerekçesi olarak Türkiye’de kayda değer oranda Alevi nüfusunun olması zikredilmiştir.
Bir anlamda DKAB dersi toplumdaki dini çoğulluğu yansıtmalıdır düşüncesi kabul görmektedir.
Tablodaki 5. soru ise Alevilik öğretimi konusunda oldukça kritik öneme sahiptir. DKAB
öğretmenlerinin Alevilikle ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını tespite yönelik
soruya deneklerin % 59.4’ü yeterli bilgiye sahip olunmadığını belirtirken % 29.4 Alevilik
konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını ifade etmektedir. % 11.2’si ise kararsızdır. Öğretmenlerin Alevilik bilgisi konusunda kendi subjektif algılamalarını ortaya koyan bu bulgu oldukça ilginçtir. Araştırma verileri DKAB ders programına Alevilik konusuna yer verildiği
takdirde dersin öğretmenlerinin Alevilik bilgisi konusunda yeterliliklerini gündeme getirmektedir.
Sonuçta DKAB öğretmenlerin % 60’ı Alevilik konusunda kendilerini yeterli görmediklerini beyan
etmektedir. Bu ise bizlere DKAB öğretmeni yetiştirme ve hizmetiçi programlarının Alevilik öğretimi
bakımından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

Katılıyorum

1-5 yıl

39,9

16,9

43,2

6-10 yıl

32,6

23,2

44,2

11-15 yıl

34

23,3

42,7

16-20 yıl

53,8

20,5

25,8

21-25 yıl

55,7

18,9

25,4

26 ve üzeri

52,3

13,8

33,8

Pearson
Ki-Kare

Kararsızım

Mesleki Kıdem

Katılmıyorum

Tablo 43 Mesleki Kıdeme Göre “AİHM kararı doğrultusunda DKAB derslerinde Aleviliğe daha çok yer verilmelidir” Maddesinin Analizi

0,003

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda DKAB derslerinde Aleviliğe
daha çok yer verilmelidir.” sorusuna verilen cevapta yalnız mesleki kıdem değişkenine
göre farklılık bulunmaktadır. 6–10 yıl arası kıdeme sahip olanlar % 44,2 ile en fazla olumlu
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görüş bildirirken, (Tablo 43) Aleviliğin ders konularında yer bulması konusunda en fazla
olumlu görüş bildirmiş olan 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar bu soruda en az olumlu
görüş bildirmişlerdir.

Kararsızım

Katılıyorum

Pearson
Ki-Kare

Mesleki Kıdem

Katılmıyorum

Tablo 44 Mesleki Kıdeme Göre “DKAB derslerine Aleviler de katıldığı için
Alevilikle ilgili bilgilere yer verilmelidir” Maddesinin Analizi

1-5 yıl

14,2

13,1

72,7

0,045

6-10 yıl

18,1

8,5

73,4

11-15 yıl

16,9

10,8

72,3

16-20 yıl

25,4

13,1

61,5

21-25 yıl

30,8

9,2

60,0

26 ve üzeri

32,8

6,0

61,2

Tablo 44’e göre “DKAB derslerine Aleviler de katıldığı için Alevilikle ilgili bilgilere yer
verilmelidir.” sorusuna verilen cevaplar mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak farklılık
arz etmektedir. 6–10 yıl arası kıdeme sahip olanlar %73,4 ile bu konuda en fazla olumlu
görüş bildirirken 21–25 yıl arası kıdeme sahip olanlarda bu aran % 60’ta kalmıştır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DKAB ÖĞRETMENİ VE YAPILANDIRMACILIK

3.1 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI
Yapılandırmacılık son dönem eğitimbilim yazınında çok sık olarak tartışılan bir kavramdır. Eğitim bilimciler arasında köklü tartışmalara yol açan bu kavram, kimi kez bir
öğrenme kuramı, kimi kez de felsefi bir kuram olarak sunulmaktadır. Yapılandırmacılığın
felsefi kökenleri Sokrates, Plato ve Aristoteles gibi ilkçağ filozoflarına kadar dayandırılırken sonraki temsilcileri olarak ise Locke, Berkeley, Kant, Nietzsche, Vico sıralanmaktadır.
Bir öğrenme kuramı olarak ise yapılandırmacılığın kurucuları olarak Piaget, William James, Dewey, Barlet, Bruner, Vygotsky ve Von Glasersfeld gibi düşünürler sıralanmaktadır.
Genel anlamda öğrenme ve öğretme ile ilgili kuramlar ana hatlarıyla nesnelci ve yapısalcı olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki grubun bilme, anlama ve algılamaya ilişkin
görüşleri birbirinden farklıdır. Geleneksel öğretim uygulamaları nesnelci görüşe dayanır.
Yapılandırmacı anlayış ise geleneksel öğretim uygulamalarında ortaya çıkan sorunlara çözüm getirecek bir seçenek olarak düşünülmektedir. Bilgiyi aktarmak olarak gören geleneksel eğitim anlayışında bilgi de nesnenin kendisi gibi öğrenenden (bilenden) bağımsız bir
gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle objektif olarak değerlendirilebilir ve bireyden bireye değişmez. Yapılandırmacı yaklaşımda ise bilginin, öğrenenin var olan değer
yargıları ve yaşantıları tarafından üretildiği düşünülür. Gerçek bilgi, bireyin yaşantısından
bağımsız değildir. Birey bilgiyi etkin biçimde işler, önceki bilgileri ile bağlantı kurar, kendi
yorumlarını oluşturarak kendine mal eder.
Yapılandırmacı öğrenme öğrenen merkezlidir. Bireyin kendi yetenekleri, güdüleri,
inançları, tutumu ve tecrübeleri öğrenme üzerinde etkilidir. Bireyin ne öğrendiği değil,
neden ve nasıl öğrendiği daha önemlidir. Amaç kısa zamanda çok bilgi yüklemek değil, az
da olsa edinilen bilginin derinlemesine kavranmasını ve hayata yansımasını sağlamaktır.
Bunu başarabilmek için bireyin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ve aktif katılımının
sağlanması son derece önemlidir. Bundan dolayı bu yaklaşımda öğretmen ve öğrenci rolleri değişmiştir. Öğretmen sadece bilgiyi aktaran birinci kaynak olmaktan çıkmış, öğrenciyi
bilgiye yönlendiren bir kişi rolünü üstlenmiştir. Öğrenciler ise bilgiyi hazır olarak almayı
bekleyen birer birey olmaktan çıkıp, bilgiyi kendisi edinen ve kendine göre yeni bir şekil
kazandırmaya çalışan bireyler haline gelmiştir
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Yapılandırmacı kuramda ortak noktaların yanında yapılandırma sürecinin işleyişi,
bilginin üretilmesi gibi konularda farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bunların
başında bilişsel, toplumsal ve radikal yapılandırmacılık çeşitleri gelmektedir. Bilişsel yapılandırmacılık olarak adlandırılan öğrenme modeli Piaget’nin görüşleri çerçevesinde gelişmiştir. Piaget’e göre öğrenme zihinsel bir faaliyettir. Bireyin öğrenmesinde o ana kadar
sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin oluşturduğu bilişsel yapılar yer alır. Öğrenenler tatmin edici bir yapıya ulaşıncaya kadar zihinsel yapılar oluşturmakta, anlamlandırılmakta
ve test etmeye devam etmektedir. Sosyal yapılandırmacılık ise bilgi ve anlam oluşturmada
daha çok bireyi ön plana çıkardığı ve toplumsal süreçlerin etkisine az yer verdiği gerekçesiyle bilişsel yapılandırmacılığı eleştiren L.S. Vygotsky’in görüşleriyle şekillenmiştir. Öğrenmede sosyal etkileşimin ve dilin önemli bir yer tuttuğunu ileri süren Vygotsky, bilginin
beyinde yapılandırılma sürecinin sosyal ve kültürel kimlik, kişinin içinde yaşadığı coğrafi
bölge ve konuştuğu dilden bağımsız olamayacağını savunur. Ona göre çocuklar bilimsel
kavramları ve günlük düşüncelerini yetişkinlerle olan ilişkilerinden öğrenmektedir. Radikal yapılandırmacık modelinin en önemli temsilcisi ise Von Glasersfeld’dir. Bilginin ve anlamın nasıl inşa edildiğine Piaget’den esinlenmekle birlikte onu aşan yeni bir yanıt veren
Glasersfeld’e göre bilgi bilmekten ayrılamaz. Bilgi yapılandıranın bir öğrenme ürünüdür.
Ontolojik olarak gerçekliğin her ne kadar bizim dışımızda bulunması olası olsa da, bilgi bu
nesnel gerçekliği yansıtmaz. Bilgi birey tarafından oluşturulmuş düzenlenmiş ve organize
edilmiş bir dünyayı yansıtır.

3.2 DKAB DERSLERİ VE YAPILANDIRMACILIK
Türkiye’de okullarda din öğretiminde uzun yıllar davranışçı öğretme ve öğrenme
modeli etkin olmuştur. Hedefe ulaşmak için belirlenen dini içeriğin öğrenciye aktarılması
merkeze alınmıştır. Öğrenme ortamı ve materyaller de bu anlayışa göre tasarlanmıştır. Dolayısıyla yapılandırmacı yaklaşıma göre din öğretimi yeni bir fenomendir. Yapılandırmacı
öğrenme kuramını okul eğitimine ilk uygulamalarında din gündeme gelmemiştir. Örneğin, Piaget ve Glasersfeld kuramını ilk olarak matematik öğretimi üzerine Vytgostky ise
dil öğreniminde uygulamıştır.
Bu nedenle konuyla ilgili yeterli bilimsel çalışmanın olmadığı bilinmektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramının okuldaki diğer derslerde uygulanması ile ilgili ortak belirli
problem alanları mevcuttur. Burada yapılandırmacı öğrenme kuramının dini öğrenmeyle
doğrudan ilintili olan iki nokta üzerinde durulacaktır.
İlk konu, yapılandırmacı kurama göre bilginin nasıl oluştuğu ve bu bilgi oluşum teorisinin din tarafından kabul edilebilir olup olmadığı hususudur. Yapılandırmacı yaklaşım
insandan bağımsız nesnel ve tek bir gerçekliğin olduğu düşüncesini kabul etmemekte ve
her bireyin kendi gerçekliğini inşa ettiğini iddia etmektedir. Epistemolojik olarak göreceli
bir bilgi anlayışı kabul edilmektedir. Kişilere göre farklı hakikatler olabilmektedir. Dinler
ise genelde hakikati kendilerinin temsil ettiğini savunmaktadır. Yani hakikatin mutlaklığına ve herkesten bağımsız olarak var olduğuna inanılmaktadır. Bu ise yapılandırmacı
öğrenme kuramının temel felsefesi ile örtüşmemektedir. Hiç bir dinin mutlak anlamda hakikati savunmadığını öngören göreceli bir din anlayışını ise dini çoğulculuk içerisinde gör-
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mekteyiz. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme kuramı okullardaki geleneksel din eğitimi
modellerine göre çoğulcu din eğitimi modelleriyle daha çok uyumludur. Ancak Türkiye
gibi öğrencilerin dindarlık düzeyinin yüksek olduğu ve İslam dininin hakikati temsil etme
konusunda diğer dinlerden daha üstün olduğu inancının hakim olduğu toplumlarda din
öğretiminde göreceliliği öngören yapılandırmacı öğrenme kuramını esas alarak İslamiyet
öğretiminin etkin olarak yapılması ve kabul görmesi ne derece mümkündür? sorusu akla
gelmektedir.
İkinci olarak, din mensuplarının algılamalarına göre değişmeyen belirli dini ilkelerin
olduğuna inanılmaktadır. Dini inançlar ve ilkeler tarihsel süreç içerisinde fert ve toplum
tarafından farklı yorumlanmaktadır. Bu gerçeğe bağlı olarak bir din içerisinde mezhepler
ve/veya dini yorumlar ortaya çıkmıştır. Ancak belirli bir dinde o dine inananların yorum
ve deneyiminden bağımsız olarak herkes tarafından kabul gören temel dini esasların bulunmadığı tezini din mensupları tarafından kabul edilebilir saymak zordur. Bu nedenle
yapılandırmacı yaklaşımı radikal şekli ile din öğretiminde uygulamak güçtür. Belki de din
mensupları tarafından istenir de değildir. Ayrıca bilindiği gibi dini bilgi kutsala olan referansı nedeniyle diğer bilgi türlerinden farklıdır. Bu ise yapılandırmacı öğrenmeye göre din
dersi program geliştirme ve uygulamasında ayrı bir özen gösterilmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’de de okullarda yapılandırmacılık bağlamında din dersinde strateji geliştirirken bir
din veya mezhebin doktriner boyutunu içeren ve genel kabul gören temel esaslarından ziyade dinin
teorik esaslarından yola çıkarak oluşan inananların fert ve toplum içerisindeki deneyimlerinin yapılandırmacı öğrenmeye göre işlenilmesi daha uygun olacaktır. Sonuçta dini metinler ve ilkelerden yola çıkarak oluşan deneyimler ve sosyal hayata yansımaları mutlak anlamda kutsal
değildir. Farklı algılama ve yaşama biçimleri her zaman için mümkündür ve dini açıdan
da kabul edilebilir. Örneğin, İslamiyet’te kutsal metinlere dayalı Allah inancını yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretim konusu yapmaktan öte öğrencilerin farklı Allah tasavvurları
ve bu tasavvurların nedenleri bu yaklaşıma göre işlenebilir. Ayrıca kitabi İslam olarak da
adlandırılan ve uzun yıllar Türkiye’de din derslerinde hakim olan ilmihal merkezli İslam
öğretimi ve mevcut DKAB programlarındaki rasyonalist modern eğilimli İslam öğretiminden ziyade dini tecrübeye önem veren ve “Allah’a giden yolların sayısı yaratıkların sayısı
kadardır” şeklinde çoğulluğa daha olumlu bakan İslami mistik anlayışın yapılandırmacı
yaklaşımla daha barışık olduğu düşünülebilir.
Ortaöğretim 2005 ve İlköğretim DKAB programı da 2006 yılında yapılandırmacı anlayışa göre yeniden düzenlenmiştir. İlk ve Ortaöğretim DKAB Öğretim programlarında
programın temel yaklaşımı başlığı altında bilimsel kriter olarak esas alınan “eğitimsel
yaklaşım” bölümünde DKAB dersi öğretim programında yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zeka, öğrenci merkezli öğrenme gibi yaklaşımların dikkate alındığı ifade edilmektedir.
Yapılandırmacılığın aslında bilginin doğasına ilişkin temel bir kuram olduğu belirtildikten
sonra öğrenme-öğretme deneyimlerini anlama ve yorumlamada oldukça başarılı olarak
kullanıldığından bahsedilmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ile ilgili programdaki öğrencilerin ön kabullerinin olduğu, öğrencinin kendisinin aktif olarak bilgiyi yapılandırdığı
gibi açıklamalar konuyla ilgili bilimsel literatürdeki bilgilerin kısa bir özeti şeklindedir.
Yeni DKAB dersi öğretim programı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının tam olarak
uygulanmasını öngörmemektedir. Onun yerine “din öğretiminde işe koşulabilecek strateji-
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ler” başlığı altında bu programda yer alan kazanımların elde edilmesinde yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını gözeten çeşitli öğretim stratejilerinin kullanılması önerilmektedir. Diğer
bir ifade ile program, teorik olarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öngörse de pratikte
bunun tam olarak gerçekleştirilemeyeceği izlenimi uyandırmaktadır. “Din öğretiminde
stratejiler” başlığı altında öğretim stratejileri dışında nasıl bir din öğretileceği konusunda
da yapılandırmacı yaklaşımla çelişir şekilde öğrencilerin yönlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Tartışma ve etkinliklerde öğrencilerin bilimsel olarak kabul edilen bilgi ve anlayışları
kendilerinin yapılandırmasına imkan verecek şekilde yönlendirilmesi istenmektedir. Oysaki yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öğrencinin ön bilgilerini dikkate almayı, kişinin
kendi bilgisini kendisinin oluşturduğu ve mutlak doğruların olmadığı gibi ön kabullere
dayanmaktadır. Söz konusu öneride ise her şeyden önce modernist paradigmaya dayalı bilimsel bilgi ve anlayışın doğru olduğu ön kabulüne örtük olarak yer verilmektedir.
Bu nedenle de bu anlayışa göre din ve diğer konuları öğrencilerin yapılandırılması istenmektedir. Öğrencilerin öngörülen perspektif dışında farklı bir dini yorum benimsemesine
soğuk bakılmaktadır. Oysaki öğrencinin çevreden getirdiği dini anlayış ders öğretim programında belirtilen ve benimsenmesi öngörülen bilimsel din anlayışından farklı olabilir. Bir
başka açıdan bu ders bir din veya dinler konusunda oluşan gerek öğrencilerin sosyal çevrelerinden getirdikleri gerekse dini literatürde belirtilen farklı yorumları anlamaktan daha
çok bir din anlayışı yorumunu öğretmeyi hedeflediği görülmektedir. Bu tarzda bir din
öğretiminin Türkiye’de din eğitimi politikaları çerçevesinde açıklaması olsa da bu anlayışı
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olduğunu söylemek oldukça zordur.
Yeni ortaöğretim DKAB dersi öğretim programının din algısıyla ilgili temel argümanlarından biri de mezheplerin tamamen insani oluşumlar olduğuna, hiçbir mezhebin dinle
özdeşleştirilemeyeceğine vurgu yapılarak İslam’la ilgili bilgilerde Kur’an merkezli, mezhepler üstü bir yaklaşımın benimsendiğinin ifade edilerek kök değerlerin ön plana çıkarılmasıdır. Toplumdaki farklı dini anlayışların dinin özü ile ilgili olmayıp sosyal olgu olduğu
belirtilmektedir.
Bilindiği gibi ülkemizde Müslümanların büyük çoğunluğu geleneksel olarak benimsediği İslami bir mezhebe göre din anlayış ve pratiklerini şekillendirmektedir. Bu diğer din
mensupları içinde de geçerlidir. DKAB programında anlatılmaya çalışıldığı gibi mezhepleri dikkate almayan bir din anlayışı pratikte bulunmamaktadır. Hiçbir mezhebin dinle birebir
özdeşleştirilemeyeceği tezi doğru olsa da tamamen insani oluşumlar olduğu fikri oldukça sorgulanabilir bir iddiadır. Sonuçta Kur’an merkezli yaklaşımda da insan bir dini konuyu anlarken
bir anlamda yorumda bulunmaktadır. Her dini yorumu da tamamen insani oluşum olarak
adlandırırsak o zaman dindeki kutsal olan nasıl izah edilecektir? O zaman dini olan ve
olmayan düşünce arasında nasıl bir fark olacaktır? Dolayısıyla mezhepleri tamamen insani
oluşum olarak adlandırmanın aşırı bir yorum olduğu söylenebilir.
Okullardaki öğrenciler dini yönden Türkiye’nin inanç haritasını yansıtmaktadırlar.
Okula gelmeden veya geldikten sonra ailelerinin sahip olduğu din ve mezhep anlayışından etkilenmektedirler. Aile ve toplumumuzda var olan diğer dini kaynaklardan beslenmekte ve ortaöğretim seviyesine geldiğinde İslam ve diğer dinlerle ilgili ön kabulleri
bulunmaktadır. Öğrenciler farklı dini yorumları besleyen kültürel çevrelerden gelmekte
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ve bunları okula taşıyıp okulun bunlara saygılı olmasını istemektedir. Diğer bir ifade ile
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi din eğitimi açısından farklıdır. Özellikle kültür/toplum içerisinde öğrenci merkezli öğrenmeyi öngören Vytgostky tarzı bir yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirmede bulunduğumuz takdirde mezhepleri dışlayarak
okulda İslam dininin öğretim konusu yapılması mümkün değildir. Çünkü din sosyal bir
çevrede öğrenilmektedir. Dini de büyük ölçüde farkında olunsun veya olunmasın bir mezhebe bağlı olarak öğrenciler öğrenmektedir. Mezhepsel anlayış ve yorumları din dersinde
gözardı etmek bir anlamda öğrencilerin kültürel olarak kazandıklar birikimi ve ön kabulü
ve dinle ilgili deneyimlerini öğrenme ortamına taşımamak ve öğrencinin kendi dini bilgisini inşa etmesini engellemek demektir.
Özetle İlk ve Ortaöğretim DKAB programlarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının tam
olarak uygulanacağı ifade edilmemiş, “din öğretiminde işe koşulabilecek stratejiler” başlığı altında
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını gözeten çeşitli stratejilerin kullanılması önerilmiştir. Programlarda yapılandırmacı yaklaşım felsefî düzeyde değil metodolojik bir bakış açısıyla yansıtılmıştır.

Tablo 45 Mevcut DKAB Programı Sizce Hangi Yaklaşımı Temel Almıştır?
Davranışçı

23,0

Bilişsel

25,4

Yapılandırmacı

37,4

Fikrim yok

14,3

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretimde 2005 ilköğretimde ise 2006 yılında
değiştirilerek uygulamaya konan DKAB öğretim programları okuldaki diğer branştaki
derslere paralel olarak yapılandırmacı eğitim yaklaşımları esas alınarak hazırlanmıştır. Ortaöğretimde yaklaşık 4, ilköğretimde ise 3 ders yılından bu yana uygulanmakta olan bu
programların özünü oluşturan yapılandırmacı yaklaşım davranışcı öğretim yaklaşımına
göre köklü değişim getirmektedir. Yapılandırmacı anlayışla hazırlanan DKAB programın
başarısında öğretmenlerin bu anlayış hakkında yeterli bilgi sahibi olması ve dersin öğretim
programını tanımaları kritik başarı faktörlerindendir.
Tablo 45 bizlere öğretmenlerin “Mevcut DKAB programı sizce hangi yaklaşımı temel almıştır?”
sorusu konusunda öğretmenlerin programın getirdiği yeni anlayışın ismini bile çoğunlukla doğru
bilmediklerini göstermektedir. Öğretmenlerin sadece % 37,4’ü doğru olan “yapılandırmacı”
seçeneğini işaretlerken % 25,4 “bilişsel”, %23’ü “davranışçı”, %14,3’ü de “fikrim yok” seçeneğini işaretlemişlerdir. Bu sonuçlar yapılan program değişikliği hakkında DKAB öğretmenlerinin yeterince bilgilendirilmediğini göstermekte ve uygulamaya dair önemli soru
işaretleri oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda DKAB öğretmenlerinin yeni öğretim
	 “DKAB ve Yapılandırmacık” bölümü Recep Kaymakcan’ın “Türkiye’de Din Eğitiminde Çoğulculuk ve
Yapılandırmacılık: Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı Bağlamında Bir Değerlendirme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 2007 makalesinden kısaltılarak alınmıştır.
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programını başarılı bir şekilde uygulayabilmeleri için daha yoğun hizmet içi eğitime ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Pearson KiKare

Mezun
Olunan
Program

Fikrim yok

Öğretim
Kademesi

Yapılandırmacı

Mesleki
Kıdem

Bilişsel

Cinsiyet

Davranışçı

Tablo 46 Değişkenlere Göre “Mevcut DKAB programı sizce hangi yaklaşımı temel
almıştır?” Maddesinin Analizi

Erkek

23,8

27

35,3

13,9

0,030

Kadın

19,2

17,7

46,9

16,2

1-5 yıl

15,8

16,9

51,9

15,3

6-10 yıl

24,2

27,4

32,6

15,8

11-15 yıl

21,5

24,8

38,9

14,8

16-20 yıl

22,9

29,8

32,8

14,5

21-25 yıl

29,3

28,5

30,9

11,4

26 ve üzeri

34,4

32,8

21,9

10,9

İlköğretim

25,5

21,6

40,2

12,7

Ortaöğretim

18,2

33,9

31,0

16,9

Yüksek İslam Enstitüsü

27,1

32,9

24,3

15,7

İlahiyat Eski Lisans

23,7

25,8

35,5

15,0

İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans

29,6

20,4

37,0

13,0

İlköğretim DKAB Öğretmenliği

12,0

16,9

62,7

8,4

0,001

0,000

0,000

Tablo 46’ya göre mevcut programın hangi yaklaşımı temel aldığı sorusuna verilen cevaplarla cinsiyet, mesleki kıdem, öğretim kademesi ve mezun olunan program değişkenleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. DKAB programında temel alınan yaklaşımın
yapılandırmacılık olduğunu söyleyen erkek öğretmenlerin oranı % 35,3 iken kadınlarda bu
oran % 46,9’a çıkmaktadır. Mesleki kıdem açısından bakıldığında ise 1-5 yıllık öğretmenlerin % 51,9’u; 6-10 yıllık öğretmenlerin % 32,6’sı; 11-15 yıllık öğretmenlerin % 38,9’u; 16-20
yıllık öğretmenlerin % 32,8’i; 21-25 yıllık öğretmenlerin
% 30,9’u; 26 yıl ve üzeri öğretmenlerin ise % 21,9’u “yapılandırmacı” seçeneğini işaretlemiştir. Ortaya çıkan sonuçlarda mesleki kıdem ile yapılandırmacılığı işaretleyenlerin
oranı arasında ters orantı olduğu görülmektedir. Öğretim kademesine bakıldığında ise ilköğretimde görev yapan DKAB öğretmenlerinin % 40,2’sinin, ortaöğretimde görev yapan
öğretmenlerin ise % 31’nin temel aldığı yaklaşımı doğru bildikleri görülmektedir. Mezun
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olunan programlar arasında ise İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü mezunlarının %
62,7’nin; İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans bölümü mezunlarının % 37’sinin; İlahiyat Eski Lisans mezunlarının % 35,5’inin; Yüksek İslam Enstitüsü mezunlarının ise % 24,3’ünün bu
konuda doğru bilgiye sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. İlköğretim DKAB öğretmenliği
bölümü mezunlarının bu konuda belirgin bir üstünlüğü görülmektedir. Bunda temel etken
DKAB dersi program değişikliklerinin bu program mezunlarının bir kısmının meslekteki
ilk yıllarına denk gelmesi ve öğretmenlik formasyonunu daha iyi almalarıyla açıklanabilir. Aslında diğer değişkenlerde ortaya çıkan farklılıklarda da bu bölüm mezunlarının
etkisinin olduğu şüphesizdir. Çünkü bu bölüm mezunları ilköğretim kademesinde görev
yapmaktadırlar ve bu programdan mezun olan kadın öğretmenlerin oranı diğer programlardan mezun olan bayanların oranından daha fazladır. Fakat DKAB öğretmenlik bölümü
mezunlarıyla yaklaşık aynı tarihi geçmişe sahip İlahiyat Tezsiz Yüksek lisans mezunlarının
doğru seçenek olan yapılandırmacığı bilmede % 37’de kalmaları düşündürücüdür (İlköğretim DKAB bölümü % 62.7).

Tablo 47 DKAB Öğretmenlerinin Yapılandırmacılığın Bilgi Anlayışı Hakkındaki
Düşünceleri
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

1. Bilgi öğrencinin değer yargıları ve
yaşantılarından bağımsız değildir.

5,7

6,6

87,7

2. DKAB dersi öğretmen ve öğrenciye
göre değişmeyen dinî bilgilere
dayanmak zorundadır.

13,4

5,7

80,9

3 . Din anlayışındaki farklılıkların
kurumlaşması sonucu ortaya
çıkan mezhepler bütünüyle insani
oluşumlardır.

11,5

7,6

81,0

Yapılandırmacı felsefe nesnel gerçeklik konusunda pozitivist felsefeye karşı çıkmakta,
bunun yerine öznel gerçekliği kabul etmektedir. Çünkü bilenden, onun değer yargıları ve
yaşantılarından bağımsız bir bilgi yoktur. Araştırmaya katılan DKAB öğretmenlerinin %
87,7’si yapılandırmacı yaklaşımın bu ilkesini benimsediklerini ifade etmişlerdir. Buna katılmıyorum diyenlerin oranı % 5,7, kararsızların oranı % 6,6’dır. Bununla birlikte bir başka
soruda aynı DKAB öğretmenlerinin % 80,9’u DKAB dersinin öğretmen ve öğrenciye göre
değişmeyen dinî esaslara dayanmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.
Burada iki farklı soruya verilen cevaplar arasında bir çelişki varmış gibi görülmektedir.
Çünkü hem bilginin değer yargıları ve yaşantılardan bağımsız olmadığı, hem de DKAB
dersinin öğretmen ve öğrenciye göre değişmeyen dinî bilgilere dayanması gerektiği çoğunluk tarafından ifade edilmektedir. Burada DKAB öğretmenlerinin dinî bilgi ile dinî olmayan bilgiyi birbirinden ayırdıkları söylenebilir. Yani dinî bilgide değişmez bazı esaslara
dayandığına inanırken diğer seküler bilginin kişilere göre değişen daha göreceli olduğunu
düşünmektedir.
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Bir başka açıdan bakıldığında bu iki sonuç arasında bir çelişki olmadığı da söylenebilir.
DKAB öğretmenleri de aynen DKAB öğretim programında öngörüldüğü gibi yapılandırmacı yaklaşımı epistemolojik olarak değil metedolojik ve pedagojik bir düzeyde benimsemişlerdir. Yani DKAB dersi kişilere göre değişmeyen dinî bilgilere dayanmak zorundadır.
Ancak bu bilgilerin farklı kişiler tarafından nasıl anlaşıldığı ve yaşantı ve değer yargılarına
nasıl yansıdığı konusunda pedagojik olarak öğretim konusu yapılmaktadır. Aslında yapılandırmacı anlayış öznelcidir ve bu nedenle rahatça göreceliliğe neden olabilir. Dinler bazı
yönlerden mutlaklık iddiasındadır. Bu sebeple yapılandırmacı epistemolojik anlayışın din
öğretiminde uygulanması hiç kolay değildir. Özellikle de dindarlık oranının yüksek olduğu toplumlarda.
Tablo 47’deki 3. soru doğrudan dolaylı olarak yapılandırmacılıkla ilgilidir. “Din anlayışındaki farklılıkların kurumlaşması sonucu ortaya çıkan mezhepler bütünüyle insani
oluşumlardır” sorusu ile öğretmenlerin doğrudan mezhep algıları dolaylı olarak ta dini
bilginin karakteri konusundaki görüşleri anlaşılması hedeflenmiştir. Öğretmenler mezheplerin bütünüyle insani oluşumlar olduğu düşüncesine % 81 gibi yüksek düzeyde katılmaktadır. % 11.5’i bu görüşü onaylamamaktadır. Aslında bu soru ifadesi 2005 Ortaöğretim DKAB programının giriş bölümünden alınmıştır. 2000 yılındaki İlköğretim DKAB
programları ile birlikte öğretim programları mezhepler üstü olma iddiasında olduğu için
genelde mezhepler ve mezhepsel bilgi konusunda eleştirel olduğu söylenebilir. Bu soruya
verilen cevaptan DKAB öğretmenlerinin mezhepler konusunda programda belirlenen anlayışı büyük oranda benimsediği anlaşılmaktadır. Şüphesiz mezheplerin tamamen insani
oluşumlar olduğu fikri bilimsel açıdan sorunludur. Dini kaynaklara dayalı olarak yapılan
her yorumu tamamen insani oluşum olarak adlandırmak dindeki kutsal ve aşkın bilginin
ne olacağı sorusunu akla getirmektedir. Diğer açıdan öğretmenlerin dini bilgideki göreceliliği ve seküler karakterini kabul ederek yapılandırmacı anlayıştaki bilgi anlayışını dolaylı
olarak kabul ettiği tarzında da anlaşılabilir.

Tablo 48 Bir Konuya Yeni Başlarken, Öğrencilerin O Konu Hakkında Neler
Bildiklerini Sorarım.
Hiç

-

Nadiren

1,3

Bazen

11,4

Sıklıkla

45,1

Her zaman

42,2

Yapılandırmacı anlayışta önbilgilerin harekete geçirilmesi son derece önemlidir. Çünkü kişinin zihninde oluşan yapılar bu önbilgilerin sonucudur. Yeni bilgilerin zihindeki
bu yapıya oturması ya da ona uygun hale getirilmesi için önbilgilerle ilişki kurulmalıdır. Öğrencinin aktif katılımını sağlamak, öğrenciye ektili iletişim kurma ve kendini ifade
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etme becerisi kazandırma açısından da konuya başlarken önbilgilerin harekete geçirilmesi
gerekmektedir. Tablo 48’e göre araştırmaya katılan DKAB öğretmenlerinin % 42,2’si her
zaman, % 45,1’i ise sıklıkla bir konuya başlarken öğrencilerin o konu hakkında neler bildiklerini sorarak önbilgilerini harekete geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu soruda bazen
seçeneğini işaretleyenlerin oranı % 11,5 iken nadiren diyenlerin oranı % 1,3’tür. Bu sonuçlar
DKAB öğretmenlerinin önbilgileri harekete geçirme konusunda başarılı olduklarını ve metodik olarak yapılandırmacı yaklaşımın özüne uygun davrandıklarını göstermektedir.

3.3 DKAB DERSLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte ölçme ve değerlendirme anlayışı da değişmiştir. Bu
anlayışta öğretmen değerlendirme erkini tek başına kullanmaz. Bunu öğrencinin kendisi ve diğer öğrencilerle paylaşır. Böylece hem öğretmen, hem öğrenci hem de öğrencinin
birlikte iş yaptığı arkadaşları değerlendirmenin paydaşı olurlar. Ayrıca değerlendirmede
ortaya konan üründen daha çok süreç öne çıkar. Ürünün güzel, çirkin ya da doğru yanlış
olması değil öğrenenin süreçte ne kadar etkin bir rol aldığı daha büyük önem kazanır. Öğrenenler tek doğru ya da yanlışa göre değerlendirilmezler. Değerlendirmede temele alınan,
sonuçlarının doğru olaylara dayanması, mantıklı ve savunulabilir olmasıdır. Bu yüzden
sınavlar ve testler sağlıklı bir değerlendirme için yeterli değildir.
DKAB programlarının yapılandırmacı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesiyle birlikte
DKAB derslerindeki ölçe ve değerlendirme anlayışı da değişmiştir. Değerlendirmede ürün
değil süreç önem kazanmış ve böylece öğrencilerin öğrenme eksiklikleri, güçlük çektikleri
alanlar belirlenerek zamanında önlemler alınması amaçlanmıştır. Mevcut DKAB programıyla birlikte değerlendirmede öğretmenin tekeli kırılmış, öğretmen - öğrenci iş birliği
esas alınmıştır. Değerlendirme sürecine öz değerlendirme ve akran değerlendirme yoluyla
öğrenci de dâhil edilmiştir. Öz değerlendirme bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Bu yolla bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı
olunmuş olur. Akran değerlendirme ise öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Öğrenciler, bu yolla eleştirel düşünme becerileri geliştirir ve sürecin değerlendirilmesine yardımcı olmuş olurlar.
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra öğrenen merkezli ve süreç ağırlıklı alternatif değerlendirme yöntem ve teknikleri önem kazanmıştır. Ortaöğretim
DKAB Öğretim programında geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri olarak çoktan
seçmeli testler, doğru yanlış soruları, eşleştirme soruları, tamamlama soruları, kısa cevaplı
yazılı yoklamalar, uzun cevaplı yazılı yoklamalar ve soru cevap teknikleri sıralanmıştır.
Alternatif teknikler olarak ise, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), kavram haritaları, yapılandırılmış grid, dereceleme ölçekleri, proje, drama, görüşme,
yazılı raporlar, gösteri, poster, grup veya akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye
yer verilmiştir.
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Tablo 49 DKAB dersinde öğrencinin başarısını kim ya da kimler değerlendiriyor?
Sadece öğretmen

43,7

Öğretmen ve Öğrencinin kendisi

34,3

Öğretmen, öğrenci ve grup arkadaşları

22,0

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan yeni programların önemli bir özelliği öğrenci başarısını değerlendirmede öğretmen ile birlikte öğrencinin kendisi ve grup arkadaşlarının
görüşlerine de önem vermesidir. Araştırmaya katılan DKAB öğretmenlerinin % 43,7’si öğrencinin başarısını sadece öğretmenlerin değerlendirdiğini söylemiştir. Buna göre DKAB
öğretmenlerinin önemli bir kısmının yapılandırmacı anlayışa uygun ölçme değerlendirme
yapmadığı, geleneksel yöntem ve teknikleri kullanmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.
% 34,3’lük bir kısmı ise DKAB derslerinde öğrenci başarısının öğretmen ve öğrencinin
kendisi tarafından değerlendirildiğini belirtmiştir. Yapılandırmacı anlayışa uygun, öğretmen, öğrenci ve arkadaşlarını birlikte işin içine katanların oranı ise %22’dir. Programın
öngördüğü değerlendirme yaklaşımının henüz DKAB derslerine tam olarak yansımadığı
bu sonuçlardan ortaya çıkmaktadır.

Tablo 50 DKAB dersinde öğrenciye yüksek not verilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Katılmıyorum

27,5

Kararsızım

10,1

Katılıyorum

62,3

DKAB derslerinde öğrencilere çoğu zaman yüksek not verildiği şeklinde iddialar
bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin % 62,3’ü yüksek not vermeyi
olumlu karşılarken %27,5’i yüksek not verilmesi gerektiği fikrine katılmamaktadır. Öğretmenlerin % 10,1’i ise bu konuda kararsız kalmıştır (Tablo 50). DKAB öğretmenlerinin çoğunluğunun öğrencilere dersi ve dolayısıyla dini sevdirmenin bir yolu olarak yüksek not vermenin gerekliliğine inandıkları düşünülebilir. Öğretmenleri bu şekilde davranmaya iten nedenlerden
birinin de dolaylı olarak ailelerin tutumuyla ilgili olduğu düşünülebilir. Ailelerin çocuklarının
notlarını daha çok kendi dindarlık düzeyleriyle eşleştirme eğilimleri ve bu eğilimleriyle
daha yüksek not beklentilerini veli toplantılarında dile getirmeleri öğretmenleri bu şekilde
davranmaya yönlendirdiği söylenebilir.
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Katılıyorum

Pearson
Ki-Kare

Mesleki Kıdem

Kararsızım

Cinsiyet

Katılmıyorum

Tablo 51 “DKAB dersinde öğrenciye yüksek not verilmesi gerektiğini
düşünüyorum” Maddesiyle Değişkenlere Göre Analizi

Erkek

25,3

10,4

64,3

0,009

Bayan

38,1

9,0

53,0

1-5 yıl

37,6

13,4

48,9

6-10 yıl

20,6

10,3

69,1

11-15 yıl

27,5

6,7

65,8

16-20 yıl

22,0

9,8

68,2

21-25 yıl

19,0

10,3

70,6

26 ve üzeri

36,9

9,2

53,8

0,008

Tablo 51’e göre “DKAB dersinde öğrenciye yüksek not verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” maddesine verilen cevaplar cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak
farklılık göstermiştir. Kadın öğretmenler öğrencilere yüksek not verilmesi fikrine erkek
öğretmenlere oranla daha az destek vermektedir. Bu konuda kadın öğretmenlerin ölçme
ve değerlendirme kriterlerini daha ön plana aldıkları anlaşılmaktadır.
Mesleki kıdem değişkenine göre verilen cevaplar incelendiğinde ise ilginç bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Öğrencilere yüksek not verilmesi düşüncesine 6–25 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler daha yüksek oranda destek verirken 1–5 yıl ve 26 yıl ve üzeri kıdeme
sahip olan öğretmenler birbirlerine yakın ve oldukça düşük oranda destek vermektedirler.
6–25 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler ile söz konusu iki kıdem grubu arasındaki
puan farkı oldukça fazladır. Bu durum mesleğe yeni başlamış öğretmenler ile meslekte
son dönemlerini yaşayan öğretmenleri diğerlerinden bu kadar ayrı düşünceye sevk eden
etmenlerin neler olduğunu düşünmeye sevk etmektedir.
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SONUÇ

Son yıllarda uluslararası ve ulusal düzeyde eğitimde öğretmenin önemine vurgu yapılmaktadır. En iyi programlar ve eğitim politikaları öğretmenler tarafından herhangi bir
nedenle gerektiği gibi uygulanmadığı takdirde istenen sonucun alınmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile bir dersin öğretiminde öğretmen kritik başarı
faktörüdür. Bu çerçevede araştırma kapsamlı ampirik verilere dayalı olarak Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin dersle
ilgili farklı konulara ilişkin görüşlerinin genel bir fotoğrafını ortaya koymaya çalışmaktadır. DKAB öğretmenlerinin dersle ilgili konularda görüşlerinin bilimsel olarak tespit
edilmesi mevcut uygulamaların amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmeye, din öğretimi
konusunda bilimselliği önceleyen politika oluşturma ve DKAB öğretmeni yetiştirme programlarını geliştirme sürecine katkı sağlayacaktır. Araştırmada öne çıkan sonuçları şöyle
sıralayabiliriz:
Öğretmenler zorunlu olan DKAB dersinin hukuki statüsünü oldukça yüksek seviyede onaylamaktadır. Ayrıca kamuoyunda tartışılan DKAB dersine ilave olarak isteğe bağlı
bir İslam din dersine de büyük oranda olumlu bakmaktadır. İsteğe bağlı İslam dersinde
DKAB öğretmenlerin çoğunluğu bu dersin içeriğinin en çok Kuran-ı Kerim ve anlamı, ikinci sırada ise İslam Dini Esaslarının olmasını istemektedir.
Araştırma bulguları, hoşgörü kültürünü önceleyen, demokratik ve din özgürlüğüne
önem veren toplumların belirgin niteliklerin biri olan çoğulcu katılımcılığın gelişmesine
katkı sağlayacağı düşünülen DKAB öğretmenlerinin MEB dışında farklı paydaşların program hazırlama sürecine katılımı önerisini büyük oranda desteklediklerini göstermektedir.
DKAB öğretmenlerinin çoğu (% 60) bu dersin en temel metni olan DKAB programını
ya hiç okumamış ya da kısmen incelemekle yetinmiştir. Bu durumda eskisine göre oldukça
köklü değişimler getiren ve yapılandırmacı yaklaşıma göre şekillendirildiği ifade edilen yeni
DKAB programının öğretmenlerin çoğu tarafından iyice incelenmediği verisi yeni anlayışın
sınıf ortamına öğretmenler tarafından nasıl uygulanacağı sorusunu akla getirmektedir. Bu
çerçevede diğer bir veri ise DKAB programının esas aldığı yaklaşım olan yapılandırmacık
isminin öğretmenlerin çoğu tarafından doğru olarak bilinmemesidir. Bu sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın DKAB öğretmenlerine, DKAB programı ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı konusunda nitelikli hizmetiçi eğitim verme gayretlerini artırması ve öğretmenlere
konuyla ilgili materyal desteği vermesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Din derslerinde geçmişte uzun zaman etkin olmuş ancak günümüzde eleştirilen geleneksel ilmihal merkezli İslam öğretimini DKAB öğretmenlerinin çoğunun benimsemediği
anlaşılmaktadır. Bu aynı zamanda yeni ders programında bu yönde yapılan değişikliğin de
kabul gördüğünü göstermektedir. İslam öğretimi ile ilgili diğer bir husus da aile ve okulda
öğretilen din anlayışının farklı olup olmadığı konusudur. DKAB öğretmenlerinin yarıya yakını çocukların aileden getirdikleri din anlayışı ile okuldaki din anlayışı arasında farklılık
olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin çoğunluğu Müslümanların azınlık veya çoğunluk
olarak yaşandığı diğer ülkelerdeki İslami anlayış ve yaşantıların öğretim konusu yapılmasını
da onaylamaktadır. Bu çerçevede günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında İslamiyetin
insanların hayat ve kültürleri üzerinde etkisinin öğretim konusu yapılması amacıyla DKAB
öğretim programına “Modern Dünyada İslam” konulu bir öğrenme alanı ilave edilebilir.
Araştırma bulgulara göre DKAB öğretmenleri dinlerarası ilişkilerde teolojik yönden en
çok dışlayıcı modeli benimserken onu kapsayıcı model takip etmektedir. Çoğulcu modelin
ise kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak burada % 70’e yaklaşan oranda öğretmenlerin
kapsayıcı modele olumlu yaklaşmaları da önemlidir. Kapsayıcılığı çoğunlukla benimsemeleri bir açıdan öğretmenlerin dışlayıcılıktan çoğulcu modele doğru geçiş sürecini yaşadıkları şeklinde de yorumlanabilir. Ayrıca DKAB öğretmenlerinin dışlayıcı, kapsayıcı ve
çoğulcu dinlerarası ilişki modelleri verdikleri cevapların cinsiyet ve mezun olunan programa göre farklılaştığı görülmektedir. Her üç modelin değişkenlere göre farklılaşmasının
kendi içerisinde tutarlık arz ettiği anlaşılmaktadır. Kadın öğretmenler erkeklere göre daha
çoğulcu ve kapsayıcı anlayışı benimserken daha az dışlayıcı olduğu görülmektedir. Mezun
olunan programa göre İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunları diğer program mezunlarına göre teolojik olarak daha fazla dışlayıcı modeli benimsemektedir. Meslekteki kıdem ve
aynı zaman dönemi içerisinde eğitim gördükleri DKAB Öğretmenliği bölümü mezunları
ile karşılaştırıldığında İlahiyat Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının diğer dinlere teolojik
bakış ve farklı konularda niçin daha fazla muhafazakar bir tutum içinde oldukları ve bu
farklılığın oluşumundaki faktörler üzerinde düşünülmesi gerekir.
DKAB öğretmenleri ülkemizde bulunan farklı inanışların ülkemiz için bir zenginlik
olduğu görüşüne büyük oranda katılırken diğer dinlere ait kitap ve broşürlerin rahatça
dağıtımının yapılmasını ise onaylamamaktadır.
Öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu DKAB dersinde diğer dinler hakkında bilgi
verilmesini desteklemektedir. Bu bizlere Türkiye’de okullarda uzun yıllardır DKAB programlarında İslam dışında diğer dinlerin öğretim konusu yapılması düşünce ve uygulamasının dersin öğretmenlerince genel bir kabul gördüğünü göstermektedir. Araştırma
verilerinden diğer dinlerin öğretim konusu yapılmasında İslamiyetin yüceliğinin ortaya
konulması gibi geleneksel ve savunmacı gerekçelerin DKAB öğretmenleri tarafından yüksek oranda benimsendiği de anlaşılmaktadır. Öğretmenler aynı zamanda diğer dinlerin
öğretimine programda yeterince yer verildiğini düşünmekte ve çoğunlukla kendilerini diğer dinlerin öğretimi konusunda yeterli görmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre DKAB öğretmenleri yüksek oranda derste Aleviliğe yer
verilmesini onaylamaktadırlar. Ancak öğretmenlerin yarısı Alevi öğretimine programlarda
yeterince yer verildiğini düşünürken diğer yarısı ise yetersiz olduğunu söylemektedir. Bu
veriler öğretmenlerin DKAB dersinde Alevilik öğretimine yer verilmesi konusunda olduk-
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ça üst seviyede fikir birliğine (% 88) sahip olsa da Aleviliğe ne kadar yer verilebileceği
konusunda genel bir kanaatin oluşmadığı ve bir kararsızlığın olduğunu göstermektedir.
Ayrıca ampirik çalışma bulgularından Alevilik tanımı ve algılaması konusunda DKAB
öğretmenlerinin bir zihin karışıklığı içerisinde olduğunu anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki
ilginç sonuçlardan birisi de DKAB öğretmenlerinin çoğunun (% 60) Alevilik konusunda
kendilerini yeterli görmemesidir. Bu ise bizlere DKAB öğretmeni yetiştirme ve hizmetiçi
programlarının Alevilik öğretimi bakımından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kapsamda yapılacak önerilerden birisi de şu olabilir: Alevi sivil toplum
örgütlerinin Alevi gençleri DKAB Öğretmenliği bölümüne tercih edip ileride bu dersin
öğretmeni olmaları konusunda teşvik etmeleridir. Türkiye’de mevcut üniversiteye giriş
sistemindeki temel kriter giriş sınavında başarılı olmaktır. İlahiyat ve DKAB öğretmenliğinde öğrenci olmak için hangi inanca mensup olduğu veya inançlı olup olmadığı bir
değerlendirme ölçütü değildir.
İlk ve ortaöğretim DKAB öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşımın din öğretiminde felsefi düzeyde değil, metodik ve pedagojik düzeyde öğretilmesini öngören anlayışın dersin öğretmenleri tarafından da genel olarak benimsendiği araştırma verilerinden
anlaşılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre DKAB öğretmenlerinin derste öğrencilerin
ön bilgilerini harekete geçirmeye önem vermesi ve öğrenenden bağımsız bilginin olamayacağı düşüncesini çoğunlukla kabul etmeleri yapılandırmacı yaklaşımı onayladıklarını
göstermektedir. Bununla birlikte, DKAB dersinin öğretmen ve öğrenciye göre değişmeyen
esaslara dayanması gerektiği düşüncesine büyük oranda katılmaları bir çelişki olarak anlaşılabilir. Aynı zamanda bu çelişkili gibi gözüken veriler öğretmenlerin dini bilgi ile seküler
bilgi arasında ayırım yaptığı şeklinde de yorumlanabilir.
Sonuçta, araştırmada DKAB ile ilgili farklı konularda ve özellikle de çoğulculuk ve
yapılandırmacılık konusundaki öğretmenlerin görüşleri tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili DKAB öğretmenlerinin görüşleri belirlemeye yönelik yapılmış ampirik veri olmadığı
için karşılaştırma yaparak öğretmenlerdeki değişimi ortaya koymak zordur. DKAB öğretmenlerinin din dersleriyle ilgili bakış açısını ortaya koyan şu ana kadar gerçekleştirilen en
kapsamlı araştırma olan bu çalışma daha sonra yapılacak çalışmalara karşılaştırma imkanı
verecektir. Gerek diğer dinler gerekse İslam içerisindeki çoğulculuğun öğretimi konusunda öğretmenlerin genelde olumlu bir tutum içerisinde oldukları bulgulardan anlaşılmaktadır. Ancak çoğulcuktan ne anladıkları ve uygulama ile ilgili görüşlerde oldukça farklı ve
bazen kendi iç tutarlılığı sorgulanabilecek muhafazakar eğilimler söz konusudur. Diğer
bir ifade ile DKAB öğretmenleri değişime açık ancak ihtiyatlı muhafazakar bir anlayışı
benimsemektedirler. Aslında çoğulculukla irtibatlı konularda öğretmenlerin yaşadıkları
toplumdan çokta fazla farklı olmadıkları da söylenebilir. Yapılandırmacılıkla ilgili olarak,
Türkiye’de DKAB derslerinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulandığını söylemek ancak öğretmenlerin bunları uygulama düzeyleri oranında doğru bir tanımlama
olabilir. Bu çerçeve de öğretmenlerin DKAB program değişikliklerini büyük çoğunlukla
onayladıkları ve yapılandırmacı yaklaşımı pedagojik yönden uygulama konusunda gayretli oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı felsefi ve bilgi anlayışı yönünden benimsemedikleri ve yapılandırmacı öğrenme konusunda hizmet öncesi
ve sonrası eğitime ve materyal desteğine ihtiyaçları olduğu söylenebilir.
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