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Türk Din Eðitimi Deneyiminin Oluþum
Süreci ve Günümüz Türkiye'sinde
Din Eðitimine Bir Bakýþ
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Fatma ÇAPCIOÐLU**
Abstract
Formation Process of the Turkish Religious Education and An Overview
of Today’s Turkish Religious Education. Considering the religious education
formation process during the republican period, it is clear that the religious education
approaches within the Turkish national education system shows differentiations in certain
time periods. This is a direct process that can be associated with Turkey’s political and
social process. It has to be stated that covering the Turkish religious education system,
this study is focused on a religious education centered or Islamic religion. This is because
autonomy has been granted to the religious freedom and religious organizations of nonMuslim population during the Republican Turkey as was in the Ottoman Period, which
has been, in a sense, confirmed with the Lausanne Treaty signed on July 24, 1923. Today,
freedom of belief and religious education rights of non-Muslims (Jews and Christians)
living in Turkey continues in the same manner, with no change, as from the signing of
Lausanne Treaty. Political and social experiences focusing on religious education during
the early period of the Republic have affected this process almost never.
Key Words: Religious Education, Republican Period, Religious Instruction, Religious
Freedom, Turkey

Cumhuriyet dönemi din eðitimi oluþum sürecine bakýldýðýnda, Türk
milli eðitim sistemi içerisindeki din eðitimi anlayýþlarýnýn belirli zaman dilimleri içerisinde farklýlaþmalar gösterdiði görülür. Bu durum, modern Türkiye’nin siyasal ve sosyal süreciyle iliþkilendirilebilecek doðrusal bir süreçtir. Türk din eðitimi sistemini ele alan bu çalýþmanýn, Ýslam dini merkezli
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bir din eðitimi üzerine yoðunlaþtýðýný belirtmek gerekir. Zira, Osmanlý döneminde olduðu gibi, Cumhuriyet Türkiye’sinde de Müslüman olmayan
nüfusun din özgürlüðü ve dinsel örgütlenmesine özerklik tanýnmýþ olup,
bu durum 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan anlaþmasýyla da uluslararasý anlamda teyit edilmiþtir. Bu gün, Türkiye’de yaþayan Müslüman olmayan (Yahudi ve Hristiyan) nüfusun inanç özgürlüðü ve din eðitimi hakký
Lozan’dan bu tarafa bir deðiþikliðe uðramadan ayný þekilde devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, din eðitimi üzerine yoðunlaþan siyasal ve sosyal deneyimler de bu süreci hemen hiç etkilememiþtir.
Cumhuriyetin, Osmanlýnýn son çeyrek dönemlerine kadar uzanan
derin siyasal, sosyal, düþünsel ve askeri kökleri bulunmaktadýr. Ýmparatorluk içerisinde, ilk dönemlerde daha çok askeri ve beraberinde siyasi
olarak kendini gösteren sorunlar, Batýya, büyük çoðunluðu askeri amaçlý
öðrencilerin gönderilmesini de beraberinde getirmiþtir. Ýþte, Batý deðer,
düþünce ve kurumlarýnýn Cumhuriyete uzanan köklerini buralarda aramak yanlýþ olmayacaktýr. 1
Sürecin hemen ilk dönemlerinde, din eðitimine yönelik bir karþý duruþ yok ise de din eðitimi kurumlarýna yönelik tartýþma ve tepkiler baþtan
beri kendisini göstermiþtir. Bu siyasal ve düþünsel oluþum sürecinde özellikle Fransýz devriminin öne çýkan bir yeri vardýr. Yaþanýlan sorunlarýn
aðýrlýklý olarak askeri nedenlere indirgenmesi, Batýya ilk yönelimin de
askeri içerikli olmasýna yol açmýþtýr.2 Bu çerçevede, Batýya, hemen büyük çoðunluðunu askeri öðrencilerin oluþturduðu öðrenci gruplarý gönderilmeye baþlanýlmýþtýr.3 Batýda eðitim gören ve sonradan bir çoðu Cumhuriyetin seçkin/etkili kadrolarý arasýnda yer alan bu öðrenciler, meslek
eðitimlerinin dýþýnda, Batýda öne çýkan düþünce akýmlarý ve Batý deðerlerini aktarma ajanlýðýný da gerçekleþtirmiþlerdir.
Aydýnlanma süreciyle birlikte yükselen deðer halini almýþ metafizik
ve mistik arýnmýþlýk, din olgusuna ve din eðitimi kurumlarýna bakýþý da
1

2

3

Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doðuþu, 1993, Ankara, s. 131; ayrýca, eðitimde ilk
yenileþme hareketleri ile ilgili olarak bkz. Enver Ziya Karal, ‘Tanzimattan Evvel Garplýlaþma Hareketleri (1718-1839)’, Tanzimat I, 1940, Ýstanbul, s. 15-17; Osman Ergin,
Türkiye Maarif Tarihi, C. 1-2, Ýstanbul, 1977, s. 315-324; Yahya Akyüz, Türk Eðitim
Tarihi, Ýstanbul, 2001, s. 132 vd.
Bernard Lewis, a.g.e., s. 44; yine, açýlan askeri okullarla ilgili olarak bkz. Mehmed
Esad, Mirat-ý Mektebi Harbiye, Ýstanbul, 1310 (1893); Alaattin Avcý, Türkiye’de Askeri
Yüksek Okullar Tarihçesi, Ankara, 1963; Mehmed Esad, Mir’at-ý Mühendishane-i Berri-i
Hümayun, Ýstanbul, 1312.
Ahmet Lütfi, Tarihi Lütfi, Ýstanbul, 1874, C. II, s. 171-172.
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etkilemiþtir. Son dönem Osmanlýsýnda gerçekleþtirilen reformlar içerisinde, diðer eðitim kurumlarýyla birlikte din eðitimi de yerini almýþtýr. Daha
sonra Cumhuriyet iradesi tarafýndan eðitim programlarýndan tamamen
kaldýrýlacak olan medreseler, pozitif bilimlerin açýlan mektep ve rüþtiyelere kaydýrýlmasýyla birlikte aðrýlýklý olarak din eðitimi ve öðretimi kurumlarý haline getirilmiþtir. Bu dönüþümde, Batý deðer ve normlarýnýn derin
bir yerinin olduðu muhakkaktýr. Ayný þekilde, özellikle Cumhuriyetin ilk
onlu yýllarýnda din eðitimi üzerinde kendini hissettiren siyasal irade üzerinde Batýlý deðer ve düþünce akýmlarýnýn izlerinin bulunduðunu söylemek mümkündür. 4 Zira, Cumhuriyetin kurucu kadrolarýnýn en etkin simalarýnýn bir çoðunun Batýda eðitim almýþ kimselerden oluþuyor olmasý
bu durumu destekler niteliktedir. Ayný þekilde, yukarýdan reform hareketleri içerisinde asker kökenli siyasetçilerin yoðun bir etki gücüne sahip
olmalarý, devrimlerle Batýlý deðer ve düþünceler arasýndaki iliþkiyi daha
anlaþýlýr kýlmaktadýr.
Eðitim-öðretim sisteminde yapýlan reformlar (din eðitimi dahil), Türk
devrimleri arasýnda önemli bir yere sahiptir. Hemen Cumhuriyet sonrasý
ilan edilen Maarif Misaký ile Türk milli eðitiminin amaçlarý arasýnda; akla,
bilgiye ve kiþisel geliþime önem veren yaklaþým öne çýkarken, bireysel
özgürlük ve sosyal barýþa da vurgu yapýlmýþtýr.5 Bu yaklaþým, Batýlý deðerlerin Türk devrimlerine olan açýk etkisine iþaret ederken, din ile pozitif bilgi arasýndaki barýþýklýða yapýlan sýk vurgularla dinin akla ve bilgiye
verdiði önemin sýk sýk dile getirilmesi, günün düþünsel yaklaþýmlarýyla
sosyo-kültürel doku ve sosyal taban arasýnda kurulmaya çalýþýlan köprüye dikkat çekmektedir. Bir baþka ifadeyle; din kurumu ile pozitivistik anlayýþ arasýnda bir yaklaþým baðý kurulmaya çalýþýlýrken, ayný zamanda,
din eðitiminde mistik tutum tamamen terk edilerek Kalvinist bir anlayýþýn benimsenildiði anlaþýlmaktadýr.
Türk milli eðitim reformunun önemli bir ayaðý olan eðitim-öðretimin
birleþtirilmesi yasasý (1924)6 , Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiþ
reformunun yaný sýra Türk milli eðitim sistemi içerisinde din eðitiminin
4

5

6

Detaylý bilgi için bkz. Roderic H. Davison, Osmanlý-Türk Tarihi (1774-1923), çev. Mehmet Moralý, Ýstanbul, 2003, s. 233-249.
Recai Doðan, “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öðretimi Program Anlayýþlarý (1924-1980)”,
Din Öðretiminde Yeni Yöntem Arayýþlarý –Bildiri ve Tartýþmalar- Ýstanbul, 2001, s. 621; yine
bkz. Hasan Cicioðlu, Türkiye Cumhuriyetinde Ýlk ve Orta Öðretim, Ankara, 1985, s. 80.
Beyza Bilgin, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eðitimi”, Atatürk Araþtýrma Merkezi Dergisi, Temmuz 1996, Sayý: 35, s. 527-535.
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de derinden etkilenmesine neden olmuþtur.7 Askeri okullar dýþýnda bütün eðitim-öðretim kurumlarý birleþtirilirken,7 aðýrlýklý din olarak eðitimi
veren medreseler kapatýlarak din eðitimi konusunda köklü deðiþikliklere
gidilmiþtir.
Eðitim ve öðretim alanlarýnda yapýlan reformlar, diðer devrimlerle
birlikte deðerlendirildiðinde, yeni Cumhuriyetin, yeni bir toplum felsefesini yerleþtirmeyi amaçladýðý görülmektedir. Eðitim kurumlarýnýn birleþtirilmesiyle birlikte, birer dini kurum olan tekke ve zaviyelerin de kapatýlmýþ olmasý (1924), amaçlanan sosyal doku motifinin modern olgulardan
oluþturulmak istenildiðine iþaret etmektedir. Hal böyle olunca, geleneksel din anlayýþýnýn ve dini kurumlarýn, yeni oluþturulan sürecin çok yoðun gerçekleþtiriliyor olmasý ve sosyo-ekonomik olanaklarýn elveriþsizliði
de göz önüne alýndýðýnda, ilk dönemler, bu dönüþüm içerisinde yer bulmakta zorlanmasý daha anlaþýlýr olabilmektedir. Her ne kadar, ‘devletin
dini Ýslamdýr’ ifadesinin anayasadan çýkartýlmasý (1927) ve ‘Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olduðu’ ifadesinin anayasaya koyulmasý (1937)
daha sonraki dönemlerde gerçekleþmiþ olsa da modern ulus-devletle din
arasýndaki sýnýrlar keskin olarak daha Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ortaya
konulmuþtur. Bu derin laiklik anlayýþýyla, devlet dinin etkisinden kesin
olarak arýndýrýlýrken, din hizmetlerini de devlet eliyle yürüterek dinin sosyal
ve siyasal bir içerikle ortaya çýkmasý da önlenmek istenmiþtir8 ; ki her ne
kadar Osmanlý dönemi Þeyhülislamlýk (en yüksek dini bilgi danýþma kurumu) kurumu örneðinde olduðu gibi, siyasi iþlerin de danýþýldýðý dini
kurumlar kurulmuþ ise de, aslýnda, Ýslamda, devlet yönetimine dini telkinde bulunabilecek bir din adamý sýnýfýnýn ve din kurumunun olmadýðý
bilinmektedir. Diðer taraftan, bu siyasal süreçte, din hizmetleri ve din
eðitimi sýký bir þekilde devletin denetimi altýna alýnmýþtýr. Din hizmetlerinin tek elden ve devlet eliyle yürütülmesi amacýyla Diyanet Ýþleri baþkanlýðý kurulmuþtur.
Hemen, yeni Cumhuriyetin ilk yýllarýyla birlikte, kurucu iradenin uyguladýðý toplum felsefesi çerçevesinde ortaya konulan reform çizgisiyle
sosyo-kültürel yapý arasýndaki iliþki ve toplumsal ihtiyaçlar, din eðitiminde özgün Türk din eðitimi deneyimini oluþturmaya baþlamýþtýr.
Din eðitiminin, toplumun deðerlerinin bireylere aktarýlmasýndaki yeri
ve önemine yapýlan vurguyla birlikte, ilkokullarda köy ve þehir ayýrýmý
7
8

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924.
Büyük Larousse, Ýstanbul, (Milliyet Yayýncýlýk), C. 14, s. 7328, Laiklik maddesi.
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gözetilerek din eðitimine yer verilmesi, liselerden din eðitiminin kaldýrýlmasý, daha sonra ise, din eðitiminin bütün eðitim kurumlarýndan çýkartýlmasý (1939) sürecin belirgin noktalarýdýr9 . Ýlkokul programýnda yer yerilen din eðitimi müfredatýnda göze çarpan köy-þehir ayýrýmý ve uygulama
farklýlýðý, reform sürecinde sosyal taban hassasiyetlerinin de gözetildiðine iþaret etmektedir. Dini metinlerin, Arapça yerine Türkçeleþtirilmesinin, din eðitiminin eðitim kurumlarýndan çýkartýldýðý dönemlere yakýn
düþmesi, takip edilen siyasal-sosyal sürecin diðer dikkat çekici yönünü
oluþturmaktadýr. Ayný þekilde, bu dönemde, cahil din adamý tipinin çoðalmasý ve bunlarýn raðbet görmeye baþlamasý ile din hizmetlerinin yürütülmesinde yaþanýlan sorunlar üzerine din görevlisi yetiþtirme gereðinin
ortaya çýkmasý gibi durumlar, Türk din eðitim deneyiminin oluþma süresinde öne çýkan sosyal, siyasal deneyimlerdir.
Modern anlamda yeni bir devlet olarak ortaya çýkan Cumhuriyette,
din devlet iliþkileri ve dinin toplum hayatýndaki yeri anlamýnda din eðitimi olgusu, süreç içerisinde yoðun ilgi gösterilen alanlardan birisi olmuþtur. Eðitim- öðretimin birleþtirilmesi ile baþlayan din eðitimine yönelik
düzenlemeler, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaþanýlan sosyal ve siyasal
olaylardan da oldukça etkilenmiþtir. Serbest Cumhuriyet Fýrkasýnýn, çok
partili yaþama geçiþ denemesi sürecinde, kurucu irade konumundaki Cumhuriyet Halk Fýrkasý karþýsýnda almýþ olduðu siyasi yönelimin (1930) din
eðitiminin programdan çýkarýldýðý dönemlere denk düþmesi, bu durumun
din eðitimi yaklaþýmýna etki eden faktörlerden biri olduðu kanaatini uyandýrmaktadýr. Din eðitiminin bütün eðitim kurumlarýndan tamamen kaldýrýlmasýnda; bu seçim deneyimiyle birlikte, dini bütün yönleriyle devlet
kurumsallýðýndan arýndýran bir laiklik anlayýþýnýn öne çýkmasý etkili olmuþtur. Bunun yaný sýra, yeni Cumhuriyet deðerlerinin halk tarafýndan
kabulü ve bunlarýn sosyo-kültürel tabana yerleþtirilmesi karþýsýnda sosyal
tabanda canlýlýðýný devam ettirdiði gözlemlenen duyarlýlýðýn uyandýrdýðý
hassasiyetin de önemi büyüktür.
Ulus-devlette öne çýkan Fransýz usulü laiklik anlayýþýna ve din eðitiminin eðitim sisteminden tamamen çýkarýlmasýna karþý beliren toplumsal
taban (halk) duyarlýlýðý, devam eden süreçte siyasal iradenin de dikkatini

9

10

Ayrýntýlý bilgi için bkz. Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eðitimi ve Liselerde Din Dersleri,
Ankara, 1980; Recai Doðan, a.g.m., s. 606-625.
Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapýsý ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996, s. 2223.
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çekmiþtir. Hemen burada, her ne kadar ‘laiklik’ ibaresi 1937 tarihinde
Anayasaya girmiþ ise de laik devlet anlayýþýnýn hemen Cumhuriyetin ilk
yýllarýnda benimsendiðini belirtmek gerekir1 0 . Din eðitiminin, tekrar milli eðitim müfredatýnda yer almasýnda, sosyal tabanda beliren tepkisel
huzursuzluktan baþka, halk arasýnda hurafe türü inanýþlarýn yaygýnlýk
kazanmasýnýn doðru bilgilerle verilen din eðitiminin önemini ortaya çýkarmasý ve halkýn dini duygularýnýn, bilgisizlik nedeniyle suistimal edilmeye baþlanýldýðýnýn görülmesi öne çýkan faktörlerdir.1 1
1946’lý yýllarý takiben sýký bir tek parti yönetiminden sonra iktidara
gelen yeni siyasal anlayýþla birlikte din eðitimi ve öðretiminde de yeni bir
yaklaþým dönemi kendini göstermiþtir1 2 . Bu dönemde, artýk din eðitiminin; yüksek öðretim hariç; bütün öðretim kurumlarýnda yer aldýðý görülmektedir. Seçmeli ve sýnýf geçme sistemine dahil bir din eðitiminin yaný
sýra, bu dönemde, din eðitimine bakýþta da genel siyasal deðiþimin olduðu göze çarpmaktadýr. Takip eden dönemlerde artýk ilk, orta ve lise þeklinde dönemlere ayrýlmýþ bütün milli eðitim programlarýnda din eðitimine yer verilmiþtir1 3 . 1940’lý yýllarda halkýn din hizmetleri taleplerini yürütmek üzere gündeme gelen din öðretimi kurumlarý, çok partili dönemde branþa yönelik din eðitimi öðretmeni yetiþtirmeye yönelik olarakta
gündeme gelmiþtir. Bu dönemde, bir çok imam-hatip lisesi ve ilahiyat
fakültesinin açýldýðý görülmektedir.
Türk din eðitimi deneyiminde, 12 eylül 1980 askeri darbe yönetiminin darbeye giden süreçte yaþanýlan soðuk savaþ dönemi siyasal olaylarýnýn arka planýna bakýþý ve buna dayalý olarak Türk milli eðitim müfredatýnda sýnýf geçme sistemine dahil zorunlu din eðitimine yer verilmesi önemli bir halkayý oluþturmaktadýr.
Bu dönemde öne çýkan din eðitimi tartýþmalarýnda yasalara, kültürel
deðerlere ve ulusal bütünlüðe yapýlan sýk vurgular dikkat çekmektedir.
Din eðitiminin Anayasal (Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasý, madde:
24) zorunluluk haline getirilmesi sýrasýnda yapýlan deðerlendirme ve tartýþmalarda da sýk sýk vurgulandýðý üzere, din eðitimi müfredatýnda belirli
bir dinin öðretiminden daha çok, bir ‘din kültürü ve ahlak bilgisi’ dersi
amaçlanmaktadýr . Yani, zorunlu din eðitimiyle, kuþaklara din kültürü ve
11
12
13

Mustafa Öcal, Ýmam Hatip Liseleri ve Ýlköðretim Okullarý, Ýstanbul, 1994, s. 43-47.
Recai Doðan, a.g.m., s. 624.
MEB Tebliðler Dergisi, Cilt: 30, Sayý: 1474, 16 Ekim 1967, s. 363; MEB Tebliðler Dergisi,
Cilt: 39, Sayý: 1900, 27 Eylül 1976, s. 338.
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ahlak bilgisi kazandýrarak, onlarýn sosyal dokuyla barýþýk, ulusal çýkarlara ve evrensel deðerlere duyarlý birer birey olarak yetiþtirilmesine katkýnýn amaçlandýðý anlaþýlmaktadýr. Okutulan ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’
dersinin müfredatýnda yüklü bir vatandaþlýk ve ahlak bilgisinin yer almasý, konularýn içerisinde insan sevgisi ve hoþgörünün sýk sýk vurgulanmasý1 4 konuyu destekler bir içeriktedir.
Din eðitiminin; kendisiyle barýþýk, sosyo kültürel zenginliklere açýk,
olgularý irdeleyebilen bireylerin yetiþtirilmesine yapabileceði katký içerisinde, din eðitimi öðretmenlerinin niteliði de önemli bir yere sahiptir.
Yine, din eðitimi programlarýnýn geliþtirilmesiyle paralel bir þekilde, öðretmen yetiþtirme programlarýnýn da ele alýndýðý gözlenmektedir. Ýlahiyat Fakülteleri bünyesinde Ýlköðretim Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði bölümünün açýlmasý, liselerde din eðitimi dersini verecek öðretmenlere ise yüksek lisans zorunluluðu getirilmesi göze çarpan önemli
deðiþikliklerdir. Ayný þekilde, Ýlahiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde,
Ýslam üzerine olan alan derslerinden baþka felsefe, sosyoloji, psikoloji,
çocuk ve ergenlik psikolojisi, eðitim bilimleri, Ýslam düþüncesi ve mezhepler tarihi, dinler tarihi, dinler arasý diyalog gibi zengin bir ders gurubunun yer almasý,1 5 Türk din eðitimi deneyiminin kazanýmlarý açýsýndan
açýklayýcý bir içeriktedir.
Türkiye’deki din eðitimi tartýþmalarýnda öne çýkan noktalardan birisi
de, konunun dini çoðulculuktan çok dinde çoðulculuk etrafýnda odaklanmýþ olmasýdýr. Müslüman olmayan topluluklarýn dini inanç ve din eðitimlerinin Lozan anlaþmasýyla bir kez daha uluslararasý anlaþmayla tanýmlanýldýðý daha önce belirtilmiþti. O halde, Türkiye’de din eðitimi denilince,
konunun Müslüman nüfusun din eðitimini içerdiði açýktýr. Çünkü, Türkiye’de, din eðitimi tartýþmalarý içerisinde deðerlendirilebilecek bir nüfus
yoðunluðuna sahip, belirtilen dinlerin dýþýnda (Hristiyan ve Müslüman)
bir nüfus yoðunluðunun bulunmadýðý bilinmektedir.1 6 Hal böyle olunca,
din eðitimi deneyimi, doðal olarak Müslüman nüfusun din eðitimini içerisine almaktadýr.
Dinde çoðulculuk ifadesinde yer bulan, çoðunlukla Türklerin Anadolu’ya geliþi ve Anadolu’yu yurt edinmeleri dönemlerinde göçer Türkler
14

15
16

Beyza Bilgin, “1980 Sonrasý Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Zorunlu
Oluþu ve Program Anlayýþlarý”, Din Öðretiminde Yeni Yöntem Arayýþlarý –Bildiri ve Tartýþmalar- Ýstanbul, 2001, s. 667-689.
Ayrýntýlý bilgi için bkz. www.divinity.ankara.edu.tr, www.ilahiyat.marmara.edu.tr, vd.
Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2000 Yýlý Nüfus Sayýmý.
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arasýnda yaygýnlýk kazanan Ýslamýn mistik Türk yorumu olan Aleviliðin,1 7
din eðitimi sistemi içerisinde nasýl yer alabileceði sorusu güncel bir gündem oluþturmaktadýr. Fakat, Türkiye’de din eðitiminin, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi þeklinde veriliyor olmasý, tartýþmaya anlaþýlýr bir anlam kazandýrmaktadýr. Ýslamýn bütün alt yorum zenginliklerinin detaylý bir þekilde din eðitimi programýna yansýtýlmasýnýn uygulanabilirliði açýsýndan
taþýmýþ olduðu güçlükler söz konusudur. Yine, sosyal, kültürel ve siyasal
deneyimler ýþýðýnda Ýslam dini merkez alýndýðýnda, alt yorumlarýndan çok
kuþatýcý genel üst bir din bilgisi eðitimi daha uygulanabilir hale gelmektedir. Yani, Türkiye’de din eðitimi, bir dinin aðýrlýklý anlayýþýnýn (Sünni Ýslam) öðretilmesinden çok, Ýslamýn genel öðretileri, evrensel deðerler ve
ahlak bilgisi ile bir çok dinin kýsaca tanýtýlmasýndan oluþmaktadýr. Din
eðitimi, uluslararasý hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasý (24. madde) ile güvence altýna alýnmýþ evrensel bir hak olduðuna göre, Türkiye’nin sosyal ve siyasal deneyimleri sonucu zorunlu bir ders olarak Türk
milli eðitim müfredatýnda yerini alan din eðitimi uygulamasýna, toplumsal tabanda yaygýn din olan Ýslamýn alt içerik zenginliklerine derinlemesine yönelmeksizin ilköðretim ve lise programlarýnda yer verilmeye devam
edilmesi yerinde olacaktýr gibi görünmektedir. Ýslamýn kendisinden kaynaklanan dinsel örgütlenme anlayýþý (kilise gibi köklü örgütlü bir din kurumunun olmamasý ), Türkiye’nin kendisine özgü sosyal ve kültürel dokusu, özgün Türk din eðitimi deneyiminin oluþmasýna yol açan sosyal ve
siyasal deneyimler hep bu yaklaþýmý destekler niteliktedir. Ayný þekilde,
yaþanýlan sosyal, siyasal ve kültürel sürecin ortaya çýkardýðý özgün bir
Türk din eðitimi deneyimi, içeriði çaðdaþ olgulara uygun olarak geliþen
bir zorunlu din eðitimini gerekli kýlmaktadýr1 8 .
Çaðdaþ din eðitimi anlayýþýnda, bir dinin öðretilmesinden çok, eðitim
kurumlarýnda, bireyin toplumsal deðerlerle tanýþtýrýlmasý ve din hakkýnda bilgi sahibi kýlýnmasý yaklaþýmý öne çýkmaktadýr.1 9 Ayný þekilde, diðer
dinler hakkýnda bilgiler verilmesi ve dinsel hoþgörünün yeni nesillere verilmesi önemlidir. O halde, Türkiye’deki din eðitimi programlarýnda, ge17
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Irene Melikoff, “Alevi-Bektaþiliðin Tarihi Kökenleri Bektaþi-Kýzýlbaþ (Alevi) Bölünmesi
ve Neticeleri”, Türkiye’de Aleviler Bektaþiler Nusayriler Sempozyumu Bildirileri, Ýstanbul,
1999, s. 17-18; yine, Ahmet Yaþar Ocak, “Aleviliðin Tarihsel, Sosyal Tabaný ile Teolojisi
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Cemal Tosun, Din Eðitimi Bilimine Giriþ, Ankara, 2001, s. 114-115.
Ayrýntýlý bilgi için bkz. Cemal Tosun, a.g.e., s. 129-144.
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nel üst bilgi çerçevesinde bir temasla Ýslama yer verilmesi ve Ýslamýn alt
yorumlarýnýn dini öðretiminin din eðitiminin dýþýnda ele alýnmasý, çaðdaþ
din eðitimi yaklaþýmlarýyla da örtüþür bir içerikte olacaktýr. Din bilgisinin
öðretimi ise din eðitimi programýnýn dýþýnda ele alýnarak düþünülebilecek bir durum olabilir. Yaþanýlan sosyal, siyasal ve kültürel süreç özgün
bir Türk din eðitimi deneyimini ortaya çýkarmýþtýr. Bu sosyal, siyasal deneyim süreci, içeriði çaðdaþ olgulara uygun olarak geliþen bir zorunlu din
eðitimini gerekli kýlmaktadýr.

